
הוספה: כמפורט במפתח כללי עמוד ד'

(August 13 10 - 4)כ"ח אב - ד' אלול ה'תשע"ג
שבוע פרשת שופטים

הוספה: כמפורט במפתח כללי עמוד ד'

Scrnkfu,

vuxpv:ahgur,bhtvhunh
w

junavhunh
w

WvhuohuoW
w

ahgurhvrncWovhunh
w

,rduouvvpyru,kacugzv

nt,

NtnrhstWjwahju,utdru,eusa

I vtxr ut h ba

Nkhuctuuhya

^

tsnu"rnbjongbskakhyWt
fcus esua,

ayhuutcuhk hrpxohshxjv rmut w

humtkturgkhshngrf,

"tumrvjxhsho"
077thxygriPtreuuhhcruekhi'b/h/

ab,jna,tkphoacgntu,jnahoukcrhtv

vtb,pktu,

abvkfWetsnuWrakhyWt

a,hho

hwfk

mshWevuks,

v,abc

xbh;tvWefprjcWs

.cue
rutv ,kaka

kfhv
hgha,

Rga
hahka

(30 December 12 - 5 January 13)

שבוע פרשת שמות
י"ז - כ"ג טבת ה'תשע"ג



oilitzב zgpd xcq
xgaend onfd ixd ,(dngd zriwy e` miakekd z`v cr ,xgyd zelr e` ,dngd upn) elek meid lk jyna oilitz gipdl milekiy it lr s`

(g"kyz hay `"i zgiyn) .mda milltzne oilitz migipny l`xyi bdpnk ,dlitzd onfa oilitz zgpdl

z` xekfi df ici lre 'eke dcen df gqep . . . xnel envr libxdl aeh
:eilr avipd 'd

äãBîéðôì éðàéúîLð éa zøæçäL íi÷å éç Cìî ,E ¤£¦§¨¤¤¤©§©¨¤¤¡©§¨¦¦§¨¦
.Eúðeîà äaø .äìîça§¤§¨©¨¡¨¤

xgyd zekxa lk z` xnel devn

äøåúä úëøá
eitn dxez ixac `ivedle xacl xeq`e c`n da xdfil jixv.jxaiy cr

Ceøaeða øça øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¨©¨
äzà Ceøa .BúøBz úà eðì ïúðå íénrä ìkî¦¨¨©¦§¨©¨¤¨¨©¨

:äøBzä ïúBð ,éé§¨¥©¨
øaãéååéða-ìàå ïøäà-ìà øac :øîàl äLî-ìà ýåýé ©§©¥§Ÿ̈¤¤¥«Ÿ©¥¤©«£Ÿ§¤¨¨

:íäì øBîà ìûøNé éða-úà eëøáú äk øîàì¥ŸŸ§¨«£¤§¥¦§¨¥¨¨¤«
éìà åéðt | ýåýé øàé :EøîLéå ýåýé EëøáéàOé :jpçéå E §¨«¤§§Ÿ̈§¦§§¤«¨¥§Ÿ̈¨¨¥¤¦«ª¤«¨¦¨

éìà åéðt | ýåýé:íBìL Eì íNéå E §Ÿ̈¨¨¥¤§¨¥§¨«
:íëøáà éðàå ìûøNé éða-ìr éîL-úà eîNå§¨¤§¦©§¥¦§¨¥©«£¦£¨«£¥«

ïéìéôú úçðä úåëøá
lr ode ci ly oilitzd lr od mipeekn dzxin`a) ,dpey`xd dkxad
ly zxeaiwd xixy lr drevxd wecid iptl zxn`p (y`x ly oilitzd
ci lr oilitzd z` gipn l`ny cia azekd ,xhi`) zil`nyd cid

.sebd xarl zehep oilitzdy ote`a (oini

CeøaeðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨
:ïélôz çéðäì eðeöå åéúBöîa§¦§¨§¦¨§¨¦©§¦¦

ciÎly oilitz zgpd oia xaic m` wx) zxn`p dipyd dkxad
y`xd lr drevxd wecid iptl (y`xÎlyl

CeøaeðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨
:ïélôz úåöî ìr eðeöå åéúBöîa§¦§¨§¦¨©¦§©§¦¦

òîù úàéø÷
:ãçà éé ,eðéýìû éé ,ìàøNé òîL§©¦§¨¥§¨¡Ÿ¥§¨¤¨
:ãrå íìBòì Búeëìî ãBák íL Ceøä¥§©§§¨¨¤

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

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¥«

âé÷
:íéøöî úàéöéî úåàìôð øôåñé åá

à:äåäé íL-úà eììä äåäé éãáò eììä | déeììäá:íìBò-ãòå äzòî Cøáî äåäé íL éäé ©«§¨̧−©«§©§¥´§Ÿ̈®©« ¹§À¤¥¬§Ÿ̈«§¦³¥´§Ÿ̈´§Ÿ̈®¥« ¹©À̈§©¨«
â:äåäé íL ìläî BàBáî-ãò LîL-çøænîã:BãBák íéîMä ìò äåäé | íéBb-ìk-ìò íø ¦¦§©¤¬¤©§®§¹ªÀ̈¥´§Ÿ̈«−̈©¨¦¬§Ÿ̈®©−©¨©´¦§«
äì éäéaânä eðéäìà äåäék éî:úáLå:õøàáe íéîMa úBàøì éìétLnäæøôòî éîé÷î −¦©«Ÿ̈´¡Ÿ¥®©©§¦¦¬¨¨«¤©©§¦¦¬¦§®©¨©¬¦¨¨«¤§¦¦´¥«¨¨´

:ïBéáà íéøé útLàî ìcç:Bnò éáéãð íò íéáéãð-íò éáéLBäìèúéaä úø÷ò | éáéLBî ¨®¥« ¹©§ÀŸ¨¦¬¤§«§«¦¦¬¦§¦¦®¦¹À§¦¥¬©««¦¦̧£¤Ä¤©©À¦
:déeììä äçîN íéðaä-íà¥©¨¦¬§¹¥À̈©«§¨«

נקודות משיחות קודש - מזמור קיב מתוך "תהילות מנחם"

נתינת צדקה ממשיכה אור שלמעלה מהשתלשלות

ג. מבואר בחסידות1 שבתיבת "עד" יש ג' פירושים: א( "עד" מלשון נצחיות2. ב( עד מלשון גבול, 
כמו "עד פה תבוא"3 )ובזה גופא יש ב' אופנים4: עד ועד בכלל, או עד ולא עד בכלל(. ג( מלשון עדי 

וקישוט5.
ומקום6,  הזמן  מהגבלות  שלמעלה  הנצחיות  ענין  הכתר:  לבחי'  שייכים  הפירושים  שג'  ומבואר 
שייך לבחי' הכתר שלמעלה מסדר ההשתלשלות, בחי' אין סוף. וכן הענין ד"עד פה תבוא" שייך לבחי' 
הכתר, שלא שייך בו כלל ענין ההבנה וההשגה )ולגביו עשר ספירות נחשבים לגבול(. וכן הענין עדי 

וקישוט שייך לבחי' הכתר, שהוא עטרה ע"ג הראש.
מכל זה מובן מעלת הצדקה, שנאמר בה ")וצדקתו עומדת( לעד". שעל ידה נעשה המשכה למטה 
ובזה  הכתר,  מבחי'  הפירושים שב"עד", שנמשך  וכג'  "לעד",  של  באופן  "אביונים"7(,  )בחי'  ביותר 

גופא, מפנימיות הכתר8, עד למטה מטה ביותר.

1( לקו"ת פקודי ד, ד. 
2( מצו"ד כאן.

3( איוב לח, יא. 
4( ראה ביאוה"ז וארא – לאדמו"ר האמצעי לז, ד ואילך. ולאדמו"ר הצ"צ ח"א ס"ע קפא ואילך. המשך תרס"ו ע' יז ואילך.  

5( ראה מצו"צ מלכים-ב יא, יב. תשא ל ג, ד. ה, ו. 
6( ראה שעהיוה"א פ"ז. ובכ"מ.

7( שלמטה מעני )כפרש"י פ' ראה טו, ד. תצא כד, יד "אביון תאב לכל דבר"(.   
8( ראה גם אוה"ת ויגש ח"ה תתקפה, ב.



ג oilitz zgpd xcq
xgaend onfd ixd ,(dngd zriwy e` miakekd z`v cr ,xgyd zelr e` ,dngd upn) elek meid lk jyna oilitz gipdl milekiy it lr s`

(g"kyz hay `"i zgiyn) .mda milltzne oilitz migipny l`xyi bdpnk ,dlitzd onfa oilitz zgpdl

z` xekfi df ici lre 'eke dcen df gqep . . . xnel envr libxdl aeh
:eilr avipd 'd

äãBîéðôì éðàéúîLð éa zøæçäL íi÷å éç Cìî ,E ¤£¦§¨¤¤¤©§©¨¤¤¡©§¨¦¦§¨¦
.Eúðeîà äaø .äìîça§¤§¨©¨¡¨¤

xgyd zekxa lk z` xnel devn

äøåúä úëøá
eitn dxez ixac `ivedle xacl xeq`e c`n da xdfil jixv.jxaiy cr

Ceøaeða øça øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¨©¨
äzà Ceøa .BúøBz úà eðì ïúðå íénrä ìkî¦¨¨©¦§¨©¨¤¨¨©¨

:äøBzä ïúBð ,éé§¨¥©¨
øaãéååéða-ìàå ïøäà-ìà øac :øîàl äLî-ìà ýåýé ©§©¥§Ÿ̈¤¤¥«Ÿ©¥¤©«£Ÿ§¤¨¨

:íäì øBîà ìûøNé éða-úà eëøáú äk øîàì¥ŸŸ§¨«£¤§¥¦§¨¥¨¨¤«
éìà åéðt | ýåýé øàé :EøîLéå ýåýé EëøáéàOé :jpçéå E §¨«¤§§Ÿ̈§¦§§¤«¨¥§Ÿ̈¨¨¥¤¦«ª¤«¨¦¨

éìà åéðt | ýåýé:íBìL Eì íNéå E §Ÿ̈¨¨¥¤§¨¥§¨«
:íëøáà éðàå ìûøNé éða-ìr éîL-úà eîNå§¨¤§¦©§¥¦§¨¥©«£¦£¨«£¥«

ïéìéôú úçðä úåëøá
lr ode ci ly oilitzd lr od mipeekn dzxin`a) ,dpey`xd dkxad
ly zxeaiwd xixy lr drevxd wecid iptl zxn`p (y`x ly oilitzd
ci lr oilitzd z` gipn l`ny cia azekd ,xhi`) zil`nyd cid

.sebd xarl zehep oilitzdy ote`a (oini

CeøaeðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨
:ïélôz çéðäì eðeöå åéúBöîa§¦§¨§¦¨§¨¦©§¦¦

ciÎly oilitz zgpd oia xaic m` wx) zxn`p dipyd dkxad
y`xd lr drevxd wecid iptl (y`xÎlyl

CeøaeðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨
:ïélôz úåöî ìr eðeöå åéúBöîa§¦§¨§¦¨©¦§©§¦¦

òîù úàéø÷
:ãçà éé ,eðéýìû éé ,ìàøNé òîL§©¦§¨¥§¨¡Ÿ¥§¨¤¨
:ãrå íìBòì Búeëìî ãBák íL Ceøä¥§©§§¨¨¤

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

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¥«

âé÷
:íéøöî úàéöéî úåàìôð øôåñé åá

à:äåäé íL-úà eììä äåäé éãáò eììä | déeììäá:íìBò-ãòå äzòî Cøáî äåäé íL éäé ©«§¨̧−©«§©§¥´§Ÿ̈®©« ¹§À¤¥¬§Ÿ̈«§¦³¥´§Ÿ̈´§Ÿ̈®¥« ¹©À̈§©¨«
â:äåäé íL ìläî BàBáî-ãò LîL-çøænîã:BãBák íéîMä ìò äåäé | íéBb-ìk-ìò íø ¦¦§©¤¬¤©§®§¹ªÀ̈¥´§Ÿ̈«−̈©¨¦¬§Ÿ̈®©−©¨©´¦§«
äì éäéaânä eðéäìà äåäék éî:úáLå:õøàáe íéîMa úBàøì éìétLnäæøôòî éîé÷î −¦©«Ÿ̈´¡Ÿ¥®©©§¦¦¬¨¨«¤©©§¦¦¬¦§®©¨©¬¦¨¨«¤§¦¦´¥«¨¨´

:ïBéáà íéøé útLàî ìcç:Bnò éáéãð íò íéáéãð-íò éáéLBäìèúéaä úø÷ò | éáéLBî ¨®¥« ¹©§ÀŸ¨¦¬¤§«§«¦¦¬¦§¦¦®¦¹À§¦¥¬©««¦¦̧£¤Ä¤©©À¦
:déeììä äçîN íéðaä-íà¥©¨¦¬§¹¥À̈©«§¨«

נקודות משיחות קודש - מזמור קיב מתוך "תהילות מנחם"

נתינת צדקה ממשיכה אור שלמעלה מהשתלשלות

ג. מבואר בחסידות1 שבתיבת "עד" יש ג' פירושים: א( "עד" מלשון נצחיות2. ב( עד מלשון גבול, 
כמו "עד פה תבוא"3 )ובזה גופא יש ב' אופנים4: עד ועד בכלל, או עד ולא עד בכלל(. ג( מלשון עדי 

וקישוט5.
ומקום6,  הזמן  מהגבלות  שלמעלה  הנצחיות  ענין  הכתר:  לבחי'  שייכים  הפירושים  שג'  ומבואר 
שייך לבחי' הכתר שלמעלה מסדר ההשתלשלות, בחי' אין סוף. וכן הענין ד"עד פה תבוא" שייך לבחי' 
הכתר, שלא שייך בו כלל ענין ההבנה וההשגה )ולגביו עשר ספירות נחשבים לגבול(. וכן הענין עדי 

וקישוט שייך לבחי' הכתר, שהוא עטרה ע"ג הראש.
מכל זה מובן מעלת הצדקה, שנאמר בה ")וצדקתו עומדת( לעד". שעל ידה נעשה המשכה למטה 
ובזה  הכתר,  מבחי'  הפירושים שב"עד", שנמשך  וכג'  "לעד",  של  באופן  "אביונים"7(,  )בחי'  ביותר 

גופא, מפנימיות הכתר8, עד למטה מטה ביותר.

1( לקו"ת פקודי ד, ד. 
2( מצו"ד כאן.

3( איוב לח, יא. 
4( ראה ביאוה"ז וארא – לאדמו"ר האמצעי לז, ד ואילך. ולאדמו"ר הצ"צ ח"א ס"ע קפא ואילך. המשך תרס"ו ע' יז ואילך.  

5( ראה מצו"צ מלכים-ב יא, יב. תשא ל ג, ד. ה, ו. 
6( ראה שעהיוה"א פ"ז. ובכ"מ.

7( שלמטה מעני )כפרש"י פ' ראה טו, ד. תצא כד, יד "אביון תאב לכל דבר"(.   
8( ראה גם אוה"ת ויגש ח"ה תתקפה, ב.

המשך בעמוד זנק
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ÌÈËÙBL'גֹו ׁשערי ּבכל ל ּתּתן .1וׁשֹוטרים ¿ƒְְְְְִִֶֶָָ

חסידּות  ּבדרּוׁשי ׁשּמה 2ּומבֹואר ְְֲִִֵֶַָ

ּׁשּכתּוב  מה עלּֿדר הּוא ׁשערי ּבכל 3ּׁשּכתּוב ְְֶֶֶֶֶַַָָָָ

מה  ּדהּנה, ּבזה, והענין ּבעלּה. ּבּׁשערים ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָנֹודע

חיל  אׁשת על קאי ּבעלּה ּבּׁשערים נֹודע 4ּׁשּכתּוב ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

הינּו ּבעלּה ואםּֿכן יׂשראל, ּכנסת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָׁשהיא

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ּבֹועלי5קּודׁשאּֿבריֿהּוא, ּכי ְְְֲִִִֶַָָ

ז"ל  רּבֹותינּו ּוכמאמר ׁשמֹו, צבאֹות ה' 6עׂשי ְְְֲִֵַַַַַָֹ

ּכלי, ׁשעׂשאּה למי אּלא ּברית ּכֹורתת אּׁשה ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶָָָָאין

ענין  ׁשּזהּו גֹו', עׂשי ּבֹועלי ּכי ְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַַֹׁשּנאמר

ּבּזהר  והקׁשה אפׁשר 7הּניׂשּואין. אי ּדאםּֿכן, , ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹ

האיןֿסֹוף  הלא ּבעלּה, ּבּׁשערים נֹודע ְְְֲִִֵַַָָָָֹלהיֹות

מי  ואין ההעלם ּבּתכלית נעלם הּוא ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָּברּוֿהּוא

ּתירּוצים. ׁשני ּבּזהר ּומבֹואר כּו'. ְְִִֵֵֶַַַָֹׁשּיּׂשיגּוהּו

הּוא, ּבּׁשערים נֹודע ׁשהּפירּוׁש הא', ְִֵֵֶַַָָָּתירּוץ

ּדמׁשער  מה לפּום ואתּדּבק אתייּדע ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַּדאיהּו

ּברּוחא  לאתּדּבקא ּדיכיל ּכּמה חד ּכל ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָּבליּביּה,

ּבּתניא  [ּכּמּובא ׁשהּפירּוׁש8ּדחכמתא והינּו, ,[ ְְְְְְֵֶַַַַַָָָָ

ידיעה  זֹו ׁשאין הׁשערה, מּלׁשֹון הּוא ְְְְִִִִֵֶַָָָָּדׁשערים

ענין  הּוא ּובכללּות ּבלבד , הׁשערה אּלא ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָאמיּתית

ותירּוץ  הּמהּות. הּׂשגת ולא הּמציאּות ְְְְִִֵַַַַַַָֹידיעת

ׁשיעּור  מּלׁשֹון הּוא ּדׁשערים ׁשהּפירּוׁש ְְִִִִֵֶַַָהּב',
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פרשתנו.1) ואילך.2)ריש שלו ע' תר"ל ואילך. רצה ע' תרכ"ט סה"מ ואילך. תתכג ע' פרשתנו באוה"ת שופטים ד"ה ראה

כג.3)ועוד. לא, י.4)משלי ספט"ו.5)שם, שמו"ר וראה ה. נד, ב.6)ישעי' כב, לקו"ת 7)סנהדרין גם וראה א. קג, ח"א

ואילך. ב פה, וברפמ"ד.8)מטות בהקדמה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
במלים: מתחילה פרשתנו

'B‚ EÈ¯ÚL ÏÎa EÏ Ôzz ÌÈ¯ËBLÂ ÌÈËÙBL1. פשוטו לפי ¿ƒ¿¿ƒƒ∆¿¿»¿»∆
שוטרים  ולמנות בתיֿדין מקום בכל לקבוע ציווי ביצוע זהו את שיוודאו

הדין  e„ÈÒÁ˙פסקי ÈLe¯„a ¯‡B·Óe2 ציוויים של המשמעות אודות ¿»ƒ¿≈¬ƒ
הפנימי  הרוחני במובן »∆nL‰אלה

‡e‰ EÈ¯ÚL ÏÎa ·e˙kM∆»¿»¿»∆
·e˙kM ‰Ó C¯cŒÏÚ3 במזמור «∆∆«∆»

משלי בספר חיל' «Ú„B'אשת
dÏÚa ÌÈ¯ÚMa את מבאר והולך «¿»ƒ«¿»

לעניין  האמור "שעריך" בין הקשר

ל"בשערים" ושוטרים, שופטים מינוי

פנימיות  לפי חיל, אשת לעניין האמור

כדלהלן. העניינים,

‰Ó ,‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈«
dÏÚa ÌÈ¯ÚMa Ú„B ·e˙kM∆»««¿»ƒ«¿»

È‡˜ מכווןÏÈÁ ˙L‡ ÏÚ4 »≈«≈∆«ƒ
‡È‰L הפנימית המשמעות לפי ∆ƒ

,Ï‡¯NÈ ˙Òk ככלל ישראל עם ¿∆∆ƒ¿»≈
לאישה נמשל שהוא ≈ÔkŒÌ‡Â¿ƒכפי

dÏÚa בשערים "נודע בפסוק האמור «¿»
˜ŒCÈ¯aŒ‡L„eבעלה" eÈ‰«¿¿»¿ƒ
,‡e‰ כנסת של ל'בעלה' הנמשל

e˙kL·ישראל BÓk5 בנבואת ¿∆»
‰'ישעיה  CÈNÚ CÈÏÚBa Èkƒ¬«ƒ…«ƒ

¯Ó‡ÓÎe ,BÓL ˙B‡·¿̂»¿¿«¬«
Ï"Ê eÈ˙Ba¯6‰M‡ ÔÈ‡ «≈«≈ƒ»

ÈÓÏ ‡l‡ ˙È¯a ˙˙¯Bk∆∆¿ƒ∆»¿ƒ
Èk ¯Ó‡pL ,ÈÏk d‡NÚL∆¬»»¿ƒ∆∆¡«ƒ
ÔÈÚ e‰fL ,'B‚ CÈNÚ CÈÏÚBa¬«ƒ…«ƒ∆∆ƒ¿«

ÔÈ‡eNÈp‰ ֿ הקדוש בין הקשר וגם «ƒƒ
ישראל  וכנסת ה'בעל' ברוךֿהוא

הנישואין. לעניין נמשל ה'אשה',

¯‰fa ‰L˜‰Â7,ÔkŒÌ‡c אם , ¿ƒ¿»«…«¿ƒ≈
הקדושֿברוךֿהוא  הוא ≈‡CÈ'בעלה'

¯LÙ‡ יכולÚ„B ˙BÈ‰Ï ∆¿»ƒ¿»
,dÏÚa ÌÈ¯ÚMa במובן 'נודע' «¿»ƒ«¿»
ומוכר  ידוע גלוי, ‰‡ŒÔÈשל ‡Ï‰¬…»≈

ÌÏÚ ‡e‰ ‡e‰ŒCe¯a ÛBÒ הנבראים ‰‰ÌÏÚמהשגת ˙ÈÏÎza »∆¿»¿«¿ƒ«∆¿≈
'eÎ e‰e‚ÈOiL ÈÓ ÔÈ‡Â מאחר כי בהרחבה החסידות בתורת וכמבואר ¿≈ƒ∆«ƒ

וגבול  סוף, אין הוא אלא מוגבל לא והקדושֿברוךֿהוא מוגבלים שהנבראים

וישיגו  יבינו שהנבראים ייתכן לא הרי לזה, זה באיןֿערוך הם גבול ובלי

בעלה".? בשערים "נודע הכתוב פירוש מה כן ואם הבורא, את

Ú„B Le¯Èt‰L ,'‡‰ ıe¯Èz .ÌÈˆe¯Èz ÈL ¯‰fa ¯‡B·Óe¿»«…«¿≈≈ƒ≈»∆«≈»
¯ÚLÓc ‰Ó ÌeÙÏ ˜ac˙‡Â ÚcÈÈ˙‡ e‰È‡c ,‡e‰ ÌÈ¯ÚMa«¿»ƒ¿ƒ∆¿««¿∆¿«≈¿«ƒ¿«≈
ÏÈÎÈc ‰nk „Á Ïk ,dÈaÈÏa¿ƒ≈»««»¿»ƒ
‡˙ÓÎÁc ‡Áe¯a ‡˜ac˙‡Ï¿ƒ¿«¿»¿»¿»¿¿»
ונדבק  נודע הוא) ברוך (הקדוש שהוא

משער  שהוא מה לפי האדם) (אצל

שביכולתו  כמה אחד כל בליבו,

החכמה ברוח «»[enk·‡להתדבק
‡Èza8 שבראש המלקט' ב'הקדמת ««¿»

ששורשן  שנשמות מבואר שם הספר

בהלכה  להקל נוטות החסד ממידת

ממידת  ששורשן שנשמות בעוד

בענייני  וגם להחמיר, נוטות הגבורה

יש  ויראה, אהבה והלב, המוח עבודת

בהתאם  משלו, 'שיעור' אחד לכל

מובאים  זה ובהקשר נשמתו, ליכולת

דמשער  מה "לפום – אלו הזוהר דברי

eÈ‰Â,בליביה" זה ], פירוש לפי ¿«¿
לומר  יש בעלה" בשערים "נודע בפסוק

‡e‰ ÌÈ¯ÚLc Le¯Èt‰L∆«≈ƒ¿»ƒ
,‰¯ÚL‰ ÔBLlÓ לא שאכן היינו ƒ¿«¿»»

והשגה  הבנה לאדם להיות יכולה

בשערים" ו"נודע באיןֿסוף, מלאה

ÚÈ„È‰היינו  BÊ ÔÈ‡L והבנה ∆≈¿ƒ»
‰ÚL¯‰והשגה  ‡l‡ ˙ÈzÈÓ‡¬ƒƒ∆»«¿»»

,„·Ïa מסויים דבר יודע שלא כאדם ƒ¿«
רק לאשורו  היא בנושא שלו והידיעה

השערה בגד  באופן eÏÏÎ·e˙ר ƒ¿»
זה  מסוג ידיעה ÔÈÚכללי, ‡e‰ƒ¿«

˙‚O‰ ‡ÏÂ ˙e‡Èˆn‰ ˙ÚÈ„È¿ƒ««¿ƒ¿…«»«
˙e‰n‰ גשמי אדם כלל שבדרך כפי ««

לדעת  מסוגל גשמיים מושגים עם

מלאכים, (כמו רוחניים דברים ולהבין

'ידיעת  שהיא וכד') עליונות ספירות

הללו  שהדברים יודע הוא המציאות'

הדברים. במהות אמיתית והשגה הבנה לו אין אבל במציאות, קיימים

'a‰ ıe¯È˙Â ֿ הקדושֿברוך זה ב'בעלה' ידיעה להיות יכולה איך לשאלה ¿≈«
אדם, בני של והבנה מהתגלות ונסתר נעלם הוא והרי ≈»∆Le¯Èt‰Lהוא,
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דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי

 מפתח  כללי

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

ג  ......................................  קיג, קיב ליםורי תהמזמ  )ב

   שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריךה "מאמר ד  )ג

ה ............................  ז"טתש'ה ,אלול 'ד, שופטיםשבת פרשת 

  , שופטיםפרשת  'יום דשיחת   )ד

 י  ....... ................................  ג"מתש'ה ,אלולח "דר 'ב

   שופטיםפרשת  – לקוטי שיחות  )ה

יח   .....................................................................    ידרך כ )ק"בלה(

 ח"ג הרה"ק הרה"כל על התורה לוי יצחק מתוך פניני  )ו

כג  ..........................  ל "לוי יצחק שניאורסאהן זצ' המקובל ר

זכרונות אם המלכות הרבנית הצדקנית מרת חנה   )ז

כה  ............   תרגום מאידיש, גלחוברת  ל שניאורסאהן"ה ז"ע

כו..................  שופטיםפרשת  – ילקוט גאולה ומשיח  )ח

כז  ..............  שופטיםלשבוע פרשת חומש שיעור יומי   )ט

מט  .................  שופטיםלשבוע פרשת שיעורי תהלים   )י

   )מוגה( תניאה ספרם בעורישי  )יא

נ  ..........................................  שופטיםלשבוע פרשת  

נט  ................  שופטיםלשבוע פרשת  "יום יוםה"לוח   )יב

סא  ...............................  ם"הלכה יומית לעיון ברמב  )יג

:חזקמהדורת  –ם "שיעורי רמב

סד   ...............שופטיםלשבוע פרשת  פרקים ליום' ג –  )יד

פד   ..............  שופטיםלשבוע פרשת  פרק אחד ליום –  )טו

בצ  ..................  שופטיםלשבוע פרשת  ותצוספר המ –  )טז

  נביאים וכתובים   )יז

צו  .......... ................................  צ- טפ פרק יםתהל, חיפרק  מלכים א

  מכות מסכת – משניות  )יח

צח  ....................................................   ביאור קהתי

זק  .........................................................  מסכת יומא עקבעין י  )יט

  

  עם ביאורים  פסחיםמסכת   )כ

חק  .....................................................  ף נאעד ד מהדף מ

  :ד"נשיאי חברבותינו מתורת 

   עם הערות וציונים שבתשולחן ערוך הלכות   )כא

מק  ..........................................................  ר הזקן"אדמו

  הלכות שבת ולחן ערוךש  )כב

מק  ..........................................................  ר הזקן"אדמו

   התורלקוטי   )כג

מאק  ........................ ................................  ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כד

מגק  .....................................................  ר האמצעי"אדמו

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

מגק  ...............................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תרל תורת שמואל  )כו

מגק  .....................................................  ש"ר מוהר"אדמו

   ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   )כז

מדק  ...................................................  ב"ר מוהרש"אדמו

  ט"רפת'הם המאמריספר   )כח

מוק  ....................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

   בוריםילקוטי ד  )כט

מוק  ....................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  צ"מוהרייר "אדמו ק"כ ומןי  )ל

מזק  ...................................................   צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )לא

מחק  .. ................................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

מטק  ...............................  א פרקביאורים בפרקי אבות   )לב

נק  .........................................  חומש לקריאה בציבור  )לג

נחק  .........................   שופטיםשת לשבוע פרלוח זמנים   )לד

נטק  .............  שבת קודשערב להדלקת נרות מצות סדר   )לה



ה

'c ,mihtey zyxt zay .c"qa
f"hyz'd ,lel`
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

ÌÈËÙBL'גֹו ׁשערי ּבכל ל ּתּתן .1וׁשֹוטרים ¿ƒְְְְְִִֶֶָָ

חסידּות  ּבדרּוׁשי ׁשּמה 2ּומבֹואר ְְֲִִֵֶַָ

ּׁשּכתּוב  מה עלּֿדר הּוא ׁשערי ּבכל 3ּׁשּכתּוב ְְֶֶֶֶֶַַָָָָ

מה  ּדהּנה, ּבזה, והענין ּבעלּה. ּבּׁשערים ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָנֹודע

חיל  אׁשת על קאי ּבעלּה ּבּׁשערים נֹודע 4ּׁשּכתּוב ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

הינּו ּבעלּה ואםּֿכן יׂשראל, ּכנסת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָׁשהיא

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ּבֹועלי5קּודׁשאּֿבריֿהּוא, ּכי ְְְֲִִִֶַָָ

ז"ל  רּבֹותינּו ּוכמאמר ׁשמֹו, צבאֹות ה' 6עׂשי ְְְֲִֵַַַַַָֹ

ּכלי, ׁשעׂשאּה למי אּלא ּברית ּכֹורתת אּׁשה ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶָָָָאין

ענין  ׁשּזהּו גֹו', עׂשי ּבֹועלי ּכי ְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַַֹׁשּנאמר

ּבּזהר  והקׁשה אפׁשר 7הּניׂשּואין. אי ּדאםּֿכן, , ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹ

האיןֿסֹוף  הלא ּבעלּה, ּבּׁשערים נֹודע ְְְֲִִֵַַָָָָֹלהיֹות

מי  ואין ההעלם ּבּתכלית נעלם הּוא ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָּברּוֿהּוא

ּתירּוצים. ׁשני ּבּזהר ּומבֹואר כּו'. ְְִִֵֵֶַַַָֹׁשּיּׂשיגּוהּו

הּוא, ּבּׁשערים נֹודע ׁשהּפירּוׁש הא', ְִֵֵֶַַָָָּתירּוץ

ּדמׁשער  מה לפּום ואתּדּבק אתייּדע ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַּדאיהּו

ּברּוחא  לאתּדּבקא ּדיכיל ּכּמה חד ּכל ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָּבליּביּה,

ּבּתניא  [ּכּמּובא ׁשהּפירּוׁש8ּדחכמתא והינּו, ,[ ְְְְְְֵֶַַַַַָָָָ

ידיעה  זֹו ׁשאין הׁשערה, מּלׁשֹון הּוא ְְְְִִִִֵֶַָָָָּדׁשערים

ענין  הּוא ּובכללּות ּבלבד , הׁשערה אּלא ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָאמיּתית

ותירּוץ  הּמהּות. הּׂשגת ולא הּמציאּות ְְְְִִֵַַַַַַָֹידיעת

ׁשיעּור  מּלׁשֹון הּוא ּדׁשערים ׁשהּפירּוׁש ְְִִִִֵֶַַָהּב',
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פרשתנו.1) ואילך.2)ריש שלו ע' תר"ל ואילך. רצה ע' תרכ"ט סה"מ ואילך. תתכג ע' פרשתנו באוה"ת שופטים ד"ה ראה

כג.3)ועוד. לא, י.4)משלי ספט"ו.5)שם, שמו"ר וראה ה. נד, ב.6)ישעי' כב, לקו"ת 7)סנהדרין גם וראה א. קג, ח"א

ואילך. ב פה, וברפמ"ד.8)מטות בהקדמה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
במלים: מתחילה פרשתנו

'B‚ EÈ¯ÚL ÏÎa EÏ Ôzz ÌÈ¯ËBLÂ ÌÈËÙBL1. פשוטו לפי ¿ƒ¿¿ƒƒ∆¿¿»¿»∆
שוטרים  ולמנות בתיֿדין מקום בכל לקבוע ציווי ביצוע זהו את שיוודאו

הדין  e„ÈÒÁ˙פסקי ÈLe¯„a ¯‡B·Óe2 ציוויים של המשמעות אודות ¿»ƒ¿≈¬ƒ
הפנימי  הרוחני במובן »∆nL‰אלה

‡e‰ EÈ¯ÚL ÏÎa ·e˙kM∆»¿»¿»∆
·e˙kM ‰Ó C¯cŒÏÚ3 במזמור «∆∆«∆»

משלי בספר חיל' «Ú„B'אשת
dÏÚa ÌÈ¯ÚMa את מבאר והולך «¿»ƒ«¿»

לעניין  האמור "שעריך" בין הקשר

ל"בשערים" ושוטרים, שופטים מינוי

פנימיות  לפי חיל, אשת לעניין האמור

כדלהלן. העניינים,

‰Ó ,‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈«
dÏÚa ÌÈ¯ÚMa Ú„B ·e˙kM∆»««¿»ƒ«¿»

È‡˜ מכווןÏÈÁ ˙L‡ ÏÚ4 »≈«≈∆«ƒ
‡È‰L הפנימית המשמעות לפי ∆ƒ

,Ï‡¯NÈ ˙Òk ככלל ישראל עם ¿∆∆ƒ¿»≈
לאישה נמשל שהוא ≈ÔkŒÌ‡Â¿ƒכפי

dÏÚa בשערים "נודע בפסוק האמור «¿»
˜ŒCÈ¯aŒ‡L„eבעלה" eÈ‰«¿¿»¿ƒ
,‡e‰ כנסת של ל'בעלה' הנמשל

e˙kL·ישראל BÓk5 בנבואת ¿∆»
‰'ישעיה  CÈNÚ CÈÏÚBa Èkƒ¬«ƒ…«ƒ

¯Ó‡ÓÎe ,BÓL ˙B‡·¿̂»¿¿«¬«
Ï"Ê eÈ˙Ba¯6‰M‡ ÔÈ‡ «≈«≈ƒ»

ÈÓÏ ‡l‡ ˙È¯a ˙˙¯Bk∆∆¿ƒ∆»¿ƒ
Èk ¯Ó‡pL ,ÈÏk d‡NÚL∆¬»»¿ƒ∆∆¡«ƒ
ÔÈÚ e‰fL ,'B‚ CÈNÚ CÈÏÚBa¬«ƒ…«ƒ∆∆ƒ¿«

ÔÈ‡eNÈp‰ ֿ הקדוש בין הקשר וגם «ƒƒ
ישראל  וכנסת ה'בעל' ברוךֿהוא

הנישואין. לעניין נמשל ה'אשה',

¯‰fa ‰L˜‰Â7,ÔkŒÌ‡c אם , ¿ƒ¿»«…«¿ƒ≈
הקדושֿברוךֿהוא  הוא ≈‡CÈ'בעלה'

¯LÙ‡ יכולÚ„B ˙BÈ‰Ï ∆¿»ƒ¿»
,dÏÚa ÌÈ¯ÚMa במובן 'נודע' «¿»ƒ«¿»
ומוכר  ידוע גלוי, ‰‡ŒÔÈשל ‡Ï‰¬…»≈

ÌÏÚ ‡e‰ ‡e‰ŒCe¯a ÛBÒ הנבראים ‰‰ÌÏÚמהשגת ˙ÈÏÎza »∆¿»¿«¿ƒ«∆¿≈
'eÎ e‰e‚ÈOiL ÈÓ ÔÈ‡Â מאחר כי בהרחבה החסידות בתורת וכמבואר ¿≈ƒ∆«ƒ

וגבול  סוף, אין הוא אלא מוגבל לא והקדושֿברוךֿהוא מוגבלים שהנבראים

וישיגו  יבינו שהנבראים ייתכן לא הרי לזה, זה באיןֿערוך הם גבול ובלי

בעלה".? בשערים "נודע הכתוב פירוש מה כן ואם הבורא, את

Ú„B Le¯Èt‰L ,'‡‰ ıe¯Èz .ÌÈˆe¯Èz ÈL ¯‰fa ¯‡B·Óe¿»«…«¿≈≈ƒ≈»∆«≈»
¯ÚLÓc ‰Ó ÌeÙÏ ˜ac˙‡Â ÚcÈÈ˙‡ e‰È‡c ,‡e‰ ÌÈ¯ÚMa«¿»ƒ¿ƒ∆¿««¿∆¿«≈¿«ƒ¿«≈
ÏÈÎÈc ‰nk „Á Ïk ,dÈaÈÏa¿ƒ≈»««»¿»ƒ
‡˙ÓÎÁc ‡Áe¯a ‡˜ac˙‡Ï¿ƒ¿«¿»¿»¿»¿¿»
ונדבק  נודע הוא) ברוך (הקדוש שהוא

משער  שהוא מה לפי האדם) (אצל

שביכולתו  כמה אחד כל בליבו,

החכמה ברוח «»[enk·‡להתדבק
‡Èza8 שבראש המלקט' ב'הקדמת ««¿»

ששורשן  שנשמות מבואר שם הספר

בהלכה  להקל נוטות החסד ממידת

ממידת  ששורשן שנשמות בעוד

בענייני  וגם להחמיר, נוטות הגבורה

יש  ויראה, אהבה והלב, המוח עבודת

בהתאם  משלו, 'שיעור' אחד לכל

מובאים  זה ובהקשר נשמתו, ליכולת

דמשער  מה "לפום – אלו הזוהר דברי

eÈ‰Â,בליביה" זה ], פירוש לפי ¿«¿
לומר  יש בעלה" בשערים "נודע בפסוק

‡e‰ ÌÈ¯ÚLc Le¯Èt‰L∆«≈ƒ¿»ƒ
,‰¯ÚL‰ ÔBLlÓ לא שאכן היינו ƒ¿«¿»»

והשגה  הבנה לאדם להיות יכולה

בשערים" ו"נודע באיןֿסוף, מלאה

ÚÈ„È‰היינו  BÊ ÔÈ‡L והבנה ∆≈¿ƒ»
‰ÚL¯‰והשגה  ‡l‡ ˙ÈzÈÓ‡¬ƒƒ∆»«¿»»

,„·Ïa מסויים דבר יודע שלא כאדם ƒ¿«
רק לאשורו  היא בנושא שלו והידיעה

השערה בגד  באופן eÏÏÎ·e˙ר ƒ¿»
זה  מסוג ידיעה ÔÈÚכללי, ‡e‰ƒ¿«

˙‚O‰ ‡ÏÂ ˙e‡Èˆn‰ ˙ÚÈ„È¿ƒ««¿ƒ¿…«»«
˙e‰n‰ גשמי אדם כלל שבדרך כפי ««

לדעת  מסוגל גשמיים מושגים עם

מלאכים, (כמו רוחניים דברים ולהבין

'ידיעת  שהיא וכד') עליונות ספירות

הללו  שהדברים יודע הוא המציאות'

הדברים. במהות אמיתית והשגה הבנה לו אין אבל במציאות, קיימים

'a‰ ıe¯È˙Â ֿ הקדושֿברוך זה ב'בעלה' ידיעה להיות יכולה איך לשאלה ¿≈«
אדם, בני של והבנה מהתגלות ונסתר נעלם הוא והרי ≈»∆Le¯Èt‰Lהוא,
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jixryו lka jl ozz mixheye mihtey

ּבׁשיעּור  ׁשהם ספירֹות העׂשר על וקאי ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָּומּדה,

עׂשר  אחד ולא עׂשר ּתׁשע, ולא עׂשר ,9ּומּדה, ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ

והגּבלה, ּבמדידה הּוא עלֿידם ׁשהּגילּוי ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָּדכיון

,יתּבר ּבֹו להּׂשיג אפׁשר עלֿידם ּדוקא ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָלכן

וכּיֹוצא  הּנפׁש ּכחֹות מעׂשר הּמׁשלים ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹעלֿידי

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו אלקה,10ּבזה, אחזה מּבׂשרי ְְֱִִֶֶֶֶֶָָָָֹ

ּבלבד, הׁשערה ולא מּמׁש הּׂשגה היא זֹו ְְְִִִִַַַַָָָָָָֹּדידיעה

ראּיה  הינּו ראּיה, ׁשל ּתרּגּום הּוא אחזה ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָׁשהרי

האלקּות  ׁשּבבחינת והינּו, ּבלבד. הׁשערה ְְְְְְֱִִִֶַַַַָָָֹֹולא

מהּֿׁשאיןּֿכן  הּׂשגה, להיֹות אפׁשר ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּבּספירֹות

הּידיעה  מהּספירֹות, ׁשּלמעלה האלקּות ְְְְְֱִִִִֵֶַַַַָָָֹּבבחינת

ּבלבד. הׁשערה ּבדר ְְְִִֶֶַַָָהיא

ׁשערי e‡È·e¯ב) נּו"ן ׁשּיׁש ּכּידּוע הענין, ≈ְֲִֵֵֶַַַָָָ

ּבכל  ּׁשּכתּוב מה ׁשּזהּו ְִֶֶֶַָָָּבינה,

היא  ב' האֹות (ׁשהרי נּו"ן ּבגימטרּיא ּכל , ְְְֲִִִֵֶֶַָָָֹׁשערי

ּבינה, ׁשערי נּו"ן ׁשהם הּׁשּמּוׁש), ֲִִִֵֵֵֶַַָמאֹותּיֹות

לחּוץ, ּבֹו לצאת הּנפּתח ׁשער ּכמֹו הּוא ְְְְִִֵַַַַָָָָוענינם

ּבּלב, ונתּפס יֹוצא ׁשּבּמֹוח ההּׂשגה ׁשאֹור ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָוהינּו,

ּכדי  א ההתּבֹוננּות. את ּומּׂשיג מׁשער ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַׁשהּלב

להיֹות  צריכה ּבּמּדֹות הּמֹוחין המׁשכת ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָׁשּתהיה

מה  ׁשּזהּו הּמֹוחין, אל הּמּדֹות העלאת ְֲִִִֶֶֶַַַַַָָּתחילה

ּבגימטרּיא 11ּׁשּכתּוב  ּכל יׂשּברּו, אלי כל עיני ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹ

ׁשעלֿידם  ּבינה, ׁשערי נּו"ן ענין והּוא ְְֲִִֵֶַַַָָָנּו"ן,
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,‰cÓe ¯eÚÈL ÔBLlÓ ‡e‰ ÌÈ¯ÚLc,מוגדרת כמות È‡˜Âהיינו ƒ¿»ƒƒ¿ƒƒ»¿»≈

B¯ÈÙÒ˙והכוונה ¯NÚ‰ ÏÚ העליונות,‰cÓe ¯eÚÈLa Ì‰L «»∆∆¿ƒ∆≈¿ƒƒ»
ומוגדר  מוגבל NÚ¯במספר „Á‡ ‡ÏÂ ¯NÚ ,ÚLz ‡ÏÂ ¯NÚ9, ∆∆¿…≈«∆∆¿…««»»
ÈeÏÈb‰L ÔÂÈÎc האלוקות וחסידות Ì„ÈŒÏÚשל בקבלה כמבואר ¿≈»∆«ƒ«»»

לגילוי  ואמצעים כוחות הן שהספירות

למטה, מלמעלה אלוקות והמשכת

זו  בדרך שבא ‰e‡והגילוי
,‰Ïa‚‰Â ‰„È„Óa במידה ƒ¿ƒ»¿«¿»»

מוגדר  ('שיעור') Âc˜‡ובכמות ÔÎÏ»≈«¿»
Ì„ÈŒÏÚ הספירות באמצעות «»»

,C¯a˙È Ba ‚ÈO‰Ï ¯LÙ‡ כי ∆¿»¿«ƒƒ¿»≈
האור  את שמגבילות הספירות ללא

שנבראים  אפשרות אין אכן האלוקי

אין  אור ולהשיג להבין יוכלו מוגבלים

על  אלוקות ולהשיג להבין והדרך סוף,

הספירות  באמצעות שבא הגילוי ידי

NÚÓ¯היא  ÌÈÏLn‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿»ƒ≈∆∆
LÙp‰ ˙BÁk בתניא כמבואר שהם, …«∆∆

עליונות  ספירות עשר "כנגד ג' פרק

להוות  יכולות ולכן מהן" שנשתלשלו

(כך מ  הספירות תוכן להבנת של

החכמה  כוח של והתוכן שהעניין

לספירת  משל הוא למשל, שבנפש,

הלאה) וכן Êa‰,החכמה ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆
ובגוף  בנפש נוספים דברים גם וכך

הספירות  להבנת משל הם האדם

בכלל  אלוקות וענייני ¿BÓÎeהעליונות
·e˙kL10‰ÊÁ‡ È¯NaÓ ∆»ƒ¿»ƒ∆¡∆
,‰˜Ï‡ האדם שהתבוננות היינו ∆…»

לראות  אותו תביא ("בשרי") בעצמו

BÊאלוקות  ‰ÚÈ„Èc שהאדם למרות ƒƒ»
של  מדברים משלים ידי על אליה מגיע

התחתון  האדם וגוף È‰ƒ‡נפש
Ìeb¯z ‡e‰ ‰ÊÁ‡ È¯‰L ,„·Ïa ‰¯ÚL‰ ‡ÏÂ LnÓ ‰‚O‰«»»«»¿…«¿»»ƒ¿«∆¬≈∆¡∆«¿

ארמית  ¯‡i‰בלשון eÈ‰ ,‰i‡¯ ÏL ביותר וחזקה ברורה השגה שהיא ∆¿ƒ»«¿¿ƒ»
,eÈ‰Â .„·Ïa ‰¯ÚL‰ ‡ÏÂ"בשערים "נודע הכתוב זה תירוץ לפי ¿…«¿»»ƒ¿«¿«¿

כיון  והשגה הבנה אמנם היא ש"נודע" כך ‰‡e˜Ï˙מתפרש ˙ÈÁ·aL∆ƒ¿ƒ«»¡…
˙B¯ÈÙqaL הספירות בעשרת ומלובש מצומצם האיןֿסוף שהאור כפי ∆«¿ƒ

¯LÙ‡ יכולה˙e˜Ï‡‰ ˙ÈÁ·a ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,‰‚O‰ ˙BÈ‰Ï ∆¿»ƒ¿«»»«∆≈≈ƒ¿ƒ«»¡…
,˙B¯ÈÙq‰Ó ‰ÏÚÓlL בעשר והתלבש אורו את צמצם שהאיןֿסוף לפני ∆¿«¿»≈«¿ƒ

באלוקות‰ÚÈ„i‰ספירות Ïa·„וההשגה ‰¯ÚL‰ C¯„a ‡È‰ ולא «¿ƒ»ƒ¿∆∆«¿»»ƒ¿«
ברורה. והשגה הבנה

,‰Èa È¯ÚL Ô"e LiL Úe„ik ,ÔÈÚ‰ ¯e‡È·e הבינה ·) ספירת ≈»ƒ¿»«»«∆≈«¬≈ƒ»

ז"ל  חכמינו (כדברי 'שערים' המכונות דרגות לחמישים מחולקת העליונה

אחת  חסר רבינו למשה ניתנו וכולם בינה שערי חמישים שישנם בגמרא

הנו"ן  לשער זכה בפטירתו שרק ואמרו מאלוקים' מעט 'ותחסרהו שנאמר

מ"ט  שהיא העומר ספירת לגבי וגם בו", "נו"ן נבו, בהר שנקבר בכך כנרמז

להגיע  מסוגל שהאדם נאמר ימים

שער  ואת המ"ט השער עד בעבודתו

בחג  מלמעלה משפיעים הנו"ן

של e‰fLהשבועות) הפנימי התוכן ∆∆
Ïk ,EÈ¯ÚL ÏÎa ·e˙kM ‰Ó«∆»¿»¿»∆…
˙B‡‰ È¯‰L) Ô"e ‡i¯ËÓÈ‚a¿ƒ«¿ƒ»∆¬≈»

LenM‰ ˙Bi˙B‡Ó ‡È‰ ולא ·' ƒ≈ƒ«ƒ
מה  למנות חלק שאין כך עצמה, מילה

רק  ומונים המילה של בגימטריא אותה

"כל" האותיות Ô"eאת Ì‰L ,(∆≈
ÌÈÚÂ ,‰Èa È¯ÚL של התוכן «¬≈ƒ»¿ƒ¿»»

אלה BÓkשערים ‡e‰ למשל¯ÚL ¿««
סגור  מקום Baשל ˙‡ˆÏ ÁzÙp‰«ƒ¿»»≈

‰‚O‰‰ ¯B‡L ,eÈ‰Â ,ıeÁÏ«¿«¿∆««»»
ÁBnaL הבינה כוח של התוכן שהוא ∆««

Òt˙ÂמהשכלBÈˆ‡שבנפש  ≈¿ƒ¿»
‚ÈOÓe ¯ÚLÓ ·l‰L ,·la«≈∆«≈¿«≈«ƒ

ומרגיש  ‰‰˙eBa˙קולט ˙‡∆«ƒ¿¿
אלא  בשכל 'סגורה' נשארת לא והיא

הלב. אל מהמוח 'יוצאת'

˙ÎLÓ‰ ‰È‰zL È„k C‡ ירידה «¿≈∆ƒ¿∆«¿»«
של Bcna˙והתגלות ÔÈÁBn‰ ואור «ƒ«ƒ

בלב, יאיר אכן «ÎÈ¯¿̂ƒ‰השכל
‰ÏÈÁz ˙BÈ‰Ï והקדמה כהכנה ƒ¿¿ƒ»

‡Ïלכך  ˙Bcn‰ ˙‡ÏÚ‰«¬»««ƒ∆
,ÔÈÁBn‰ וחסידות בקבלה כמבואר «ƒ

וקבלת  התקרבות שתהיה שכדי

כמו  למטה, מלמעלה השפעה

להיות  יכול הדבר לנבראים, מאלוקות

ידי  על או העליון בכוח למטה מלמעלה והתגלות) (ירידה 'המשכה' ידי על

אחד  (ובכל עבודתו ידי על למעלה מלמטה העליון) אל התחתון (של 'העלאה'

של  והפעולה המשכה – ולענייננו השני), לעומת יתרונות יש האופנים משני

מלמעלה  בדרך במידות המוחין הארת ידי על אמנם היא במידות המוחין

של  בהעלאה צורך יש בפועל כזו המשכה תהיה שאמנם כדי אך למטה,

למטה מלמעלה המוחין אל של e‰fLהמידות הפנימי Ó‰התוכן ∆∆«
·e˙kM11,e¯aNÈ EÈÏ‡ ÏÎ ÈÈÚ האדם בני כל שעיני אומר והכתוב ∆»≈≈…≈∆¿«≈

לאלוקות  האדם של פני' היינו הוא, ברוך הקדוש אל 'אליך', ומייחלות מקוות

למעלה מלמטה È¯ÚLבדרך Ô"e ÔÈÚ ‡e‰Â ,Ô"e ‡i¯ËÓÈ‚a Ïk…¿ƒ«¿ƒ»¿ƒ¿««¬≈
Ì„ÈŒÏÚL ,‰Èa ובאמצעותם ‰ÏÚ‡˙בכוחם ˙ÈNÚ של והתקרבות ƒ»∆«»»«¬≈«¬»«
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f"hyz'd ,lel` 'c ,mihtey t"y

ועלֿידיֿזה  הּמֹוחין, אל הּמּדֹות העלאת ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָנעׂשית

לּמּדֹות. הּמֹוחין המׁשכת אחרּֿכ ְֲִִֵַַַַַַַָָנעׂשית

ÌÓ‡הינּו ּבעלּה, ּבּׁשערים נֹודע ּׁשּכתּוב מה »¿»ְְְִֶַַַַָָָָ

נעלית  ּבחינה ּבינה ׁשערי ּבנּו"ן ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָׁשּנמׁש

ּכמֹו ּבינה, ׁשערי נּו"ן ׁשּיׁשנם ּכׁשם ּדהּנה, ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָיֹותר.

והחילּוק  חכמה. נתיבֹות ל"ב ּגם יׁשנן ְְְְִִֵֶַַָָָכן

לחּבר  הּוא ענינם  ּבינה ׁשערי ׁשּנּו"ן ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּביניהם,

ענינן  חכמה נתיבֹות ול"ב הּמּדֹות, עם ְְְְִִִִִַַָָָָהּמֹוחין

נקּודה  להיֹות ּובינה, חכמה לחּבר ְְְְִִֵַָָָָהּוא

ּׁשּנתּבאר 12א ּבהיכל  מה עלּֿדר הּוא זה וענין . ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

לרצֹון 13לעיל  העליֹון רצֹון ׁשּבין ּבחילּוק ְְִֵֵֶֶַָָָָ

ׁשּנֹולד  רצֹון הּוא הּתחּתֹון ׁשרצֹון ְְֶֶַַַַָָָהּתחּתֹון,

רצֹון  הּוא העליֹון ורצֹון הּׂשכל, ְְְֵֵֶֶַַָָָעלֿידי

החילּוק  ּגם וזהּו עצמי. רצֹון  מהּׂשכל, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשּלמעלה

ׁשּנּו"ן  חכמה, נתיבֹות ול"ב ּבינה ׁשערי נּו"ן ְְְֲִִֵֵֶַָָָּבין

הּמֹוחין  המׁשכת הּוא ׁשענינם ּבינה ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָׁשערי

ׁשּנֹולד  הּתחּתֹון רצֹון המׁשכת ענין הּוא ְְְִִֶַַַַַַָָָּבּמּדֹות,

הּוא  ענינן חכמה נתיבֹות ול"ב הּׂשכל. ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָעלֿידי

ׁשּלמעלה  רצֹון הינּו, העליֹון, רצֹון ְְְְְֶֶַַַַָָָָָהמׁשכת

ּומהחכמה  החכמה, עלֿידי ׁשהמׁשכתֹו ְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָמהּׂשכל

ׁשהּוא  ּבעלּה, ּבּׁשערים נֹודע וזהּו לבינה. ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָנמׁש

נתיבֹות  ל"ב עלֿידי העליֹון רצֹון המׁשכת ְְְְְִִֵֶַַַַָָָענין

ּבינה. ׁשערי ּבנּו"ן ְְֲִֵַָָָחכמה

e‰ÊÂ ּׁשּכתּוב מה ׁשמׁשֹותי14ּגם ּכדכד וׂשמּתי ¿∆ְְְְִִִֶַַַַַָֹ

לאבני  ּגבּול וכל אקּדח לאבני ְְְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָּוׁשערי
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ראה 12) ר"פ לקו"ת א). (קז, ס"ה אגה"ק תניא ועוד. ב). (עב, כח תיקון א). (יט, ה תיקון ריש תקו"ז רע"א. ו, זח"א ראה

ב). ואילך;13)(יח, 138 ע' (לעיל ואילך פ"ב ראה דש"פ כדכד ושמתי ד"ה ואילך; פ"ד עקב דש"פ תשמעון עקב והי' ד"ה

ואילך). 161 ואילך.14)ע' א כו, ראה פ' לקו"ת גם וראה יב. נד, ישעי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,ÔÈÁBn‰ Ï‡ ˙Bcn‰ של וההכנה ההקדמה ידי על «ƒ∆«ƒ¿«¿≈∆

למעלה  מלמטה ‰ÔÈÁBnההעלאה ˙ÎLÓ‰ CkŒ¯Á‡ ˙ÈNÚ«¬≈««»«¿»««ƒ
˙BcnÏ.למטה מלמעלה «ƒ

,dÏÚa ÌÈ¯ÚMa Ú„B ·e˙kM ‰Ó ÌÓ‡ הכוונה 'שערים' וכאמור »¿»«∆»»«¿»ƒ«¿»
הכוונה  אין בינה, שערי לחמישים

המוחין  הארת (של האמורה לפעולה

אל  המידות העלאת עלֿידי במידות

אלא  CLÓpLהמוחין) eÈ‰«¿∆ƒ¿»
‰ÈÁa ‰Èa È¯ÚL Ô"ea¿«¬≈ƒ»¿ƒ»

¯˙BÈ ˙ÈÏÚ המבוארת מהבחינה «¬≈≈
ומבאר. שהולך כפי לעיל,

Ô"e ÌLiL ÌLk ,‰p‰c¿ƒ≈¿≈∆∆¿»
,‰Èa È¯ÚL הבינה שבספירת כשם «¬≈ƒ»

הנקראות  ושונות רבות דרגות יש

בינה' שערי ÔLÈ'חמישים ÔÎ BÓk¿≈∆¿»
Ìb רבות דרגות החכמה בספירת «

הנקראות  B·È˙˙ושונות ·"Ï¿ƒ
‰ÓÎÁ('נתיבות') דרכים ל"ב שהם »¿»

ומתגלית. מאירה החכמה שבהם

,Ì‰ÈÈaL ˜eÏÈÁ‰Â בין ההבדל ¿«ƒ∆≈≈∆
חכמה  נתיבות ול"ב בינה שערי נו"ן

ÌÈÚהוא  ‰Èa È¯ÚL Ô"epL∆«¬≈ƒ»ƒ¿»»
ÌÚ ÔÈÁBn‰ ¯aÁÏ ‡e‰¿«≈«ƒƒ

,˙Bcn‰ בדרך הוא החיבור וכאמור «ƒ
'העלאה' לה שקודמת 'המשכה'

ÔÈÚ ‰ÓÎÁ ˙B·È˙ ·"ÏÂ¿¿ƒ»¿»ƒ¿»»
‡e‰ המוחין של ההשפעה לא

אלא ÓÎÁ‰למידות ¯aÁÏ¿«≈»¿»
‰„e˜ ˙BÈ‰Ï ,‰È·eƒ»ƒ¿¿»

‡ÏÎÈ‰a12 נקודא" המושג ¿≈»»
מתפרש  בזוהר) (שמקורו בהיכלא"

הכוונה  ולענייננו משמעויות, בכמה

של  ה'נקודה' שהיא חכמה בין לחיבור

'היכל' שהיא ובינה השכלי, הרעיון

כי  ומידות, שכל בין לחיבור (וגם רחב

ליבא"). "בינה – אליהו' ב'פתח שאומרים כפי והרגש המידות מקור היא בינה

ÏÈÚÏ ¯‡a˙pM ‰Ó C¯cŒÏÚ ‡e‰ ‰Ê ÔÈÚÂ13 שנאמרו במאמרים ¿ƒ¿»∆«∆∆«∆ƒ¿»≈¿≈
פרשת תשט"ז,בשבת זו, שנה ראה פרשת ובשבת בביאור eÏÈÁa˜עקב «ƒ

‰ÔBzÁz,ההבדל  ÔBˆ¯Ï ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ¯ ÔÈaL הרצון כוח כללי באופן ∆≈»»∆¿»»««¿
הוא  הרצון העליונות בספירות (ולכן השכל מכוחות נעלה יותר כוח הוא

הראשונה  היא שהחכמה הספירות, מעשר שלמעלה עליון' 'כתר בבחינת

הוא  הרצון ואילו בגוף המלובשים הפנימיים מהכוחות הוא והשכל ביניהן)

כללית, בצורה באדם ופועל קיים אלא מסוים באבר מתלבש שלא 'מקיף' כוח

וזה  אותן, ו'מוליד' היוצר הוא שהשכל ברצון ודרגות בחינות יש זאת ועם

התחתון' ל'רצון העליון' 'רצון בין ‰ÔBzÁzההבדל ÔBˆ¯L בדרגה רצון ∆»««¿
ונחותה  ‰ÔBÈÏÚנמוכה ÔBˆ¯Â ,ÏÎO‰ È„ÈŒÏÚ „ÏBpL ÔBˆ¯ ‡e‰»∆»«¿≈«≈∆¿»»∆¿

עליונה  בדרגה ¯ˆÔBרצון ‡e‰»
ÔBˆ¯ ,ÏÎO‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈«≈∆»

ÈÓˆÚ ולא הנפש בעצם שמקורו «¿ƒ
אחר. או כזה חיצוני בגורם

e‰ÊÂ'תחתון 'רצון בין ההבדל מעין ¿∆
עליון' ‰eÏÈÁ˜ל'רצון Ìb ההבדל ««ƒ

·"ÏÂ ‰Èa È¯ÚL Ô"e ÔÈa≈«¬≈ƒ»¿
,‰ÓÎÁ ˙B·È˙ אחד שמצד ¿ƒ»¿»

השכל  כוחות של השפעה הם שניהם

יש  שני מצד משמעותי אבל הבדל

ההשפעה  È¯ÚLבאופן Ô"epL∆«¬≈
‡e‰ ÌÈÚL ‰Èa כאמור ƒ»∆ƒ¿»»

˙Bcna ÔÈÁBn‰ ˙ÎLÓ‰ בדרך «¿»««ƒ«ƒ
של  העלאה ובהקדמת המשכה

כמבואר  ÔÈÚלעיל,המידות, ‡e‰ƒ¿«
„ÏBpL ÔBzÁz‰ ÔBˆ¯ ˙ÎLÓ‰«¿»«»««¿∆»

ÏÎO‰ È„ÈŒÏÚ זו שבדרך היינו «¿≈«≈∆
במידות  הרגש של התעוררות יש אמנם

רצון  של התגלות אלא זה אין אבל

ברצון  שמדובר כיון נמוכה, בדרגה

השכל. ידי על ונוצר ¿ÏÂ"·שבא
·"Ï ‡e‰ ÔÈÚ ‰ÓÎÁ ˙B·È˙¿ƒ»¿»ƒ¿»»

של  ואופנים ¯ˆÔBדרכים ˙ÎLÓ‰«¿»«»
,ÔBÈÏÚ‰ ועל גבוהה בדרגה יונה רצון »∆¿

ÏÎO‰Ó ‰ÏÚÓlL ÔBˆ¯ ,eÈ‰«¿»∆¿«¿»≈«≈∆
B˙ÎLÓ‰L שלו וההתגלות הירידה ∆«¿»»

היא  בגלוי ונרגש ניכר ≈¿»È„ÈŒÏÚלהיות
CLÓ ‰ÓÎÁ‰Óe ,‰ÓÎÁ‰«»¿»≈«»¿»ƒ¿»

‰È·Ï והמידות המוחין חלקי ולשאר ¿ƒ»
גלוי. כרצון ונרגש שניכר עד

,dÏÚa ÌÈ¯ÚMa Ú„B e‰ÊÂ¿∆»«¿»ƒ«¿»
דבר  שהוא במידות השכל אור המשכת של העניין לעצם רק הכוונה שאין

הרגיל  מהסדר למעלה ביותר נעלית להתגלות אלא המדרגות בסדר רגיל

˙B·È˙ ·"Ï È„ÈŒÏÚ ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ¯ ˙ÎLÓ‰ ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿««¿»«»»∆¿«¿≈¿ƒ
.‰Èa È¯ÚL Ô"ea ‰ÓÎÁ»¿»¿«¬≈ƒ»

Ìb e‰ÊÂ של הפנימי e˙kM·התוכן ‰Ó14 ימות על ישעיה בנבואת ¿∆««∆»
CÈ˙BLÓLהמשיח  „Î„k ÈzÓNÂ אבן עשויות יהיו החלונות שמשות ¿«¿ƒ«¿…ƒ¿«ƒ
‡˜Ácבהירה  È·‡Ï CÈ¯ÚLe המאירות,ıÙÁ È·‡Ï CÏe·b ÏÎÂ ¿»«ƒ¿«¿≈∆¿»¿»¿≈¿«¿≈≈∆
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ז jixry lka jl ozz mixheye mihtey

ּבׁשיעּור  ׁשהם ספירֹות העׂשר על וקאי ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָּומּדה,

עׂשר  אחד ולא עׂשר ּתׁשע, ולא עׂשר ,9ּומּדה, ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ

והגּבלה, ּבמדידה הּוא עלֿידם ׁשהּגילּוי ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָּדכיון

,יתּבר ּבֹו להּׂשיג אפׁשר עלֿידם ּדוקא ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָלכן

וכּיֹוצא  הּנפׁש ּכחֹות מעׂשר הּמׁשלים ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹעלֿידי

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו אלקה,10ּבזה, אחזה מּבׂשרי ְְֱִִֶֶֶֶֶָָָָֹ

ּבלבד, הׁשערה ולא מּמׁש הּׂשגה היא זֹו ְְְִִִִַַַַָָָָָָֹּדידיעה

ראּיה  הינּו ראּיה, ׁשל ּתרּגּום הּוא אחזה ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָׁשהרי

האלקּות  ׁשּבבחינת והינּו, ּבלבד. הׁשערה ְְְְְְֱִִִֶַַַַָָָֹֹולא

מהּֿׁשאיןּֿכן  הּׂשגה, להיֹות אפׁשר ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּבּספירֹות

הּידיעה  מהּספירֹות, ׁשּלמעלה האלקּות ְְְְְֱִִִִֵֶַַַַָָָֹּבבחינת

ּבלבד. הׁשערה ּבדר ְְְִִֶֶַַָָהיא

ׁשערי e‡È·e¯ב) נּו"ן ׁשּיׁש ּכּידּוע הענין, ≈ְֲִֵֵֶַַַָָָ

ּבכל  ּׁשּכתּוב מה ׁשּזהּו ְִֶֶֶַָָָּבינה,

היא  ב' האֹות (ׁשהרי נּו"ן ּבגימטרּיא ּכל , ְְְֲִִִֵֶֶַָָָֹׁשערי

ּבינה, ׁשערי נּו"ן ׁשהם הּׁשּמּוׁש), ֲִִִֵֵֵֶַַָמאֹותּיֹות

לחּוץ, ּבֹו לצאת הּנפּתח ׁשער ּכמֹו הּוא ְְְְִִֵַַַַָָָָוענינם

ּבּלב, ונתּפס יֹוצא ׁשּבּמֹוח ההּׂשגה ׁשאֹור ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָוהינּו,

ּכדי  א ההתּבֹוננּות. את ּומּׂשיג מׁשער ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַׁשהּלב

להיֹות  צריכה ּבּמּדֹות הּמֹוחין המׁשכת ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָׁשּתהיה

מה  ׁשּזהּו הּמֹוחין, אל הּמּדֹות העלאת ְֲִִִֶֶֶַַַַַָָּתחילה

ּבגימטרּיא 11ּׁשּכתּוב  ּכל יׂשּברּו, אלי כל עיני ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹ

ׁשעלֿידם  ּבינה, ׁשערי נּו"ן ענין והּוא ְְֲִִֵֶַַַָָָנּו"ן,
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מ"ד.9) פ"א יצירה כו.10)ספר יט, ג.11)איוב נד, דא"ח) (עם סידור שם. לקו"ת וראה טו. קמה, תהלים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,‰cÓe ¯eÚÈL ÔBLlÓ ‡e‰ ÌÈ¯ÚLc,מוגדרת כמות È‡˜Âהיינו ƒ¿»ƒƒ¿ƒƒ»¿»≈

B¯ÈÙÒ˙והכוונה ¯NÚ‰ ÏÚ העליונות,‰cÓe ¯eÚÈLa Ì‰L «»∆∆¿ƒ∆≈¿ƒƒ»
ומוגדר  מוגבל NÚ¯במספר „Á‡ ‡ÏÂ ¯NÚ ,ÚLz ‡ÏÂ ¯NÚ9, ∆∆¿…≈«∆∆¿…««»»
ÈeÏÈb‰L ÔÂÈÎc האלוקות וחסידות Ì„ÈŒÏÚשל בקבלה כמבואר ¿≈»∆«ƒ«»»

לגילוי  ואמצעים כוחות הן שהספירות

למטה, מלמעלה אלוקות והמשכת

זו  בדרך שבא ‰e‡והגילוי
,‰Ïa‚‰Â ‰„È„Óa במידה ƒ¿ƒ»¿«¿»»

מוגדר  ('שיעור') Âc˜‡ובכמות ÔÎÏ»≈«¿»
Ì„ÈŒÏÚ הספירות באמצעות «»»

,C¯a˙È Ba ‚ÈO‰Ï ¯LÙ‡ כי ∆¿»¿«ƒƒ¿»≈
האור  את שמגבילות הספירות ללא

שנבראים  אפשרות אין אכן האלוקי

אין  אור ולהשיג להבין יוכלו מוגבלים

על  אלוקות ולהשיג להבין והדרך סוף,

הספירות  באמצעות שבא הגילוי ידי

NÚÓ¯היא  ÌÈÏLn‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿»ƒ≈∆∆
LÙp‰ ˙BÁk בתניא כמבואר שהם, …«∆∆

עליונות  ספירות עשר "כנגד ג' פרק

להוות  יכולות ולכן מהן" שנשתלשלו

(כך מ  הספירות תוכן להבנת של

החכמה  כוח של והתוכן שהעניין

לספירת  משל הוא למשל, שבנפש,

הלאה) וכן Êa‰,החכמה ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆
ובגוף  בנפש נוספים דברים גם וכך

הספירות  להבנת משל הם האדם

בכלל  אלוקות וענייני ¿BÓÎeהעליונות
·e˙kL10‰ÊÁ‡ È¯NaÓ ∆»ƒ¿»ƒ∆¡∆
,‰˜Ï‡ האדם שהתבוננות היינו ∆…»

לראות  אותו תביא ("בשרי") בעצמו

BÊאלוקות  ‰ÚÈ„Èc שהאדם למרות ƒƒ»
של  מדברים משלים ידי על אליה מגיע

התחתון  האדם וגוף È‰ƒ‡נפש
Ìeb¯z ‡e‰ ‰ÊÁ‡ È¯‰L ,„·Ïa ‰¯ÚL‰ ‡ÏÂ LnÓ ‰‚O‰«»»«»¿…«¿»»ƒ¿«∆¬≈∆¡∆«¿

ארמית  ¯‡i‰בלשון eÈ‰ ,‰i‡¯ ÏL ביותר וחזקה ברורה השגה שהיא ∆¿ƒ»«¿¿ƒ»
,eÈ‰Â .„·Ïa ‰¯ÚL‰ ‡ÏÂ"בשערים "נודע הכתוב זה תירוץ לפי ¿…«¿»»ƒ¿«¿«¿

כיון  והשגה הבנה אמנם היא ש"נודע" כך ‰‡e˜Ï˙מתפרש ˙ÈÁ·aL∆ƒ¿ƒ«»¡…
˙B¯ÈÙqaL הספירות בעשרת ומלובש מצומצם האיןֿסוף שהאור כפי ∆«¿ƒ

¯LÙ‡ יכולה˙e˜Ï‡‰ ˙ÈÁ·a ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,‰‚O‰ ˙BÈ‰Ï ∆¿»ƒ¿«»»«∆≈≈ƒ¿ƒ«»¡…
,˙B¯ÈÙq‰Ó ‰ÏÚÓlL בעשר והתלבש אורו את צמצם שהאיןֿסוף לפני ∆¿«¿»≈«¿ƒ

באלוקות‰ÚÈ„i‰ספירות Ïa·„וההשגה ‰¯ÚL‰ C¯„a ‡È‰ ולא «¿ƒ»ƒ¿∆∆«¿»»ƒ¿«
ברורה. והשגה הבנה

,‰Èa È¯ÚL Ô"e LiL Úe„ik ,ÔÈÚ‰ ¯e‡È·e הבינה ·) ספירת ≈»ƒ¿»«»«∆≈«¬≈ƒ»

ז"ל  חכמינו (כדברי 'שערים' המכונות דרגות לחמישים מחולקת העליונה

אחת  חסר רבינו למשה ניתנו וכולם בינה שערי חמישים שישנם בגמרא

הנו"ן  לשער זכה בפטירתו שרק ואמרו מאלוקים' מעט 'ותחסרהו שנאמר

מ"ט  שהיא העומר ספירת לגבי וגם בו", "נו"ן נבו, בהר שנקבר בכך כנרמז

להגיע  מסוגל שהאדם נאמר ימים

שער  ואת המ"ט השער עד בעבודתו

בחג  מלמעלה משפיעים הנו"ן

של e‰fLהשבועות) הפנימי התוכן ∆∆
Ïk ,EÈ¯ÚL ÏÎa ·e˙kM ‰Ó«∆»¿»¿»∆…
˙B‡‰ È¯‰L) Ô"e ‡i¯ËÓÈ‚a¿ƒ«¿ƒ»∆¬≈»

LenM‰ ˙Bi˙B‡Ó ‡È‰ ולא ·' ƒ≈ƒ«ƒ
מה  למנות חלק שאין כך עצמה, מילה

רק  ומונים המילה של בגימטריא אותה

"כל" האותיות Ô"eאת Ì‰L ,(∆≈
ÌÈÚÂ ,‰Èa È¯ÚL של התוכן «¬≈ƒ»¿ƒ¿»»

אלה BÓkשערים ‡e‰ למשל¯ÚL ¿««
סגור  מקום Baשל ˙‡ˆÏ ÁzÙp‰«ƒ¿»»≈

‰‚O‰‰ ¯B‡L ,eÈ‰Â ,ıeÁÏ«¿«¿∆««»»
ÁBnaL הבינה כוח של התוכן שהוא ∆««

Òt˙ÂמהשכלBÈˆ‡שבנפש  ≈¿ƒ¿»
‚ÈOÓe ¯ÚLÓ ·l‰L ,·la«≈∆«≈¿«≈«ƒ

ומרגיש  ‰‰˙eBa˙קולט ˙‡∆«ƒ¿¿
אלא  בשכל 'סגורה' נשארת לא והיא

הלב. אל מהמוח 'יוצאת'

˙ÎLÓ‰ ‰È‰zL È„k C‡ ירידה «¿≈∆ƒ¿∆«¿»«
של Bcna˙והתגלות ÔÈÁBn‰ ואור «ƒ«ƒ

בלב, יאיר אכן «ÎÈ¯¿̂ƒ‰השכל
‰ÏÈÁz ˙BÈ‰Ï והקדמה כהכנה ƒ¿¿ƒ»

‡Ïלכך  ˙Bcn‰ ˙‡ÏÚ‰«¬»««ƒ∆
,ÔÈÁBn‰ וחסידות בקבלה כמבואר «ƒ

וקבלת  התקרבות שתהיה שכדי

כמו  למטה, מלמעלה השפעה

להיות  יכול הדבר לנבראים, מאלוקות

ידי  על או העליון בכוח למטה מלמעלה והתגלות) (ירידה 'המשכה' ידי על

אחד  (ובכל עבודתו ידי על למעלה מלמטה העליון) אל התחתון (של 'העלאה'

של  והפעולה המשכה – ולענייננו השני), לעומת יתרונות יש האופנים משני

מלמעלה  בדרך במידות המוחין הארת ידי על אמנם היא במידות המוחין

של  בהעלאה צורך יש בפועל כזו המשכה תהיה שאמנם כדי אך למטה,

למטה מלמעלה המוחין אל של e‰fLהמידות הפנימי Ó‰התוכן ∆∆«
·e˙kM11,e¯aNÈ EÈÏ‡ ÏÎ ÈÈÚ האדם בני כל שעיני אומר והכתוב ∆»≈≈…≈∆¿«≈

לאלוקות  האדם של פני' היינו הוא, ברוך הקדוש אל 'אליך', ומייחלות מקוות

למעלה מלמטה È¯ÚLבדרך Ô"e ÔÈÚ ‡e‰Â ,Ô"e ‡i¯ËÓÈ‚a Ïk…¿ƒ«¿ƒ»¿ƒ¿««¬≈
Ì„ÈŒÏÚL ,‰Èa ובאמצעותם ‰ÏÚ‡˙בכוחם ˙ÈNÚ של והתקרבות ƒ»∆«»»«¬≈«¬»«
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f"hyz'd ,lel` 'c ,mihtey t"y

ועלֿידיֿזה  הּמֹוחין, אל הּמּדֹות העלאת ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָנעׂשית

לּמּדֹות. הּמֹוחין המׁשכת אחרּֿכ ְֲִִֵַַַַַַַָָנעׂשית

ÌÓ‡הינּו ּבעלּה, ּבּׁשערים נֹודע ּׁשּכתּוב מה »¿»ְְְִֶַַַַָָָָ

נעלית  ּבחינה ּבינה ׁשערי ּבנּו"ן ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָׁשּנמׁש

ּכמֹו ּבינה, ׁשערי נּו"ן ׁשּיׁשנם ּכׁשם ּדהּנה, ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָיֹותר.

והחילּוק  חכמה. נתיבֹות ל"ב ּגם יׁשנן ְְְְִִֵֶַַָָָכן

לחּבר  הּוא ענינם  ּבינה ׁשערי ׁשּנּו"ן ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּביניהם,

ענינן  חכמה נתיבֹות ול"ב הּמּדֹות, עם ְְְְִִִִִַַָָָָהּמֹוחין

נקּודה  להיֹות ּובינה, חכמה לחּבר ְְְְִִֵַָָָָהּוא

ּׁשּנתּבאר 12א ּבהיכל  מה עלּֿדר הּוא זה וענין . ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

לרצֹון 13לעיל  העליֹון רצֹון ׁשּבין ּבחילּוק ְְִֵֵֶֶַָָָָ

ׁשּנֹולד  רצֹון הּוא הּתחּתֹון ׁשרצֹון ְְֶֶַַַַָָָהּתחּתֹון,

רצֹון  הּוא העליֹון ורצֹון הּׂשכל, ְְְֵֵֶֶַַָָָעלֿידי

החילּוק  ּגם וזהּו עצמי. רצֹון  מהּׂשכל, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשּלמעלה

ׁשּנּו"ן  חכמה, נתיבֹות ול"ב ּבינה ׁשערי נּו"ן ְְְֲִִֵֵֶַָָָּבין

הּמֹוחין  המׁשכת הּוא ׁשענינם ּבינה ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָׁשערי

ׁשּנֹולד  הּתחּתֹון רצֹון המׁשכת ענין הּוא ְְְִִֶַַַַַַָָָּבּמּדֹות,

הּוא  ענינן חכמה נתיבֹות ול"ב הּׂשכל. ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָעלֿידי

ׁשּלמעלה  רצֹון הינּו, העליֹון, רצֹון ְְְְְֶֶַַַַָָָָָהמׁשכת

ּומהחכמה  החכמה, עלֿידי ׁשהמׁשכתֹו ְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָמהּׂשכל

ׁשהּוא  ּבעלּה, ּבּׁשערים נֹודע וזהּו לבינה. ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָנמׁש

נתיבֹות  ל"ב עלֿידי העליֹון רצֹון המׁשכת ְְְְְִִֵֶַַַַָָָענין

ּבינה. ׁשערי ּבנּו"ן ְְֲִֵַָָָחכמה

e‰ÊÂ ּׁשּכתּוב מה ׁשמׁשֹותי14ּגם ּכדכד וׂשמּתי ¿∆ְְְְִִִֶַַַַַָֹ

לאבני  ּגבּול וכל אקּדח לאבני ְְְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָּוׁשערי
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ראה 12) ר"פ לקו"ת א). (קז, ס"ה אגה"ק תניא ועוד. ב). (עב, כח תיקון א). (יט, ה תיקון ריש תקו"ז רע"א. ו, זח"א ראה

ב). ואילך;13)(יח, 138 ע' (לעיל ואילך פ"ב ראה דש"פ כדכד ושמתי ד"ה ואילך; פ"ד עקב דש"פ תשמעון עקב והי' ד"ה

ואילך). 161 ואילך.14)ע' א כו, ראה פ' לקו"ת גם וראה יב. נד, ישעי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,ÔÈÁBn‰ Ï‡ ˙Bcn‰ של וההכנה ההקדמה ידי על «ƒ∆«ƒ¿«¿≈∆

למעלה  מלמטה ‰ÔÈÁBnההעלאה ˙ÎLÓ‰ CkŒ¯Á‡ ˙ÈNÚ«¬≈««»«¿»««ƒ
˙BcnÏ.למטה מלמעלה «ƒ

,dÏÚa ÌÈ¯ÚMa Ú„B ·e˙kM ‰Ó ÌÓ‡ הכוונה 'שערים' וכאמור »¿»«∆»»«¿»ƒ«¿»
הכוונה  אין בינה, שערי לחמישים

המוחין  הארת (של האמורה לפעולה

אל  המידות העלאת עלֿידי במידות

אלא  CLÓpLהמוחין) eÈ‰«¿∆ƒ¿»
‰ÈÁa ‰Èa È¯ÚL Ô"ea¿«¬≈ƒ»¿ƒ»

¯˙BÈ ˙ÈÏÚ המבוארת מהבחינה «¬≈≈
ומבאר. שהולך כפי לעיל,

Ô"e ÌLiL ÌLk ,‰p‰c¿ƒ≈¿≈∆∆¿»
,‰Èa È¯ÚL הבינה שבספירת כשם «¬≈ƒ»

הנקראות  ושונות רבות דרגות יש

בינה' שערי ÔLÈ'חמישים ÔÎ BÓk¿≈∆¿»
Ìb רבות דרגות החכמה בספירת «

הנקראות  B·È˙˙ושונות ·"Ï¿ƒ
‰ÓÎÁ('נתיבות') דרכים ל"ב שהם »¿»

ומתגלית. מאירה החכמה שבהם

,Ì‰ÈÈaL ˜eÏÈÁ‰Â בין ההבדל ¿«ƒ∆≈≈∆
חכמה  נתיבות ול"ב בינה שערי נו"ן

ÌÈÚהוא  ‰Èa È¯ÚL Ô"epL∆«¬≈ƒ»ƒ¿»»
ÌÚ ÔÈÁBn‰ ¯aÁÏ ‡e‰¿«≈«ƒƒ

,˙Bcn‰ בדרך הוא החיבור וכאמור «ƒ
'העלאה' לה שקודמת 'המשכה'

ÔÈÚ ‰ÓÎÁ ˙B·È˙ ·"ÏÂ¿¿ƒ»¿»ƒ¿»»
‡e‰ המוחין של ההשפעה לא

אלא ÓÎÁ‰למידות ¯aÁÏ¿«≈»¿»
‰„e˜ ˙BÈ‰Ï ,‰È·eƒ»ƒ¿¿»

‡ÏÎÈ‰a12 נקודא" המושג ¿≈»»
מתפרש  בזוהר) (שמקורו בהיכלא"

הכוונה  ולענייננו משמעויות, בכמה

של  ה'נקודה' שהיא חכמה בין לחיבור

'היכל' שהיא ובינה השכלי, הרעיון

כי  ומידות, שכל בין לחיבור (וגם רחב

ליבא"). "בינה – אליהו' ב'פתח שאומרים כפי והרגש המידות מקור היא בינה

ÏÈÚÏ ¯‡a˙pM ‰Ó C¯cŒÏÚ ‡e‰ ‰Ê ÔÈÚÂ13 שנאמרו במאמרים ¿ƒ¿»∆«∆∆«∆ƒ¿»≈¿≈
פרשת תשט"ז,בשבת זו, שנה ראה פרשת ובשבת בביאור eÏÈÁa˜עקב «ƒ

‰ÔBzÁz,ההבדל  ÔBˆ¯Ï ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ¯ ÔÈaL הרצון כוח כללי באופן ∆≈»»∆¿»»««¿
הוא  הרצון העליונות בספירות (ולכן השכל מכוחות נעלה יותר כוח הוא

הראשונה  היא שהחכמה הספירות, מעשר שלמעלה עליון' 'כתר בבחינת

הוא  הרצון ואילו בגוף המלובשים הפנימיים מהכוחות הוא והשכל ביניהן)

כללית, בצורה באדם ופועל קיים אלא מסוים באבר מתלבש שלא 'מקיף' כוח

וזה  אותן, ו'מוליד' היוצר הוא שהשכל ברצון ודרגות בחינות יש זאת ועם

התחתון' ל'רצון העליון' 'רצון בין ‰ÔBzÁzההבדל ÔBˆ¯L בדרגה רצון ∆»««¿
ונחותה  ‰ÔBÈÏÚנמוכה ÔBˆ¯Â ,ÏÎO‰ È„ÈŒÏÚ „ÏBpL ÔBˆ¯ ‡e‰»∆»«¿≈«≈∆¿»»∆¿

עליונה  בדרגה ¯ˆÔBרצון ‡e‰»
ÔBˆ¯ ,ÏÎO‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈«≈∆»

ÈÓˆÚ ולא הנפש בעצם שמקורו «¿ƒ
אחר. או כזה חיצוני בגורם

e‰ÊÂ'תחתון 'רצון בין ההבדל מעין ¿∆
עליון' ‰eÏÈÁ˜ל'רצון Ìb ההבדל ««ƒ

·"ÏÂ ‰Èa È¯ÚL Ô"e ÔÈa≈«¬≈ƒ»¿
,‰ÓÎÁ ˙B·È˙ אחד שמצד ¿ƒ»¿»

השכל  כוחות של השפעה הם שניהם

יש  שני מצד משמעותי אבל הבדל

ההשפעה  È¯ÚLבאופן Ô"epL∆«¬≈
‡e‰ ÌÈÚL ‰Èa כאמור ƒ»∆ƒ¿»»

˙Bcna ÔÈÁBn‰ ˙ÎLÓ‰ בדרך «¿»««ƒ«ƒ
של  העלאה ובהקדמת המשכה

כמבואר  ÔÈÚלעיל,המידות, ‡e‰ƒ¿«
„ÏBpL ÔBzÁz‰ ÔBˆ¯ ˙ÎLÓ‰«¿»«»««¿∆»

ÏÎO‰ È„ÈŒÏÚ זו שבדרך היינו «¿≈«≈∆
במידות  הרגש של התעוררות יש אמנם

רצון  של התגלות אלא זה אין אבל

ברצון  שמדובר כיון נמוכה, בדרגה

השכל. ידי על ונוצר ¿ÏÂ"·שבא
·"Ï ‡e‰ ÔÈÚ ‰ÓÎÁ ˙B·È˙¿ƒ»¿»ƒ¿»»

של  ואופנים ¯ˆÔBדרכים ˙ÎLÓ‰«¿»«»
,ÔBÈÏÚ‰ ועל גבוהה בדרגה יונה רצון »∆¿

ÏÎO‰Ó ‰ÏÚÓlL ÔBˆ¯ ,eÈ‰«¿»∆¿«¿»≈«≈∆
B˙ÎLÓ‰L שלו וההתגלות הירידה ∆«¿»»

היא  בגלוי ונרגש ניכר ≈¿»È„ÈŒÏÚלהיות
CLÓ ‰ÓÎÁ‰Óe ,‰ÓÎÁ‰«»¿»≈«»¿»ƒ¿»

‰È·Ï והמידות המוחין חלקי ולשאר ¿ƒ»
גלוי. כרצון ונרגש שניכר עד

,dÏÚa ÌÈ¯ÚMa Ú„B e‰ÊÂ¿∆»«¿»ƒ«¿»
דבר  שהוא במידות השכל אור המשכת של העניין לעצם רק הכוונה שאין

הרגיל  מהסדר למעלה ביותר נעלית להתגלות אלא המדרגות בסדר רגיל

˙B·È˙ ·"Ï È„ÈŒÏÚ ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ¯ ˙ÎLÓ‰ ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿««¿»«»»∆¿«¿≈¿ƒ
.‰Èa È¯ÚL Ô"ea ‰ÓÎÁ»¿»¿«¬≈ƒ»

Ìb e‰ÊÂ של הפנימי e˙kM·התוכן ‰Ó14 ימות על ישעיה בנבואת ¿∆««∆»
CÈ˙BLÓLהמשיח  „Î„k ÈzÓNÂ אבן עשויות יהיו החלונות שמשות ¿«¿ƒ«¿…ƒ¿«ƒ
‡˜Ácבהירה  È·‡Ï CÈ¯ÚLe המאירות,ıÙÁ È·‡Ï CÏe·b ÏÎÂ ¿»«ƒ¿«¿≈∆¿»¿»¿≈¿«¿≈≈∆
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jixryח lka jl ozz mixheye mihtey

הּוא  ׁשענינם ּבינה , ׁשערי  נּו"ן הם  ׁשערי ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָחפץ,

אקּדח, אבני ׁשּזהּו ּבמּדֹות, נמׁשכים ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָלהיֹות

קדחה  אׁש ּכי מּלׁשֹון הּוא ּכקדֹוח 15אקּדח , ְְְְִִִֵֶַָָָ

זאת,16אׁש ועֹוד הּמּדֹות. התלהבּות ענין ׁשהּוא , ְְְֲִִִֵֶַַַֹ

נּו"ן  על קאי ּגבּול ּכל חפץ, לאבני ּגבּול ְְְְְֵֵֵֵֵֶַַָָָוכל

להמׁשי צרי ּובהם ּבהגּבלה, ׁשהם ּבינה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשערי

ענין  ׁשהּוא חפץ, אבני ּבחינת עם אֹותם ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָּולאחד

חכמה. ְְִָָנתיבֹות

ּבכל e‰ÊÂג) ל ּתּתן וׁשֹוטרים ׁשֹופטים ¿∆ְְְְְִִִֶָ

הּוא  האדם ּבעבֹודת ׁשענינֹו ,ְְֲִֶֶַַָָָָָׁשערי

ׁשּבגּוף 17ּכּידּוע  הּׁשערים על קאי ׁשערי ׁשּכל ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

יצירה  ּבספר ּכדאיתא ז'18האדם, ּבֹו יׁש ׁשהּגּוף ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָ

ב' והם כפר"ת, בג"ד האֹותּיֹות ז' ּכנגד ְְְִִֵֶֶָָׁשערים

והּפה, האף נחירי ב' האזנים, ב' ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָהעינים,

ועלֿידם  ׁשּבהם מּׁשּום ׁשערים ּבׁשם ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָונקראּו

הן  הימּנּו, ׁשּמחּוץ מה עם האדם ְִִִֵֵֵֶֶַַָָָמתקּׁשר

 ֿ על והן מּבחּוץ, עלֿידם ׁשּמקּבל ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָעלֿידיֿזה

וכיון  החּוץ. אל עלֿידם ׁשּמֹוציא ְְִֵֵֶֶֶַַָָָידיֿזה

ּגם  ׁשימּוׁש להיֹות אפׁשר אּלּו ְְְִִִִֵֶֶַָָׁשּבׁשערים 

להזהיר  צרי ׁשּלכן ׁשּב'לעּומתֿזה', ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָלהּקליּפֹות

גֹו' עיניכם ואחרי לבבכם אחרי תתּורּו ,19ולא ְְְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַָֹ

ל ּתּתן וׁשֹוטרים ׁשֹופטים נאמר זה על ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַהּנה

צרי ׁשּבאדם הּׁשערים ּכל ׁשעל ,ׁשערי ְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָָּבכל

ענין  הּוא ׁשֹופטים וׁשֹוטרים, ׁשֹופטים ְְְְְְֲִִִִִַַלהעמיד

הּמּוּתר  את  יֹודעים ׁשעלֿידם הּתֹורה, ּדיני ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָּפסקי

העבֹודה  ענין הּוא ּובכללּות האסּור, ְְְֲִִֶַָָָָָואת

לרּדֹות  ׁשענינם וׁשֹוטרים והּׂשגה, הבנה ְְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָּבבחינת

ּדקּבלת  העבֹודה ענין הּוא רׁש"י) (ּכפרּוׁש ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָּבמּקל

ז"ל  רּבֹותינּו ּובלׁשֹון אדם 20עֹול, ירּגיז לעֹולם ְְְִִֵַַַָָָ

ּבלבד, וההּׂשגה ההבנה ענין מסּפיק ׁשּלא והינּו, כּו'. הרע יצר על טֹוב ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹיצר

עֹול) וקּבלת (הּׂשגה אּלּו ענינים ּוב' עֹול'. ה'קּבלת ענין ּגם להיֹות צרי ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָאּלא
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כב.15) לב, א.16)האזינו סד, ועוד.17)ישעי' פרשתנו. ריש אוה"ת בארוכה וראה פרשתנו. ריש עה"ת פ"ד 18)ש"ך

פרשתנו. סוף של"ה וראה לח.19)מי"ב. טו, ב.20)שלח קיג, ח"ג א. רב, ח"א זהר וראה א. ה, ברכות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הדברים  פנימיות ולפי יקרות, Èa‰,אבנים È¯ÚL Ô"e Ì‰ CÈ¯ÚL¿»«ƒ≈«¬≈ƒ»

,˙BcÓa ÌÈÎLÓ ˙BÈ‰Ï ‡e‰ ÌÈÚL לעיל ‡·Èכמבואר e‰fL ∆ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿»ƒ«ƒ∆∆«¿≈
‰Á„˜ L‡ Èk ÔBLlÓ ‡e‰ Ác˜‡ ,Ác˜‡15L‡ ÁB„˜k ,16, ∆¿»∆¿»ƒ¿ƒ≈»¿»ƒ¿«≈

˙Bcn‰ ˙e·‰Ï˙‰ ÔÈÚ ‡e‰L.כאש הבוערות ∆ƒ¿«ƒ¿«¬«ƒ
È·‡Ï CÏe·b ÏÎÂ ,˙‡Ê „BÚÂ¿…¿»¿≈¿«¿≈

È‡˜ CÏe·b Ïk ,ıÙÁ גם מכוון ≈∆»¿≈»≈
Ì‰Lכן  ‰Èa È¯ÚL Ô"e ÏÚ««¬≈ƒ»∆≈

,‰Ïa‚‰a מחמישים אחד כל כי ¿«¿»»
בעניינו  ומוגבל מוגדר הוא ה'שערים'

הגדרים Ì‰·eהמיוחד בתוך »∆
שלהם CÈLÓ‰Ïˆהמוגבלים CÈ¯»ƒ¿«¿ƒ

È·‡ ˙ÈÁa ÌÚ Ì˙B‡ „Á‡Ïe¿«≈»ƒ¿ƒ««¿≈
˙B·È˙ ÔÈÚ ‡e‰L ,ıÙÁ≈∆∆ƒ¿«¿ƒ

‰ÓÎÁ חיבור בעניין לעיל כאמור »¿»
עם  השכל חיבור וכן והבינה החכמה

המידות.

ÌÈ¯ËBLÂ ÌÈËÙBL e‰ÊÂ (‚¿∆¿ƒ¿¿ƒ
BÈÚL ,EÈ¯ÚL ÏÎa EÏ Ôzzƒ∆¿¿»¿»∆∆ƒ¿»

Úe„ik ‡e‰ Ì„‡‰ ˙„B·Úa17 «¬«»»»«»«
התורה ˜‡Èבמפרשי EÈ¯ÚL ÏkL∆»¿»∆»≈

Ûe‚aLהכוונה  ÌÈ¯ÚM‰ ÏÚ««¿»ƒ∆¿
‡˙È‡„k ,Ì„‡‰ מובא¯ÙÒa »»»ƒ¿ƒ»¿≈∆

‰¯ÈˆÈ18'Ê Ba LÈ Ûeb‰L ¿ƒ»∆«≈
˙Bi˙B‡‰ 'Ê „‚k ÌÈ¯ÚL¿»ƒ¿∆∆»ƒ
'· Ì‰Â ,˙"¯ÙÎ „"‚·¿≈
È¯ÈÁ '· ,ÌÈÊ‡‰ '· ,ÌÈÈÚ‰»≈«ƒ»»¿«ƒ¿ƒ≈
ÌLa e‡¯˜Â ,‰t‰Â Û‡‰»«¿«∆¿ƒ¿¿¿≈

ÌÈ¯ÚL מעבר פתחי של במובן ¿»ƒ
Ì„ÈŒÏÚÂ Ì‰aL ÌeMÓƒ∆»∆¿«»»
‰Ó ÌÚ Ì„‡‰ ¯M˜˙Óƒ¿«≈»»»ƒ«
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ Ô‰ ,epÓÈ‰ ıeÁnL∆ƒ≈∆≈«¿≈∆
Ô‰Â ,ıeÁaÓ Ì„ÈŒÏÚ Ïa˜nL∆¿«≈«»»ƒ«¿≈
Ì„ÈŒÏÚ ‡ÈˆBnL ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ«¿≈∆∆ƒ«»»

ıeÁ‰ Ï‡ של לתפקידם בהתאם ∆«
האף  האוזניים, (העיניים, הללו האברים

האדם  שדרכם אמצעים להיות והפה)

אמצעים  וכן לעצמו מחוץ דברים קולט

החוצה. מעצמו דברים «≈¿ÔÂÈÎÂלהוציא
¯LÙ‡ el‡ ÌÈ¯ÚLaL יכול ∆ƒ¿»ƒ≈∆¿»

˙BtÈÏw‰Ï Ìb LeÓÈL ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ«¿«¿ƒ
,'‰ÊŒ˙ÓeÚÏ'aL היפך של ∆¿¿«∆

כשם  הקדושה על המכסה הקדושה,

לקלוט  הללו באברים להשתמש שניתן וכשם הפרי על מכסה שהקליפה

יכולת  קיימת ורצויים, טובים דברים החוצה מהאדם ולהוציא מבחוץ

רצויים  לא לדברים גם בהם ÏÂ‡להשתמש ¯È‰Ê‰Ï CÈ¯ˆ ÔÎlL∆»≈»ƒ¿«¿ƒ¿…
'B‚ ÌÎÈÈÚ È¯Á‡Â ÌÎ··Ï È¯Á‡ e¯e˙˙19, ז"ל חכמינו כדברי »«¬≈¿«¿∆¿«¬≈≈≈∆

ודרושה  חומד, והלב רואה שהעין

בדברים  רק להביט מיוחדת זהירות

שאר  לגבי גם (וכך ורצויים טובים

והפה) האף האוזניים, - ≈p‰ƒ‰השערים
ÌÈËÙBL ¯Ó‡ ‰Ê ÏÚ«∆∆¡«¿ƒ

Ï Ôzz ÌÈ¯ËBLÂÏÎa E ¿¿ƒƒ∆¿¿»
ÌÈ¯ÚM‰ Ïk ÏÚL ,EÈ¯ÚL¿»∆∆«»«¿»ƒ
„ÈÓÚ‰Ï CÈ¯ˆ Ì„‡aL∆»»»»ƒ¿«¬ƒ

,ÌÈ¯ËBLÂ ÌÈËÙBL לשמירה ¿ƒ¿¿ƒ
באופן  הללו ב"שערים" שימוש מפני

הדברים  של והמשמעות ראוי, לא

היא  האדם של הרוחנית בעבודת

ÈÈc È˜Òt ÔÈÚ ‡e‰ ÌÈËÙBL¿ƒƒ¿«ƒ¿≈ƒ≈
˙‡ ÌÈÚ„BÈ Ì„ÈŒÏÚL ,‰¯Bz‰«»∆«»»¿ƒ∆
˙eÏÏÎ·e ,¯eÒ‡‰ ˙‡Â ¯zen‰«»¿∆»»ƒ¿»
˙ÈÁ·a ‰„B·Ú‰ ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿«»¬»ƒ¿ƒ«

,‰‚O‰Â ‰·‰ עבודה והיא ¬»»¿«»»
שנובעת  ובהנאה ברצון עושה שהאדם

שלו ÌÈÚLמההבנה ÌÈ¯ËBLÂ¿¿ƒ∆ƒ¿»»
È"L¯ Le¯Ùk) ÏwÓa ˙Bc¯Ïƒ¿¿«≈¿≈«ƒ
את  לכפות הוא השוטרים שתפקיד

השופטים  של הדין פסק ‰e‡ביצוע (
,ÏBÚ ˙Ïa˜c ‰„B·Ú‰ ÔÈÚƒ¿«»¬»¿«»«
הבנה  בהעדר וגם הרצון כפיית תוך

Ï"Êוהשגה eÈ˙Ba¯ ÔBLÏ·e20 ƒ¿«≈«
·BË ¯ˆÈ Ì„‡ ÊÈb¯È ÌÏBÚÏ¿»«¿ƒ»»≈∆
‡lL ,eÈ‰Â .'eÎ Ú¯‰ ¯ˆÈ ÏÚ«≈∆»«¿«¿∆…
‰‚O‰‰Â ‰·‰‰ ÔÈÚ ˜ÈtÒÓ«¿ƒƒ¿««¬»»¿««»»

,„·Ïa"ה"שופטים עניין שהוא ƒ¿«
ÔÈÚ Ìb ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‡l‡∆»»ƒƒ¿«ƒ¿«

'ÏBÚ ˙Ïa˜'‰ עניין שהוא ««»«
ה"שוטרים".

‰‚O‰) el‡ ÌÈÈÚ '·eƒ¿»ƒ≈«»»
(ÏBÚ ˙Ïa˜Â לזה זה סתירה אינם ¿«»«
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f"hyz'd ,lel` 'c ,mihtey t"y

עֹול' ה'קּבלת  ׁשעלֿידי והינּו, לזה, זה ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָמסּיעים

ועלֿידי  ּבׁשלימּותּה, וההּׂשגה ההבנה ְְְְֲֲִֵֵֵַַַַַָָָָָנעׂשית

ּבפנימּיּות. עֹול' ה'קּבלת נמׁשכת והּׂשגה ְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָההבנה

ז"ל  רּבֹותינּו מאמר לא 21ועלּֿדר ּדוד אלמלא ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ

קּבלת  כּו', ירּגיז (לעֹולם מלחמה יֹואב ְְְִִַַַָָָָָָָעׂשה

ּבּתֹורה  ּדוד עסק לא יֹואב ואלמלא ְְִִֵַַָָָָָֹעֹול),

העם  את וׁשפטּו ּבּכתּוב ּוממׁשי ְְְִֶַַַָָָָָָ(הּׂשגה).

מעמיד  האדם ׁשּכאׁשר והינּו, צדק, ְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַָָָמׁשּפט

לׁשמֹור  ׁשּבֹו, הּׁשערים ז' ּבכל וׁשֹוטרים ְְְְְְִִִִֶַָָׁשֹופטים

ׁשל ׁש ענינים עבּור יׁשּמׁשּו לא אּלּו ּׁשערים ְְְְֲִִִֵֶֶַָָֹ

צלמות  ׁשערי נקראים ׁשאז אּלא 22'לעּומתֿזה', , ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ

נקראים  ׁשאז קדּוׁשה, עניני עבּור רק ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָיׁשּמׁשּו

צדק  ּבּׁשערים 23ׁשערי ּדנֹודע הענין נעׂשה אזי , ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

ּבב' אלקּות ּדידיעת הענין אצלֹו ׁשּנעׂשה ְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַָָָֹּבעלּה,

והינּו, לעיל, האמּורים והאֹופּנים ְְְְֲִִִֵֵַַַָָהּפירּוׁשים

נתיבֹות  ל"ב וגם ּבינה, ׁשערי נּו"ן ְְְֲִִִִֵֶַַָָׁשּנמׁשכים

ׁשּמסּים  ּכפי העליֹון, רצֹון וגם הּתחּתֹון רצֹון המׁשכת ענין ׁשהּוא ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָחכמה,

רצֹון 24ּבּכתּוב  ּדהינּו רצֹון, מּלׁשֹון הּוא ּדארץ הארץ, את וירׁשּת ּתחיה למען ְְְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

העליֹון. רצֹון וגם ְְְֶַַַָָהּתחּתֹון

ÔÈÚÂ ּדׁשֹופטים העבֹודה ׁשעלֿידי והיינּו, לראׁשֿהּׁשנה, הכנה הּוא זה ¿ƒ¿»ְְְְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָֹ

אזי  צדק, מׁשּפט העם את וׁשפטּו גֹו' ׁשערי ּבכל ל ּתּתן ְְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָוׁשֹוטרים

ׁשּיֹודעים  ּכיון ּדראׁשֿהּׁשנה, ּומׁשּפט להּדין ּובׂשמחה ּגמּור ּבבּטחֹון ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָָָֹהֹולכים

יׁשּפֹוט  יתּבר ּבצדק 25ׁשהּוא .26ּתבל ְְְִִֵֵֵֶֶֶָ
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הם  אדרבה ÊÏ‰,אלא ‰Ê ÌÈÚiÒÓ השני את ומחזק מוסיף אחד וכל ¿«¿ƒ∆»∆

‰‚O‰‰Â ‰·‰‰ ˙ÈNÚ 'ÏBÚ ˙Ïa˜'‰ È„ÈŒÏÚL ,eÈ‰Â¿«¿∆«¿≈««»««¬≈«¬»»¿««»»
'ÏBÚ ˙Ïa˜'‰ ˙ÎLÓ ‰‚O‰Â ‰·‰‰ È„ÈŒÏÚÂ ,d˙eÓÈÏLaƒ¿≈»¿«¿≈«¬»»¿«»»ƒ¿∆∆««»«

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ó C¯cŒÏÚÂ .˙eiÓÈÙa21„Âc ‡ÏÓÏ‡ ƒ¿ƒƒ¿«∆∆«¬««≈«ƒ¿»≈»ƒ
BÈ‡·המלך  ‰NÚ ‡Ï בןֿצרויה …»»»

המלך  דוד של הצבא ««¿ÓÁÏÓƒ‰שר
הרע  היצר עם במלחמה גם (וכך

ÏBÚ ˙Ïa˜ ,'eÎ ÊÈb¯È ÌÏBÚÏ¿»«¿ƒ«»«
ההבנה  בזכות היא שלה שהשלימות

BÈ‡·וההשגה), ‡ÏÓÏ‡Â שעשה ¿ƒ¿»≈»
המלחמה  Âc„את ˜ÒÚ ‡Ï…»«»ƒ

‰‚O‰) ‰¯Bza הקבלתֿעול כי «»«»»
והשגה  בהבנה שלימות ).מביאה

˙‡ eËÙLÂ ·e˙ka CÈLÓÓe«¿ƒ«»¿»¿∆
,eÈ‰Â ,˜„ˆ ËtLÓ ÌÚ‰»»ƒ¿«∆∆¿«¿
„ÈÓÚÓ Ì„‡‰ ¯L‡kL∆«¬∆»»»«¬ƒ
'Ê ÏÎa ÌÈ¯ËBLÂ ÌÈËÙBL¿ƒ¿¿ƒ¿»

,BaL ÌÈ¯ÚM‰ הן ה' את ועובד «¿»ƒ∆
בקבלת  והן (שופטים) והשגה בהבנה

(שוטרים  ÌÈ¯ÚMLעול ¯BÓLÏ (ƒ¿∆¿»ƒ
el‡ האדם eLnLÈשבגוף ‡Ï ≈…¿«¿

Œ˙ÓeÚÏ' ÏL ÌÈÈÚ ¯e·Ú¬ƒ¿»ƒ∆¿«
Ê‡L ,'‰Ê עושה האדם כאשר ∆∆»

לדברים  שבגופו ב'שערים' שימוש

הם הרי רצויים ÌÈ‡¯˜ƒ¿»ƒלא
˙ÂÓÏˆ È¯ÚL22‡l‡ , «¬≈«¿»∆∆»

ÈÈÚ ¯e·Ú ˜¯ eLnLÈ¿«¿«¬ƒ¿¿≈
È¯ÚL ÌÈ‡¯˜ Ê‡L ,‰Le„¿̃»∆»ƒ¿»ƒ«¬≈

˜„ˆ23ÔÈÚ‰ ‰NÚ ÈÊ‡ , ∆∆¬««¬∆»ƒ¿»
,dÏÚa ÌÈ¯ÚMa Ú„Bc¿»«¿»ƒ«¿»

BÏˆ‡ ‰NÚpL האדם אצל ∆«¬∆∆¿
'·a ˙e˜Ï‡ ˙ÚÈ„Èc ÔÈÚ‰»ƒ¿»ƒƒ«¡…¿
ÌÈpÙB‡‰Â ÌÈLe¯Èt‰«≈ƒ¿»«ƒ

,ÏÈÚÏ ÌÈ¯eÓ‡‰ הארת גם »¬ƒ¿≈

החכמה  הארת וגם במידות È¯ÚLהמוחין Ô"e ÌÈÎLÓpL ,eÈ‰Â¿«¿∆ƒ¿»ƒ«¬≈
˙ÎLÓ‰ ÔÈÚ ‡e‰L ,‰ÓÎÁ ˙B·È˙ ·"Ï Ì‚Â ,‰Èaƒ»¿«¿ƒ»¿»∆ƒ¿««¿»«

,ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ¯ Ì‚Â ÔBzÁz‰ ÔBˆ¯,לעיל ÌiÒnLכמבואר ÈÙk »««¿¿«»»∆¿¿ƒ∆¿«≈
·e˙ka24 ושוטרים שופטים למנות הציווי של ÈÁz‰זה ÔÚÓÏ «»¿««ƒ¿∆

ı¯‡c ,ı¯‡‰ ˙‡ zL¯ÈÂ¿»«¿»∆»»∆¿∆∆
eÈ‰c ,ÔBˆ¯ ÔBLlÓ ‡e‰ƒ¿»¿«¿
ÔBˆ¯ Ì‚Â ÔBzÁz‰ ÔBˆ»̄««¿¿«»

.ÔBÈÏÚ‰»∆¿
ŒL‡¯Ï ‰Î‰ ‡e‰ ‰Ê ÔÈÚÂ¿ƒ¿»∆¬»»¿…
È„ÈŒÏÚL ,eÈÈ‰Â ,‰M‰«»»¿«¿∆«¿≈
ÌÈ¯ËBLÂ ÌÈËÙBLc ‰„B·Ú‰»¬»¿¿ƒ¿¿ƒ
'B‚ EÈ¯ÚL ÏÎa EÏ Ôzzƒ∆¿¿»¿»∆
ËtLÓ ÌÚ‰ ˙‡ eËÙLÂ¿»¿∆»»ƒ¿«
ÔBÁh·a ÌÈÎÏB‰ ÈÊ‡ ,˜„∆̂∆¬«¿ƒ¿ƒ»
ÔÈc‰Ï ‰ÁÓN·e ¯eÓb»¿ƒ¿»¿«ƒ
ÔÂÈk ,‰M‰ŒL‡¯c ËtLÓeƒ¿»¿…«»»≈»
C¯a˙È ‡e‰L ÌÈÚ„BiL∆¿ƒ∆ƒ¿»≈

ËBtLÈ25˜„ˆa Ï·z26 ואולי) ƒ¿≈≈¿∆∆
בצדק" תבל "ישפוט הפסוק הזכרת

שכאשר  לעיל להאמור גם רומזת

ב'שערים' וראוי נכון שימוש עושים

"שערי  נקראים הרי האדם גוף של

צדק").
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הּוא  ׁשענינם ּבינה , ׁשערי  נּו"ן הם  ׁשערי ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָחפץ,

אקּדח, אבני ׁשּזהּו ּבמּדֹות, נמׁשכים ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָלהיֹות

קדחה  אׁש ּכי מּלׁשֹון הּוא ּכקדֹוח 15אקּדח , ְְְְִִִֵֶַָָָ

זאת,16אׁש ועֹוד הּמּדֹות. התלהבּות ענין ׁשהּוא , ְְְֲִִִֵֶַַַֹ

נּו"ן  על קאי ּגבּול ּכל חפץ, לאבני ּגבּול ְְְְְֵֵֵֵֵֶַַָָָוכל

להמׁשי צרי ּובהם ּבהגּבלה, ׁשהם ּבינה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשערי

ענין  ׁשהּוא חפץ, אבני ּבחינת עם אֹותם ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָּולאחד

חכמה. ְְִָָנתיבֹות

ּבכל e‰ÊÂג) ל ּתּתן וׁשֹוטרים ׁשֹופטים ¿∆ְְְְְִִִֶָ

הּוא  האדם ּבעבֹודת ׁשענינֹו ,ְְֲִֶֶַַָָָָָׁשערי

ׁשּבגּוף 17ּכּידּוע  הּׁשערים על קאי ׁשערי ׁשּכל ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

יצירה  ּבספר ּכדאיתא ז'18האדם, ּבֹו יׁש ׁשהּגּוף ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָ

ב' והם כפר"ת, בג"ד האֹותּיֹות ז' ּכנגד ְְְִִֵֶֶָָׁשערים

והּפה, האף נחירי ב' האזנים, ב' ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָהעינים,

ועלֿידם  ׁשּבהם מּׁשּום ׁשערים ּבׁשם ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָונקראּו

הן  הימּנּו, ׁשּמחּוץ מה עם האדם ְִִִֵֵֵֶֶַַָָָמתקּׁשר

 ֿ על והן מּבחּוץ, עלֿידם ׁשּמקּבל ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָעלֿידיֿזה

וכיון  החּוץ. אל עלֿידם ׁשּמֹוציא ְְִֵֵֶֶֶַַָָָידיֿזה

ּגם  ׁשימּוׁש להיֹות אפׁשר אּלּו ְְְִִִִֵֶֶַָָׁשּבׁשערים 

להזהיר  צרי ׁשּלכן ׁשּב'לעּומתֿזה', ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָלהּקליּפֹות

גֹו' עיניכם ואחרי לבבכם אחרי תתּורּו ,19ולא ְְְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַָֹ

ל ּתּתן וׁשֹוטרים ׁשֹופטים נאמר זה על ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַהּנה

צרי ׁשּבאדם הּׁשערים ּכל ׁשעל ,ׁשערי ְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָָּבכל

ענין  הּוא ׁשֹופטים וׁשֹוטרים, ׁשֹופטים ְְְְְְֲִִִִִַַלהעמיד

הּמּוּתר  את  יֹודעים ׁשעלֿידם הּתֹורה, ּדיני ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָּפסקי

העבֹודה  ענין הּוא ּובכללּות האסּור, ְְְֲִִֶַָָָָָואת

לרּדֹות  ׁשענינם וׁשֹוטרים והּׂשגה, הבנה ְְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָּבבחינת

ּדקּבלת  העבֹודה ענין הּוא רׁש"י) (ּכפרּוׁש ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָּבמּקל

ז"ל  רּבֹותינּו ּובלׁשֹון אדם 20עֹול, ירּגיז לעֹולם ְְְִִֵַַַָָָ

ּבלבד, וההּׂשגה ההבנה ענין מסּפיק ׁשּלא והינּו, כּו'. הרע יצר על טֹוב ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹיצר

עֹול) וקּבלת (הּׂשגה אּלּו ענינים ּוב' עֹול'. ה'קּבלת ענין ּגם להיֹות צרי ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָאּלא
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כב.15) לב, א.16)האזינו סד, ועוד.17)ישעי' פרשתנו. ריש אוה"ת בארוכה וראה פרשתנו. ריש עה"ת פ"ד 18)ש"ך

פרשתנו. סוף של"ה וראה לח.19)מי"ב. טו, ב.20)שלח קיג, ח"ג א. רב, ח"א זהר וראה א. ה, ברכות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הדברים  פנימיות ולפי יקרות, Èa‰,אבנים È¯ÚL Ô"e Ì‰ CÈ¯ÚL¿»«ƒ≈«¬≈ƒ»

,˙BcÓa ÌÈÎLÓ ˙BÈ‰Ï ‡e‰ ÌÈÚL לעיל ‡·Èכמבואר e‰fL ∆ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿»ƒ«ƒ∆∆«¿≈
‰Á„˜ L‡ Èk ÔBLlÓ ‡e‰ Ác˜‡ ,Ác˜‡15L‡ ÁB„˜k ,16, ∆¿»∆¿»ƒ¿ƒ≈»¿»ƒ¿«≈

˙Bcn‰ ˙e·‰Ï˙‰ ÔÈÚ ‡e‰L.כאש הבוערות ∆ƒ¿«ƒ¿«¬«ƒ
È·‡Ï CÏe·b ÏÎÂ ,˙‡Ê „BÚÂ¿…¿»¿≈¿«¿≈

È‡˜ CÏe·b Ïk ,ıÙÁ גם מכוון ≈∆»¿≈»≈
Ì‰Lכן  ‰Èa È¯ÚL Ô"e ÏÚ««¬≈ƒ»∆≈

,‰Ïa‚‰a מחמישים אחד כל כי ¿«¿»»
בעניינו  ומוגבל מוגדר הוא ה'שערים'

הגדרים Ì‰·eהמיוחד בתוך »∆
שלהם CÈLÓ‰Ïˆהמוגבלים CÈ¯»ƒ¿«¿ƒ

È·‡ ˙ÈÁa ÌÚ Ì˙B‡ „Á‡Ïe¿«≈»ƒ¿ƒ««¿≈
˙B·È˙ ÔÈÚ ‡e‰L ,ıÙÁ≈∆∆ƒ¿«¿ƒ

‰ÓÎÁ חיבור בעניין לעיל כאמור »¿»
עם  השכל חיבור וכן והבינה החכמה

המידות.

ÌÈ¯ËBLÂ ÌÈËÙBL e‰ÊÂ (‚¿∆¿ƒ¿¿ƒ
BÈÚL ,EÈ¯ÚL ÏÎa EÏ Ôzzƒ∆¿¿»¿»∆∆ƒ¿»

Úe„ik ‡e‰ Ì„‡‰ ˙„B·Úa17 «¬«»»»«»«
התורה ˜‡Èבמפרשי EÈ¯ÚL ÏkL∆»¿»∆»≈

Ûe‚aLהכוונה  ÌÈ¯ÚM‰ ÏÚ««¿»ƒ∆¿
‡˙È‡„k ,Ì„‡‰ מובא¯ÙÒa »»»ƒ¿ƒ»¿≈∆

‰¯ÈˆÈ18'Ê Ba LÈ Ûeb‰L ¿ƒ»∆«≈
˙Bi˙B‡‰ 'Ê „‚k ÌÈ¯ÚL¿»ƒ¿∆∆»ƒ
'· Ì‰Â ,˙"¯ÙÎ „"‚·¿≈
È¯ÈÁ '· ,ÌÈÊ‡‰ '· ,ÌÈÈÚ‰»≈«ƒ»»¿«ƒ¿ƒ≈
ÌLa e‡¯˜Â ,‰t‰Â Û‡‰»«¿«∆¿ƒ¿¿¿≈

ÌÈ¯ÚL מעבר פתחי של במובן ¿»ƒ
Ì„ÈŒÏÚÂ Ì‰aL ÌeMÓƒ∆»∆¿«»»
‰Ó ÌÚ Ì„‡‰ ¯M˜˙Óƒ¿«≈»»»ƒ«
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ Ô‰ ,epÓÈ‰ ıeÁnL∆ƒ≈∆≈«¿≈∆
Ô‰Â ,ıeÁaÓ Ì„ÈŒÏÚ Ïa˜nL∆¿«≈«»»ƒ«¿≈
Ì„ÈŒÏÚ ‡ÈˆBnL ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ«¿≈∆∆ƒ«»»

ıeÁ‰ Ï‡ של לתפקידם בהתאם ∆«
האף  האוזניים, (העיניים, הללו האברים

האדם  שדרכם אמצעים להיות והפה)

אמצעים  וכן לעצמו מחוץ דברים קולט

החוצה. מעצמו דברים «≈¿ÔÂÈÎÂלהוציא
¯LÙ‡ el‡ ÌÈ¯ÚLaL יכול ∆ƒ¿»ƒ≈∆¿»

˙BtÈÏw‰Ï Ìb LeÓÈL ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ«¿«¿ƒ
,'‰ÊŒ˙ÓeÚÏ'aL היפך של ∆¿¿«∆

כשם  הקדושה על המכסה הקדושה,

לקלוט  הללו באברים להשתמש שניתן וכשם הפרי על מכסה שהקליפה

יכולת  קיימת ורצויים, טובים דברים החוצה מהאדם ולהוציא מבחוץ

רצויים  לא לדברים גם בהם ÏÂ‡להשתמש ¯È‰Ê‰Ï CÈ¯ˆ ÔÎlL∆»≈»ƒ¿«¿ƒ¿…
'B‚ ÌÎÈÈÚ È¯Á‡Â ÌÎ··Ï È¯Á‡ e¯e˙˙19, ז"ל חכמינו כדברי »«¬≈¿«¿∆¿«¬≈≈≈∆

ודרושה  חומד, והלב רואה שהעין

בדברים  רק להביט מיוחדת זהירות

שאר  לגבי גם (וכך ורצויים טובים

והפה) האף האוזניים, - ≈p‰ƒ‰השערים
ÌÈËÙBL ¯Ó‡ ‰Ê ÏÚ«∆∆¡«¿ƒ

Ï Ôzz ÌÈ¯ËBLÂÏÎa E ¿¿ƒƒ∆¿¿»
ÌÈ¯ÚM‰ Ïk ÏÚL ,EÈ¯ÚL¿»∆∆«»«¿»ƒ
„ÈÓÚ‰Ï CÈ¯ˆ Ì„‡aL∆»»»»ƒ¿«¬ƒ

,ÌÈ¯ËBLÂ ÌÈËÙBL לשמירה ¿ƒ¿¿ƒ
באופן  הללו ב"שערים" שימוש מפני

הדברים  של והמשמעות ראוי, לא

היא  האדם של הרוחנית בעבודת

ÈÈc È˜Òt ÔÈÚ ‡e‰ ÌÈËÙBL¿ƒƒ¿«ƒ¿≈ƒ≈
˙‡ ÌÈÚ„BÈ Ì„ÈŒÏÚL ,‰¯Bz‰«»∆«»»¿ƒ∆
˙eÏÏÎ·e ,¯eÒ‡‰ ˙‡Â ¯zen‰«»¿∆»»ƒ¿»
˙ÈÁ·a ‰„B·Ú‰ ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿«»¬»ƒ¿ƒ«

,‰‚O‰Â ‰·‰ עבודה והיא ¬»»¿«»»
שנובעת  ובהנאה ברצון עושה שהאדם

שלו ÌÈÚLמההבנה ÌÈ¯ËBLÂ¿¿ƒ∆ƒ¿»»
È"L¯ Le¯Ùk) ÏwÓa ˙Bc¯Ïƒ¿¿«≈¿≈«ƒ
את  לכפות הוא השוטרים שתפקיד

השופטים  של הדין פסק ‰e‡ביצוע (
,ÏBÚ ˙Ïa˜c ‰„B·Ú‰ ÔÈÚƒ¿«»¬»¿«»«
הבנה  בהעדר וגם הרצון כפיית תוך

Ï"Êוהשגה eÈ˙Ba¯ ÔBLÏ·e20 ƒ¿«≈«
·BË ¯ˆÈ Ì„‡ ÊÈb¯È ÌÏBÚÏ¿»«¿ƒ»»≈∆
‡lL ,eÈ‰Â .'eÎ Ú¯‰ ¯ˆÈ ÏÚ«≈∆»«¿«¿∆…
‰‚O‰‰Â ‰·‰‰ ÔÈÚ ˜ÈtÒÓ«¿ƒƒ¿««¬»»¿««»»

,„·Ïa"ה"שופטים עניין שהוא ƒ¿«
ÔÈÚ Ìb ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‡l‡∆»»ƒƒ¿«ƒ¿«

'ÏBÚ ˙Ïa˜'‰ עניין שהוא ««»«
ה"שוטרים".

‰‚O‰) el‡ ÌÈÈÚ '·eƒ¿»ƒ≈«»»
(ÏBÚ ˙Ïa˜Â לזה זה סתירה אינם ¿«»«
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f"hyz'd ,lel` 'c ,mihtey t"y

עֹול' ה'קּבלת  ׁשעלֿידי והינּו, לזה, זה ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָמסּיעים

ועלֿידי  ּבׁשלימּותּה, וההּׂשגה ההבנה ְְְְֲֲִֵֵֵַַַַַָָָָָנעׂשית

ּבפנימּיּות. עֹול' ה'קּבלת נמׁשכת והּׂשגה ְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָההבנה

ז"ל  רּבֹותינּו מאמר לא 21ועלּֿדר ּדוד אלמלא ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ

קּבלת  כּו', ירּגיז (לעֹולם מלחמה יֹואב ְְְִִַַַָָָָָָָעׂשה

ּבּתֹורה  ּדוד עסק לא יֹואב ואלמלא ְְִִֵַַָָָָָֹעֹול),

העם  את וׁשפטּו ּבּכתּוב ּוממׁשי ְְְִֶַַַָָָָָָ(הּׂשגה).

מעמיד  האדם ׁשּכאׁשר והינּו, צדק, ְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַָָָמׁשּפט

לׁשמֹור  ׁשּבֹו, הּׁשערים ז' ּבכל וׁשֹוטרים ְְְְְְִִִִֶַָָׁשֹופטים

ׁשל ׁש ענינים עבּור יׁשּמׁשּו לא אּלּו ּׁשערים ְְְְֲִִִֵֶֶַָָֹ

צלמות  ׁשערי נקראים ׁשאז אּלא 22'לעּומתֿזה', , ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ

נקראים  ׁשאז קדּוׁשה, עניני עבּור רק ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָיׁשּמׁשּו

צדק  ּבּׁשערים 23ׁשערי ּדנֹודע הענין נעׂשה אזי , ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

ּבב' אלקּות ּדידיעת הענין אצלֹו ׁשּנעׂשה ְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַָָָֹּבעלּה,

והינּו, לעיל, האמּורים והאֹופּנים ְְְְֲִִִֵֵַַַָָהּפירּוׁשים

נתיבֹות  ל"ב וגם ּבינה, ׁשערי נּו"ן ְְְֲִִִִֵֶַַָָׁשּנמׁשכים

ׁשּמסּים  ּכפי העליֹון, רצֹון וגם הּתחּתֹון רצֹון המׁשכת ענין ׁשהּוא ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָחכמה,

רצֹון 24ּבּכתּוב  ּדהינּו רצֹון, מּלׁשֹון הּוא ּדארץ הארץ, את וירׁשּת ּתחיה למען ְְְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

העליֹון. רצֹון וגם ְְְֶַַַָָהּתחּתֹון

ÔÈÚÂ ּדׁשֹופטים העבֹודה ׁשעלֿידי והיינּו, לראׁשֿהּׁשנה, הכנה הּוא זה ¿ƒ¿»ְְְְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָֹ

אזי  צדק, מׁשּפט העם את וׁשפטּו גֹו' ׁשערי ּבכל ל ּתּתן ְְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָוׁשֹוטרים

ׁשּיֹודעים  ּכיון ּדראׁשֿהּׁשנה, ּומׁשּפט להּדין ּובׂשמחה ּגמּור ּבבּטחֹון ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָָָֹהֹולכים

יׁשּפֹוט  יתּבר ּבצדק 25ׁשהּוא .26ּתבל ְְְִִֵֵֵֶֶֶָ

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

א.21) מט, יז.22)סנהדרין לח, יט.23)איוב קיח, כ.24)תהלים שם, פ"ל,25)פרשתנו ויק"ר ט). ט, (שם יב צו, תהלים

ואילך). 202 ע' (לקמן נצביםֿוילך דש"פ נצבים אתם בד"ה בארוכה נתבאר – (המו"ל).26)ד. הסיום חסר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הם  אדרבה ÊÏ‰,אלא ‰Ê ÌÈÚiÒÓ השני את ומחזק מוסיף אחד וכל ¿«¿ƒ∆»∆

‰‚O‰‰Â ‰·‰‰ ˙ÈNÚ 'ÏBÚ ˙Ïa˜'‰ È„ÈŒÏÚL ,eÈ‰Â¿«¿∆«¿≈««»««¬≈«¬»»¿««»»
'ÏBÚ ˙Ïa˜'‰ ˙ÎLÓ ‰‚O‰Â ‰·‰‰ È„ÈŒÏÚÂ ,d˙eÓÈÏLaƒ¿≈»¿«¿≈«¬»»¿«»»ƒ¿∆∆««»«

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ó C¯cŒÏÚÂ .˙eiÓÈÙa21„Âc ‡ÏÓÏ‡ ƒ¿ƒƒ¿«∆∆«¬««≈«ƒ¿»≈»ƒ
BÈ‡·המלך  ‰NÚ ‡Ï בןֿצרויה …»»»

המלך  דוד של הצבא ««¿ÓÁÏÓƒ‰שר
הרע  היצר עם במלחמה גם (וכך

ÏBÚ ˙Ïa˜ ,'eÎ ÊÈb¯È ÌÏBÚÏ¿»«¿ƒ«»«
ההבנה  בזכות היא שלה שהשלימות

BÈ‡·וההשגה), ‡ÏÓÏ‡Â שעשה ¿ƒ¿»≈»
המלחמה  Âc„את ˜ÒÚ ‡Ï…»«»ƒ

‰‚O‰) ‰¯Bza הקבלתֿעול כי «»«»»
והשגה  בהבנה שלימות ).מביאה

˙‡ eËÙLÂ ·e˙ka CÈLÓÓe«¿ƒ«»¿»¿∆
,eÈ‰Â ,˜„ˆ ËtLÓ ÌÚ‰»»ƒ¿«∆∆¿«¿
„ÈÓÚÓ Ì„‡‰ ¯L‡kL∆«¬∆»»»«¬ƒ
'Ê ÏÎa ÌÈ¯ËBLÂ ÌÈËÙBL¿ƒ¿¿ƒ¿»

,BaL ÌÈ¯ÚM‰ הן ה' את ועובד «¿»ƒ∆
בקבלת  והן (שופטים) והשגה בהבנה

(שוטרים  ÌÈ¯ÚMLעול ¯BÓLÏ (ƒ¿∆¿»ƒ
el‡ האדם eLnLÈשבגוף ‡Ï ≈…¿«¿

Œ˙ÓeÚÏ' ÏL ÌÈÈÚ ¯e·Ú¬ƒ¿»ƒ∆¿«
Ê‡L ,'‰Ê עושה האדם כאשר ∆∆»

לדברים  שבגופו ב'שערים' שימוש

הם הרי רצויים ÌÈ‡¯˜ƒ¿»ƒלא
˙ÂÓÏˆ È¯ÚL22‡l‡ , «¬≈«¿»∆∆»

ÈÈÚ ¯e·Ú ˜¯ eLnLÈ¿«¿«¬ƒ¿¿≈
È¯ÚL ÌÈ‡¯˜ Ê‡L ,‰Le„¿̃»∆»ƒ¿»ƒ«¬≈

˜„ˆ23ÔÈÚ‰ ‰NÚ ÈÊ‡ , ∆∆¬««¬∆»ƒ¿»
,dÏÚa ÌÈ¯ÚMa Ú„Bc¿»«¿»ƒ«¿»

BÏˆ‡ ‰NÚpL האדם אצל ∆«¬∆∆¿
'·a ˙e˜Ï‡ ˙ÚÈ„Èc ÔÈÚ‰»ƒ¿»ƒƒ«¡…¿
ÌÈpÙB‡‰Â ÌÈLe¯Èt‰«≈ƒ¿»«ƒ

,ÏÈÚÏ ÌÈ¯eÓ‡‰ הארת גם »¬ƒ¿≈

החכמה  הארת וגם במידות È¯ÚLהמוחין Ô"e ÌÈÎLÓpL ,eÈ‰Â¿«¿∆ƒ¿»ƒ«¬≈
˙ÎLÓ‰ ÔÈÚ ‡e‰L ,‰ÓÎÁ ˙B·È˙ ·"Ï Ì‚Â ,‰Èaƒ»¿«¿ƒ»¿»∆ƒ¿««¿»«

,ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ¯ Ì‚Â ÔBzÁz‰ ÔBˆ¯,לעיל ÌiÒnLכמבואר ÈÙk »««¿¿«»»∆¿¿ƒ∆¿«≈
·e˙ka24 ושוטרים שופטים למנות הציווי של ÈÁz‰זה ÔÚÓÏ «»¿««ƒ¿∆

ı¯‡c ,ı¯‡‰ ˙‡ zL¯ÈÂ¿»«¿»∆»»∆¿∆∆
eÈ‰c ,ÔBˆ¯ ÔBLlÓ ‡e‰ƒ¿»¿«¿
ÔBˆ¯ Ì‚Â ÔBzÁz‰ ÔBˆ»̄««¿¿«»

.ÔBÈÏÚ‰»∆¿
ŒL‡¯Ï ‰Î‰ ‡e‰ ‰Ê ÔÈÚÂ¿ƒ¿»∆¬»»¿…
È„ÈŒÏÚL ,eÈÈ‰Â ,‰M‰«»»¿«¿∆«¿≈
ÌÈ¯ËBLÂ ÌÈËÙBLc ‰„B·Ú‰»¬»¿¿ƒ¿¿ƒ
'B‚ EÈ¯ÚL ÏÎa EÏ Ôzzƒ∆¿¿»¿»∆
ËtLÓ ÌÚ‰ ˙‡ eËÙLÂ¿»¿∆»»ƒ¿«
ÔBÁh·a ÌÈÎÏB‰ ÈÊ‡ ,˜„∆̂∆¬«¿ƒ¿ƒ»
ÔÈc‰Ï ‰ÁÓN·e ¯eÓb»¿ƒ¿»¿«ƒ
ÔÂÈk ,‰M‰ŒL‡¯c ËtLÓeƒ¿»¿…«»»≈»
C¯a˙È ‡e‰L ÌÈÚ„BiL∆¿ƒ∆ƒ¿»≈

ËBtLÈ25˜„ˆa Ï·z26 ואולי) ƒ¿≈≈¿∆∆
בצדק" תבל "ישפוט הפסוק הזכרת

שכאשר  לעיל להאמור גם רומזת

ב'שערים' וראוי נכון שימוש עושים

"שערי  נקראים הרי האדם גוף של

צדק").
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י

.b"nyz'd lel` g"xc 'a ,mihtey 't 'c mei zgiy .c"qa
eigiy - "myd ze`av" - miinei uiw zepgnc zecinlzle micinlzl

- dgpn zltz ixg`l zqpkd ziaa -
מוגה  בלתי

תר"ת.‡. תש"ת תשר"ת תקעו

נאו". משיח וואנט "ווי ניגנו ואח "כ חז"ל, ומאמרי הפסוקים י"ב את אמרו

יומיים ·. קיץ במחנות שהותם תקופת את שמסיימים והילדות הילדים לכבוד - יחדיו כולנו נתאספנו
יחדיו  להתפלל כדי הקב"ה], של תורתו את ולומדים להקב"ה בו שמתפללים [מקום קדוש במקום -
הכנס) (בסיום ואח"כ מתושבע"פ), חז"ל ומאמרי מתושב"כ (פסוקים יחדיו תורה ללמוד מנחה), (תפלת

יחדיו, צדקה מצות לקיים -
וצדקה, תפלה דתורה הענינים ג' בו שישנם בכנס ב"מחנותֿקיץ" שהותכם תקופת את לסיים כלומר,

מישראל, כאו"א של קטן") ("עולם הפרטי מעולמו החל - עומד" "העולם שעליהם העמודים ג' שהם
דתורה  העמודים ג' על חייו ומבוססים מיוסדים שנולד), לאחרי ומיד (תיכף קטן ילד בהיותו עוד אשר
הוא  מסוגל שבו לגיל שמגיע עד וגדל הוא הולך כזה ובאופן (צדקה), חסדים וגמילות (תפלה) עבודה

עצמו, בכחות אלו ענינים בג' לעסוק

כאו"א  של (אביו שבשמים אבינו צוה שכן מפני אלו עמודים בג' ההתעסקות עיקר על נוסף אשר
בענינים  ההתעסקות הרי - בחיים) (הוראה חיים" "תורת בתורתו הקב"ה, המלכים מלכי מלך מישראל),

המצטרך. בכל הקב"ה של ברכותיו להמשכת ה"כלי" גם היא אלו

שתכליתה ‚. מנוחה, של תקופה ב"מחנותֿקיץ", שהותכם תקופת סיום לרגל זה כנס מתקיים - כאמור
לאסוף  - טובה] ומטרה תכלית לשם דבר כל שעושה קטן, ילד גם כולל יהודי, של עניניו [ככל ומטרתה
התורה, לימוד ע"י הקב"ה, של רצונו במילוי יותר עוד להוסיף תוכלו הבאה הלימודים שבשנת כדי כחות

הצדקה. מצות שכללותן) (המצוות, וקיום תפלה,
וטוב שמחה מתוך - זה ילד וכל שכל היינו, בעושיו", ישראל "ישמח עתה: זה שאמרתם כפי לבב,

הקב"ה  של שמחתו כלומר, במעשיו", ה' "ישמח - מכך וכתוצאה של)הקב"ה, רצונו ב(קיום שמח יהודי
הרצוי'. הנהגתם את בראותו - ישראל ילדי ובפרט בנ"י, אודות מדובר  כאשר - ובמיוחד "במעשיו",

שמלבד  היהדות, ברוח שחדורים ב"מחנותֿקיץ" בהיותכם הקיץ, תקופת במשך הנהגתכם - ובעניננו
את  וללמוד להקב"ה להתפלל מזמנכם חלק אתם הקדשתם אוה"ע) ילדי אצל שנהוג שפי הגוף מנוחת
עיר", של "המונה עם הקשור הבלבול בהעדר חיות, ביתר - אלו ענינים וכל צדקה, מצות ולקיים תורתו
שאוספים  הכחות בניצול הצלחה - והעיקר עצמה, הגוף במנוחת גם הצלחה הוסיפה בודאי זו שהנהגה
- מעשה לידי המביא לימוד התורה, בלימוד להוסיף  הבאה, הלימודים שנת לקראת הקיץ תקופת במשך

לבב. וטוב שמחה מתוך הצדקה, מצות וכן התפלה, ממצות ההל המצוות, בקיום גם הוספה

בודאי „. - בתורה") גדול כלל "זה עתה: זה שאמרתם (כפי כמוך" לרעך "ואהבת לציווי ובהתאם
אודות  ידעו הם שגם מאומה], יודעים שאינם או מכם, פחות [שיודעים והילדות הילדים שאר על תשפיעו
עד  ואחריותם, זכותם וגודל הקב"ה, של רצונו את לקיים עליהם המוטלת הקב"ה של שליחותו

ישראל. כלל ועבור כולה, המשפחה עבור הקב"ה של ברכותיו המשכת תלוי' שבהנהגתם
שנמצאים  הילדים רוב השם": "צבאות של לשורות להרשמה בנוגע ההשפעה פעולת גם נכללת ובזה
השם" ל"צבאות נרשמו לא שעדיין יחידים אותם ואפילו השם". ל"צבאות כבר נרשמו בודאי - זה בכנס
בודאי  הם הרי הקב"ה, של ילדיו בהיותם כי השם", ל"צבאות המתאים באופן הם התנהגו בודאי -
"צבאות  של בארגון חברים בתור להרשם הם גם ישתדלו בודאי ולכן, הקב"ה, של בצבאו "חיילים"

הקב"ה. של שליחותו במילוי חיות יתר אצלם יוסיף זה שענין - השם"
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b"nyz'd lel` g"xc 'a ,mihtey 't 'c mei zgiy

הם  שגם  עליהם ולפעול להשפיע אתם צריכים - זה בכנס התאספו שלא הילדים לשאר בנוגע אבל
השם". "צבאות של לשורות יצטרפו

ב"צבאות ‰. ישראל ילדי כל את ולאחד לאסוף תצליהו - לעיל האמור בכל פעולתכם ע"י והנה,
גדול", "קהל תעמידו שעי"ז כך ישראל, עם כללות ועל וקרוביהם, הוריהם על יפעלו שהם השם",

א',"מחנה  יהודי אפילו שיחסר מבלי ובבנותינו", בבנינו ובזקנינו "בנערינו בשלימותו, ישראל עם כל "
מרשית  בה אלקיך ה' עיני תמיד גו' אשר "ארץ ישראל, ארץ הקדושה, לארצנו הולכים יחדיו וכולם

שנה", אחרית ועד השנה

כל  את עמהם בקחתם מהגלות, בנ"י כל יוצאים שאז - צדקנו משיח ע"י והשלימה האמיתית בגאולה
העם", "שלימות עם ביחד התורה", "שלימות - הגלות בזמן בהם שעסקו ומצוותי' התורה עניני ריבוי
ד"גוי'שקייט", מהגלות יוצא מישראל שכאו"א (עי"ז ח"ו בגלות נשאר לא א' יהודי שאפילו לעיל כאמור
הארץ", "שלימות - השלימות בתכלית שהיא כפי ישראל ארץ את ומוצאים והיהדות), התורה בדרך והולך

שנבנתה  העיר רב", מלך "קרית הקודש, עיר ירושלים הבירה", ל"עיר באים - גופא ישראל ובארץ
השלישי, ביהמ"ק יבנה שעליו הבית", ל"הר - גופא ושם משיחא", "מלכא גם שהוא המלך, דוד ע"י

יחדיו. כולם שמחים ושם בעצמו, והקב"ה המשיח מלך ע"י ידיך", כוננו אדנֿי "מקדש

בלימוד  יותר עוד מוסיף מאתנו) א' (וכל מכם אחד שכל עי"ז - וזריזות מהירות ביתר נפעל זה וכל
במהרה, יבוא צדקנו שמשיח הבקשה - היום" כל קוינו "לישועתך בבקשה ומוסיף המצוות, וקיום התורה

רצון. יהי כן אמן ממש, בימינו במהרה ממש, נאו" ד"משיח לבקשה ועד

***

.Â הוראה ללמוד יש ולכן, לשנה, משנה משתנית קביעותו היומיים) מחנותֿקיץ לסיום (בקשר זה כנס
רואה, או שומע שיהודי דבר מכל אשר הבעש"ט לתורת בהתאם (כדלקמן), זה דכנס מהקביעות מיוחדת

לקונו. בעבודתו מיוחדת הוראה ללמוד עליו
ובהקדים:

מישראל, כאו"א עם הבעש"ט של והשייכות הקשר מודגש שבזה "ישראל", - הוא הבעש"ט של שמו
הוראות  שממלא שעי"ז - כך כדי ועד מישראל , לכאו"א שייכות הבעש"ט של והוראותיו תורתו ולכן,

והדגשה. גילוי ביתר "ישראל") (היותו יהדותו וניכרת נראית אלו

כראוי" עובדו אם ולב כליות ובוחן עליו ומביט כו' עליו נצב ה' "והנה עתה: זה שאמרתם מה וע"פ
צרי  ופרט פרט שכל - שתוכנה הנ"ל, הבעש"ט הוראת קיום גם נכלל שבזה מובן, מסויים - ענין להוסיף ך

- ובכללות השם", ל"צבאות ששייך לא' המתאים באופן הקב"ה של רצונו את למלא לקונו, בעבודתו
כבודו". הארץ כל ו"מלא הארץ", ואת השמים את אלקים ברא ש"בראשית ניכר יהי' כולו שבעולם לפעול

אין  בודאי (שהרי זה מיוחד ביום הכנס של מקביעותו מיוחדת הוראה ללמוד יש - לעניננו ובנוגע
לפרשת  בנוגע וכן אלול, ד)ר"ח ב' ליום - לראש לכל מיוחדת): הוראה שילמדו כדי אם כי במקרה, זה
גופא  זו ובפרשה שופטים, פרשת - השבוע] פרשת עם "לחיות" שצריכים הזקן אדמו"ר [כתורת השבוע

כדלקמן. חמישי, עד מרביעי - בשבוע רביעי יום זה, ליום השייך הפרשה חלק -

.Ê:אלול מר"ח הנלמדת ההוראה ביאור
ה"שופר" של ענינו והנה, בשופר. תוקעים - אלול דר"ח ב' מיום החל אלול, חודש מימי יום בכל
שנהוג  וכפי ה"ד). פ"ג תשובה הל' (רמב"ם כו'" מתרדמתכם ישנים "עורו האדם, את להעיר - הוא
ה"שופר" ענין הוא ועד"ז חצוצרות. תרועת ע"י ה"חיילים" כל את מעירים היום שבהתחלת ב"צבא"
כל  שבמשך ולעוררם להזכירם משינתם, השם" "צבאות חיילי כל את להעיר - השם" ל"צבאות בנוגע

השם". ל"צבאות כראוי להתנהג הם צריכים  כולו היום

כדי  - הוא דתק"ש הטעמים שאחד גאון סעדי' ר' שמביא כפי המלך, הכתרת - ב"שופר" ענין ועוד
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eigiy - "myd ze`av" - miinei uiw zepgnc zecinlzle micinlzl

- dgpn zltz ixg`l zqpkd ziaa -
מוגה  בלתי

תר"ת.‡. תש"ת תשר"ת תקעו

נאו". משיח וואנט "ווי ניגנו ואח "כ חז"ל, ומאמרי הפסוקים י"ב את אמרו

יומיים ·. קיץ במחנות שהותם תקופת את שמסיימים והילדות הילדים לכבוד - יחדיו כולנו נתאספנו
יחדיו  להתפלל כדי הקב"ה], של תורתו את ולומדים להקב"ה בו שמתפללים [מקום קדוש במקום -
הכנס) (בסיום ואח"כ מתושבע"פ), חז"ל ומאמרי מתושב"כ (פסוקים יחדיו תורה ללמוד מנחה), (תפלת

יחדיו, צדקה מצות לקיים -
וצדקה, תפלה דתורה הענינים ג' בו שישנם בכנס ב"מחנותֿקיץ" שהותכם תקופת את לסיים כלומר,

מישראל, כאו"א של קטן") ("עולם הפרטי מעולמו החל - עומד" "העולם שעליהם העמודים ג' שהם
דתורה  העמודים ג' על חייו ומבוססים מיוסדים שנולד), לאחרי ומיד (תיכף קטן ילד בהיותו עוד אשר
הוא  מסוגל שבו לגיל שמגיע עד וגדל הוא הולך כזה ובאופן (צדקה), חסדים וגמילות (תפלה) עבודה

עצמו, בכחות אלו ענינים בג' לעסוק

כאו"א  של (אביו שבשמים אבינו צוה שכן מפני אלו עמודים בג' ההתעסקות עיקר על נוסף אשר
בענינים  ההתעסקות הרי - בחיים) (הוראה חיים" "תורת בתורתו הקב"ה, המלכים מלכי מלך מישראל),

המצטרך. בכל הקב"ה של ברכותיו להמשכת ה"כלי" גם היא אלו

שתכליתה ‚. מנוחה, של תקופה ב"מחנותֿקיץ", שהותכם תקופת סיום לרגל זה כנס מתקיים - כאמור
לאסוף  - טובה] ומטרה תכלית לשם דבר כל שעושה קטן, ילד גם כולל יהודי, של עניניו [ככל ומטרתה
התורה, לימוד ע"י הקב"ה, של רצונו במילוי יותר עוד להוסיף תוכלו הבאה הלימודים שבשנת כדי כחות

הצדקה. מצות שכללותן) (המצוות, וקיום תפלה,
וטוב שמחה מתוך - זה ילד וכל שכל היינו, בעושיו", ישראל "ישמח עתה: זה שאמרתם כפי לבב,

הקב"ה  של שמחתו כלומר, במעשיו", ה' "ישמח - מכך וכתוצאה של)הקב"ה, רצונו ב(קיום שמח יהודי
הרצוי'. הנהגתם את בראותו - ישראל ילדי ובפרט בנ"י, אודות מדובר  כאשר - ובמיוחד "במעשיו",

שמלבד  היהדות, ברוח שחדורים ב"מחנותֿקיץ" בהיותכם הקיץ, תקופת במשך הנהגתכם - ובעניננו
את  וללמוד להקב"ה להתפלל מזמנכם חלק אתם הקדשתם אוה"ע) ילדי אצל שנהוג שפי הגוף מנוחת
עיר", של "המונה עם הקשור הבלבול בהעדר חיות, ביתר - אלו ענינים וכל צדקה, מצות ולקיים תורתו
שאוספים  הכחות בניצול הצלחה - והעיקר עצמה, הגוף במנוחת גם הצלחה הוסיפה בודאי זו שהנהגה
- מעשה לידי המביא לימוד התורה, בלימוד להוסיף  הבאה, הלימודים שנת לקראת הקיץ תקופת במשך

לבב. וטוב שמחה מתוך הצדקה, מצות וכן התפלה, ממצות ההל המצוות, בקיום גם הוספה

בודאי „. - בתורה") גדול כלל "זה עתה: זה שאמרתם (כפי כמוך" לרעך "ואהבת לציווי ובהתאם
אודות  ידעו הם שגם מאומה], יודעים שאינם או מכם, פחות [שיודעים והילדות הילדים שאר על תשפיעו
עד  ואחריותם, זכותם וגודל הקב"ה, של רצונו את לקיים עליהם המוטלת הקב"ה של שליחותו

ישראל. כלל ועבור כולה, המשפחה עבור הקב"ה של ברכותיו המשכת תלוי' שבהנהגתם
שנמצאים  הילדים רוב השם": "צבאות של לשורות להרשמה בנוגע ההשפעה פעולת גם נכללת ובזה
השם" ל"צבאות נרשמו לא שעדיין יחידים אותם ואפילו השם". ל"צבאות כבר נרשמו בודאי - זה בכנס
בודאי  הם הרי הקב"ה, של ילדיו בהיותם כי השם", ל"צבאות המתאים באופן הם התנהגו בודאי -
"צבאות  של בארגון חברים בתור להרשם הם גם ישתדלו בודאי ולכן, הקב"ה, של בצבאו "חיילים"

הקב"ה. של שליחותו במילוי חיות יתר אצלם יוסיף זה שענין - השם"
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הם  שגם  עליהם ולפעול להשפיע אתם צריכים - זה בכנס התאספו שלא הילדים לשאר בנוגע אבל
השם". "צבאות של לשורות יצטרפו

ב"צבאות ‰. ישראל ילדי כל את ולאחד לאסוף תצליהו - לעיל האמור בכל פעולתכם ע"י והנה,
גדול", "קהל תעמידו שעי"ז כך ישראל, עם כללות ועל וקרוביהם, הוריהם על יפעלו שהם השם",

א',"מחנה  יהודי אפילו שיחסר מבלי ובבנותינו", בבנינו ובזקנינו "בנערינו בשלימותו, ישראל עם כל "
מרשית  בה אלקיך ה' עיני תמיד גו' אשר "ארץ ישראל, ארץ הקדושה, לארצנו הולכים יחדיו וכולם

שנה", אחרית ועד השנה

כל  את עמהם בקחתם מהגלות, בנ"י כל יוצאים שאז - צדקנו משיח ע"י והשלימה האמיתית בגאולה
העם", "שלימות עם ביחד התורה", "שלימות - הגלות בזמן בהם שעסקו ומצוותי' התורה עניני ריבוי
ד"גוי'שקייט", מהגלות יוצא מישראל שכאו"א (עי"ז ח"ו בגלות נשאר לא א' יהודי שאפילו לעיל כאמור
הארץ", "שלימות - השלימות בתכלית שהיא כפי ישראל ארץ את ומוצאים והיהדות), התורה בדרך והולך

שנבנתה  העיר רב", מלך "קרית הקודש, עיר ירושלים הבירה", ל"עיר באים - גופא ישראל ובארץ
השלישי, ביהמ"ק יבנה שעליו הבית", ל"הר - גופא ושם משיחא", "מלכא גם שהוא המלך, דוד ע"י

יחדיו. כולם שמחים ושם בעצמו, והקב"ה המשיח מלך ע"י ידיך", כוננו אדנֿי "מקדש

בלימוד  יותר עוד מוסיף מאתנו) א' (וכל מכם אחד שכל עי"ז - וזריזות מהירות ביתר נפעל זה וכל
במהרה, יבוא צדקנו שמשיח הבקשה - היום" כל קוינו "לישועתך בבקשה ומוסיף המצוות, וקיום התורה

רצון. יהי כן אמן ממש, בימינו במהרה ממש, נאו" ד"משיח לבקשה ועד

***

.Â הוראה ללמוד יש ולכן, לשנה, משנה משתנית קביעותו היומיים) מחנותֿקיץ לסיום (בקשר זה כנס
רואה, או שומע שיהודי דבר מכל אשר הבעש"ט לתורת בהתאם (כדלקמן), זה דכנס מהקביעות מיוחדת

לקונו. בעבודתו מיוחדת הוראה ללמוד עליו
ובהקדים:

מישראל, כאו"א עם הבעש"ט של והשייכות הקשר מודגש שבזה "ישראל", - הוא הבעש"ט של שמו
הוראות  שממלא שעי"ז - כך כדי ועד מישראל , לכאו"א שייכות הבעש"ט של והוראותיו תורתו ולכן,

והדגשה. גילוי ביתר "ישראל") (היותו יהדותו וניכרת נראית אלו

כראוי" עובדו אם ולב כליות ובוחן עליו ומביט כו' עליו נצב ה' "והנה עתה: זה שאמרתם מה וע"פ
צרי  ופרט פרט שכל - שתוכנה הנ"ל, הבעש"ט הוראת קיום גם נכלל שבזה מובן, מסויים - ענין להוסיף ך

- ובכללות השם", ל"צבאות ששייך לא' המתאים באופן הקב"ה של רצונו את למלא לקונו, בעבודתו
כבודו". הארץ כל ו"מלא הארץ", ואת השמים את אלקים ברא ש"בראשית ניכר יהי' כולו שבעולם לפעול

אין  בודאי (שהרי זה מיוחד ביום הכנס של מקביעותו מיוחדת הוראה ללמוד יש - לעניננו ובנוגע
לפרשת  בנוגע וכן אלול, ד)ר"ח ב' ליום - לראש לכל מיוחדת): הוראה שילמדו כדי אם כי במקרה, זה
גופא  זו ובפרשה שופטים, פרשת - השבוע] פרשת עם "לחיות" שצריכים הזקן אדמו"ר [כתורת השבוע

כדלקמן. חמישי, עד מרביעי - בשבוע רביעי יום זה, ליום השייך הפרשה חלק -

.Ê:אלול מר"ח הנלמדת ההוראה ביאור
ה"שופר" של ענינו והנה, בשופר. תוקעים - אלול דר"ח ב' מיום החל אלול, חודש מימי יום בכל
שנהוג  וכפי ה"ד). פ"ג תשובה הל' (רמב"ם כו'" מתרדמתכם ישנים "עורו האדם, את להעיר - הוא
ה"שופר" ענין הוא ועד"ז חצוצרות. תרועת ע"י ה"חיילים" כל את מעירים היום שבהתחלת ב"צבא"
כל  שבמשך ולעוררם להזכירם משינתם, השם" "צבאות חיילי כל את להעיר - השם" ל"צבאות בנוגע

השם". ל"צבאות כראוי להתנהג הם צריכים  כולו היום

כדי  - הוא דתק"ש הטעמים שאחד גאון סעדי' ר' שמביא כפי המלך, הכתרת - ב"שופר" ענין ועוד
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מה  וזהו שופר ". וקול "חצוצרות  ע"י המלך את להכתיר שנוהגים כפי למלך, הקב"ה את להכתיר
הקב"ה  את מכתירים שאז השנה, ראש לקראת ההכנה אודות להזכיר - אלול חודש בימי בשופר שתוקעים

עליכם". "תמליכוני - כולו העולם על למלך

התעוררות  היינו, ה"שופר", ענין - אלול בר"ח הכנס של מקביעותו הנלמדת המיוחדת ההוראה וזוהי
עי"ז  - השנה בראש המלך הכתרת לקראת הכנה וגם: השם", ל"צבאות הראוי' ההנהגה אודות מיוחדת

הארץ". כל על "מלך הוא שהקב"ה שמכריזים

.Á:שופטים פרשת - השבוע מפרשת ההוראה ביאור
מישראל  כאו"א של הפרטית בעבודתו וענינם לך", תתן ושוטרים "שופטים נאמר: הפרשה בהתחלת
משפטי  ע"פ המתאימה הדרך את לו להורות  שתפקידם  "שופטים", אצלו להעמיד צריך יהודי שכל -

דבריהם לקיום לדאוג שתפקידם "שוטרים", וכן שה"שופט התורה, שלאחרי היינו, ה"שופטים", של
להביא  - הוא ה"שוטר" של תפקידו אזי התורה, משפט ע"פ הנהגתו להיות צריכה כיצד לו הורה הטוב"
 ֿ לא מצוות מכל וזהירות ושמירה מצוותֿעשה, כל קיום - ובכללות בפועל, מעשה לידי הדברים את

תעשה.

באמירת  היום את מתחיל הוא הרי משנתו, מתעורר יהודי ילד כאשר היום: בהתחלת - ולדוגמא
מלך", לפניך אני "מודה

קשור  ש"שופר" לעיל כאמור ה"מלך", של ענינו ביותר מודגש בשופר, שתוקעים שבימים - [ולהעיר
המלך], הכתרת עם

עם  וביחד ברכה; אמירת עם הקשורה עשי' - מצותֿעשה של ענין שזהו ידים, נטילת - זה ולאחרי
כל  במשך וכיו"ב לאֿתעשה, מצות של ענין שזהו נט"י, לפני ולשתות לאכול שלא וזהירות שמירה - זה

כולו. היום

.Ë- נאמר שבסיומו חמישי), עד (מרביעי היומי חומש מהשיעור הנלמדת הוראה ישנה - לזה נוסף
אלקיך": ה' עם תהי' "תמים

מלשון  - "תמים" הוא שלם כולו היום כל שבמשך - כזה באופן להיות צריכה יהודי של הנהגתו
הקב"ה. עם שלימות)

בשעת  התורה, ולימוד התפלה בשעת רק לא מתבטא זה הרי - הקב"ה עם נמצא שיהודי מה כלומר:
בזמנים  גם כולו, היום במשך אלא הקב"ה, עם ביחד הוא נמצא שעה שבאותה וכיו"ב, הצדקה מצות קיום
אז  גם ודומיהן, וטיול משחק והשתי', האכילה בזמן ולדוגמא: כו', התורה בלימוד עוסק אינו שבהם
בזמנים  הנהגתו אם היינו, כראוי", עובדו אם ולב כליות ובוחן כו' עליו נצב ש"ה' בהכרה הוא חדור

השם". ל"צבאות הראוי באופן היא אלו וענינים

שעות  כ"ד כל שבמשך היינו, אלקיך", ה' עם תהי' ד"תמים ומצב במעמד הוא נמצא - זו הנהגה וע"י
"תמים  - מציאותו בכל חדור זה וענין אלקיך", ה' "עם הוא נמצא מיוחדים) בזמנים רק (לא היממה
חדורים  שכולם איבריו, ושאר ורגליו ידיו גם אלא ולבו, ראשו רק לא היינו, הגוף, אברי בכל תהי'",

התורה. הוראת ע"פ ההנהגה ע"י אלקיך", ה' "עם

הנה  - לבב וטוב שמחה מתוך זאת ועושה אלקיך", ה' עם תהי' ד"תמים באופן מתנהג יהודי וכאשר
חייו. ימי כל במשך אבריו, בכל  ושלם בריא שהוא היינו, כפשוטו, ה"תמימות" ענין אצלו נפעל עי"ז

ד"תמים וזוה  באופן להתנהג אתם שצריכים - היומי חומש מהשיעור הנלמדת המיוחדת ההוראה י
(החל  מסביבכם הנמצאים אלו לכל ביחס זו להנהגה חי'" "דוגמא שתהיו ועד אלקיך", ה' עם תהי'

אלקיך". ה' עם תהי' ד"תמים באופן יתנהגו הם שגם והמדריכות), המדריכים והמורות, מהמורים

.È אברי כל את המנהיג ה"ראש" בדוגמת שהוא אלול, חודש" ב"ראש אנו שנמצאים מכיון והנה,
חודש  ימי כל על וימשכו יפעלו בודאי זה, ביום עצמכם על שתקבלו ההחלטות שכל מובן, - הגוף

אלול,

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

b"nyz'd lel` g"xc 'a ,mihtey 't 'c mei zgiy

עבודת  עניני בכל ואור חיות להוסיף כדי חדשים כחות אספתם שבהם הקיץ מימי עתה בבואכם ובפרט
ה'.

ב"ראש  עליכם" ד"תמליכוני לענין תכנסו ומיד ותיכף ר"ה, לערב עד השנה, את תסיימו כזה ובאופן
השנה",

צדקנו. משיח גאולת של לשנה ועד שמחה, ושנת טובה שנה ובריאות, חיים לשנת ותזכו

***

.‡È לזמן מזמן הנה היצר, במלחמת לנצח השם", ד"צבאות הכללי התפקיד על שנוסף כמ"פ דובר
מפני  כפשוטו, ב"צבא" גם שנהוג [כפי "פקודתֿיום" כלומר, זה, לזמן השייכים מיוחדים תפקידים ישנם
וכיו"ב  עליכם", "תמליכוני - הוא השנה" "ראש של המיוחד ענינו ולדוגמא: השם"]. ב"צבאות הוא שכך

השנה. זמני לשאר בנוגע
- זה פרטי ליום השייך הפרשה מחלק ובפרט השבת, מפרשת שלמדים להוראות בנוגע מובן ועד"ז

זה. בזמן במיוחד ומודגשות ביותר השייכות ההוראות הן אלו שהוראות

אלקיך", ה' עם תהי' "תמים היומי: חומש שיעור מסיום שלמדים ההוראה זה הרי - לעניננו ובנוגע
כדלקמן. (ס"ט), לעיל האמור מלבד נוסף ענין ישנו ובזה זה, דזמן "פקודתֿיום" מהוה זו שהוראה

.·È:ובהקדים
מובן, שכן, ומכיון היצר. במלחמת לנצח - הוא השם" "צבאות של הכללי שהתפקיד לעיל הוזכר
לבלבל  כיצד שונות ותחבולות דרכים מחפש שהוא ולדעת ה"יצר", של מציאותו אודות תמיד לזכור שיש
שלימות  של ובאופן בעושיו"), ישראל ("ישמח לבב וטוב שמחה מתוך לקונו מעבודתו האדם את ח"ו

(ס"ט) לעיל שנתבאר להצליח [כפי ה"יצר" של חפצו גודל ומפני גו'"], תהי' "תמים הכתוב בפירוש
ותופר  עצה "עוצו אנו: אומרים [עליהם "עצות" מיני כל הוא מחפש ח"ו, האדם את להכשיל במשימתו
פעמיים  או אחת פעם - בידו יעלה זאת בכל אולי אלקיך"], ה' "עם אנו שנמצאים מכיון אֿל", עמנו כי גו'
דרכי  את יודע יהודי כאשר ולכן, וכיו"ב. פחות, אחת מצוה יקיים או התורה, בלימוד ח"ו ימעט שיהודי -
ולנצחו  ה"יצר" עם להתמודד ביכלתו אזי ה"יצר", משתמש וכיו"ב "תחבולות" באיזה היצר, של הפעולה

יותר. בקלות

בודאי  הרי כולה, השנה כל במשך זמנם היצר) תחבולות מפני הזהירות (אודות הנ"ל דברים אם והנה,
מקבלים  שאז אלול, חודש" ב"ראש ובפרט אלול, חודש בימי נמצאים כאשר ביותר נוגע זה שענין
דרושה  שאז - הבאה השנה ולכל השנה" ל"ראש הכנה בתור אלול, חודש ימי לכל בנוגע טובות החלטות

היצר. תחבולות מפני ביותר רבה זהירות

עי"ז  מלכתחילה, זאת למנוע כדי ה"יצר", של הפעולה ודרכי אופני אודות מראש לדעת צריכים ולכן,
מיד  מרגיש הוא הרי זאת, רואה ה"יצר" שכאשר - כך כדי ועד כו', והחיות התוקף בתכלית שנעמדים

כלל. יצליח לא שבודאי מכיון כו', לנסות מה אפילו לו שאין

מבוגר) (או יהודי ילד של לבו על לדבר - היא ה"יצר" של המתוחכמות" ה"תחבולות אחת והנה,
אמיתי, שאינו דבר לומר לו כדאי לפעמים כי לתכליתה, ה"אמת" באמירת ולהזהר להקפיד צורך שאין

כדלקמן.

צריך  יהודי אלקיך": ה' עם תהי' "תמים - היומי חומש מהשיעור הנלמדת ההוראה באה זה ועל
האמת  היפך אחת פעם לומר לו שכדאי ולחשוב "להתחכם" שלא היינו, "תמימות", של באופן להתנהג
האמת  את ורק אך ולומר "תמימות", של באופן להתנהג עליו אלא כו', תועלת לו תצמח שעי"ז מכיון

אלקיך". ה' "עם נמצא שהוא בידעו לאמיתתה,

.‚È:בזה והביאור
מכיון  לאמיתתה, האמת את לומר כך כל חשוב לא זו בפעם שמע, לילד: ואומר ה"יצר" בא לפעמים
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מה  וזהו שופר ". וקול "חצוצרות  ע"י המלך את להכתיר שנוהגים כפי למלך, הקב"ה את להכתיר
הקב"ה  את מכתירים שאז השנה, ראש לקראת ההכנה אודות להזכיר - אלול חודש בימי בשופר שתוקעים

עליכם". "תמליכוני - כולו העולם על למלך

התעוררות  היינו, ה"שופר", ענין - אלול בר"ח הכנס של מקביעותו הנלמדת המיוחדת ההוראה וזוהי
עי"ז  - השנה בראש המלך הכתרת לקראת הכנה וגם: השם", ל"צבאות הראוי' ההנהגה אודות מיוחדת

הארץ". כל על "מלך הוא שהקב"ה שמכריזים

.Á:שופטים פרשת - השבוע מפרשת ההוראה ביאור
מישראל  כאו"א של הפרטית בעבודתו וענינם לך", תתן ושוטרים "שופטים נאמר: הפרשה בהתחלת
משפטי  ע"פ המתאימה הדרך את לו להורות  שתפקידם  "שופטים", אצלו להעמיד צריך יהודי שכל -

דבריהם לקיום לדאוג שתפקידם "שוטרים", וכן שה"שופט התורה, שלאחרי היינו, ה"שופטים", של
להביא  - הוא ה"שוטר" של תפקידו אזי התורה, משפט ע"פ הנהגתו להיות צריכה כיצד לו הורה הטוב"
 ֿ לא מצוות מכל וזהירות ושמירה מצוותֿעשה, כל קיום - ובכללות בפועל, מעשה לידי הדברים את

תעשה.

באמירת  היום את מתחיל הוא הרי משנתו, מתעורר יהודי ילד כאשר היום: בהתחלת - ולדוגמא
מלך", לפניך אני "מודה

קשור  ש"שופר" לעיל כאמור ה"מלך", של ענינו ביותר מודגש בשופר, שתוקעים שבימים - [ולהעיר
המלך], הכתרת עם

עם  וביחד ברכה; אמירת עם הקשורה עשי' - מצותֿעשה של ענין שזהו ידים, נטילת - זה ולאחרי
כל  במשך וכיו"ב לאֿתעשה, מצות של ענין שזהו נט"י, לפני ולשתות לאכול שלא וזהירות שמירה - זה

כולו. היום

.Ë- נאמר שבסיומו חמישי), עד (מרביעי היומי חומש מהשיעור הנלמדת הוראה ישנה - לזה נוסף
אלקיך": ה' עם תהי' "תמים

מלשון  - "תמים" הוא שלם כולו היום כל שבמשך - כזה באופן להיות צריכה יהודי של הנהגתו
הקב"ה. עם שלימות)

בשעת  התורה, ולימוד התפלה בשעת רק לא מתבטא זה הרי - הקב"ה עם נמצא שיהודי מה כלומר:
בזמנים  גם כולו, היום במשך אלא הקב"ה, עם ביחד הוא נמצא שעה שבאותה וכיו"ב, הצדקה מצות קיום
אז  גם ודומיהן, וטיול משחק והשתי', האכילה בזמן ולדוגמא: כו', התורה בלימוד עוסק אינו שבהם
בזמנים  הנהגתו אם היינו, כראוי", עובדו אם ולב כליות ובוחן כו' עליו נצב ש"ה' בהכרה הוא חדור

השם". ל"צבאות הראוי באופן היא אלו וענינים

שעות  כ"ד כל שבמשך היינו, אלקיך", ה' עם תהי' ד"תמים ומצב במעמד הוא נמצא - זו הנהגה וע"י
"תמים  - מציאותו בכל חדור זה וענין אלקיך", ה' "עם הוא נמצא מיוחדים) בזמנים רק (לא היממה
חדורים  שכולם איבריו, ושאר ורגליו ידיו גם אלא ולבו, ראשו רק לא היינו, הגוף, אברי בכל תהי'",

התורה. הוראת ע"פ ההנהגה ע"י אלקיך", ה' "עם

הנה  - לבב וטוב שמחה מתוך זאת ועושה אלקיך", ה' עם תהי' ד"תמים באופן מתנהג יהודי וכאשר
חייו. ימי כל במשך אבריו, בכל  ושלם בריא שהוא היינו, כפשוטו, ה"תמימות" ענין אצלו נפעל עי"ז

ד"תמים וזוה  באופן להתנהג אתם שצריכים - היומי חומש מהשיעור הנלמדת המיוחדת ההוראה י
(החל  מסביבכם הנמצאים אלו לכל ביחס זו להנהגה חי'" "דוגמא שתהיו ועד אלקיך", ה' עם תהי'

אלקיך". ה' עם תהי' ד"תמים באופן יתנהגו הם שגם והמדריכות), המדריכים והמורות, מהמורים

.È אברי כל את המנהיג ה"ראש" בדוגמת שהוא אלול, חודש" ב"ראש אנו שנמצאים מכיון והנה,
חודש  ימי כל על וימשכו יפעלו בודאי זה, ביום עצמכם על שתקבלו ההחלטות שכל מובן, - הגוף

אלול,
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עבודת  עניני בכל ואור חיות להוסיף כדי חדשים כחות אספתם שבהם הקיץ מימי עתה בבואכם ובפרט
ה'.

ב"ראש  עליכם" ד"תמליכוני לענין תכנסו ומיד ותיכף ר"ה, לערב עד השנה, את תסיימו כזה ובאופן
השנה",

צדקנו. משיח גאולת של לשנה ועד שמחה, ושנת טובה שנה ובריאות, חיים לשנת ותזכו

***

.‡È לזמן מזמן הנה היצר, במלחמת לנצח השם", ד"צבאות הכללי התפקיד על שנוסף כמ"פ דובר
מפני  כפשוטו, ב"צבא" גם שנהוג [כפי "פקודתֿיום" כלומר, זה, לזמן השייכים מיוחדים תפקידים ישנם
וכיו"ב  עליכם", "תמליכוני - הוא השנה" "ראש של המיוחד ענינו ולדוגמא: השם"]. ב"צבאות הוא שכך

השנה. זמני לשאר בנוגע
- זה פרטי ליום השייך הפרשה מחלק ובפרט השבת, מפרשת שלמדים להוראות בנוגע מובן ועד"ז

זה. בזמן במיוחד ומודגשות ביותר השייכות ההוראות הן אלו שהוראות

אלקיך", ה' עם תהי' "תמים היומי: חומש שיעור מסיום שלמדים ההוראה זה הרי - לעניננו ובנוגע
כדלקמן. (ס"ט), לעיל האמור מלבד נוסף ענין ישנו ובזה זה, דזמן "פקודתֿיום" מהוה זו שהוראה

.·È:ובהקדים
מובן, שכן, ומכיון היצר. במלחמת לנצח - הוא השם" "צבאות של הכללי שהתפקיד לעיל הוזכר
לבלבל  כיצד שונות ותחבולות דרכים מחפש שהוא ולדעת ה"יצר", של מציאותו אודות תמיד לזכור שיש
שלימות  של ובאופן בעושיו"), ישראל ("ישמח לבב וטוב שמחה מתוך לקונו מעבודתו האדם את ח"ו

(ס"ט) לעיל שנתבאר להצליח [כפי ה"יצר" של חפצו גודל ומפני גו'"], תהי' "תמים הכתוב בפירוש
ותופר  עצה "עוצו אנו: אומרים [עליהם "עצות" מיני כל הוא מחפש ח"ו, האדם את להכשיל במשימתו
פעמיים  או אחת פעם - בידו יעלה זאת בכל אולי אלקיך"], ה' "עם אנו שנמצאים מכיון אֿל", עמנו כי גו'
דרכי  את יודע יהודי כאשר ולכן, וכיו"ב. פחות, אחת מצוה יקיים או התורה, בלימוד ח"ו ימעט שיהודי -
ולנצחו  ה"יצר" עם להתמודד ביכלתו אזי ה"יצר", משתמש וכיו"ב "תחבולות" באיזה היצר, של הפעולה

יותר. בקלות

בודאי  הרי כולה, השנה כל במשך זמנם היצר) תחבולות מפני הזהירות (אודות הנ"ל דברים אם והנה,
מקבלים  שאז אלול, חודש" ב"ראש ובפרט אלול, חודש בימי נמצאים כאשר ביותר נוגע זה שענין
דרושה  שאז - הבאה השנה ולכל השנה" ל"ראש הכנה בתור אלול, חודש ימי לכל בנוגע טובות החלטות

היצר. תחבולות מפני ביותר רבה זהירות

עי"ז  מלכתחילה, זאת למנוע כדי ה"יצר", של הפעולה ודרכי אופני אודות מראש לדעת צריכים ולכן,
מיד  מרגיש הוא הרי זאת, רואה ה"יצר" שכאשר - כך כדי ועד כו', והחיות התוקף בתכלית שנעמדים

כלל. יצליח לא שבודאי מכיון כו', לנסות מה אפילו לו שאין

מבוגר) (או יהודי ילד של לבו על לדבר - היא ה"יצר" של המתוחכמות" ה"תחבולות אחת והנה,
אמיתי, שאינו דבר לומר לו כדאי לפעמים כי לתכליתה, ה"אמת" באמירת ולהזהר להקפיד צורך שאין

כדלקמן.

צריך  יהודי אלקיך": ה' עם תהי' "תמים - היומי חומש מהשיעור הנלמדת ההוראה באה זה ועל
האמת  היפך אחת פעם לומר לו שכדאי ולחשוב "להתחכם" שלא היינו, "תמימות", של באופן להתנהג
האמת  את ורק אך ולומר "תמימות", של באופן להתנהג עליו אלא כו', תועלת לו תצמח שעי"ז מכיון

אלקיך". ה' "עם נמצא שהוא בידעו לאמיתתה,

.‚È:בזה והביאור
מכיון  לאמיתתה, האמת את לומר כך כל חשוב לא זו בפעם שמע, לילד: ואומר ה"יצר" בא לפעמים
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נורא  לא - ה"יצר" אומר - ולכן וכיו"ב, בהנאתך בבריאותך, בכבודך, פגיעה בך, לפגוע עלול שהדבר
הזמ  שבשאר מכיון האמת, את תאמר לא אחת פעם האמת!אם את רק אתה אומר נים

נכנס  ופתאום זה, מאכל לאכול גדול וחפצו ערב, מאכל השולחן על ורואה בבוקר, קם ילד ולדוגמא:
ומה  אותו: שואלים וכאשר זה. מאכל לו שיתנו הילד מבקש ואז המדריך), או (המורה אמו או אביו
ואומר  ה"יצר" בא - השחר?! ברכות ואמרת ידיך נטלת כבר האם - השחר וברכות ידים נטילת בדבר
השחר, ברכות ולומר ידיך ליטול עכשיו תצטרך ידיך, נטלת לא שעדיין האמת את תאמר אם ראה, לו:
ה"יצר" ממשיך - ולכן זה!... ערב מאכל באכילת אותך ויקדימו אחותך, או אחיך יבוא ובינתיים...
אמירת  על "תוותר" - כמובן בלבד, הזו בפעם ורק - הזו בפעם לעצתי: נא שמע - דבריו בחלקת
הערב, מהמאכל להנות תוכל ואז השחר, ברכות ואמרת ידיך את נטלת שכבר להוריך אמור ה"אמת",

השחר! ברכות ותאמר ידיך את תיטול אזי מהחדר, יצאו הוריך כאשר - ואח"כ

אמרת, השחר וברכות נטלת, הרי ידיך את - הפיתוי בדברי ה"יצר" ממשיך - בכך?! העוולה ומה
ברֿמצוה!... לפני שהנך ובפרט בלבד!... קטנה" "עבירה זו הרי - נט"י לפני מאכל דבר אכלת מאי, אלא
אפילו  הדבר הוא כדאי ולכן זה, מאכל לאכול ורצונך תאוותך את למלא הצלחת - ובינתיים נורא!... לא
תמשיך  בודאי הזמן שאר במשך כי בלבד, אחד לרגע - אמת שאינו דבר לומר הנך צריך זה לצורך אם

האמת!... אמירת על להקפיד

של  באופן להתנהג צריך יהודי אלקיך"!... ה' עם תהי' "תמים התורה: הוראת באה זה על הנה
ח"ו!... וערמומיות שקרים אמירת של התחכמויות ללא "תמימות",

.„È ח"ו יתפתה כאשר כי מועד, מבעוד התוקף, בכל ה"יצר" של הנ"ל לתחבולה להתנגד ובהכרח
צורה: באותה שולל להוליכו ה"יצר" ימשיך זו, בפעם ה"יצר" לעצת

גם  הנה הנ"ל), (כבדוגמא ח"ו אמיתי שאינו דבר באמירת הילד את להכשיל מצליח ה"יצר" כאשר
(או  הוריו בפני להתוודות בתשובה, לחזור  ומחליט הטוב", ל"יצר שמע שלא זה על מתחרט הילד כאשר
לו  שיורו מהם ולבקש תקפו"), ש"יצרו (מפני אמיתי שאינו דבר באמירת שנכשל להם ולספר מוריו)
ה"יצר" אליו בא - כזה) דבר יקרה לא ששוב ולהבא מכאן השתדלותו על (נוסף הדבר את לתקן כיצד

לו: ואומר

על  שתתוודה במקרה כי כך, על להודות לך כדאי לא - הבלתיֿרצוי המעשה את עשית שכבר לאחרי
מוריך  או הוריך (שהרי כבודך יפגע - הבלתיֿרצוי' ויתכן הנהגתך בלתיֿרצוי), בדבר שנכשלת ידעו

דבריך  באמינות יפגע זה ודבר וכיו"ב, הפנוי, בזמנך ללמוד לצדקה, כסף סכום לתת אותך שיענישו אפילו
שנכשל  תלמיד או בן להם שיש - ומוריך הוריך של בכבודם יפגע זה שדבר ועד לך, להאמין יוכלו שלא

בלתיֿרצוי!... בדבר

ויתירה  נט"י, לפני שאכל בכך שיתבזה - יהודי ילד של בזיון לגרום מדוע האמור: בענין - ולדוגמא
יהודי  ילד ביניהם שישנו על ישראל כלל את ולבזות וחינכוהו, שגידלוהו ומוריו הוריו את לבזות מזו:

נט"י?!... לפני שאכל

ומספר  מודה הנך כאשר השם": ד"קידוש הענין היפך היא כזו הודאה - ה"יצר" טוען - מזו ויתירה
זה  הרי וא"כ, הקב"ה, ציווי היפך שהתנהג (אתה) יהודי ילד שישנו אתה מודיע בלתיֿרצוי', הנהגה על

השם"!... "קידוש היפך

"שקר" לומר אלא האמת, על ולהודות לספר שלא - היא היעוצה העצה ה"יצר", ממשיך ולכן,
וכיו"ב! נט"י, לפני יחדיו שאכלתם לספר שלא כן, לעשות לחבריך גם ולהציע נוסף!...

.ÂË:"אלקיך ה' עם תהי' ד"תמים ההוראה כללות וזוהי
האמת  היפך שהם ודיבורים ערמומיות ע"י להתחכם שלא - "תמימות" של באופן להתנהג צריך יהודי

לאמיתתה! האמת את לומר אם כי ח"ו,

אלקיך": ה' "עם נמצא שהוא בידעו - הדבר וטעם
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את  אלקים ברא "בראשית (כמ"ש כולו העולם ואת אותו שברא שהקב"ה יודע יהודי ילד כאשר
ידו  על נמצא הוא זאת, עוד אלא כבודו", הארץ כל ש"מלא בלבד זו לא הנה הארץ"), ואת השמים
יתכן  כיצד - כראוי") עובדו אם ולב כליות ובוחן כו' עליו נצב ה' "והנה (כמ"ש כו' הנהגתו את ובוחן

ח"ו?!... הקב"ה של בפניו שקר דבר לומר פניו שיעיז

דע  הטוב": "יצר לו אומר - ה"יצר") מפיתויי (כתוצאה בלתיֿרצוי בענין ח"ו נכשל אם גם ולכן,
ומצפה  ממתין הקב"ה להתפאר"! ידי מעשה מטעי "נצר עליך הקב"ה אומר יהודי, ילד שבהיותך לך,
והעוז  הכח את לך יש נט"י, לפני מאכל באכילת נכשלת שאתמול לאחרי שאפילו בך" "להתפאר שיוכל
ע"י  ליצלן, רחמנא שמים, שם ולחלל חצוף להיות ולא המעשה, על ולהודות היצ"ט של בקולו לשמוע

את אמ  ראה שבעצמו הקב"ה, של בפניו נט"י) לפני אתמול אכלת אם אותך ישאלו (כאשר שקר דבר ירת
מעשיך!...

שעולה  מה כל לעשות הנך שיכול לחשוב סיבה אינה זו אבל עליך, שהסתכל "שוטר" עמד לא אמנם
אינו  ורבך נוכח, אינו שחברך (מכיון חברך על הרע" "לשון לדבר לחברך, ששייך "פעני" לקחת ברוחך ,
שומעת", ואוזן רואה "עין ישנה "שוטר", כאן שאין שלמרות לשכוח אסור כי - וכיו"ב דבריך), את שומע
- (כנ"ל) בזיון לידי תגרום הבלתיֿרצוי' ההנהגה על שההודאה ה"יצר" לטענת ובקשר עליו"! נצב "ה'

הטוב": "יצר לו מסביר

שתחזור  עי"ז לך שתהי' התועלת לגבי כלל ערך לו ואין בלבד, קלה לשעה אלא אינו זה בזיון
האמת  על וההודאה החרטה כי האמת], את שתכחיש  עי"ז נוספת עבירה תוסיף שלא [ובודאי בתשובה
("מעשה  בך יתפאר שהקב"ה ועד במעשיו", ה' "ישמח כמ"ש ושמחה, עונג הקב"ה אצל תגרום מצדך,

טוב"! ה"יצר של בקולו ולשמוע עצמך על להתגבר שהצלחת להתפאר") ידי

.ÊË'ה עם תהי' ד"תמים ההוראה באה זה שעל - ה"יצר" של ההתחכמות באופן נוסף פרט ישנו
אלקיך":

ואח"כ  נט"י, לפני [לאכול בלתיֿרצוי דבר לעשות כך כל נורא זה שאין ולטעון לבוא יכול ה"יצר"
יוותר  שהקב"ה חושב ולכן מצוות, כמה יקיים זה בלתיֿרצוי דבר שתמורת מכיון וכיו"ב], זאת, להכחיש

מצוות. כמה שיקיים מכיון זה, ענין על

פרוטה  לקיחת ולדוגמא: כביכול, טוב, דבר עבור גופא זה בלתיֿרצוי ענין לנצל חושב כאשר כן וכמו
לצדקה!... זו פרוטה לתת שכוונתו באמרו ח"ו), גזילה או (גניבה מחבירו

שלא  כוונה מתוך - היא נט"י ללא שאכל שקר) (אמירת העובדה הכחשת הנ"ל: לדוגמא בנוגע ועד"ז
כנ"ל. השם, קידוש היפך של לענין ועד ישראל, לכלל בזיון ומוריו, להוריו בזיון לגרום

וערמומיות  התחכמויות סובל אינו הקב"ה אלקיך": ה' עם תהי' ד"תמים ההוראה באה זה על הנה
יקח  "לא הקב"ה הרי - בלתיֿרצוי) ענין (תמורת מצוה בעשיית הקב"ה את ש"ישחד" שחושב מה כו';
"בוצע  הקב"ה אומר זה על הנה - מחבירו שלקח בפרוטה צדקה  מצות שיקיים שחושב ומה שוחד"!...
אדרבה: אלא - הקב"ה אומר - מצוה זו אין גזילה, של מכסף בצדקה חפץ אינו הקב"ה ה'", נאץ ברך

בא  יתנהג שיהודי - הוא הקב"ה של רצונו ליצלן!... רחמנא ה'", "נאץ הקב"ה, של רצונו של היפך ופן
להתפאר". ידי מעשה מטעי "נצר שהוא ליהודי המתאימה ההנהגה וזוהי "תמימות",

.ÊÈ מקיים הוא הרי - אלקיך" ה' עם תהי' "תמים "תמימות", של באופן מתנהג יהודי כאשר והנה,
נצב  ש"ה' בידעו ח"ו, שקר דברי אמירת וללא כו', וערמומיות התחכמויות ללא הקב"ה של רצונו את

כראוי". עובדו אם ולב כליות ובוחן כו' עליו
יודע  בודאי הקב"ה כי זאת, ולהכחיש להעלים מנסה אינו - בלתיֿרצוי באופן והתנהג ח"ו נכשל ואם
האמת), את רק שיאמר הקב"ה של שרצונו (מכיון ומוריו להוריו גם האמת את הוא אומר ולכן האמת, את
יתנהג  ולהבא מכאן אבל ה"יצר", בלבולי מפני זאת שעשה באמרו הקודמת, הנהגתו על חרטה ומביע
רגעי  בכל אלקיך", ה' עם תהי' ד"תמים ובאופן ובינתכם", חכמתכם ש"היא התורה, הוראות ע"פ ורק אך

ומעשה. דיבור דמחשבה הפרטים ובכל היום,
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נורא  לא - ה"יצר" אומר - ולכן וכיו"ב, בהנאתך בבריאותך, בכבודך, פגיעה בך, לפגוע עלול שהדבר
הזמ  שבשאר מכיון האמת, את תאמר לא אחת פעם האמת!אם את רק אתה אומר נים

נכנס  ופתאום זה, מאכל לאכול גדול וחפצו ערב, מאכל השולחן על ורואה בבוקר, קם ילד ולדוגמא:
ומה  אותו: שואלים וכאשר זה. מאכל לו שיתנו הילד מבקש ואז המדריך), או (המורה אמו או אביו
ואומר  ה"יצר" בא - השחר?! ברכות ואמרת ידיך נטלת כבר האם - השחר וברכות ידים נטילת בדבר
השחר, ברכות ולומר ידיך ליטול עכשיו תצטרך ידיך, נטלת לא שעדיין האמת את תאמר אם ראה, לו:
ה"יצר" ממשיך - ולכן זה!... ערב מאכל באכילת אותך ויקדימו אחותך, או אחיך יבוא ובינתיים...
אמירת  על "תוותר" - כמובן בלבד, הזו בפעם ורק - הזו בפעם לעצתי: נא שמע - דבריו בחלקת
הערב, מהמאכל להנות תוכל ואז השחר, ברכות ואמרת ידיך את נטלת שכבר להוריך אמור ה"אמת",

השחר! ברכות ותאמר ידיך את תיטול אזי מהחדר, יצאו הוריך כאשר - ואח"כ

אמרת, השחר וברכות נטלת, הרי ידיך את - הפיתוי בדברי ה"יצר" ממשיך - בכך?! העוולה ומה
ברֿמצוה!... לפני שהנך ובפרט בלבד!... קטנה" "עבירה זו הרי - נט"י לפני מאכל דבר אכלת מאי, אלא
אפילו  הדבר הוא כדאי ולכן זה, מאכל לאכול ורצונך תאוותך את למלא הצלחת - ובינתיים נורא!... לא
תמשיך  בודאי הזמן שאר במשך כי בלבד, אחד לרגע - אמת שאינו דבר לומר הנך צריך זה לצורך אם

האמת!... אמירת על להקפיד

של  באופן להתנהג צריך יהודי אלקיך"!... ה' עם תהי' "תמים התורה: הוראת באה זה על הנה
ח"ו!... וערמומיות שקרים אמירת של התחכמויות ללא "תמימות",

.„È ח"ו יתפתה כאשר כי מועד, מבעוד התוקף, בכל ה"יצר" של הנ"ל לתחבולה להתנגד ובהכרח
צורה: באותה שולל להוליכו ה"יצר" ימשיך זו, בפעם ה"יצר" לעצת

גם  הנה הנ"ל), (כבדוגמא ח"ו אמיתי שאינו דבר באמירת הילד את להכשיל מצליח ה"יצר" כאשר
(או  הוריו בפני להתוודות בתשובה, לחזור  ומחליט הטוב", ל"יצר שמע שלא זה על מתחרט הילד כאשר
לו  שיורו מהם ולבקש תקפו"), ש"יצרו (מפני אמיתי שאינו דבר באמירת שנכשל להם ולספר מוריו)
ה"יצר" אליו בא - כזה) דבר יקרה לא ששוב ולהבא מכאן השתדלותו על (נוסף הדבר את לתקן כיצד

לו: ואומר

על  שתתוודה במקרה כי כך, על להודות לך כדאי לא - הבלתיֿרצוי המעשה את עשית שכבר לאחרי
מוריך  או הוריך (שהרי כבודך יפגע - הבלתיֿרצוי' ויתכן הנהגתך בלתיֿרצוי), בדבר שנכשלת ידעו

דבריך  באמינות יפגע זה ודבר וכיו"ב, הפנוי, בזמנך ללמוד לצדקה, כסף סכום לתת אותך שיענישו אפילו
שנכשל  תלמיד או בן להם שיש - ומוריך הוריך של בכבודם יפגע זה שדבר ועד לך, להאמין יוכלו שלא

בלתיֿרצוי!... בדבר

ויתירה  נט"י, לפני שאכל בכך שיתבזה - יהודי ילד של בזיון לגרום מדוע האמור: בענין - ולדוגמא
יהודי  ילד ביניהם שישנו על ישראל כלל את ולבזות וחינכוהו, שגידלוהו ומוריו הוריו את לבזות מזו:

נט"י?!... לפני שאכל

ומספר  מודה הנך כאשר השם": ד"קידוש הענין היפך היא כזו הודאה - ה"יצר" טוען - מזו ויתירה
זה  הרי וא"כ, הקב"ה, ציווי היפך שהתנהג (אתה) יהודי ילד שישנו אתה מודיע בלתיֿרצוי', הנהגה על

השם"!... "קידוש היפך

"שקר" לומר אלא האמת, על ולהודות לספר שלא - היא היעוצה העצה ה"יצר", ממשיך ולכן,
וכיו"ב! נט"י, לפני יחדיו שאכלתם לספר שלא כן, לעשות לחבריך גם ולהציע נוסף!...

.ÂË:"אלקיך ה' עם תהי' ד"תמים ההוראה כללות וזוהי
האמת  היפך שהם ודיבורים ערמומיות ע"י להתחכם שלא - "תמימות" של באופן להתנהג צריך יהודי

לאמיתתה! האמת את לומר אם כי ח"ו,

אלקיך": ה' "עם נמצא שהוא בידעו - הדבר וטעם
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את  אלקים ברא "בראשית (כמ"ש כולו העולם ואת אותו שברא שהקב"ה יודע יהודי ילד כאשר
ידו  על נמצא הוא זאת, עוד אלא כבודו", הארץ כל ש"מלא בלבד זו לא הנה הארץ"), ואת השמים
יתכן  כיצד - כראוי") עובדו אם ולב כליות ובוחן כו' עליו נצב ה' "והנה (כמ"ש כו' הנהגתו את ובוחן

ח"ו?!... הקב"ה של בפניו שקר דבר לומר פניו שיעיז

דע  הטוב": "יצר לו אומר - ה"יצר") מפיתויי (כתוצאה בלתיֿרצוי בענין ח"ו נכשל אם גם ולכן,
ומצפה  ממתין הקב"ה להתפאר"! ידי מעשה מטעי "נצר עליך הקב"ה אומר יהודי, ילד שבהיותך לך,
והעוז  הכח את לך יש נט"י, לפני מאכל באכילת נכשלת שאתמול לאחרי שאפילו בך" "להתפאר שיוכל
ע"י  ליצלן, רחמנא שמים, שם ולחלל חצוף להיות ולא המעשה, על ולהודות היצ"ט של בקולו לשמוע

את אמ  ראה שבעצמו הקב"ה, של בפניו נט"י) לפני אתמול אכלת אם אותך ישאלו (כאשר שקר דבר ירת
מעשיך!...

שעולה  מה כל לעשות הנך שיכול לחשוב סיבה אינה זו אבל עליך, שהסתכל "שוטר" עמד לא אמנם
אינו  ורבך נוכח, אינו שחברך (מכיון חברך על הרע" "לשון לדבר לחברך, ששייך "פעני" לקחת ברוחך ,
שומעת", ואוזן רואה "עין ישנה "שוטר", כאן שאין שלמרות לשכוח אסור כי - וכיו"ב דבריך), את שומע
- (כנ"ל) בזיון לידי תגרום הבלתיֿרצוי' ההנהגה על שההודאה ה"יצר" לטענת ובקשר עליו"! נצב "ה'

הטוב": "יצר לו מסביר

שתחזור  עי"ז לך שתהי' התועלת לגבי כלל ערך לו ואין בלבד, קלה לשעה אלא אינו זה בזיון
האמת  על וההודאה החרטה כי האמת], את שתכחיש  עי"ז נוספת עבירה תוסיף שלא [ובודאי בתשובה
("מעשה  בך יתפאר שהקב"ה ועד במעשיו", ה' "ישמח כמ"ש ושמחה, עונג הקב"ה אצל תגרום מצדך,

טוב"! ה"יצר של בקולו ולשמוע עצמך על להתגבר שהצלחת להתפאר") ידי

.ÊË'ה עם תהי' ד"תמים ההוראה באה זה שעל - ה"יצר" של ההתחכמות באופן נוסף פרט ישנו
אלקיך":

ואח"כ  נט"י, לפני [לאכול בלתיֿרצוי דבר לעשות כך כל נורא זה שאין ולטעון לבוא יכול ה"יצר"
יוותר  שהקב"ה חושב ולכן מצוות, כמה יקיים זה בלתיֿרצוי דבר שתמורת מכיון וכיו"ב], זאת, להכחיש

מצוות. כמה שיקיים מכיון זה, ענין על

פרוטה  לקיחת ולדוגמא: כביכול, טוב, דבר עבור גופא זה בלתיֿרצוי ענין לנצל חושב כאשר כן וכמו
לצדקה!... זו פרוטה לתת שכוונתו באמרו ח"ו), גזילה או (גניבה מחבירו

שלא  כוונה מתוך - היא נט"י ללא שאכל שקר) (אמירת העובדה הכחשת הנ"ל: לדוגמא בנוגע ועד"ז
כנ"ל. השם, קידוש היפך של לענין ועד ישראל, לכלל בזיון ומוריו, להוריו בזיון לגרום

וערמומיות  התחכמויות סובל אינו הקב"ה אלקיך": ה' עם תהי' ד"תמים ההוראה באה זה על הנה
יקח  "לא הקב"ה הרי - בלתיֿרצוי) ענין (תמורת מצוה בעשיית הקב"ה את ש"ישחד" שחושב מה כו';
"בוצע  הקב"ה אומר זה על הנה - מחבירו שלקח בפרוטה צדקה  מצות שיקיים שחושב ומה שוחד"!...
אדרבה: אלא - הקב"ה אומר - מצוה זו אין גזילה, של מכסף בצדקה חפץ אינו הקב"ה ה'", נאץ ברך

בא  יתנהג שיהודי - הוא הקב"ה של רצונו ליצלן!... רחמנא ה'", "נאץ הקב"ה, של רצונו של היפך ופן
להתפאר". ידי מעשה מטעי "נצר שהוא ליהודי המתאימה ההנהגה וזוהי "תמימות",

.ÊÈ מקיים הוא הרי - אלקיך" ה' עם תהי' "תמים "תמימות", של באופן מתנהג יהודי כאשר והנה,
נצב  ש"ה' בידעו ח"ו, שקר דברי אמירת וללא כו', וערמומיות התחכמויות ללא הקב"ה של רצונו את

כראוי". עובדו אם ולב כליות ובוחן כו' עליו
יודע  בודאי הקב"ה כי זאת, ולהכחיש להעלים מנסה אינו - בלתיֿרצוי באופן והתנהג ח"ו נכשל ואם
האמת), את רק שיאמר הקב"ה של שרצונו (מכיון ומוריו להוריו גם האמת את הוא אומר ולכן האמת, את
יתנהג  ולהבא מכאן אבל ה"יצר", בלבולי מפני זאת שעשה באמרו הקודמת, הנהגתו על חרטה ומביע
רגעי  בכל אלקיך", ה' עם תהי' ד"תמים ובאופן ובינתכם", חכמתכם ש"היא התורה, הוראות ע"פ ורק אך

ומעשה. דיבור דמחשבה הפרטים ובכל היום,
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זה, יהודי ילד של בהנהגתו שמח שהקב"ה היינו, במעשיו", ה' ד"ישמח הענין את פועלת זו והנהגה
של  ב"שבי" נלכד קטן שלרגע שלמרות - להתפאר") ידי ("מעשה בו מתפאר הקב"ה מזו: ויתירה
יודע  ואילך שמעכשיו - כך כדי ועד ה"יצר", את ונצח זה, מ"שבי" השתחרר ומיד תיכף הרי ה"יצר",
אלקיך". ה' עם תהי' ד"תמים להוראה בהתאם מתנהג שהוא מכיון להכשילו, יצליח לא ששוב ה"יצר"

כלל  מנסה אינו שמלכתחילה בלבד זו לא הנה - להכשילו סיכוי לו שאין רואה ה"יצר" וכאשר
יצריך". בשני - לבבך "בכל כמ"ש לו, ולסייע לעזור מתהפך עצמו ה"יצר" אדרבה: אלא להכשילו,

שאומר  כשם היינו, חבריו, שאר על זאת פועל הוא הרי - כמוך" לרעך "ואהבת לציווי ובהתאם
הבלתיֿרצוי] הדבר בעשיית עמו [שהשתתפו חבריו על פועל הוא הרי בתשובה, וחוזר לעצמו "מוסר"
ב"חזית", שנמצאים מכיון יותר, מאוחר לזמן זאת לדחות לא - חדא ובשעתא בתשובה, יחזרו הם שגם
בכל  מהחיילים כאו"א עם ביחד ה"רמטכ"ל" נמצא השם" שב"צבאות כמ"פ [כמדובר הקב"ה עם ביחד

ומיד. תיכף בתשובה שב הוא אם לראות עליו" נצב ו"ה' שהוא], מקום

.ÁÈ פקו" אלקיך".וזוהי ה' עם תהי' "תמים - היומי חומש מהשיעור הנלמדת דתֿהיום "
"בשדה" נמצא ה"מלך" שאז אלול, חודש בימי נמצאים כאשר - מיוחדת כח נתינת ישנה זה ועל
בנוגע  וכיו"ב מוסף, תפלת מתפללים [שאז חודש" ב"ראש - גופא אלול ובחודש ב), לב, ראה (לקו"ת
ההוראה  למילוי הקשור בכל להצליח מיוחדת כח נתינת ישנה ולכן דר"ח], המיוחדים הענינים לשאר

בפועל. במעשה וקיומן זה, בענין טובות החלטות קבלת אלקיך", ה' עם תהי' ד"תמים

חדורים  שלו והתענוג הרצון שכח מכיון בשלימותם, ותענוג ורצון בשלימותה, שמחה מתוך - זה וכל
כבודו". הארץ כל "מלא - באלקות וממולאים

.ËÈ:נוספים כנסים יערכו - אלול) ובר"ח אלול, חודש (בימי עתה שנערך הכנס על שנוסף הראוי מן
שהוצע  (כפי סוכות המועד בחול - שמחתנו" וב"זמן ליוהכ"פ, ר"ה שבין בימים - תשובה ימי בעשרת

סי"א)). מנ"א ז"ך (שיחת שעברה בשנה גם
את  יותר עוד ימהר - עריכתם) אודות עתה כבר (שמחליטים אלו כנסים דג' המשולש" ש"חוט ויה"ר

ידיך". כוננו אדנֿי "מקדש הנצחי, ביהמ"ק השלישי, המקדש בית בנין

.Î,כדלקמן שמחה, ניגוני ע"י - לבב וטוב שמחה מתוך כנס כל לסיים נהוג
שבמספר  הרמזים ככל סענט, "עשר" של מטבעות ג' - ואחת אחד לכל יתנו ולכן, צדקה, נתינת - וכן
לכן: מקודם שאמרתם [כפי העולם נברא שבהם מאמרות" "עשרה וכנגד הדברות", "עשרת כנגד "עשר ",
לרבות  הארץ ואת תולדותיהם לרבות השמים "את הארץ", ואת השמים את אלקים ברא "בראשית

שבעולם]. הנבראים פרטי כל תולדותי'",

ינגנו: - שמחה לניגוני בנוגע

מישראל  שכאו"א - שתוכנו אֿל", עמנו כי יקום ולא דבר דברו ותופר עצה "עוצו הניגון - לראש לכל
ששונאים  אלו של לדבריהם כלל ישמע ולא ותופר", עצה "עוצו - ה"יצר" של לעצותיו כלל ישמע לא
אֿל", עמנו "כי - הדבר וטעם יקום", ולא דבר "דברו - והמצוה התורה מדרך להורידו ורוצים אותו

בארוכה). (כנ"ל אלקיך" ה' עם תהי' ד"תמים ובאופן אלקיך", ה' "עם

עם  יחד באים ממש בימינו שבמהרה היינו, פניך", את ישרים ישבו גו' צדיקים "אך הניגון - ואח"כ
עיר לירושלים הקדושה, לארצנו השלישי.הקב"ה ולביהמ"ק הבית להר הקודש,

יכולים  אינם שתהי' סיבה שמאיזו אלו ילדים שגם היינו, נאו", משיח וואנט "ווי הניגון - ואח"כ
"נאו" יבוא צדקנו שמשיח שרצונם ויכריזו שלהם בשפה הם גם ינגנו הקודש", ב"לשון עצמם את להביע 

חדא. וברגעא חדא בשעתא דוקא,

תענית): סוף (ירושלמי הגמרא דברי וכסיום בימינו", במהרה המקדש בית "שיבנה הניגון - ולסיום
שבדבר, והאמיתיות הוודאות מודגש שבזה אמן", בימינו במהרה "שיבנה

"נאו". חדא, וברגעא חדא בשעתא
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איחוליהם  את מביעים אלול חודש בימי יחדיו נפגשים יהודים שכאשר ישראל" ב"מנהג ונסיים
"לשנה  ואחת: אחד לכל דורנו), נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק (כהוראת יחיד ובלשון הבאה, לשנה וברכותיהם

ותחתם". תכתב טובה

משה  ר' החזן ניגן ואח"כ נאו". משיח וואנט "ווי גו'". צדיקים "אך גו'". ותופר עצה "עוצו [ניגנו:
בימינו". במהרה המקדש בית שיבנה כו' רצון "יהי טלישבסקי שי'

לכל  לחלק מנת על סענט, עשר של מטבעות שיחיו ולמדריכות למדריכים נתן שליט"א אדמו"ר כ"ק
מטבעות]. ג' - שיחיו והילדות מהילדים  ואחת אחד
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íéøeîà íéøác äna ,ïúð éaø øîàmini dyly gnwd z` ozp m`y ¨©©¦¨¨©¤§¨¦£¦
ote`a ,xral aiig mini dyly jezae ,xraln xeht gqtd mcew

Le daixra gnwd z` ozpìáà ,úBøBò dëBúì ïúð àlm`ïúð ¤Ÿ¨©§¨£¨¨©
eléôà ,úBøBò dëBúìgnwd z` ozpìL CBzäLgqtl miniïéà §¨£¦§Ÿ¨¥

,øòáì áéiç.ung zxezn elhia jkay iptn ©¨§©¥
:`xnbd zwqetïúð éaøk äëìä ,àáø øîàepi` zexer da ozp m`y ¨©¨¨£¨¨§©¦¨¨

,xral aiigeléôàwx zexerd z` ozp m`ãçà íBéonf mcew £¦¤¨
,xeriadeléôàåwx cgi eid.úçà äòL ©£¦¨¨©©

:dpyna epipyäöBø íàå .õöBç ,åéìò ãét÷î íà ,äàîeè ïéðòì ïëå§¥§¦§©§¨¦©§¦¨¨¥§¦¤
.äáéøòk àeä éøä ,Bîei÷adpynd ixac z` zxxan `xnbd §¦£¥¨£¥¨

ote`a zwqer dpynd dxe`kl :'d`nehd oiprl oke' dxn`y
m`y dpynd zxne`e ,dxdhl dliahne daixrd d`nhpy
oi` ,myn elhil cizre daixra didi `ly wvad lr citwn

ede daixrk wvadx`yi wvady dvex m` la` ,dliaha uveg `
uveg epi`e daixrk `ed ixd ,diawp z` mezql icka daixra

,'oke' dxn`y dpynd oeyl lr `xnbd dywne .dliahaéîc éî- ¦¨¥
oiprl wvad oicl d`neh oiprl wvad oic z` zencl xyt` ike

ixd ,gqta ungíúä,gqta unga my -àúléî àéìz àøeòéLa ¨¨§¦¨©§¨¦§¨
la` ,`l e` zifk ea yi m` ,ungd xeriya ielz xeriad oic -

àëä,d`neha o`k -àúléî àéìz àãéô÷am` ielz dvivgd oic - ¨¨¦§¥¨©§¨¦§¨
oi`e ,`l e` elhil ezpeekae enewna wvad x`yi `ly citwn

.hrn e` ax wvad m` welig
:`xnbd zvxznàîéà ,äãeäé áø øîàqexbl yi jky xen` ± ¨©©§¨¥¨

dpyna'ïk Bðéà äàîehä ïéðòìe'wvad xeriya ielz epi` - §¦§©©§¨¥¥
.my e`vnid lr ezctwda `l` gqtak

:`xnbd dgecéðz÷ 'äàîeè ïéðòì ïëå' àä ,ééaà déì øîàixd - ¨©¥©©¥¨§¥§¦§©§¨¨¨¥
oiprle' xne` jpid ji`e ,'d`nehd oiprl oke' aezk dpyna

:xg` ote`a `xnbd zayiin .'ok epi` d`nehd,ééaà øîà àlà¤¨¨©©©¥
ïëå ,øîà÷ éëäoicd ¨¦¨¨©§¥
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זה, יהודי ילד של בהנהגתו שמח שהקב"ה היינו, במעשיו", ה' ד"ישמח הענין את פועלת זו והנהגה
של  ב"שבי" נלכד קטן שלרגע שלמרות - להתפאר") ידי ("מעשה בו מתפאר הקב"ה מזו: ויתירה
יודע  ואילך שמעכשיו - כך כדי ועד ה"יצר", את ונצח זה, מ"שבי" השתחרר ומיד תיכף הרי ה"יצר",
אלקיך". ה' עם תהי' ד"תמים להוראה בהתאם מתנהג שהוא מכיון להכשילו, יצליח לא ששוב ה"יצר"

כלל  מנסה אינו שמלכתחילה בלבד זו לא הנה - להכשילו סיכוי לו שאין רואה ה"יצר" וכאשר
יצריך". בשני - לבבך "בכל כמ"ש לו, ולסייע לעזור מתהפך עצמו ה"יצר" אדרבה: אלא להכשילו,

שאומר  כשם היינו, חבריו, שאר על זאת פועל הוא הרי - כמוך" לרעך "ואהבת לציווי ובהתאם
הבלתיֿרצוי] הדבר בעשיית עמו [שהשתתפו חבריו על פועל הוא הרי בתשובה, וחוזר לעצמו "מוסר"
ב"חזית", שנמצאים מכיון יותר, מאוחר לזמן זאת לדחות לא - חדא ובשעתא בתשובה, יחזרו הם שגם
בכל  מהחיילים כאו"א עם ביחד ה"רמטכ"ל" נמצא השם" שב"צבאות כמ"פ [כמדובר הקב"ה עם ביחד

ומיד. תיכף בתשובה שב הוא אם לראות עליו" נצב ו"ה' שהוא], מקום

.ÁÈ פקו" אלקיך".וזוהי ה' עם תהי' "תמים - היומי חומש מהשיעור הנלמדת דתֿהיום "
"בשדה" נמצא ה"מלך" שאז אלול, חודש בימי נמצאים כאשר - מיוחדת כח נתינת ישנה זה ועל
בנוגע  וכיו"ב מוסף, תפלת מתפללים [שאז חודש" ב"ראש - גופא אלול ובחודש ב), לב, ראה (לקו"ת
ההוראה  למילוי הקשור בכל להצליח מיוחדת כח נתינת ישנה ולכן דר"ח], המיוחדים הענינים לשאר

בפועל. במעשה וקיומן זה, בענין טובות החלטות קבלת אלקיך", ה' עם תהי' ד"תמים

חדורים  שלו והתענוג הרצון שכח מכיון בשלימותם, ותענוג ורצון בשלימותה, שמחה מתוך - זה וכל
כבודו". הארץ כל "מלא - באלקות וממולאים

.ËÈ:נוספים כנסים יערכו - אלול) ובר"ח אלול, חודש (בימי עתה שנערך הכנס על שנוסף הראוי מן
שהוצע  (כפי סוכות המועד בחול - שמחתנו" וב"זמן ליוהכ"פ, ר"ה שבין בימים - תשובה ימי בעשרת

סי"א)). מנ"א ז"ך (שיחת שעברה בשנה גם
את  יותר עוד ימהר - עריכתם) אודות עתה כבר (שמחליטים אלו כנסים דג' המשולש" ש"חוט ויה"ר

ידיך". כוננו אדנֿי "מקדש הנצחי, ביהמ"ק השלישי, המקדש בית בנין

.Î,כדלקמן שמחה, ניגוני ע"י - לבב וטוב שמחה מתוך כנס כל לסיים נהוג
שבמספר  הרמזים ככל סענט, "עשר" של מטבעות ג' - ואחת אחד לכל יתנו ולכן, צדקה, נתינת - וכן
לכן: מקודם שאמרתם [כפי העולם נברא שבהם מאמרות" "עשרה וכנגד הדברות", "עשרת כנגד "עשר ",
לרבות  הארץ ואת תולדותיהם לרבות השמים "את הארץ", ואת השמים את אלקים ברא "בראשית

שבעולם]. הנבראים פרטי כל תולדותי'",

ינגנו: - שמחה לניגוני בנוגע

מישראל  שכאו"א - שתוכנו אֿל", עמנו כי יקום ולא דבר דברו ותופר עצה "עוצו הניגון - לראש לכל
ששונאים  אלו של לדבריהם כלל ישמע ולא ותופר", עצה "עוצו - ה"יצר" של לעצותיו כלל ישמע לא
אֿל", עמנו "כי - הדבר וטעם יקום", ולא דבר "דברו - והמצוה התורה מדרך להורידו ורוצים אותו

בארוכה). (כנ"ל אלקיך" ה' עם תהי' ד"תמים ובאופן אלקיך", ה' "עם

עם  יחד באים ממש בימינו שבמהרה היינו, פניך", את ישרים ישבו גו' צדיקים "אך הניגון - ואח"כ
עיר לירושלים הקדושה, לארצנו השלישי.הקב"ה ולביהמ"ק הבית להר הקודש,

יכולים  אינם שתהי' סיבה שמאיזו אלו ילדים שגם היינו, נאו", משיח וואנט "ווי הניגון - ואח"כ
"נאו" יבוא צדקנו שמשיח שרצונם ויכריזו שלהם בשפה הם גם ינגנו הקודש", ב"לשון עצמם את להביע 

חדא. וברגעא חדא בשעתא דוקא,

תענית): סוף (ירושלמי הגמרא דברי וכסיום בימינו", במהרה המקדש בית "שיבנה הניגון - ולסיום
שבדבר, והאמיתיות הוודאות מודגש שבזה אמן", בימינו במהרה "שיבנה

"נאו". חדא, וברגעא חדא בשעתא
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איחוליהם  את מביעים אלול חודש בימי יחדיו נפגשים יהודים שכאשר ישראל" ב"מנהג ונסיים
"לשנה  ואחת: אחד לכל דורנו), נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק (כהוראת יחיד ובלשון הבאה, לשנה וברכותיהם

ותחתם". תכתב טובה

משה  ר' החזן ניגן ואח"כ נאו". משיח וואנט "ווי גו'". צדיקים "אך גו'". ותופר עצה "עוצו [ניגנו:
בימינו". במהרה המקדש בית שיבנה כו' רצון "יהי טלישבסקי שי'

לכל  לחלק מנת על סענט, עשר של מטבעות שיחיו ולמדריכות למדריכים נתן שליט"א אדמו"ר כ"ק
מטבעות]. ג' - שיחיו והילדות מהילדים  ואחת אחד
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dn sc migqt(oey`x meil)

`xnbd .xral aiig cg` mewna wva zifk yi m`y dpyna epipy
:cg` mewna aygp dn zx`anéðL ,ìàeîL øîà ïîçð áø øîà̈©©©§¨¨©§¥§¥

íéúéæ éàöç,daixrd oteca miwcq ipya mi`vnpd ung lyèeçå £¨¥¥¦§
÷öa ìLxagne weacïéàBø ,ïäéðéa,xeaigd wfeg z`eléàL ìk ¤¨¥¥¥¤¦Ÿ¤¦

Bnò ïéìhéðå èeçä ìèpéi`vg enr ekyni hegd jyni xy`k m` - ¦¨¥©§¦¨¦¦
,mizifdøòáì áéiçmewna zifk df ixde mtxvn hegdy ,mze` ©¨§©¥

,cg`åàì íàå,enr ekyni `l m`e ±,øòáì áéiç Bðéàhegd oi`y §¦¨¥©¨§©¥
.xral aiig epi` zifkn zegte ,mtxvn

ïøîà àì ,àleò øîà`le hegd z` jyen m`y epxn` `l ± ¨©¨Ÿ£¨¨
,xral aiig epi` mizifd i`vg enr mikynpàlài`vg xy`k ¤¨

miweac mizifd,äáéøòaxagzdl e`eai `le da mireaw mdy ¨£¥¨
,cgiìáàmilhen mi`vgd ipy m`úéaaipya rwxwd lr £¨©©¦

,zenewnøòáì áéiçzyxtn .mtxvn heg oi`y elit` mze` ©¨§©¥
:`xnbdàîòè éàî,mrhd dn ±éããä éab éìôðå eäì Léðëc ïéðîéæc ©©£¨§¦§¦§¨¦§§¨§¦©¥£¨¥

cg` mewnl mi`vgd ipy etq`ie ,ziad z` cakn minrty -
.gqta ung ly mly zifk ezeyxa `vnpe ,exiag lr cg`d eltie

:l`eny ixac itl mda ewtzqdy zel`y `ian `ler,àleò øîà̈©¨
àáøòîa eòaa zif ivg did m` ,l`xyi ux`a el`y ±å úéaivg ¨§©£¨¨©¦©

a zifeäî ,äéiìòetxhvie mdipy exagzi `ny yegl yi m`d - £¦¨©
.ziaay wvad lr diilray wvad letiy yegl oi`y e` ,zifkl

a zif ivg ,yegl oi` diilre ziaay xn`z m`eå úéazif ivg ©¦§
aàøãñëàzevign dyly ztwen ziad iptly dxewn dagx-] ©§©§¨

,[miax zepelge migzt da yie calaeäîyegl yi dfa m`d - ©
zevign oi`y oeik cgi dxcqk`de ziad z` ecakiy xzei
dxcqk`d jxc epnn mi`veie zial miqpkp cinze mdipia zenily
yi ok` dxcqk`e ziaay xn`z m`e .`l e` ,cg` ziak mde
mizifd i`vg ipyy ote`a le`yl yi oiicr ,cgi mecakiy yegl

a mi`vnpíéza éðLmiiepad [mixcg-],äfî íéðôì äæmiqpkpe §¥¨¦¤¦§¦¦¤
xicz epi` dfl dfn qpkdl myeniy j` ,oevigd jxc iniptd xcgl

,dxcqk`e ziakeäî.`l e` ,cgi mecakiy yegl yi oiicr m`d - ©
:`xnbd dwiqne÷éz.ehytp `ly ,wtqa el` zel`y ecnri - ¥

:dlik`l ie`x epi`y ung oipra `ziixa d`ian `xnbdïðaø eðz̈©¨¨
,`ziixaaäìñôðå ,äLtéòL útädyetir zngn dlwlwzpe - ©©¤¦§¨§¦§§¨

ïéìëBà úàîeè äànèî ,dìëBàì ìBëé áìkäå ,íãàì ìBëàlî¦¤¡§¨¨§©¤¤¨§§¨§©§¨§©¨¦
äöéaëalk`nl die`xy onf lky ,dviak xeriy da yi m` - §©¥¨
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ote`a ,xral aiig mini dyly jezae ,xraln xeht gqtd mcew
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:`xnbd zwqetïúð éaøk äëìä ,àáø øîàepi` zexer da ozp m`y ¨©¨¨£¨¨§©¦¨¨

,xral aiigeléôàwx zexerd z` ozp m`ãçà íBéonf mcew £¦¤¨
,xeriadeléôàåwx cgi eid.úçà äòL ©£¦¨¨©©
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.äáéøòk àeä éøä ,Bîei÷adpynd ixac z` zxxan `xnbd §¦£¥¨£¥¨

ote`a zwqer dpynd dxe`kl :'d`nehd oiprl oke' dxn`y
m`y dpynd zxne`e ,dxdhl dliahne daixrd d`nhpy
oi` ,myn elhil cizre daixra didi `ly wvad lr citwn

ede daixrk wvadx`yi wvady dvex m` la` ,dliaha uveg `
uveg epi`e daixrk `ed ixd ,diawp z` mezql icka daixra

,'oke' dxn`y dpynd oeyl lr `xnbd dywne .dliahaéîc éî- ¦¨¥
oiprl wvad oicl d`neh oiprl wvad oic z` zencl xyt` ike

ixd ,gqta ungíúä,gqta unga my -àúléî àéìz àøeòéLa ¨¨§¦¨©§¨¦§¨
la` ,`l e` zifk ea yi m` ,ungd xeriya ielz xeriad oic -

àëä,d`neha o`k -àúléî àéìz àãéô÷am` ielz dvivgd oic - ¨¨¦§¥¨©§¨¦§¨
oi`e ,`l e` elhil ezpeekae enewna wvad x`yi `ly citwn

.hrn e` ax wvad m` welig
:`xnbd zvxznàîéà ,äãeäé áø øîàqexbl yi jky xen` ± ¨©©§¨¥¨

dpyna'ïk Bðéà äàîehä ïéðòìe'wvad xeriya ielz epi` - §¦§©©§¨¥¥
.my e`vnid lr ezctwda `l` gqtak

:`xnbd dgecéðz÷ 'äàîeè ïéðòì ïëå' àä ,ééaà déì øîàixd - ¨©¥©©¥¨§¥§¦§©§¨¨¨¥
oiprle' xne` jpid ji`e ,'d`nehd oiprl oke' aezk dpyna

:xg` ote`a `xnbd zayiin .'ok epi` d`nehd,ééaà øîà àlà¤¨¨©©©¥
ïëå ,øîà÷ éëäoicd ¨¦¨¨©§¥
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המשך ביאור למסכת פסחים ליום ראשון עמ' ב
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לך 1עה"פ ‡. יקים כמוני מאחיך מקרבך "נביא
אמרז"ל  תשמעון", אליו אלקיך, "אליו 2ה'

מכל  אחת על עבור לך אומר אפילו – תשמעון
לפי  הכל הכרמל, בהר אליהו כגון שבתורה, מצות

לו". שמע שעה,
עה"פ  בכל 3והנה עולותיך תעלה פן לך "השמר

מעלה  אתה "אבל בספרי דרשו תראה" אשר מקום
אליהו  שהעלה כדרך הנביא לך שיאמר מקום בכל

הכרמל". בהר

כללי  ציווי שישנו מכיון מובן: אינו ולכאורה
אם  הנביא אל לשמוע המחייב תשמעון", ד"אליו

אחת על "עבור אומר שבתורה",lknהוא מצות
אליו  לשמוע החיוב גם הוא זה שבכלל מובן הרי
– במות איסור בשעת בבמה להקריב אומר כשהוא
"בכל  דקרא (מדיוקא מיוחד לימוד לן למה וא"כ
מקום  בכל מעלה ש"אתה תראה") אשר מקום

הנביא"? לך שיאמר

מביא  הרגצובי הגאון שאמרו 4והנה מה
מ"ט,5בירושלמי  בנביא. אלא ניתרת הבמה "אין :

תראה  אשר מקום בכל עולותיך תעלה פן לך השמר
איסור  בשעת מקריב ואליהו וגו', במקום אם כי

(דבירא) דבורא שמלאי א"ר ובדברך 6הבמות, א"ל
ס"ל 7עשיתי  שהירושלמי ומבאר עשיתי", בדיבורך

בשעת  בבמה להקריב יכולין נביא דעפ"י דין "דזהו

והוה  כלל חוץ שחוטי שם עליו ואין מקדש,
עפ"ז 8קרבן" כן; ס"ל לא הנ"ל הבבלי משא"כ ,

דין  זה הרי הירושלמי dnaלדעת ipica שעפ"י :
"בשעת  בבמות הקרבה של האיסור נפקע הנביא
טרם  מותרות שהיו כמו מותרות הן והרי מקדש",

לירושלים  בנ"י של זה 9ביאתן דין שחידוש ומובן ;
מ"אליו  זאת ללמוד א"א כי מיוחד, לימוד דורש
עפ"י  האיסור עצם הפקעת ענינו שאין תשמעון",

אליו לשמוע החיוב כ"א על xearleהנביא,
הנביא עפ"י גם הרי להבבלי משא"כ l`האיסור.

rwtpגוףxeqi`d דין אלא זה ואין בבמות, דהקרבה
d`eap ipicaחייבים הנביא ציווי שעפ"י ,xearl על

כמו  – זה ענין גם נכלל ובמילא שעה, לפי ד"ת
תשמעון" ד"אליו הכללי בציווי האיסורים .10שאר

הספרי  לדרשת בנוגע גם בפשטות מובן ועפי"ז
לא  הספרי שלדעת הבבלי, על חולק הוא שגם –
על  כדוגמא הכרמל בהר דאליהו הא להביא יתכן
לך  אומר אפילו – תשמעון ד"אליו הכללי הציווי

xearl."שבתורה מצות מכל אחת על

מביא ·. הספרי גם הרי מובן: זה אין אמנם
מביא  וגם תשמעון", "אליו עה"פ הנ"ל הדרשה
הרי  וא"כ הכרמל, בהר מאליהו הדוגמא ע"ז
ד"אבל  הדרשה על חולק זו דדרשה דמ"ד אאפ"ל

וכו'". הנביא לך שיאמר מקום בכל אתה מעלה
לדעת  גם ובמילא זו לדעה שגם צ"ל עפ"ז

נביא שע"פ – במה בדיני דין זה הרי zxzenהבבלי
הכלל  עפ"י [ובפרט ה) סעיף דהיכא 11(כדלהלן

הירושלמי  ודעת הבבלי דעת להשוות שאפשר
דחוק]. בתירוץ אפילו כן אמרינן וכו') (והספרי
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.migaf 'qn meiqe *
טו.1) יח, פרשתנו
עה"פ.2) ספרי ב. צ, יבמות
שם.3) פרש"י וראה יג. יב, ראה
(הובא 4) 124 ע' הי"ח פ"ב עניים מתנות הל' פענח צפנת

יסוה"ת  הל' .7 ע' בהשמטות שם וראה עה"פ). עה"ת בצפע"נ
ע"ב. פ' דף מהדו"ת ב). (ג, ה"א פ"ט

ירושלמי 5) וראה ט. פכ"ב, בויק"ר וכ"ה הי"א. פ"א מגילה
דעת  שכן בפשטות שמפרש נראה בצפע"נ ה"ח. פ"ב תענית
לדרוש  הירושלמי כוונת שאין לפרש יש בדוחק אבל הירושלמי.
פן  לך "השמר שכתוב מכיון וטריא: שקלא כעין כ"א הכתוב, כן
הבמות". איסור בשעת מקריב "אליהו איך א"כ וגו'", תעלה
(ראה  הדבור ע"פ שהי' עשיתי" בדיבורך עשיתי "ובדברך ומתרץ:

"מאי מהלשון אבל שם). בויק"ר מהרז"ו משמע nrh`פ"י ,"
הוא זה הבמהmrhשכתוב "אין לפנ"ז אלא zxzipעמ"ש

בנביא".
אמר 6) הכוונה: לי'" "אמר ולפי"ז שם), (קה"ע שמו" "כך

"מפי הפי': לפי אבל להקב"ה; לעשות"xeaicdאליהו לו נאמר
לאליהו  הקב"ה הכוונה: לי''" "אמר ולפי"ז שם), משה (פני

(בוא"ו)]. "דבורא" הגי' מוכרחת זה [ולפי'
לו.7) יח, א מלכים

כמבואר 8) בביהמ"ק אח"כ להקריב "דיכול הנפק"מ: ומפרש
נפק"מ. עוד ד סעיף לקמן וראה קכ". דף זבחים

ב.9) קיב, זבחים
ס"ל 10) ה"ג) פ"ט יסוה"ת (הל' הרמב"ם שגם ומבאר

בפרש"י  וכ"ה מסיפי'. ד"ה א (ס"ג, בברכות רש"י וכן כהבבלי.
לה' לעשות "עת מ"ש קאי שע"ז דמפרש קכו) קיט, extdתהלים

שיטת  ממש דומה אינו הרגצובי סברת לפי דאפילו וי"ל תורתך".
") דחוי' של באופן הוא דלרש"י הרמב"ם, לשיטת extdרש"י

ה"ז ולהרמב"ם xn`p("dxzedתורתך"), `l בחוץ המקריב אלא
אקריב אני אבל משה, שציוה כמו כרת חייב בחוץ meidלעולם

.36 הערה לקמן וראה הבעל"). נביאי להכחיש כדי ה' בדבר
ב'11) כללי מלאכי יד ב). פ"ז, (יומא והאמר ד"ה תוס'

ס"י. .p"yeהתלמודים

mihtey zyxt - zegiy ihewl

זבחים  מס' בסיום המוקשה בענין ביאור ובהקדים
הבבלי): לדעת גם שכ"ה הוכחה ג"כ  (שמזה

דיני  פרטי כולל ה"ה זו מס' מסיום גדול חלק
שם  מפורש הלא הדבר: תמוה ולכאורה – במה
עוד  להן הי' ולא הבמות נאסרו לירושלים "באו

שחז"ל9היתר" הטעם מהו וא"כ ,epecnil לדעת
meid– שבבמה הדינים את הפרטים, ובאריכות ,

בכ"מ  הש"ס (כקושיית הוה" דהוה "מאי )?12הרי
אפשריות  ישנה בזמה"ז עכשיו שגם מובן ומזה
נחוץ  לנו גם ע"כ אשר בבמה, להקריב הלכה ע"פ

דיני'. פרטי לדעת

בבמה  ההקרבה היתר של אחד אופן והנה
כמרז"ל  הוא רשאין 13בזמה"ז, הזה בזמן "ועכו"ם

אל  דבר דת"ר כו' בבמה) (להקריב כן לעשות
העכו"ם 14בנ"י  ואין חוץ, שחוטי על מצווין בנ"י ,

בונה  ואחד אחד כל לפיכך חוץ, שחוטי על מצווין
כו' שירצה מה כל עלי' ומקריב לעצמו במה לו
ולאורינהו  כו' שליחותן ולעשות לסייען אסור
לעכו"ם  להורות ישראל לבן שמותר ומכיון שרי".
פרטי  לדעת עליו הרי בזה"ז בבמה להקריב איך

.15הדינים 

הנ"ל  האריכות שכל לומר דוחק עדיין אמנם
ובפרט  לעכו"ם! לאורינהו בשביל הוא בגמרא
שקו"ט  ענינים, כו"כ בגמ' שמצינו דאעפ"י
או  ומצוי, רגיל בלתי לדבר בנוגע גם והוראות,

לגמרי  רחוקה במציאות ענינים 16אפילו ה"ה בכ"ז ,
דין  והוראת מצוה בו יש זה דבר יארע שבאם
ולבארם  לפרשם ההכרח מן ולכן – וכו' לחיוב
בפועל); יבוא זה דבר באם לעשות מה דעת (למען
עתיד  ולא הי' ש"לא בענינים אפילו מזה יתירה

נמצא  הי' באם דינו מה דשקו"ט י"ל .17להיות"

לא  רגיל בלתי הדבר יארע אם שגם בענין אבל
(שירצה  בנדו"ד כמו ללאו, או להן חיוב בו יהי'
דיני  ועפ"י בזה"ז בבמה קרבן להקריב עכו"ם
ואפילו  ממציאות, רחוק דבר שהוא דוקא) התורה

שום אין אז גם כזו, מציאות תהי' להורותן aeigאם
"לאורינהו (וכהלשון: גדול ixy"18בזה דוחק (

בש"ס. האריכות כל באה שאעפ"כ לומר

קדימה  בזה יש – לפס"ד שקו"ט לענין 19ועוד:
וכו', גרמא שהזמן

– במה בדיני לפס"ד השקו"ט שכל צ"ל ועפ"ז
ש"ס  דיני בכל כלל ספקות היו שלא בזמן היו

וכו' לבנ"י .20השייכים

מכתובים  נלמדים במה מדיני כמה ועיקר: ועוד
אל "דבר מתחילים l`xyiשהם ipa כשם וא"כ ."

בזה"ז  בבמה להקריב מותר שעכו"ם הדין שכללות
אל "דבר התחלתה שהפרשה מזה ולא i"paנלמד ,"

אלו  במה דיני פרטי שגם צ"ל כמו"כ עכו"ם,
אל "דבר בהם שנאמר מכתובים "),i"pa(הנלמדים

וא"כ  עכו"ם, בבמת ולא ישראל, בבמת רק נוהגים
עומדת  בתקפה הווה דהווה מאי הקושיא הרי
מכתובים  הנלמדים במה ודיני להשקו"ט בנוגע

אלה.

להקריב ‚. אפשרות של אופן עוד יש אמנם,
נביא. ציווי ע"פ והוא במות, איסור בזמן גם בבמה

שאמרו  חגי 21ואף האחרונים נביאים "משמתו
מישראל", הקודש רוח נסתלקה ומלאכי זכרי'
– בזה"ז נביא שיקום שא"א לכאורה משמע שמזה

חז"ל  דברי בכ"מ מפורש כי  גם 22אינו, שהיתה
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ובכ"מ.12) ב. ה, יומא
ב.13) קטז, ב. קטו, זבחים
ב.14) יז, אחרי זבחים
זבחים.15) סוף ישראל בתפארת תירץ וכן
כג,16) (ב"ב מדרשא מבי ירמי' לר' דאפקוהו מהא להעיר

ב).
עתיד 17) ולא הי' לא ומורה סורר "בן א): (עא, שבסנה' ואף

ומבאר  להיות", עתידה ולא היתה לא הנדחת עיר כו' להיות
"ולמה מדייק הרי – שכר" וקבל דרוש נכתב "azkp"ולמה

ממנו  בפרט שקו"ט ומצינו שנכתב במה אבל הדין), כל (מעיקרא
שזהו  (וי"ל תושבע"פ בכלל ה"ז – להיות" עתיד ולא הי' "שלא
א). ס"ג, (שבת קראי "למסבר" ע"ד שכר"), וקבל ד"דרוש פי'

(ששייך "למוד" ולא "דרוש" אמרם ג"כ יובן mbועפ"ז

פרטי  ולהבין ד"ה קו"א פ"ה. תניא וראה ואכ"מ. בתושב"כ).
(ק  כלל שכיחי דלא ב).ההלכות נט,

ב"אסור",18) קאי דלפ"ז מפני "שרי" דנקיט לומר ודוחק
בזה. יש חיוב אבל

ס"יֿטו.19) סרמ"ו יו"ד .p"yeשו"ע
כלל 20) ה' מערכת הכללים קונטרס (שד"ח מהכלל להעיר

הוכחה  ה"ז מ"ד, דחד אליבי' שקו"ט בש"ס דכשמצינו וש"נ) קיז
כמותו, נהגו בטח – דילי' דבמתא (אף פלוגתי' כבר הלכה דאין

כמותו). ויפס"ד יותר גדול ב"ד שיקום אפשר הזמן ובמשך
בדעה  שקו"ט דה"ז – מובן שכר" וקבל ל"דרוש החילוק

שהיא נפס"ד מעשה.jtidש(עתה) לידי שמביאה (גדולה) הדעה 
יא,21) סנה' ד. פי"ג, שם תוספתא ב. מח, סוטה ב. ט, יומא

א.
מן 22) לשו"ת בפתיחתו מרגלית להר"ר גילוים פרקי וראה

.p"yeהשמים.
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לך 1עה"פ ‡. יקים כמוני מאחיך מקרבך "נביא
אמרז"ל  תשמעון", אליו אלקיך, "אליו 2ה'

מכל  אחת על עבור לך אומר אפילו – תשמעון
לפי  הכל הכרמל, בהר אליהו כגון שבתורה, מצות

לו". שמע שעה,
עה"פ  בכל 3והנה עולותיך תעלה פן לך "השמר

מעלה  אתה "אבל בספרי דרשו תראה" אשר מקום
אליהו  שהעלה כדרך הנביא לך שיאמר מקום בכל

הכרמל". בהר

כללי  ציווי שישנו מכיון מובן: אינו ולכאורה
אם  הנביא אל לשמוע המחייב תשמעון", ד"אליו

אחת על "עבור אומר שבתורה",lknהוא מצות
אליו  לשמוע החיוב גם הוא זה שבכלל מובן הרי
– במות איסור בשעת בבמה להקריב אומר כשהוא
"בכל  דקרא (מדיוקא מיוחד לימוד לן למה וא"כ
מקום  בכל מעלה ש"אתה תראה") אשר מקום

הנביא"? לך שיאמר

מביא  הרגצובי הגאון שאמרו 4והנה מה
מ"ט,5בירושלמי  בנביא. אלא ניתרת הבמה "אין :

תראה  אשר מקום בכל עולותיך תעלה פן לך השמר
איסור  בשעת מקריב ואליהו וגו', במקום אם כי

(דבירא) דבורא שמלאי א"ר ובדברך 6הבמות, א"ל
ס"ל 7עשיתי  שהירושלמי ומבאר עשיתי", בדיבורך

בשעת  בבמה להקריב יכולין נביא דעפ"י דין "דזהו

והוה  כלל חוץ שחוטי שם עליו ואין מקדש,
עפ"ז 8קרבן" כן; ס"ל לא הנ"ל הבבלי משא"כ ,

דין  זה הרי הירושלמי dnaלדעת ipica שעפ"י :
"בשעת  בבמות הקרבה של האיסור נפקע הנביא
טרם  מותרות שהיו כמו מותרות הן והרי מקדש",

לירושלים  בנ"י של זה 9ביאתן דין שחידוש ומובן ;
מ"אליו  זאת ללמוד א"א כי מיוחד, לימוד דורש
עפ"י  האיסור עצם הפקעת ענינו שאין תשמעון",

אליו לשמוע החיוב כ"א על xearleהנביא,
הנביא עפ"י גם הרי להבבלי משא"כ l`האיסור.

rwtpגוףxeqi`d דין אלא זה ואין בבמות, דהקרבה
d`eap ipicaחייבים הנביא ציווי שעפ"י ,xearl על

כמו  – זה ענין גם נכלל ובמילא שעה, לפי ד"ת
תשמעון" ד"אליו הכללי בציווי האיסורים .10שאר

הספרי  לדרשת בנוגע גם בפשטות מובן ועפי"ז
לא  הספרי שלדעת הבבלי, על חולק הוא שגם –
על  כדוגמא הכרמל בהר דאליהו הא להביא יתכן
לך  אומר אפילו – תשמעון ד"אליו הכללי הציווי

xearl."שבתורה מצות מכל אחת על

מביא ·. הספרי גם הרי מובן: זה אין אמנם
מביא  וגם תשמעון", "אליו עה"פ הנ"ל הדרשה
הרי  וא"כ הכרמל, בהר מאליהו הדוגמא ע"ז
ד"אבל  הדרשה על חולק זו דדרשה דמ"ד אאפ"ל

וכו'". הנביא לך שיאמר מקום בכל אתה מעלה
לדעת  גם ובמילא זו לדעה שגם צ"ל עפ"ז

נביא שע"פ – במה בדיני דין זה הרי zxzenהבבלי
הכלל  עפ"י [ובפרט ה) סעיף דהיכא 11(כדלהלן

הירושלמי  ודעת הבבלי דעת להשוות שאפשר
דחוק]. בתירוץ אפילו כן אמרינן וכו') (והספרי
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.migaf 'qn meiqe *
טו.1) יח, פרשתנו
עה"פ.2) ספרי ב. צ, יבמות
שם.3) פרש"י וראה יג. יב, ראה
(הובא 4) 124 ע' הי"ח פ"ב עניים מתנות הל' פענח צפנת

יסוה"ת  הל' .7 ע' בהשמטות שם וראה עה"פ). עה"ת בצפע"נ
ע"ב. פ' דף מהדו"ת ב). (ג, ה"א פ"ט

ירושלמי 5) וראה ט. פכ"ב, בויק"ר וכ"ה הי"א. פ"א מגילה
דעת  שכן בפשטות שמפרש נראה בצפע"נ ה"ח. פ"ב תענית
לדרוש  הירושלמי כוונת שאין לפרש יש בדוחק אבל הירושלמי.
פן  לך "השמר שכתוב מכיון וטריא: שקלא כעין כ"א הכתוב, כן
הבמות". איסור בשעת מקריב "אליהו איך א"כ וגו'", תעלה
(ראה  הדבור ע"פ שהי' עשיתי" בדיבורך עשיתי "ובדברך ומתרץ:

"מאי מהלשון אבל שם). בויק"ר מהרז"ו משמע nrh`פ"י ,"
הוא זה הבמהmrhשכתוב "אין לפנ"ז אלא zxzipעמ"ש

בנביא".
אמר 6) הכוונה: לי'" "אמר ולפי"ז שם), (קה"ע שמו" "כך

"מפי הפי': לפי אבל להקב"ה; לעשות"xeaicdאליהו לו נאמר
לאליהו  הקב"ה הכוונה: לי''" "אמר ולפי"ז שם), משה (פני

(בוא"ו)]. "דבורא" הגי' מוכרחת זה [ולפי'
לו.7) יח, א מלכים

כמבואר 8) בביהמ"ק אח"כ להקריב "דיכול הנפק"מ: ומפרש
נפק"מ. עוד ד סעיף לקמן וראה קכ". דף זבחים

ב.9) קיב, זבחים
ס"ל 10) ה"ג) פ"ט יסוה"ת (הל' הרמב"ם שגם ומבאר

בפרש"י  וכ"ה מסיפי'. ד"ה א (ס"ג, בברכות רש"י וכן כהבבלי.
לה' לעשות "עת מ"ש קאי שע"ז דמפרש קכו) קיט, extdתהלים

שיטת  ממש דומה אינו הרגצובי סברת לפי דאפילו וי"ל תורתך".
") דחוי' של באופן הוא דלרש"י הרמב"ם, לשיטת extdרש"י

ה"ז ולהרמב"ם xn`p("dxzedתורתך"), `l בחוץ המקריב אלא
אקריב אני אבל משה, שציוה כמו כרת חייב בחוץ meidלעולם

.36 הערה לקמן וראה הבעל"). נביאי להכחיש כדי ה' בדבר
ב'11) כללי מלאכי יד ב). פ"ז, (יומא והאמר ד"ה תוס'

ס"י. .p"yeהתלמודים
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זבחים  מס' בסיום המוקשה בענין ביאור ובהקדים
הבבלי): לדעת גם שכ"ה הוכחה ג"כ  (שמזה

דיני  פרטי כולל ה"ה זו מס' מסיום גדול חלק
שם  מפורש הלא הדבר: תמוה ולכאורה – במה
עוד  להן הי' ולא הבמות נאסרו לירושלים "באו

שחז"ל9היתר" הטעם מהו וא"כ ,epecnil לדעת
meid– שבבמה הדינים את הפרטים, ובאריכות ,

בכ"מ  הש"ס (כקושיית הוה" דהוה "מאי )?12הרי
אפשריות  ישנה בזמה"ז עכשיו שגם מובן ומזה
נחוץ  לנו גם ע"כ אשר בבמה, להקריב הלכה ע"פ

דיני'. פרטי לדעת

בבמה  ההקרבה היתר של אחד אופן והנה
כמרז"ל  הוא רשאין 13בזמה"ז, הזה בזמן "ועכו"ם

אל  דבר דת"ר כו' בבמה) (להקריב כן לעשות
העכו"ם 14בנ"י  ואין חוץ, שחוטי על מצווין בנ"י ,

בונה  ואחד אחד כל לפיכך חוץ, שחוטי על מצווין
כו' שירצה מה כל עלי' ומקריב לעצמו במה לו
ולאורינהו  כו' שליחותן ולעשות לסייען אסור
לעכו"ם  להורות ישראל לבן שמותר ומכיון שרי".
פרטי  לדעת עליו הרי בזה"ז בבמה להקריב איך

.15הדינים 

הנ"ל  האריכות שכל לומר דוחק עדיין אמנם
ובפרט  לעכו"ם! לאורינהו בשביל הוא בגמרא
שקו"ט  ענינים, כו"כ בגמ' שמצינו דאעפ"י
או  ומצוי, רגיל בלתי לדבר בנוגע גם והוראות,

לגמרי  רחוקה במציאות ענינים 16אפילו ה"ה בכ"ז ,
דין  והוראת מצוה בו יש זה דבר יארע שבאם
ולבארם  לפרשם ההכרח מן ולכן – וכו' לחיוב
בפועל); יבוא זה דבר באם לעשות מה דעת (למען
עתיד  ולא הי' ש"לא בענינים אפילו מזה יתירה

נמצא  הי' באם דינו מה דשקו"ט י"ל .17להיות"

לא  רגיל בלתי הדבר יארע אם שגם בענין אבל
(שירצה  בנדו"ד כמו ללאו, או להן חיוב בו יהי'
דיני  ועפ"י בזה"ז בבמה קרבן להקריב עכו"ם
ואפילו  ממציאות, רחוק דבר שהוא דוקא) התורה

שום אין אז גם כזו, מציאות תהי' להורותן aeigאם
"לאורינהו (וכהלשון: גדול ixy"18בזה דוחק (

בש"ס. האריכות כל באה שאעפ"כ לומר

קדימה  בזה יש – לפס"ד שקו"ט לענין 19ועוד:
וכו', גרמא שהזמן

– במה בדיני לפס"ד השקו"ט שכל צ"ל ועפ"ז
ש"ס  דיני בכל כלל ספקות היו שלא בזמן היו

וכו' לבנ"י .20השייכים

מכתובים  נלמדים במה מדיני כמה ועיקר: ועוד
אל "דבר מתחילים l`xyiשהם ipa כשם וא"כ ."

בזה"ז  בבמה להקריב מותר שעכו"ם הדין שכללות
אל "דבר התחלתה שהפרשה מזה ולא i"paנלמד ,"

אלו  במה דיני פרטי שגם צ"ל כמו"כ עכו"ם,
אל "דבר בהם שנאמר מכתובים "),i"pa(הנלמדים

וא"כ  עכו"ם, בבמת ולא ישראל, בבמת רק נוהגים
עומדת  בתקפה הווה דהווה מאי הקושיא הרי
מכתובים  הנלמדים במה ודיני להשקו"ט בנוגע

אלה.

להקריב ‚. אפשרות של אופן עוד יש אמנם,
נביא. ציווי ע"פ והוא במות, איסור בזמן גם בבמה

שאמרו  חגי 21ואף האחרונים נביאים "משמתו
מישראל", הקודש רוח נסתלקה ומלאכי זכרי'
– בזה"ז נביא שיקום שא"א לכאורה משמע שמזה

חז"ל  דברי בכ"מ מפורש כי  גם 22אינו, שהיתה
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ובכ"מ.12) ב. ה, יומא
ב.13) קטז, ב. קטו, זבחים
ב.14) יז, אחרי זבחים
זבחים.15) סוף ישראל בתפארת תירץ וכן
כג,16) (ב"ב מדרשא מבי ירמי' לר' דאפקוהו מהא להעיר

ב).
עתיד 17) ולא הי' לא ומורה סורר "בן א): (עא, שבסנה' ואף

ומבאר  להיות", עתידה ולא היתה לא הנדחת עיר כו' להיות
"ולמה מדייק הרי – שכר" וקבל דרוש נכתב "azkp"ולמה

ממנו  בפרט שקו"ט ומצינו שנכתב במה אבל הדין), כל (מעיקרא
שזהו  (וי"ל תושבע"פ בכלל ה"ז – להיות" עתיד ולא הי' "שלא
א). ס"ג, (שבת קראי "למסבר" ע"ד שכר"), וקבל ד"דרוש פי'

(ששייך "למוד" ולא "דרוש" אמרם ג"כ יובן mbועפ"ז

פרטי  ולהבין ד"ה קו"א פ"ה. תניא וראה ואכ"מ. בתושב"כ).
(ק  כלל שכיחי דלא ב).ההלכות נט,

ב"אסור",18) קאי דלפ"ז מפני "שרי" דנקיט לומר ודוחק
בזה. יש חיוב אבל

ס"יֿטו.19) סרמ"ו יו"ד .p"yeשו"ע
כלל 20) ה' מערכת הכללים קונטרס (שד"ח מהכלל להעיר

הוכחה  ה"ז מ"ד, דחד אליבי' שקו"ט בש"ס דכשמצינו וש"נ) קיז
כמותו, נהגו בטח – דילי' דבמתא (אף פלוגתי' כבר הלכה דאין

כמותו). ויפס"ד יותר גדול ב"ד שיקום אפשר הזמן ובמשך
בדעה  שקו"ט דה"ז – מובן שכר" וקבל ל"דרוש החילוק

שהיא נפס"ד מעשה.jtidש(עתה) לידי שמביאה (גדולה) הדעה 
יא,21) סנה' ד. פי"ג, שם תוספתא ב. מח, סוטה ב. ט, יומא

א.
מן 22) לשו"ת בפתיחתו מרגלית להר"ר גילוים פרקי וראה

.p"yeהשמים.
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רוה"ק 23לאח"ז  שאמרו 24השראת דמה ועכצ"ל ;
לא  אז שמני הכוונה מישראל" רוה"ק "נסתלקה

לגמרי ievn'היתה שבטלה לא אבל .25כמקודם,
שעלה  במי אלא שורה הנבואה שאין מכיון כלומר:
והכנה  הקדמה שהן גדולות, מעלות לכו"כ והגיע

ברמב"ם  כמבואר דרי 26לנבואה, כשאכשור ולכן ,
כו' אנו כמלאכים הראשונים ואם בני 27(בתמי') אין

גילוי  שנפסק לא אבל – לנבואה ראוים אדם
גזירה של באופן .dlrnlnהנבואה

" הלשון מדוייק מישראל"dwlzqpועפ"ז רוה"ק
שם  בגמרא (כהלשון "פסקה" או "בטלה" ולא

לא כי שבטלו) דברים לכמה wqtpולאlhaבנוגע
שאין  כיון מלמטה, שנסתלק אלא הנבואה, גילוי

הנבואה. לקבלת הראוי בנ"א

תשרה  לקבלתה, הראוי בנ"א יהי' באם אבל
הזה. בזמן גם ונבואה רוה"ק עליו

אף  דהרמב"ם הא ומובן מתורץ הנ"ל ע"פ
מזכיר  אינו לנבואה בנוגע פרטים כו"כ שמבאר

(עד 28כלל  האחרונים נביאים משמתו נבואה שאין
המשיח  ביאת פרט 29לפני גם שמביא ובפרט ;(

zlilya"תשרה שלא "ואפשר ואעפי"כ 30הנבואה: ,

הזה. בזמן שתשרה שא"א רמז שום בדבריו אין
הנצרכים  תנאים מונה שהוא לאחר ואדרבה:

" מסיים הרי cin31לנבואה עליו", שורה רוה"ק
אלו  בענינים רק תלוי' תנאי 32שהנבואה בשום ולא ,

.33אחר 

להרמב"ם: תימן" ב"אגרת מבואר מכן ויתר
בלעם  שאמר ולישראל 34"שזה ליעקב יאמר כעת

יש  ההיא העת שמן סוד, בו יש אֿל פעל מה
אותה  ועד בראשית ימי מששת שיש כמנין לחשוב
נאמרה  זו ונבואה כו' לישראל הנבואה ותחזור העת
התחלת  ותמצא מארמ"צ, לצאתם הארבעים בשנת
מאות  ארבע אלפים העת אותה עד החשבון
גאולים, בתפ"ח שהסימן שנה, ושמונה שמונים

הנבו  תחזור הזה והפי' הזה ההיקש אה ולפי
שבעים  מאות תשע אלפים ארבעת בשנת לישראל

ליצירה" דלא 35ושש הרמב"ם דעת מפורשת הרי –
שיש בלבד אלא `zexytזו בזה"ז, הנבואה לגילוי

לישראל". הנבואה ש"תחזור

(באגרת  שם ממשיך הרמב"ם ועיקר: ועוד
על 36תימן  שניבא לזמנו) קרוב (שהי' אחד אודות (

הזה  "המופת ומוסיף: נתקיימו, וכולם דברים כו"כ
שניבא) ההוא האיש אודות – לפנ"ז שם (המבואר

שהוא כל לעיני wtqהוכיח oi`a `iap דלא הרי – "
"שקבל  הרמב"ם של לאביו קבלה שהי' בלבד זו
שתחזור  הדבר" קבל והוא אביו ומאבי מאביו
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שהיתה 23) רוה"ק השראת של הדרגא באותה זה* שאין ואף
אף  כו' כזאת "ההיתה (דכ"ב): אגה"ק [וראה הנביאים אצל
כ"א  וכו' ואמוראים כתנאים הראשונים ישראל חכמי לגדולי
וכו'"], הרואה כשמואל בישראל לפנים היו אשר ממש לנביאים

דרגאzellkaמ"מ לא d`eapaה"ז  רז כל  "אשר שם: (וכמ"ש
כותב: בהשלילה וגם דרקיע". שבילי להון ונהירין להו אניס

תימן.ynn"נביאים מאגרת בפנים וראה .("
עזרא24) מר' ד"ה qezd'מבעליiapd`להעיר א) (פח, (גיטין

ועוד). ודלמא
בר"ש 25) וכ"ה אנן. בד"ה כ, (שבת התוס' ממ"ש ובמכ"ש

מקדש  "משחרב (שם) בסוטה שאמרו שמה דכלאים) מ"ב פ"ט
הי'dlhaראשון שלא אלא בטל לגמרי לא לבנה" וזכוכית כו'

כ"כ. נמצא
ח"ב 26) מו"נ שלו. פרקים משמונה פ"ז פ"ז. יסוה"ת הל'

לפה"מ. הקדמתו פל"ב.
ב.27) קיב, שבת
שאמר28) "כמו ה"ב פ"ט יסוה"ת בהל' oexg`dומ"ש

האחרון שהוא בזה הכוונה – למלאכי וכוונתו ztewzcשבהם",
כבר  אחריו כי האחרונים], נביאים בגמרא: [וכהל' הנביאים

שאחריוztewzהתחילה לא אבל הגדולה. כנסת ``"lאנשי
הנביא שאמר כמו לפיה"מ: בהקדמתו לשונו וראה miiqnנביא.

mi`iapd.'כו
להלן.29) המובא תימן אגרת
ה"ה.30) פ"ז יסוה"ת הל'

micegid 'y .ezlgza (l"fix`dl) w"dex 'y d`x dlawd c"r *
.ezlgza

והדעת 31) ד"ה פל"ב (ח"ב ממו"נ מהסתירה השקו"ט ידועה
וזה יתנבא שלא "אפשר שכתב (וראה oevxaהשלישי) אלקי"

רפ"ז). יסוה"ת הל' לח"מ
מצוה 32) "ונוהגת תקטז) (מצוה שכותב החנוך דעת נראה וכן

ואין  בינינו", נביא שימצא הזמן כל בזו"נ לנביא) (דשמיעה זו
וכיו"ב. הבית בזמן רק שנוהג כותב

"וכן 33) ה"בֿג): (פ"ט יסוה"ת בהל' הרמב"ם מל' ולהעיר
יאמרכו'epevאם אם כו'eplוכן צוה אם "וכן (ולא כו'" הנביא

איש  "אילו לפיה"מ: בהקדמתו גם וראה הנביא"). יאמר אם וכן
שנתבררה יאמר`eplvנביא כו' שבתeplנבואתו כו'mewpyביום

חובה `epgpהי' epilr."'וכו
כג.34) כג, בלק
לחשבונו 35) מתאים שאינו (אף הקבלה בשלשלת הוא כן

בסדר  אבל תרי"ט), (ליפסיא, הרמב"ם תשובות ובקובץ שם)
של  בפי' גם הוא וכן תתקע"ב. שצ"ל – בשה"ק – מגי' הדורות
(שבת  בירושלמי וקה"ע יצירה ספר על אלברצלוני יהודה ר'
וצע"ג  תתק"ע. נמצא זו אגרת בכ"י אשר וי"א תתקע"ב. – ספ"ו)
הרמב"ם, באגרת הנכונה בגירסא הספק בכלל, וכן, הסה"ד, הגהת

מוכחי (ולא i`xwשהרי – הארבעים בשנת היתה בלעם דנבואת
זה  פי ועל תפ"ח אלפים ב' בשנת א. ז. מצרים, ליציאת – ל"ח)

אלפים ד' הוא – .e"rwzz"בעת"
נשמט.36) הוצאות בכמה
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גםl`xyilהנבואה שהוא אלא ,cirn לזמנו שקרוב
ספק". באין "נביא הי'

הרי onfעפ"ז lka ויצוה נביא שיבוא אפשר
במה. דיני בפרטי שקו"ט ולכן בבמה, להקריב

ציווי „. בזה: דוחק עדיין הנ"ל ע"פ גם  אמנם
אירע הבמות איסור בשעת בבמה להקריב r"rנביא

ואעפ"כ  שעה", "הוראת בתור אחת, פעם רק
עוה"פ  יארע אולי במה בדיני בשקו"ט מאריכים

בבמה  להקריב ויצוה נביא ?37שיבוא
בבמה  קרבן להקריב ויצוה נביא כשיבוא ועוד:
בנוגע  גם אליו לשמוע שמצווים פשוט הרי בזה"ז,

dna ipicl כיון ע"ז יצווה באם וכו' לבטל או לשנות
הוא אז ענינה אלא jtidשכללות התורה דיני

התורה,jtidלעשות`fחייביםdryשבהוראת דיני
בנוגע שגם לומר קרוב מקום תהי'ihxtlהרי הענין

שעה. הוראת

השיטה  כאותה ההכרעה ע"י הוא כ"ז וליישב
איסור  בזמן בבמה קרבן להקריב נביא דציווי
נבואה  מדיני ודין ד"ת על העברה זה אין הבמות,
דיני  בכללות פרטי חלק שזהו אלא כו', שנסתלקה

נביא שע"פ מתחלה הדין ניתן שכן mixzenבמה,
בה  וחלים וחוזרים בבמה, להקריב (ומצווים)
שצריכים  מובן ובמילא – במה דיני כל בשעה

דיני'. פרטי כל לדעת

נביא  יבוא (אולי חשש של ענין אינו – ועפי"ז
במה. דיני מפרטי חלק שזהו אלא זה), על ויצוה
כמו  כי רחוקה, מציאות זוהי אם לן איכפת לא ולכן
התורה, דיני כל של הפרטים כל לבאר שצריכים
צריך  כמו"כ רחוקה, למציאות שבנוגע הפרטים גם
רחוקה  מציאות שהיא זה פרט גם (בגמ') לבאר

וכנ"ל. במה. בדיני

מציאות  היא בזמה"ז נבואה קצת: אחר בסגנון
וכו', וחשש רחוקה

הוא  (האוסר) דארי' רק ה"ז – במה משא"כ
עלי' .38דרביע

כל  תחי' לא למצות בנוגע מצינו מזה יתרה
ש"אולי  אף מצות, תרי"ג במנין שנמנית – נשמה
לדורות", נוהגת שאינה מצוה שזאת חושב יחשוב

הרמב"ם  שנשלם 39וכהסברת הציווי "כי וז"ל:
ידוע  בזמן תלוי זה שיהי' מבלתי תכליתו בהגיע
בכל  נוהג הוא אבל לדורות, נוהג אינו בו יאמר לא

כו'". ההוא הדבר אפשרות בו שימצא דור

בשיטה ‰. קאי הבבלי שגם מובן כהנ"ל ע"פ
גם  כולל להיות מעיקרא דבמה הדין ניתן שכן זו,
שאמרז"ל  ואע"פ נביא. ציווי שע"פ זו מציאות

לך אומר מצות xear"אפילו מכל אחת על
כגון lnxkdשבתורה, xda 'il` הגמרא כוונת אין – "

xg`l mbc הרי בבמה להקריב הנביא שציוה
מצוה  על מעשה בשעת עוברים הציווי כשמקיימים

ש  אלא(דבמה) –iegcy'בתורה, הציווי ע"י היא
שהנביא הנ"ל) (כל' אחת xearlלצוותa`כ"א על

הנביא ציווי ע"י אבל שבתורה, מצות dxzedמכל
נעשית גם מזו, ויתרה בבמה, zaxwdההקרבה zevn

oaxw נלמד וזה – לנביא דלשמוע המצוה על נוסף ,
תראה  גו' .40מהשמר

יכול  שהנביא – החידוש קצת: אחר בסגנון
ושבנ"י  במות, איסור בשעת בבמה להקריב לצוות
מ"אליו  נלמד – בזה אליו לשמוע מחוייבים

בדיני פרט שהוא בשאר d`eapתשמעון", כמו ,
לצוות הנביא של שבכחו התורה xearlמצות

להקריב  תשמעון דאליו שלמדנו לאחר עליהן.
הלימוד בא מקום dnaaבבמה בכל אתה ד"מעלה

בדיני  פרט – וציווי ההיתר הנביא", לך שיאמר
במה.

.Â בבמה (שבהקרבה לעיל המבואר ע"פ והנה
תשמעון" "אליו [א) ציווים: שני בה יש נביא ע"פ
בבמה  שבהקרבה מובן בבמה]), קרבן הקרבן ב)
בבמה  ההקרבה לגבי יתירה מעלה בה יש נביא ע"י
"בכמות" יתרון רק (ולא הבמות היתר בשעת
של  "איכותה" מצד גם כ"א מצוות, ב' שמקיים

ההקרבה):
בבמה  קרבין אין חובה שאין 41קרבנות היינו ,

על  שישנו שחיוב – וקדושתה בבמה (בהקרבה) די
mc`d ש אף בבמה, לקיימו שאינו zevnיוכל קרבן
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פרטי 37) גם מבארת  שהגמרא להנת"ל כלל דומה זה ואין
זה אין כאן כי – שיארע רחוקה שבמציאות דבר בדין hxtדיני

בעלמא. חשש – הענין כללות כ"א מסויים,
ב.38) עח, עירובין

קפז.39) מ"ע ספהמ"צ
להעמיס40) יש ואדרבה, הרמב"ם. שיטת היא epeylaוכן

ניתן  (שכן לזה גם "שמרמז – `l`מתחילה) xn`p `l המקריב
אקריב אני אבל כו' לעולם שמתחילה meidבחוץ הרי כו'", בחוץ

שאף  שכוונתו שי"ל 10 הערה לעיל ראה אבל זה. על נאסר לא
xaeryה"ז מ"מ ד"ת .dxzedעל
אֿב.41) קיז, זבחים
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רוה"ק 23לאח"ז  שאמרו 24השראת דמה ועכצ"ל ;
לא  אז שמני הכוונה מישראל" רוה"ק "נסתלקה

לגמרי ievn'היתה שבטלה לא אבל .25כמקודם,
שעלה  במי אלא שורה הנבואה שאין מכיון כלומר:
והכנה  הקדמה שהן גדולות, מעלות לכו"כ והגיע

ברמב"ם  כמבואר דרי 26לנבואה, כשאכשור ולכן ,
כו' אנו כמלאכים הראשונים ואם בני 27(בתמי') אין

גילוי  שנפסק לא אבל – לנבואה ראוים אדם
גזירה של באופן .dlrnlnהנבואה

" הלשון מדוייק מישראל"dwlzqpועפ"ז רוה"ק
שם  בגמרא (כהלשון "פסקה" או "בטלה" ולא

לא כי שבטלו) דברים לכמה wqtpולאlhaבנוגע
שאין  כיון מלמטה, שנסתלק אלא הנבואה, גילוי

הנבואה. לקבלת הראוי בנ"א

תשרה  לקבלתה, הראוי בנ"א יהי' באם אבל
הזה. בזמן גם ונבואה רוה"ק עליו

אף  דהרמב"ם הא ומובן מתורץ הנ"ל ע"פ
מזכיר  אינו לנבואה בנוגע פרטים כו"כ שמבאר

(עד 28כלל  האחרונים נביאים משמתו נבואה שאין
המשיח  ביאת פרט 29לפני גם שמביא ובפרט ;(

zlilya"תשרה שלא "ואפשר ואעפי"כ 30הנבואה: ,

הזה. בזמן שתשרה שא"א רמז שום בדבריו אין
הנצרכים  תנאים מונה שהוא לאחר ואדרבה:

" מסיים הרי cin31לנבואה עליו", שורה רוה"ק
אלו  בענינים רק תלוי' תנאי 32שהנבואה בשום ולא ,

.33אחר 

להרמב"ם: תימן" ב"אגרת מבואר מכן ויתר
בלעם  שאמר ולישראל 34"שזה ליעקב יאמר כעת

יש  ההיא העת שמן סוד, בו יש אֿל פעל מה
אותה  ועד בראשית ימי מששת שיש כמנין לחשוב
נאמרה  זו ונבואה כו' לישראל הנבואה ותחזור העת
התחלת  ותמצא מארמ"צ, לצאתם הארבעים בשנת
מאות  ארבע אלפים העת אותה עד החשבון
גאולים, בתפ"ח שהסימן שנה, ושמונה שמונים

הנבו  תחזור הזה והפי' הזה ההיקש אה ולפי
שבעים  מאות תשע אלפים ארבעת בשנת לישראל

ליצירה" דלא 35ושש הרמב"ם דעת מפורשת הרי –
שיש בלבד אלא `zexytזו בזה"ז, הנבואה לגילוי

לישראל". הנבואה ש"תחזור

(באגרת  שם ממשיך הרמב"ם ועיקר: ועוד
על 36תימן  שניבא לזמנו) קרוב (שהי' אחד אודות (

הזה  "המופת ומוסיף: נתקיימו, וכולם דברים כו"כ
שניבא) ההוא האיש אודות – לפנ"ז שם (המבואר

שהוא כל לעיני wtqהוכיח oi`a `iap דלא הרי – "
"שקבל  הרמב"ם של לאביו קבלה שהי' בלבד זו
שתחזור  הדבר" קבל והוא אביו ומאבי מאביו
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שהיתה 23) רוה"ק השראת של הדרגא באותה זה* שאין ואף
אף  כו' כזאת "ההיתה (דכ"ב): אגה"ק [וראה הנביאים אצל
כ"א  וכו' ואמוראים כתנאים הראשונים ישראל חכמי לגדולי
וכו'"], הרואה כשמואל בישראל לפנים היו אשר ממש לנביאים

דרגאzellkaמ"מ לא d`eapaה"ז  רז כל  "אשר שם: (וכמ"ש
כותב: בהשלילה וגם דרקיע". שבילי להון ונהירין להו אניס

תימן.ynn"נביאים מאגרת בפנים וראה .("
עזרא24) מר' ד"ה qezd'מבעליiapd`להעיר א) (פח, (גיטין

ועוד). ודלמא
בר"ש 25) וכ"ה אנן. בד"ה כ, (שבת התוס' ממ"ש ובמכ"ש

מקדש  "משחרב (שם) בסוטה שאמרו שמה דכלאים) מ"ב פ"ט
הי'dlhaראשון שלא אלא בטל לגמרי לא לבנה" וזכוכית כו'

כ"כ. נמצא
ח"ב 26) מו"נ שלו. פרקים משמונה פ"ז פ"ז. יסוה"ת הל'

לפה"מ. הקדמתו פל"ב.
ב.27) קיב, שבת
שאמר28) "כמו ה"ב פ"ט יסוה"ת בהל' oexg`dומ"ש

האחרון שהוא בזה הכוונה – למלאכי וכוונתו ztewzcשבהם",
כבר  אחריו כי האחרונים], נביאים בגמרא: [וכהל' הנביאים

שאחריוztewzהתחילה לא אבל הגדולה. כנסת ``"lאנשי
הנביא שאמר כמו לפיה"מ: בהקדמתו לשונו וראה miiqnנביא.

mi`iapd.'כו
להלן.29) המובא תימן אגרת
ה"ה.30) פ"ז יסוה"ת הל'

micegid 'y .ezlgza (l"fix`dl) w"dex 'y d`x dlawd c"r *
.ezlgza

והדעת 31) ד"ה פל"ב (ח"ב ממו"נ מהסתירה השקו"ט ידועה
וזה יתנבא שלא "אפשר שכתב (וראה oevxaהשלישי) אלקי"

רפ"ז). יסוה"ת הל' לח"מ
מצוה 32) "ונוהגת תקטז) (מצוה שכותב החנוך דעת נראה וכן

ואין  בינינו", נביא שימצא הזמן כל בזו"נ לנביא) (דשמיעה זו
וכיו"ב. הבית בזמן רק שנוהג כותב

"וכן 33) ה"בֿג): (פ"ט יסוה"ת בהל' הרמב"ם מל' ולהעיר
יאמרכו'epevאם אם כו'eplוכן צוה אם "וכן (ולא כו'" הנביא

איש  "אילו לפיה"מ: בהקדמתו גם וראה הנביא"). יאמר אם וכן
שנתבררה יאמר`eplvנביא כו' שבתeplנבואתו כו'mewpyביום

חובה `epgpהי' epilr."'וכו
כג.34) כג, בלק
לחשבונו 35) מתאים שאינו (אף הקבלה בשלשלת הוא כן

בסדר  אבל תרי"ט), (ליפסיא, הרמב"ם תשובות ובקובץ שם)
של  בפי' גם הוא וכן תתקע"ב. שצ"ל – בשה"ק – מגי' הדורות
(שבת  בירושלמי וקה"ע יצירה ספר על אלברצלוני יהודה ר'
וצע"ג  תתק"ע. נמצא זו אגרת בכ"י אשר וי"א תתקע"ב. – ספ"ו)
הרמב"ם, באגרת הנכונה בגירסא הספק בכלל, וכן, הסה"ד, הגהת

מוכחי (ולא i`xwשהרי – הארבעים בשנת היתה בלעם דנבואת
זה  פי ועל תפ"ח אלפים ב' בשנת א. ז. מצרים, ליציאת – ל"ח)

אלפים ד' הוא – .e"rwzz"בעת"
נשמט.36) הוצאות בכמה
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גםl`xyilהנבואה שהוא אלא ,cirn לזמנו שקרוב
ספק". באין "נביא הי'

הרי onfעפ"ז lka ויצוה נביא שיבוא אפשר
במה. דיני בפרטי שקו"ט ולכן בבמה, להקריב

ציווי „. בזה: דוחק עדיין הנ"ל ע"פ גם  אמנם
אירע הבמות איסור בשעת בבמה להקריב r"rנביא

ואעפ"כ  שעה", "הוראת בתור אחת, פעם רק
עוה"פ  יארע אולי במה בדיני בשקו"ט מאריכים

בבמה  להקריב ויצוה נביא ?37שיבוא
בבמה  קרבן להקריב ויצוה נביא כשיבוא ועוד:
בנוגע  גם אליו לשמוע שמצווים פשוט הרי בזה"ז,

dna ipicl כיון ע"ז יצווה באם וכו' לבטל או לשנות
הוא אז ענינה אלא jtidשכללות התורה דיני

התורה,jtidלעשות`fחייביםdryשבהוראת דיני
בנוגע שגם לומר קרוב מקום תהי'ihxtlהרי הענין

שעה. הוראת

השיטה  כאותה ההכרעה ע"י הוא כ"ז וליישב
איסור  בזמן בבמה קרבן להקריב נביא דציווי
נבואה  מדיני ודין ד"ת על העברה זה אין הבמות,
דיני  בכללות פרטי חלק שזהו אלא כו', שנסתלקה

נביא שע"פ מתחלה הדין ניתן שכן mixzenבמה,
בה  וחלים וחוזרים בבמה, להקריב (ומצווים)
שצריכים  מובן ובמילא – במה דיני כל בשעה

דיני'. פרטי כל לדעת

נביא  יבוא (אולי חשש של ענין אינו – ועפי"ז
במה. דיני מפרטי חלק שזהו אלא זה), על ויצוה
כמו  כי רחוקה, מציאות זוהי אם לן איכפת לא ולכן
התורה, דיני כל של הפרטים כל לבאר שצריכים
צריך  כמו"כ רחוקה, למציאות שבנוגע הפרטים גם
רחוקה  מציאות שהיא זה פרט גם (בגמ') לבאר

וכנ"ל. במה. בדיני

מציאות  היא בזמה"ז נבואה קצת: אחר בסגנון
וכו', וחשש רחוקה

הוא  (האוסר) דארי' רק ה"ז – במה משא"כ
עלי' .38דרביע

כל  תחי' לא למצות בנוגע מצינו מזה יתרה
ש"אולי  אף מצות, תרי"ג במנין שנמנית – נשמה
לדורות", נוהגת שאינה מצוה שזאת חושב יחשוב

הרמב"ם  שנשלם 39וכהסברת הציווי "כי וז"ל:
ידוע  בזמן תלוי זה שיהי' מבלתי תכליתו בהגיע
בכל  נוהג הוא אבל לדורות, נוהג אינו בו יאמר לא

כו'". ההוא הדבר אפשרות בו שימצא דור

בשיטה ‰. קאי הבבלי שגם מובן כהנ"ל ע"פ
גם  כולל להיות מעיקרא דבמה הדין ניתן שכן זו,
שאמרז"ל  ואע"פ נביא. ציווי שע"פ זו מציאות

לך אומר מצות xear"אפילו מכל אחת על
כגון lnxkdשבתורה, xda 'il` הגמרא כוונת אין – "

xg`l mbc הרי בבמה להקריב הנביא שציוה
מצוה  על מעשה בשעת עוברים הציווי כשמקיימים

ש  אלא(דבמה) –iegcy'בתורה, הציווי ע"י היא
שהנביא הנ"ל) (כל' אחת xearlלצוותa`כ"א על

הנביא ציווי ע"י אבל שבתורה, מצות dxzedמכל
נעשית גם מזו, ויתרה בבמה, zaxwdההקרבה zevn

oaxw נלמד וזה – לנביא דלשמוע המצוה על נוסף ,
תראה  גו' .40מהשמר

יכול  שהנביא – החידוש קצת: אחר בסגנון
ושבנ"י  במות, איסור בשעת בבמה להקריב לצוות
מ"אליו  נלמד – בזה אליו לשמוע מחוייבים

בדיני פרט שהוא בשאר d`eapתשמעון", כמו ,
לצוות הנביא של שבכחו התורה xearlמצות

להקריב  תשמעון דאליו שלמדנו לאחר עליהן.
הלימוד בא מקום dnaaבבמה בכל אתה ד"מעלה

בדיני  פרט – וציווי ההיתר הנביא", לך שיאמר
במה.

.Â בבמה (שבהקרבה לעיל המבואר ע"פ והנה
תשמעון" "אליו [א) ציווים: שני בה יש נביא ע"פ
בבמה  שבהקרבה מובן בבמה]), קרבן הקרבן ב)
בבמה  ההקרבה לגבי יתירה מעלה בה יש נביא ע"י
"בכמות" יתרון רק (ולא הבמות היתר בשעת
של  "איכותה" מצד גם כ"א מצוות, ב' שמקיים

ההקרבה):
בבמה  קרבין אין חובה שאין 41קרבנות היינו ,

על  שישנו שחיוב – וקדושתה בבמה (בהקרבה) די
mc`d ש אף בבמה, לקיימו שאינו zevnיוכל קרבן
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פרטי 37) גם מבארת  שהגמרא להנת"ל כלל דומה זה ואין
זה אין כאן כי – שיארע רחוקה שבמציאות דבר בדין hxtדיני

בעלמא. חשש – הענין כללות כ"א מסויים,
ב.38) עח, עירובין

קפז.39) מ"ע ספהמ"צ
להעמיס40) יש ואדרבה, הרמב"ם. שיטת היא epeylaוכן

ניתן  (שכן לזה גם "שמרמז – `l`מתחילה) xn`p `l המקריב
אקריב אני אבל כו' לעולם שמתחילה meidבחוץ הרי כו'", בחוץ

שאף  שכוונתו שי"ל 10 הערה לעיל ראה אבל זה. על נאסר לא
xaeryה"ז מ"מ ד"ת .dxzedעל
אֿב.41) קיז, זבחים
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בנוגע  רק הוא זה חילוק בבמה. מקיימה בו מחויב
בקרבן  (ופעולות) להעבודות בנוגע – להאדם
(שאינו  קרבן בהקריבו גם הן נעשות הרי – חובה

בבמה. חובה)

– הנביא ציווי ע"פ בבמה כשמקריבים משא"כ
ק  אחר: בסגנון חובה; קרבן (מעין) דושת ה"ז

גם  כ"א בהקרבן, רק לא פועלת ו)הבמה (ההקרבה
mc`daהמוטל ה' ציווי מקיים האדם ,eilr הציווי -

תשמעון". ד"אליו

jxc lre בבמה ההקרבה שבין החילוק כללות
בביהמ"ק: להקרבה

שתתפשט  פועלת אינה בבמה ההקרבה
מצינו  לא הקרבן, הוקרב בו במקום הקדושה
במות; בהם היו שבעבר בהמקומות קדושה
הקרבן  שהקרבת המקדש, בית של במזבח משא"כ

במקומו  גם קדושה בכחו 42פועלת שאין היינו -
וחוצה, ממנו הקדושה להמשיך בבמה קרבן של

בביהמ"ק  קרבן .43משא"כ

oirke בבמה הקרבה שבין החילוק הוא זה
הקרבן  נביא: ע"פ בבמה להקרבה – התירה בשעת
על  – ממנה חוץ גם לפעול בכחה אין סתם בבמה
גם  פועלת נביא ע"פ ההקרבה משא"כ האדם,

בהאדם.

.Ê זבחים מס' בסיום שהסוגיא הנ"ל, וע"פ
בדין  כ"א) סתם, במה בדין (לא בעיקר איירי
של  הקישור גם מובן נביא, ע"פ בבמה הקרבה
שלא  שנזבחו הזבחים "כל להתחלתה: המס' סיום
חובה" לשם לבעלים עלו שלא אלא כשרים לשמן

–oexqgdy שאינו הוא לשמה שלא שנזבח בקרבן
את לפעול mc`dפוטר בכוחו שאין היינו מחיובו,

המס') בריש קאי (שבו זה חסרונו הנה – האדם על

בבמה  אפילו המס': סיום דיני ע"י במיוחד נדגש
המס') בסיום בעיקר איירי שבה – נביא (ע"פ
(אעפ"י  המקריב האדם על גם הקדושה נמשכת
אינה  – בכלל דבמה הקדושה ופעולת שהתפשטות
שעיקר  בביהמ"ק כו"כ אחת על שבביהמ"ק), כזו
זה  – (והיחיד) הציבור שעל חובה (קרבנות) ענינו

הקרבן.jiynneשפועל ע"י קדושה
.Á כהביהמ"ק הקרבנות (המצות) קדושת תוקף

– ובמקום באדם ופעולתו וכו' נביא ע"פ ושבבמה
שהם  כיון וביהמ"ד, לביהכ"נ בנוגע הוא זה כעין

"ycwn"כנגד 44מעט (ש"תפילות בהם מתפללים :
תקנום" (וכ"ז45תמידין בהם ולומדים (cinz

נוסף  – וכו' תמיד בו שמקריבים הביהמ"ק בדוגמת
בהם הרי בבמה) גם שישנם הענינים mnvrעל

זמן  לאחר גם שם שנשאר באופן הקדושה נמשכת
שבקדושה  שדבר מובן שמזה – בהאדם גם ופועל

קדושה; תוס' בו יש אלו במקומות הנעשה

טוב  שלכאורה לפועל, בנוגע ההוראה 46ומזה

וביהמ"ד  בביהכ"נ וכו' שבקדושה דבר 47לעשות

במקום  וכו') ההידור באותו שיהי' (אף מלעשותו
קדושה  בו שיש במקום שכשעושהו מכיון אחר,

קדושתו. על קדושה מתוספת יתרה,

"מקדש  של הקדושה והתפשטות המשכת וע"י
ביהמ"ק  לבנין נזכה זמה"ג, במשך בעולם, מעט"

הקדושה המשכת ולקבל ע"י epnnהשלישי, ,
שאז  ומכיון בפו"מ; קרבנות בו רוח 48שנקריב "את

הקרבנות  שכל בודאי הארץ", מן אעביר הטומאה
רצונך" "כמצות "לשמן", קדושת 49יהיו ותומשך

ויתעלו  הקרבנות, מקריבי על גם וכו' הקרבן
בקרבתם  עילוי אחר .51להוי'50בעילוי

(h"kyz `"pn 'k zgiyn)
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ש 42) –dxe`klואף בהקרבנות תלוי' המזבח קדושת אין
שקלים  הל' רמב"ם א. יב, (שבועות מהדין כן, שאינו מוכרח מ"מ
בשביל  ורק אך קרבנות שמקריבים היינו המזבח, דקייץ ה"ט) פ"ד
ע"י  נעשית מעיקרא המזבח קדושת ע"ז: נוסף עצמו. המזבח
וראה  ואילך. י יז, נשא ואילך. שמיני (ר"פ מסויימים קרבנות
– הי"דֿטו) פ"ב הקרבנות מעשה הל' רמב"ם א. מה, מנחות

נמשכת. פעולה שהיא וי"ל אותו, כשחינכו
הט"ז)43) פ"ו הבחירה בית (הל' הרמב"ם ממ"ש ולהעיר

לעולם". בטילה אינה "שכינה וירושלים: המקדש לקדושת בנוגע
א.44) כט, מגילה
ב.45) כו, ברכות

או"ח 46) אדה"ז שו"ע (ראה בבהכ"נ מצוי שהקב"ה וכמרז"ל
(לבד  בפוסקים בפירוש הובא האם חיפוש וצריך סוס"י). ס"צ

מתפלה).
א).47) ח, (ברכות כו' ציון שערי ה' אוהב עה"פ דרז"ל ע"ד
ב.48) יג, זכרי'
ואילך.49) פי"ז וככה המשך ראה
ועוד.50) תרמ"ט. – אחרי ד"ה אחרי. ר"פ אוה"ח עיין
סי'51) הבהיר (ספר שמקרב מפני אלא קרבן איקרי דאמאי

(קט). פע"ח מו ב). (ריא, תענית מס' של"ה א. ה, זח"ג ועייג"כ
פ"ה). התפלה שער
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בנוגע  רק הוא זה חילוק בבמה. מקיימה בו מחויב
בקרבן  (ופעולות) להעבודות בנוגע – להאדם
(שאינו  קרבן בהקריבו גם הן נעשות הרי – חובה

בבמה. חובה)

– הנביא ציווי ע"פ בבמה כשמקריבים משא"כ
ק  אחר: בסגנון חובה; קרבן (מעין) דושת ה"ז

גם  כ"א בהקרבן, רק לא פועלת ו)הבמה (ההקרבה
mc`daהמוטל ה' ציווי מקיים האדם ,eilr הציווי -

תשמעון". ד"אליו

jxc lre בבמה ההקרבה שבין החילוק כללות
בביהמ"ק: להקרבה

שתתפשט  פועלת אינה בבמה ההקרבה
מצינו  לא הקרבן, הוקרב בו במקום הקדושה
במות; בהם היו שבעבר בהמקומות קדושה
הקרבן  שהקרבת המקדש, בית של במזבח משא"כ

במקומו  גם קדושה בכחו 42פועלת שאין היינו -
וחוצה, ממנו הקדושה להמשיך בבמה קרבן של

בביהמ"ק  קרבן .43משא"כ

oirke בבמה הקרבה שבין החילוק הוא זה
הקרבן  נביא: ע"פ בבמה להקרבה – התירה בשעת
על  – ממנה חוץ גם לפעול בכחה אין סתם בבמה
גם  פועלת נביא ע"פ ההקרבה משא"כ האדם,

בהאדם.

.Ê זבחים מס' בסיום שהסוגיא הנ"ל, וע"פ
בדין  כ"א) סתם, במה בדין (לא בעיקר איירי
של  הקישור גם מובן נביא, ע"פ בבמה הקרבה
שלא  שנזבחו הזבחים "כל להתחלתה: המס' סיום
חובה" לשם לבעלים עלו שלא אלא כשרים לשמן

–oexqgdy שאינו הוא לשמה שלא שנזבח בקרבן
את לפעול mc`dפוטר בכוחו שאין היינו מחיובו,

המס') בריש קאי (שבו זה חסרונו הנה – האדם על

בבמה  אפילו המס': סיום דיני ע"י במיוחד נדגש
המס') בסיום בעיקר איירי שבה – נביא (ע"פ
(אעפ"י  המקריב האדם על גם הקדושה נמשכת
אינה  – בכלל דבמה הקדושה ופעולת שהתפשטות
שעיקר  בביהמ"ק כו"כ אחת על שבביהמ"ק), כזו
זה  – (והיחיד) הציבור שעל חובה (קרבנות) ענינו

הקרבן.jiynneשפועל ע"י קדושה
.Á כהביהמ"ק הקרבנות (המצות) קדושת תוקף

– ובמקום באדם ופעולתו וכו' נביא ע"פ ושבבמה
שהם  כיון וביהמ"ד, לביהכ"נ בנוגע הוא זה כעין

"ycwn"כנגד 44מעט (ש"תפילות בהם מתפללים :
תקנום" (וכ"ז45תמידין בהם ולומדים (cinz

נוסף  – וכו' תמיד בו שמקריבים הביהמ"ק בדוגמת
בהם הרי בבמה) גם שישנם הענינים mnvrעל

זמן  לאחר גם שם שנשאר באופן הקדושה נמשכת
שבקדושה  שדבר מובן שמזה – בהאדם גם ופועל

קדושה; תוס' בו יש אלו במקומות הנעשה

טוב  שלכאורה לפועל, בנוגע ההוראה 46ומזה

וביהמ"ד  בביהכ"נ וכו' שבקדושה דבר 47לעשות

במקום  וכו') ההידור באותו שיהי' (אף מלעשותו
קדושה  בו שיש במקום שכשעושהו מכיון אחר,

קדושתו. על קדושה מתוספת יתרה,

"מקדש  של הקדושה והתפשטות המשכת וע"י
ביהמ"ק  לבנין נזכה זמה"ג, במשך בעולם, מעט"

הקדושה המשכת ולקבל ע"י epnnהשלישי, ,
שאז  ומכיון בפו"מ; קרבנות בו רוח 48שנקריב "את

הקרבנות  שכל בודאי הארץ", מן אעביר הטומאה
רצונך" "כמצות "לשמן", קדושת 49יהיו ותומשך

ויתעלו  הקרבנות, מקריבי על גם וכו' הקרבן
בקרבתם  עילוי אחר .51להוי'50בעילוי
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ש 42) –dxe`klואף בהקרבנות תלוי' המזבח קדושת אין
שקלים  הל' רמב"ם א. יב, (שבועות מהדין כן, שאינו מוכרח מ"מ
בשביל  ורק אך קרבנות שמקריבים היינו המזבח, דקייץ ה"ט) פ"ד
ע"י  נעשית מעיקרא המזבח קדושת ע"ז: נוסף עצמו. המזבח
וראה  ואילך. י יז, נשא ואילך. שמיני (ר"פ מסויימים קרבנות
– הי"דֿטו) פ"ב הקרבנות מעשה הל' רמב"ם א. מה, מנחות

נמשכת. פעולה שהיא וי"ל אותו, כשחינכו
הט"ז)43) פ"ו הבחירה בית (הל' הרמב"ם ממ"ש ולהעיר

לעולם". בטילה אינה "שכינה וירושלים: המקדש לקדושת בנוגע
א.44) כט, מגילה
ב.45) כו, ברכות

או"ח 46) אדה"ז שו"ע (ראה בבהכ"נ מצוי שהקב"ה וכמרז"ל
(לבד  בפוסקים בפירוש הובא האם חיפוש וצריך סוס"י). ס"צ

מתפלה).
א).47) ח, (ברכות כו' ציון שערי ה' אוהב עה"פ דרז"ל ע"ד
ב.48) יג, זכרי'
ואילך.49) פי"ז וככה המשך ראה
ועוד.50) תרמ"ט. – אחרי ד"ה אחרי. ר"פ אוה"ח עיין
סי'51) הבהיר (ספר שמקרב מפני אלא קרבן איקרי דאמאי

(קט). פע"ח מו ב). (ריא, תענית מס' של"ה א. ה, זח"ג ועייג"כ
פ"ה). התפלה שער

ֵׁשד  אפשר  רבנן  אמרו  סח.(  )גיטין  הגמ'  ביאור 
נבראו  דשניהם  ה"שמיר",  הוא  איפה  יודעין  ְוֵׁשָדה 
בין השמשות בערב שבת )אבות פ"ה מ"ו(, ושניהם 

מבחי' גבורות וכו'
לשלמה  נצרך  שהי'  השמיר  לענין  בגמרא1  איתא 
לי'3  ידע היכן הוא, ואמרו  לבנין בית המקדש2 שלא 
אפשר  אהדדי  כבשינהו  ושידתין  שידא  אייתי  רבנן 
דידעי ומגלי לך, אייתי כו' אמרו אנן לא ידעינן דילמא 
שאייתי  שם  ואיתא  כו'.  ידע  דשידי  מלכא  אשמדאי 
לאשמדאי וא"ל לדידי לא מסר לי, לשרא דימא מסר 
לי'  דמהימן  ברא  לתרנגולא  אלא  לי'  יהיב  ולא  לי' 

אשבועתא ע"ש.
ושידתין  שידא  שאפשר  רבנן  שאמרו  מה  הנה 

יודעים איפוא הוא השמיר, מהו שייכותם להשמיר.
בערב  שנבראו  מהדברים  הוא  השמיר  כי  הוא, 
שבת בין השמשות4, לא כמו שארי הנבראים שנבראו 
שאף  י"א  והנה  הוא.  איפוא  ידע  לא  ולכן  מקודם, 
כדאיתא  השמשות  בין  שבת  בערב  נבראו  המזיקין 
שנבראו  שהשדים  אפשר  לכן  ע"ש,  ה'  פרק  באבות 

בזמן שהשמיר נברא, יודעים איפוא הוא השמיר.
והנה השמיר הוא בחי' גבורות5 וכו', וזהו שאין כל 
דבר קשה יכול לעמוד בפניו כדאיתא במס'סוטה6 דף 
מבחי'  שהם  מובן  הקשה  הדבר  כל  ע"ש,  ע"ב  מ"ח 
גבורות ודינים )כי רכיכות הוא מצד החסדים7, וקשיות 

הוא מצד הגבורות, ועיין במאו"א מע' קשה8 ע"ש(.

1( גיטין סח, א. וראה עוד לקמן סימן, בנוגע ה"שמיר".
2( ראה גם פניני לוי יצחק על התורה פרשת תרומה.

ולחץ  וֵׁשָדה  ֵׁשד  ָהֵבא  לשלמה,  החכמים  ואמרו  ללה"ק[  ]תרגום   )3
עליהם בחזקה ליסר אותם, אולי הם יודעים היכן הוא ויגלו לך, הביא 
שלמה שד ושדה ולחץ עליהם כדי שיענו על שאלותיו, ענו השדים, 
איננו יודעים היכן השמיר, אבל אשמדאי מלך השדים אולי יודע וכו', 
]והגמ' ממשיך[ שהביאו אשמדאי ואמר, לא נמסר לי השמיר, אבל 
מסור הוא לשרו של ים ואין שרו של ים נותנו לאף אחד חוץ מאשר 

לתרנגול הבר, שנאמן לו על שבועתו שיחזיר את השמיר וכו'.
4( אבות פרק ה משנה ו.

5( "וכמ"ש במאורי אור מע' שמיר: מנצפ"ך כפול בהסרת י' אותיות 
סוד דינים ע"ש". )תורת לוי יצחק כאן(.

גבורות  בחי'  )שהוא  מנצפ"ך  פעמים  וב'   ,560 בגי'  שמי"ר  פירוש: 
כידוע( בגי' 560, ובהסר היו"ד אותיות – דב' פעמים "מנצפ"ך" )560 

.550 = )10 –
נברא  ימי בראשית  ומששת  ברייתו כשעורה  זו  וז"ל: ת"ר שמיר   )6

ואין כל דבר קשה יכול לעמוד בפניו וכו'.
7( ראה גם לקמן סימן

8( וז"ל: קש"ה בגי' אלקי"ם פשוט ומילוי* ביודי"ן, והאותיות פשוט 
ומלוי, ולכן קשה מצד הדין, גם קושיא מצד הגבורות עכ"ל.

היותר  גבורות  בחי'  שהוא  השמיר  לגבי  הנה 
שהם  הגבורות  שארי  אין  דבינה,  גבורות  עליונים9, 
הדברים הקשים יכולים לעמוד בפניו, וזהו שפעולתו 
דהשמיר הוא שכל דבר קשה נבקע מפניו, בקיעה הוא 

ענין גבורות ודינים10 כנ"ל.
שמיר11 הוא ש"ר מ"י, שר הוא אלקים במילוי יודי"ן 
דאלקים,  הפנים  הוא  יודין  במילוי  ר',  וברבוע12  ש', 
וברבוע הוא אחוריים, זהו שה"ש" הוא בפנים13 במלת 
שמיר, וה"ר" הוא באחור, וביניהם הוא מ"י, שכ"ז הוא 
על בינה, בינה נקראת מי14 כמ"ש15 מי ימלל גבורות 
ה', ובבינה הוא השמות דאלקים הנ"ל, ועיין בטעמי 

המצות16 דהרח"ו ז"ל במצות שמן המשחה ע"ש.
והשדים שנבראו גם כן בערב שבת17 בין השמשות 

*( פירוש: אלקי"ם פשוט הוא 86
+ אלקים במילוי יודי"ן, הוא: אל"ף )111(, למ"ד )74( , ה"י )15(, 

יו"ד )20(, מ"ם )80( = 300.
+ 5 אותיות של אלקי"ם + 13 אותיות של המילוי.

ועם הכולל הוא 405,   ,404 =13 + 5 היינו 86 + 300 +  סך הכל, 
לעיל  עיין  וגבורה  דין  על  בכלל  מורה  אלקי"ם  )ושם  קש"ה,  כמנין 

סימן ז(.
והגבורות  גבורות,  בחי'  ג'  דיש  יצחק  לוי  בתורת  בפנים  ע"ש   )9

דהשמיר הוא הגבורות היותר עליונים.
יצחק  לוי  ובפניני  יצחק,  לוי  בתורת  בפנים  הענין  המשך  ראה   )10

פרשת תרומה.
11( מבאר דה"שמיר" הו"ע גבורות, לא רק מצד מהותו, שכל דבר 
קשה נבקע מפניו, אלא גם מרומז בה"אותיות" דֵׁשם "שמיר", דמרומז 

בו ענין הגבורות.
יודין בגי' ש' הוא: אל"ף )111(, + למ"ד )74(,  12( אלקים במילוי 

+ ה"י )15(, + יו"ד )20(, + מ"ם )80( = 300, וזהו "מילוי בפנים".
ואלקים ברבוע באחוריים הוא: א )1( , + א"ל )31( , + אל"ה )36(, + 

אלק"י )46(, + אלקי"ם )86( = 200.
הוא  "שמיר"  בתיבת   – הפנים  היינו   – הראשונה  דאות  פירוש:   )13

שי"ן, והאות האחרונה – בחי' אחור – הוא אות "ר".
14( מ"י בגי' נ', כנגד נ' שערי בינה. ראה גם לקמן סימן     .

15( תהלים קו, ב.
ת"ק  דרור משקלו  מר  כי  ידעת  כבר  מצות שמן המשחה  וז"ל:   )16
והי'נשקל בפעם אחת. וטעם הדבר הוא, כי הנה כל אלו הסמים הם 
סוד שם אלקים... מר דרור נגד אלקים דבינה ולפיכך נק' דרור בסוד 
וקראתם דרור שהוא הבינה. ואמנם סוד ת"ק הוא, ב' אלקים, א' עולה 
ש* והוא הפנים, וגם נגד אחורים שלו שהוא ברבוע עולה ר' הרי כי 
הכל ת"ק, ולפי שכללות זה הוא בבינה לכן הי' משקלו ת"ק ובפעם 

א'ע"ש. ראה לקמן סימן הערה
*( עולה ש': היינו אלקים במילוי הנק' "הפנים" הוא: אל"ף )111( + 

למ"ד )74( + ה"י )15( + יו"ד )20( + מ"ם )80( = 300.
ואלקים בריבוע, הנק' "אחוריים", הוא, א' )1(, + א"ל )31(, + אל"ה 

)36( , + אלה"י )46(, + אלקי"ם )86( = 200.
ביחד 200 + 300 = 500, כמנין ת"ק.

17( משנה אבות שם.
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כד

ודינים  גבורות  בחי'  ג"כ  והם  השמיר,  נברא  שאז 
והירוס,  שדידה  מלשון  שהוא  שד  וכשמם  מזיקין, 

אפשר יודעים היכן הוא השמיר.

וכמו שבאמת כן הוא, שהמלכא שלהם ידע שנמסר 
לשרו של ים, והוא מסרו לדוכיפת.

תורת לוי יצחק, חידושים וביאורים לש"ס עמוד תלח

מתוך "פניני לוי יצחק על התורה"

לג  חוברת

הרבי  של ברֿהמצוה שמחת
שלו  ברֿהמצוה שנשא 152בשמחת כמדומתני שנשא. הדברים את הסתם, מן זוכר, שהוא מאמינה אני –

ובנסתר. בנגלה – דרשות שתי

תקופת  זו היתה – זאת ומלבד רבים, טובים ידידים לנו היו מאוד. גדול ציבור השתתף בשמחה

הגיעו  ולכן העיר, לרב התקבל מובהק כה חסידי שמועמד בכך הרבנות, בעניין החסידים של נצחונם

הוזמנו. שלא כאלה גם – רבים אנשים ברֿהמצוה לשמחת

בשבת  התקיימה ברֿהמצוה ההבדלה.153חגיגת אחרי עד נמשכה וההתוועדות ,

התפעלות  מתוכנן, בהתפעלות התהלכו הכל אבל הדרשות, נישאו שבו בחדר הייתי לא עצמי אני

לעיל  כבר הזכרתי אותו – פאליי שהמהנדס זוכרת אני לתאר. ניתן וידע 154שלא מאוד, מוכשר היה הוא ;

שכאלה  דברים שומע "שאני – אמר – בחיי" ראשונה פעם לי "זו אלי: ניגש – ובחריפות היטב ללמוד

זה"! בגיל נער מפי

עצמי  אני – דברֿמה לו שיבטיח ממנו דרש ברֿהמצוה של אביו חדשה: פרשה החלה לאחרֿמכן

וצעירים, מבוגרים אנשים החדר מן יצאו לכך. הסכים הוא רבה בקלות ולא – שם נכחתי לא

נמשך  הדבר לתאר. מלים בפי שאין אווירה מין שם שררה בוכיות. בפנים כאלה, ושאינם שומרי ֿמצוות

החיובית. תשובתו את ברֿהמצוה נתן דבר של שבסופו עד רבות, שעות

לעולם  כולם עברו כביכול שמחה, מלאות אך בוכיות בפנים בריקודים, יחד הכל יצאו לאחרֿמכן

.155אחר 

מאוד. רחוקות לעתים בהן שנתקלים כאלה ומלאותֿהשראה, עדינות פנים בעל רזה, ילד היה הוא

תשי"ט).152) א' אדר ר"ח (מוצש"ק 000 ע' לקמן גם ראה
קודש,153) שבת ביום התקיימה ברֿהמצוה חגיגת הגדול. שבת ערב ו', ביום שחל תרע"ה, ניסן י"א היה ברֿהמצוה יום

ניסן. י"ב
(154.000 ע'
ז"ל:155) חנה הרבנית מפי גורדון) ניסן (ר' בןֿיוחנן נ. מספר ה) (ע' תשכ"ד כסלו היים" אידישע ב"די

האורחים, בעיני רב חן שמצאה הדרשה, שלאחר היום, עד הרבנית זוכרת ביקטרינוסלב שנחוגה הגדולה ברֿהמצוה מחגיגת
מהאורחים. רבים גם בבכייה געו ולמראהו מר, בבכי ברֿהמצוה הבחור פרץ

היא  אבל מושג, כל לה אין – ההבטחה היתה מה דברֿמה. לו יבטיח ברֿהמצוה שהבחור כך על עמד שבעלה שמעה היא
ריקודים  עם רבה, שמחה פרצה אביו , שדרש כפי הבטחתו את להעניק  הסכים ברֿהמצוה כשהבחור שבמוצאיֿשבת, זוכרת

בלילה. מאוחרת שעה עד שנמשכו
בית  של עולמו עולם, של ברומו העומדים בעניינים לבנו האב בין חשאיים דיבורים התקיימו אז כבר אולי יודע?... מי

חב"ד?...

אגרות קודש

 ב"ה,  ח"י אלול, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הכי ארוך נתקבל מכתבו מי"ג אלול עם הפ"נ המצורף אליו, שיקרא בעת רצון 

על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

בו כותב ר"פ מאשר עבר עליו במשך החדשים האחרונים והחלטתו אשר גם הביאה בפועל, 

להיות בתומכי תמימים ד...

כל  על  אשר  ובהחלט,  מאז,  דעתי  חוות  וידועה  עשה,  ונכון  במאד  טוב  אשר  ומובן 

זמנו  שיקדיש  ע"י  עולם,  לעניני  ליציאתו  )קודם(  עצמו  להכין  ישראל  מבני  ואחד  אחד 

אחרים,  ענינים  זה  עם  לערב  מבלי  קדש  לימודי  חיים  תורת  הק'  תורתנו  ללימוד  ורק  אך 

לאלו  משא"כ  וכיו"ב,  עסק  לבעלי  בהנוגע  אמורים  שהדברים  מובן  עסק.  עניני  גם  ולא 

הרמב"ם  שהביא  וכמו  להנ"ל,  הם  מוקדשים  חייהם  כל  הרי  אהל,  יושבי  להיות  שרצונם 

בעתיד,  חייהם  לכל  יסוד  בדוגמת  היא  האמורה  והכנה  בזה.  ויובל  שמיטה  הלכות  בסוף 

כל  שאין  בנין,  וכדוגמת  היסוד.  בחוזק  ולראשונה  לראש  תלוי  שע"ג  הבנין  כל  שקיום 

שמזה  הצורך,  כדי  חזק  שהיסוד  מובטחים  כשאין  הרהיטים,  הכתלים  בשיפור  תועלת 

הבא  העולם  חיי  בשביל  זה  אין  בהווה,  התורה  ללימוד  ורק  אך  שמקדישים  שהשנים  מובן 

בלבד, אלא זוהי הכנה הנכונה להחיים בעולם הזה, וק"ל.

ויהי רצון שיקיים החלטתו אמורה זו, מתוך שמחה וטוב לבב ויצליח בלימודו ובקיום המצות 

משך זמן האמור, והרי זה יוסיף ג"כ בהצלחתו למשך כל ימי חייו.

מהנ"ל מובן ג"כ שהכנה חדשים ספורים בלבד, אין זה מספיק כלל, ואם אפילו לא אפשר כמה 

שנים רצופות, יש לסדר באופן שס"ה יהי' בכמות האמורה עכ"פ, וכל המוסיף מוסיפין לו.

במ"ש אודות ממון לצדקה, ורצונו לקיים בזה מתן בסתר, מהנכון שימסור זה לקופת תומכי 

תמימים ד... והרי זה יכולים למסור מבלי להודיע למי הכסף שייך.

בברכה לבשו"ט והצלחה בהנ"ל ולכתיבה וחתימה טובה.



כה

לג  חוברת

הרבי  של ברֿהמצוה שמחת
שלו  ברֿהמצוה שנשא 152בשמחת כמדומתני שנשא. הדברים את הסתם, מן זוכר, שהוא מאמינה אני –

ובנסתר. בנגלה – דרשות שתי

תקופת  זו היתה – זאת ומלבד רבים, טובים ידידים לנו היו מאוד. גדול ציבור השתתף בשמחה

הגיעו  ולכן העיר, לרב התקבל מובהק כה חסידי שמועמד בכך הרבנות, בעניין החסידים של נצחונם

הוזמנו. שלא כאלה גם – רבים אנשים ברֿהמצוה לשמחת

בשבת  התקיימה ברֿהמצוה ההבדלה.153חגיגת אחרי עד נמשכה וההתוועדות ,

התפעלות  מתוכנן, בהתפעלות התהלכו הכל אבל הדרשות, נישאו שבו בחדר הייתי לא עצמי אני

לעיל  כבר הזכרתי אותו – פאליי שהמהנדס זוכרת אני לתאר. ניתן וידע 154שלא מאוד, מוכשר היה הוא ;

שכאלה  דברים שומע "שאני – אמר – בחיי" ראשונה פעם לי "זו אלי: ניגש – ובחריפות היטב ללמוד

זה"! בגיל נער מפי

עצמי  אני – דברֿמה לו שיבטיח ממנו דרש ברֿהמצוה של אביו חדשה: פרשה החלה לאחרֿמכן

וצעירים, מבוגרים אנשים החדר מן יצאו לכך. הסכים הוא רבה בקלות ולא – שם נכחתי לא

נמשך  הדבר לתאר. מלים בפי שאין אווירה מין שם שררה בוכיות. בפנים כאלה, ושאינם שומרי ֿמצוות

החיובית. תשובתו את ברֿהמצוה נתן דבר של שבסופו עד רבות, שעות

לעולם  כולם עברו כביכול שמחה, מלאות אך בוכיות בפנים בריקודים, יחד הכל יצאו לאחרֿמכן

.155אחר 

מאוד. רחוקות לעתים בהן שנתקלים כאלה ומלאותֿהשראה, עדינות פנים בעל רזה, ילד היה הוא

תשי"ט).152) א' אדר ר"ח (מוצש"ק 000 ע' לקמן גם ראה
קודש,153) שבת ביום התקיימה ברֿהמצוה חגיגת הגדול. שבת ערב ו', ביום שחל תרע"ה, ניסן י"א היה ברֿהמצוה יום

ניסן. י"ב
(154.000 ע'
ז"ל:155) חנה הרבנית מפי גורדון) ניסן (ר' בןֿיוחנן נ. מספר ה) (ע' תשכ"ד כסלו היים" אידישע ב"די

האורחים, בעיני רב חן שמצאה הדרשה, שלאחר היום, עד הרבנית זוכרת ביקטרינוסלב שנחוגה הגדולה ברֿהמצוה מחגיגת
מהאורחים. רבים גם בבכייה געו ולמראהו מר, בבכי ברֿהמצוה הבחור פרץ

היא  אבל מושג, כל לה אין – ההבטחה היתה מה דברֿמה. לו יבטיח ברֿהמצוה שהבחור כך על עמד שבעלה שמעה היא
ריקודים  עם רבה, שמחה פרצה אביו , שדרש כפי הבטחתו את להעניק  הסכים ברֿהמצוה כשהבחור שבמוצאיֿשבת, זוכרת

בלילה. מאוחרת שעה עד שנמשכו
בית  של עולמו עולם, של ברומו העומדים בעניינים לבנו האב בין חשאיים דיבורים התקיימו אז כבר אולי יודע?... מי

חב"ד?...

רשימת הרבנית הצדקנית מרת חנה ע"ה ז"ל שניאורסאהן 



כו

יז, ח – כי יפלא ממך דבר למשפט בין דם 
ריבות  דברי  לנגע  נגע  ובין  לדין  דין  בין  לדם 
בשעריך וקמת ועלית אל המקום אשר יבחר 

ה' אלקיך בו

א

מן  אעביר  הטומאה  רוח  "ואת  המדרש  ביאור 
הארץ" זו טומאת נדה – דלע"ל ה' מתיר אותה

אעביר  הטומאה  רוח  ואת  טומאתה.  בנדת  אשה  ואל 
מן הארץ )זכרי' יג, ב(, ואין טומאה אלא נדה, שנאמר ואל 

אשה בנדת טומאתה.
מדרש תהילים קמו

א. כבר דובר פעם בארוכה אודות החילוק שבין טומאת 
הטבע,  שבדרך  הו"ע  נדה  שטומאת  זיבה,  לטומאת  נדה 
קלקול  שנעשה  היינו,  חולי,  של  הו"ע  זיבה  טומאת  ואילו 

הטבע.
ולהעיר, שגם הטבע דטומאת נדה הו"ע שנעשה לאחרי 
חטא עה"ד דוקא, כדאיתא בגמרא במסכת עירובין1 "עשר 
קללות נתקללה חוה, דכתיב2 אל האשה אמר הרבה ארבה 

. . אחת דם נדה וכו'",
הי'  המקדש  שבית  בזמן  שגם  לעיל  האמור  וע"ד   –
"לא  שהרי  ויגיעה,  עבודה  של  ענין  להיות  הצורך  קיים 
יגעת ומצאת אל תאמין", וע"ד שגם בתלמוד ירושלמי יש 
קושיות כו', שזהו מצד העלם והסתר שישנו בטבע העולם 

לאחרי חטא עץ הדעת )ובפרט לאחרי שבירת הלוחות( –
ונוסף לזה ישנה טומאת זיבה, שהו"ע של חולי גם ביחס 
לטבע הנ"ל, וע"ד המגרה יצר הרע על עצמו, בדבר שאפילו 
המעמד  כללות  וזהו  חפץ,  הי'  לא  עצמו  מצד  הרע  היצר 

ומצב שלאחרי החורבן.
מתיר  "ה'  הפסוק4  על  במדרש3  מ"ש  גם  יובן  ועפ"ז  ב. 
אסורים", "אין איסור גדול מן הנדה כו' ולע"ל הוא מתירה 
כו'" – דלכאורה אינו מובן5: )א( כיון שדם נדות נעשה ע"י 
)כמו קודם החטא(,  לגמרי  זה צריך להתבטל  הרי  החטא, 
ולא רק שיתירוהו? )ב( מדוע נזכר רק שלעתיד לבוא יותר 

1( ק, ב.

2( בראשית ג, טז.

3( מדרש תהלים )קמו ]ד[(.

4( תהלים קמו, ז.

התורה  אור  תתקמה.  עמוד  ריש  אמור  צדק  להצמח  הזוהר  ביאורי  גם  ראה   )5

בראשית נא, א.

איסור נדה, ולא איסור זבה?
והביאור בזה:

שלעתיד   – החטא  לקודם  לבוא  לעתיד  בין  חילוק  יש 
שהרי  החטא,  קודם  לגבי  גם  יותר  גדול  עילוי  יהי'  לבוא 
העלי'  תהי'  ואם  עלי',  צורך  היא  החטא  ידי  שעל  הירידה 
רק עד למקום שמשם היתה הירידה, מהו הריוח שעל ידי 
הירידה? – ועל כרחך צריך לומר שהעלי' היא למעלה יותר 

מהמעמד ומצב שקודם הירידה.
רז"ל6  אמרו  זה  שעל  תשובה,  בעלי  עבודת  ובדוגמת 
יכולין  גמורין  צדיקים  אין  עומדין  תשובה  שבעלי  "מקום 
צי'  בארץ  נפשו  היתה  הנה  עד  כי  "להיות  כי,  בו",  לעמוד 
וצלמות", "וצמאה נפשו לה' כארץ עיפה וצי'", הנה דוקא 
עי"ז "זדונות נעשו לו כזכיות"7; ואילו אצל צדיק לא שייך 

כלל מציאות כזו.
וכן הוא בכללות הענין ד"הרוח תשוב אל האלקים אשר 
לגבי  גם  עילוי  שנעשה   – למטה  הירידה  לאחרי  נתנה"8, 
חצובה  הנשמה  שהיתה  הירידה,  שקודם  ומצב  המעמד 

מתחת כסא הכבוד9.
ובנוגע לעינינו:

מן  אעביר  הטומאה  רוח  "את  כאשר  לבוא,  לעתיד 
הארץ", לא יהי' ענין של חולאת שהוא היפך הטבע, אפילו 
נאמר  לא  ולכן  הדעת,  עץ  חטא  לאחרי  הוא  שהטבע  כפי 
שלעתיד לבוא יטהר דם זיבה, כי, דם זיבה הו"ע של חולי, 

ולעתיד לבוא לא יהי' ענין של חולי.
)מצד  החטא  קודם  לגבי  לבוא  דלעתיד  העילוי  ואילו 
הענין דירידה צורך עלי'( יתבטא בענין דם נדה )שלאחרי 
מתיר  "ה'  נאמר  זה  שעל   – טבעי(  ענין  נעשה  החטא 
אסורים", ש"לעתיד לבוא הוא מתירה", שזהו ע"ד "זדונות 
ה'  "נד  ה',  נד   – לנדה  בנוגע  ועד"ז  כזכיות",  לו  נעשו 
מאתראה" )שנדד ממקומו(10 – שענין זה גופא יהי' היתר. 
שמו  נקרא  "למה  ובכ"מ12(  בבחיי11  )הובא  מארז"ל  וע"ד 

חזיר, שעתיד הקב"ה להחזירו לנו".
משיחות י"ט כסלו ה'תשכ"ג, סעיפים מו-מח )הנחה 

בלתי מוגה(

6( ברכות לד, ב. רמב"ם הל' תשובה פ"ז ה"ד.

7( יומא פו, ב. תניא פרק ז'.

8( קהלת יב, ז. וראה לקו"ת ר"פ האזינו. ובכ"מ.

9( זח"ג כט, רע"ב. וראה הנסמן בנצו"ז לזח"א קיג, א.

10( זח"ג רכו, א )ברע"מ(. אוה"ת וביאוה"ז שם )ע' תתקמד – בשם הרמ"ז(.

11( שמיני יא, ז.

12( ראה בהנסמן בלקוטי שיחות חלק כט ע' 128 הערה 58 בשוה"ג.
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i"yx£ÌÈ¯ËLÂ ÌÈËÙL∑ÌÈËÙL. הּדין את הּפֹוסקים טז)∑ÌÈ¯ËLÂ.ּדּינים אחר (סנהדרין העם את הרֹודין …¿ƒ¿…¿ƒ…¿ƒְִִִֶַַַָ¿…¿ƒִֶַַָָָ

הּׁשֹופט  ּדין את עליו ׁשּיקּבל עד ּוברצּועה ּבמקל וכֹופתין ׁשּמּכין טז)∑EÈ¯ÚLŒÏÎa.מצותם, ּבכל (סנהדרין ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ¿»¿»∆ְָ
ה'∑EÈË·LÏ.ועיר עיר  אׁשר ׁשערי ּבכל ,לׁשבטי ל ּתּתן וׁשֹוטרים ׁשֹופטים ,"ל "ּתּתן על: מּוסב ִִָƒ¿»∆ְְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַָָָָ

ל נתן אלהי.EÈË·LÏ∑,וׁשבט ׁשבט לכל ּדּינין ׁשּמֹוׁשיבין ועיר מלּמד עיר ‡˙ÌÚ‰Œ.ּובכל eËÙLÂ ְֱֵֶֹֹƒ¿»∆ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ¿»¿∆»»
'B‚Â∑ צדק לׁשּפט וצּדיקים ממחים ּדּינין .מּנה ¿ְְְִִִִִֵֶֶַַַָֹֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(666 'nr a h"nyz zegiyd xtq)

ׁשׁשׁשׁשעריעריעריערי ּבּבּבּבכלכלכלכל לללל ּתּתּתּתּתּתּתּתןןןן ווווׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹוטריםטריםטריםטרים יח)ׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹופטיםפטיםפטיםפטים יעׂשּון.ׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹופטפטפטפט(טז, אׁשר הּמעׂשה את לידע ּכדי הּתֹורה לּמּוד הינּו ׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹוטר טר טר טר - ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ
הּמּדֹות. את ּומנהיגים ׁשּׁשֹופטים חב"ד, הם ׁשּׁשֹופטים ּבחסידּות, מבאר זה ּדר ועל ּתֹורה. ּפי על ּבפעל מעׂשה הינּו -ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹֹ
ׁשּתי  אזנים, ׁשּתי עינים, (ׁשּתי הּגּוף' 'ׁשערי ׁשבעה על קאי 'ׁשערי ׁש'ּבכל הּתֹורה, על ּבש"ך ּׁשאיתא מה ּפי על ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֻוימּתק
והּיציאה  הּכניסה על ׁשּיפּקחּו וׁשֹוטר ׁשֹופט למּנֹות יׁש מּסביבֹו. העֹולם עם אדם מתקּׁשר ידם ׁשעל והּפה), ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָנחירים

הּתֹורה. הֹוראֹות ּפי על ׁשּתהיינה אּלּו, ְְִִִִֵֶֶַַָָָָּבׁשערים
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ּתּתּתּתּתּתּתּתןןןן־־־־לללל ווווׁשׁשׁשׁשטריםטריםטריםטרים ְְְְְְְְִִִִֹֹֹֹֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽׁשׁשׁשׁשפטיםפטיםפטיםפטים ְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֹֹֽֽֽֽ
הּׁשֹופט ּדין את עליו ׁשּיקּבל עד ּוברצּועה ּבמּקל וכֹופּתין ׁשּמּכין מצותם, אחר העם את הרֹודין – ובפירוש ׁשֹוטרים יח. (טז, ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ

רש"י)

על־זה האחרֹונים והקׁשּו אחת. ּכמצוה והּׁשֹוטרים הּׁשֹופטים מּנּוי את מנּו הּמצֹות מֹוני המצות ּכל לספר פערלא הרי"פ (ביאור ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָ
ועוד) א'. פרשה סוף פרשיות גאון, סעדיה ּבאֹופּנים לרבי ּבזה ּובארּו נפרדים, מעׂשים ׁשני הם ׁשהרי מצֹות, לב' מנאּום לא ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹאּמאי

ִׁשֹונים.
ּבפׁשטּות. הענין יתּבאר ּכאן ּבפרּוׁשֹו רׁש"י לׁשֹון ׁשּמּדּיּוק לֹומר, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָויׁש

הּפסּוק על לעיל טו)ּדהּנה הּדּינין",(א, ּפי על ּברצּועה והּמּכין הּכֹופתין "אּלּו רׁש"י: ּפרׁש לׁשבטיכם" וׁשֹוטרים גֹו' "ואּקח ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָ
ּבזה. וכּיֹוצא מלקֹות החּיב את להלקֹות ענׁשם, את ּולבּצע הּדּינים ּפסק את לקּים היה אז הּׁשֹוטרים ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָׁשּתפקיד

ּדין  את עליו ׁשּיקּבל עד ּוברצּועה ּבמּקל וכֹופתין "מּכין היא ׁשעבֹודתם ּפרׁש הּׁשֹוטרים, מּנּוי על הּתֹורה ּבצּוּוי ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָאבל
הּדין  ּגזר לבּצּוע ׁשּיכּות להם אין אבל הּׁשֹופטים, ּדיני את לקּים עצמם על יקּבלּו ׁשהעם ּכ לידי להביא והינּו ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָהּׁשֹופט",

ְַעצמֹו.
הּדין  ּפסיקת צּוּויים: לׁשני נחלק ּבּתֹורה הּמׁשּפט ׁשענין נמצא היה הּדין, ּגזר את לקּים הּׁשֹוטרים ענין היה אם ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָוהּנה,

הּׁשֹוטרים. על־ידי ּובּצּועֹו הּׁשֹופטים, ְְְְִִִֵֵַַַַעל־ידי
ׁש מּובן אם־ּכן הּׁשֹופטים, ּבפעּלת לסּיע ּכאמּור, היא, הּׁשֹוטרים עבֹודת ׁשּכל ּכיון נחׁשב אבל הּׁשֹוטרים ׁשל מּנּוים אין ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֻ

ׁשֹופטים מּנּוי ּבמצות ונכללת ּבפני־עצמּה, יב)למצוה שרש להרמב"ם המצות ספר .(ראה ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - dkex`a jli`e 780 cenr a wlg `"ypz zegiyd xtqa oieri)¨

`Fal cizrl mixhFXd lEHA¦©§¦§¨¦¨

ּבּבּבּבכלכלכלכל־־־־ׁשׁשׁשׁשעריעריעריערי ּתּתּתּתּתּתּתּתןןןן־־־־לללל ווווׁשׁשׁשׁשטריםטריםטריםטרים יח)ׁשׁשׁשׁשפטיםפטיםפטיםפטים (טז, ֹֹֽֽֽֽ ְְְְְְְְִִִִֹֹֹֹֽֽֽֽ ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
הּגאּולה מּיעּודי ּפרׁשתנּו)אחד הּנביא (ּבהפטרת הׁשמיט מּדּוע לעּין ויׁש ּכבּתחּלה". ויעצי ּכבראׁשֹונה ׁשֹופטי "ואׁשיבה  הּוא ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ

."יֹועצי" והֹוסיף ְְֲִִִַ"ׁשֹוטרים",
ּבזה: הּבאּור לֹומר ְֵֵֶַַָויׁש

ּוברצּועה  ּבמּקל וכֹופתין ׁשּמּכין מצותן, אחר העם את "הרֹודין הם וׁשֹוטרים הּדין". את הּפֹוסקים ה"ּדּינין הם ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָׁשֹופטים

ÈÈיח  Èc CÈÂ¯˜ ÏÎa CÏ ÈpÓz ÔÈÚ¯Ùe ÔÈic«»ƒÀ¿»ƒ¿«≈»¿»ƒ¿»ƒ¿»
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:÷ãö-ètLî¦§©¤«¤
i"yx£ÌÈ¯ËLÂ ÌÈËÙL∑ÌÈËÙL. הּדין את הּפֹוסקים טז)∑ÌÈ¯ËLÂ.ּדּינים אחר (סנהדרין העם את הרֹודין …¿ƒ¿…¿ƒ…¿ƒְִִִֶַַַָ¿…¿ƒִֶַַָָָ

הּׁשֹופט  ּדין את עליו ׁשּיקּבל עד ּוברצּועה ּבמקל וכֹופתין ׁשּמּכין טז)∑EÈ¯ÚLŒÏÎa.מצותם, ּבכל (סנהדרין ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ¿»¿»∆ְָ
ה'∑EÈË·LÏ.ועיר עיר  אׁשר ׁשערי ּבכל ,לׁשבטי ל ּתּתן וׁשֹוטרים ׁשֹופטים ,"ל "ּתּתן על: מּוסב ִִָƒ¿»∆ְְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַָָָָ

ל נתן אלהי.EÈË·LÏ∑,וׁשבט ׁשבט לכל ּדּינין ׁשּמֹוׁשיבין ועיר מלּמד עיר ‡˙ÌÚ‰Œ.ּובכל eËÙLÂ ְֱֵֶֹֹƒ¿»∆ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ¿»¿∆»»
'B‚Â∑ צדק לׁשּפט וצּדיקים ממחים ּדּינין .מּנה ¿ְְְִִִִִֵֶֶַַַָֹֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(666 'nr a h"nyz zegiyd xtq)

ׁשׁשׁשׁשעריעריעריערי ּבּבּבּבכלכלכלכל לללל ּתּתּתּתּתּתּתּתןןןן ווווׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹוטריםטריםטריםטרים יח)ׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹופטיםפטיםפטיםפטים יעׂשּון.ׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹופטפטפטפט(טז, אׁשר הּמעׂשה את לידע ּכדי הּתֹורה לּמּוד הינּו ׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹוטר טר טר טר - ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ
הּמּדֹות. את ּומנהיגים ׁשּׁשֹופטים חב"ד, הם ׁשּׁשֹופטים ּבחסידּות, מבאר זה ּדר ועל ּתֹורה. ּפי על ּבפעל מעׂשה הינּו -ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹֹ
ׁשּתי  אזנים, ׁשּתי עינים, (ׁשּתי הּגּוף' 'ׁשערי ׁשבעה על קאי 'ׁשערי ׁש'ּבכל הּתֹורה, על ּבש"ך ּׁשאיתא מה ּפי על ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֻוימּתק
והּיציאה  הּכניסה על ׁשּיפּקחּו וׁשֹוטר ׁשֹופט למּנֹות יׁש מּסביבֹו. העֹולם עם אדם מתקּׁשר ידם ׁשעל והּפה), ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָנחירים

הּתֹורה. הֹוראֹות ּפי על ׁשּתהיינה אּלּו, ְְִִִִֵֶֶַַָָָָּבׁשערים
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ּתּתּתּתּתּתּתּתןןןן־־־־לללל ווווׁשׁשׁשׁשטריםטריםטריםטרים ְְְְְְְְִִִִֹֹֹֹֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽׁשׁשׁשׁשפטיםפטיםפטיםפטים ְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֹֹֽֽֽֽ
הּׁשֹופט ּדין את עליו ׁשּיקּבל עד ּוברצּועה ּבמּקל וכֹופּתין ׁשּמּכין מצותם, אחר העם את הרֹודין – ובפירוש ׁשֹוטרים יח. (טז, ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ

רש"י)

על־זה האחרֹונים והקׁשּו אחת. ּכמצוה והּׁשֹוטרים הּׁשֹופטים מּנּוי את מנּו הּמצֹות מֹוני המצות ּכל לספר פערלא הרי"פ (ביאור ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָ
ועוד) א'. פרשה סוף פרשיות גאון, סעדיה ּבאֹופּנים לרבי ּבזה ּובארּו נפרדים, מעׂשים ׁשני הם ׁשהרי מצֹות, לב' מנאּום לא ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹאּמאי

ִׁשֹונים.
ּבפׁשטּות. הענין יתּבאר ּכאן ּבפרּוׁשֹו רׁש"י לׁשֹון ׁשּמּדּיּוק לֹומר, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָויׁש

הּפסּוק על לעיל טו)ּדהּנה הּדּינין",(א, ּפי על ּברצּועה והּמּכין הּכֹופתין "אּלּו רׁש"י: ּפרׁש לׁשבטיכם" וׁשֹוטרים גֹו' "ואּקח ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָ
ּבזה. וכּיֹוצא מלקֹות החּיב את להלקֹות ענׁשם, את ּולבּצע הּדּינים ּפסק את לקּים היה אז הּׁשֹוטרים ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָׁשּתפקיד

ּדין  את עליו ׁשּיקּבל עד ּוברצּועה ּבמּקל וכֹופתין "מּכין היא ׁשעבֹודתם ּפרׁש הּׁשֹוטרים, מּנּוי על הּתֹורה ּבצּוּוי ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָאבל
הּדין  ּגזר לבּצּוע ׁשּיכּות להם אין אבל הּׁשֹופטים, ּדיני את לקּים עצמם על יקּבלּו ׁשהעם ּכ לידי להביא והינּו ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָהּׁשֹופט",

ְַעצמֹו.
הּדין  ּפסיקת צּוּויים: לׁשני נחלק ּבּתֹורה הּמׁשּפט ׁשענין נמצא היה הּדין, ּגזר את לקּים הּׁשֹוטרים ענין היה אם ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָוהּנה,

הּׁשֹוטרים. על־ידי ּובּצּועֹו הּׁשֹופטים, ְְְְִִִֵֵַַַַעל־ידי
ׁש מּובן אם־ּכן הּׁשֹופטים, ּבפעּלת לסּיע ּכאמּור, היא, הּׁשֹוטרים עבֹודת ׁשּכל ּכיון נחׁשב אבל הּׁשֹוטרים ׁשל מּנּוים אין ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֻ

ׁשֹופטים מּנּוי ּבמצות ונכללת ּבפני־עצמּה, יב)למצוה שרש להרמב"ם המצות ספר .(ראה ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - dkex`a jli`e 780 cenr a wlg `"ypz zegiyd xtqa oieri)¨

`Fal cizrl mixhFXd lEHA¦©§¦§¨¦¨

ּבּבּבּבכלכלכלכל־־־־ׁשׁשׁשׁשעריעריעריערי ּתּתּתּתּתּתּתּתןןןן־־־־לללל ווווׁשׁשׁשׁשטריםטריםטריםטרים יח)ׁשׁשׁשׁשפטיםפטיםפטיםפטים (טז, ֹֹֽֽֽֽ ְְְְְְְְִִִִֹֹֹֹֽֽֽֽ ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
הּגאּולה מּיעּודי ּפרׁשתנּו)אחד הּנביא (ּבהפטרת הׁשמיט מּדּוע לעּין ויׁש ּכבּתחּלה". ויעצי ּכבראׁשֹונה ׁשֹופטי "ואׁשיבה  הּוא ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ

."יֹועצי" והֹוסיף ְְֲִִִַ"ׁשֹוטרים",
ּבזה: הּבאּור לֹומר ְֵֵֶַַָויׁש

ּוברצּועה  ּבמּקל וכֹופתין ׁשּמּכין מצותן, אחר העם את "הרֹודין הם וׁשֹוטרים הּדין". את הּפֹוסקים ה"ּדּינין הם ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָׁשֹופטים

ÈÈיח  Èc CÈÂ¯˜ ÏÎa CÏ ÈpÓz ÔÈÚ¯Ùe ÔÈic«»ƒÀ¿»ƒ¿«≈»¿»ƒ¿»ƒ¿»
ÔÈc ‡nÚ ˙È Ôee„ÈÂ CÈË·LÏ CÏ ·‰È C‰Ï‡¡»»»≈»¿ƒ¿»ƒ»«»ƒ

:ËBL˜cƒ¿
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הּדין" את עליו ׁשּיקּבל הפסוק)עד על רש"י להיֹות (לשון יכֹול לקּימֹו, האדם על וגֹוזר הּדין את ּפֹוסק ׁשהּׁשֹופט ׁשאף ונמצא . ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ

ּבפעל. הּדין ּפסק את ׁשּיקּימּו ּברצּועה וכֹופה הּמּכה לׁשֹוטר צריכים ולכן לעׂשֹותֹו. האדם ירצה ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹׁשּלא
ׁשּמסּביר  "יֹועץ", על־ידי והּוא מרצֹון, לקּימֹו הּוא יכֹול הּׁשֹופט, ּגזרת את לקּים מּדּוע מעצמֹו מבין אינֹו ּכׁשהאדם ּגם ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָא

הּׁשֹופט. ּדברי את לקּים - לֹו וטֹוב היא, טֹובה" ׁש"עצה ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָלאדם
אינֹו והאדם הּתֹורה, ּדין ּפסקי על לעבֹור האדם את מפּתה הרע הּיצר הּגלּות, ּדבזמן הּלׁשֹונֹות, ׁשּנּויי יּובנּו ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָועל־ּפי־זה

ל"ׁשֹוטר". צריכים ולכן לקּימם, ְְְְְִִֵֵֶַָָרֹוצה
הּיעּוד ּכׁשּיתקּים לעתיד־לבא ב)א יג, רּוח (זכריה נצטר"ואת לא הרע, מציאּות ותתּבּטל הארץ", מן אעביר הּטמאה ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻ

נקּים  הּתֹורה, והֹוראֹות מׁשּפטי לקּים יפסקּו ּדין' וה'ּבית ׁשהּׁשֹופטים ,"ׁשֹופטי "אׁשיבה יהיה אז ׁשּגם אף ּכי ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָלׁשֹוטר.
."יֹועצי" ּבבחינת – הּטֹוב מרצֹוננּו עזרא עזרא עזרא עזרא ּדבריו אבןאבןאבןאבן ְְְֲִִִֵֵַַַָָ

(èé)çwú-àìå íéðt øékú àì ètLî ähú-àì«Ÿ©¤´¦§½̈¬Ÿ©¦−¨¦®§«Ÿ¦©´
éøác ólñéå íéîëç éðéò øeòé ãçMä ék ãçL½Ÿ©¦´©ÀŸ©§©¥Æ¥¥´£¨¦½¦«©¥−¦§¥¬

:í÷écö©¦¦«
i"yx£ËtLÓ ‰h˙Œ‡Ï∑ּכמׁשמעֹו.ÌÈt ¯Èk˙ ‡Ï∑ לזה ר יהא ׁשּלא לּדּין אזהרה הּטענֹות, ּבׁשעת אף …«∆ƒ¿»ְְַָ…«ƒ»ƒְְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹ

לזה, טענֹותיו וקׁשה מסּתּתמין חברֹו, את מכּבד ׁשהּדּין זה ׁשּכׁשרֹואה לפי יֹוׁשב, ואחד עֹומד .אחד ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
„ÁL Áw˙Œ‡ÏÂ∑(ספרי)צדק אפּלּו eÚÈ¯.לׁשּפט „ÁM‰ Èk∑(קה ׁשּלא (כתובות אפׁשר אי מּמּנּו, ׁשחד מּׁשּקּבל ¿…ƒ«…«ְֲִִֶֶֹƒ«…«¿«≈ְִִִִֵֶֶֶֶַָֹֹ

ּבזכּותֹו להּפ אצלֹו לבבֹו את ˆÌ˜Èc.יּטה È¯·c∑,הּמצּדקים אמת ּדברים עזרא עזרא עזרא עזרא .מׁשּפטי אבןאבןאבןאבן ְְְְִֵֶֶֶַַָƒ¿≈«ƒƒְְְְֱִִִֵֶַָָֻ

(ë)õøàä-úà zLøéå äéçz ïòîì ócøz ÷ãö ÷ãö¤¬¤¤−¤¦§®Ÿ§©³©¦«§¤Æ§¨«©§¨´¤¨½̈¤
éäìà ýåýé-øLàñ :Cì ïúð E £¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«

i"yx£Ûc¯z ˜„ˆ לב)∑ˆ„˜ סנהדרין ּביתּֿדין (ספרי. אחר יפה הּל.zL¯ÈÂ ‰ÈÁz ÔÚÓÏ∑ הּדּינין מּנּוי הּוא ּכדאי ∆∆∆∆ƒ¿…ִֵֵֶַַַָ¿««ƒ¿∆¿»«¿»ְִִַַַָ
אדמתן הּכׁשרים  על ּולהֹוׁשיבן יׂשראל את עזרא עזרא עזרא עזרא .להחיֹות אבןאבןאבןאבן ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָ

(àë)ýåýé çaæî ìöà õò-ìk äøLà Eì òhú-àì«Ÿ¦©¬§²£¥−̈¨¥®¥À¤¦§©²§Ÿ̈¬
éäìà:Cl-äNòz øLà E ¡Ÿ¤−£¤¬©«£¤¨«

i"yx£‰¯L‡ EÏ Úh˙Œ‡Ï∑,נטיעתּה מּׁשעת עליה נטיעתּהלחּיבֹו על תעׂשה' ּב'לא עֹובר עבדּה, לא .ואפּלּו …ƒ«¿¬≈»ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ
EÈ‰Ï‡ '‰ ÁaÊÓ Ïˆ‡ ıÚ Ïk ‰¯L‡ EÏ Úh˙Œ‡Ï∑ּבית ּולבֹונה אילן לנֹוטע הּבית אזהרה .ּבהר …ƒ«¿¬≈»»≈≈∆ƒ¿«¡…∆ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָ

(áë)éäìà ýåýé àðN øLà äávî Eì íé÷ú-àìåñ :E §«Ÿ¨¦¬§−©¥¨®£¤¬¨¥−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«
i"yx£‰·vÓ EÏ ÌÈ˜˙Œ‡ÏÂ∑ להקריב אחת, אבן לּׁשמים מּצבת אפּלּו N‡.עליה ¯L‡∑ אבנים מזּבח ¿…»ƒ¿«≈»ְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ¬∆»≈ְֲִִַָ

ÏÂ‡יט  ÔÈt‡ Ú„BÓzL˙ ‡Ï ÔÈ„ ÈÏˆ˙ ‡Ï»«¿≈ƒ»ƒ¿¿««ƒ¿»
ÈÈÚ ¯eÚÓ ‡„ÁL È¯‡ ‡„ÁL Ïa˜¿̇«≈…¬»¬≈…¬»¿«≈≈≈

:ÔÈˆÈ¯˙ ÈÓb˙t Ï˜Ï˜Óe ÔÈÓÈkÁ«ƒƒ¿«¿≈ƒ¿»≈¿ƒƒ

ÈÁÈ˙cכ  ÏÈ„a ÛÈ„¯ È‰z ‡ËL˜ ‡ËLÀ̃¿»À¿»¿≈»ƒ¿ƒ¿≈≈
:CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈc ‡Ú¯‡ ˙È ˙¯È˙Â¿≈«»«¿»«¿»¡»»»≈»

ËÒa¯כא  ÔÏÈ‡ Ïk ˙¯L‡ CÏ ·Bv˙ ‡Ï»ƒ»¬≈«»ƒ»ƒ¿«
:CÏ „aÚ˙ Èc C‰Ï‡ ÈÈc ‡Áa„Ó«¿¿»«¿»¡»»ƒ«¿∆»

‡C‰Ï:כב  ÈÈ ÈÒ Èc ‡Ó˜ CÏ ÌÈ˜˙ ‡ÏÂ¿»¿ƒ»»»ƒ»≈¿»¡»»

dxezd lr `xfr oa`

gi עֹומדת ּומצוה מצוה ׁשּכל ְְִִִֶֶֶַַָָָאףֿעלּֿפי
להּדבק  ּדרׁש ּכדמּות יׁש עצמּה, ְְְְְִִִֵֵֵַָָָּבפני

וטעם אףֿעלּֿפי ÌÈËÙBLהּפרׁשּיֹות: . ְִַַַָָ¿ƒִַַ
למקֹום  ּפעמים ׁשלׁשה ללכת חיב ְְְִִֶֶֶַַָָָָָֹׁשאּתה
ּתׁשאל  וׁשם הּמקּדׁש, מׁשרתי ְְְְְֲִִִֵַַַָָָֹהּכהנים
עד  ל יסּפיק לא זה והּמׁשּפטים, ְְְְִִִִֵֶַַַַָֹֻמהחּקים
וׁשֹוטרים  .ׁשערי ּבכל ׁשֹופטים ל ְְְְְְְִִִֶֶָָׁשּיהיּו

וכן, ּומֹוׁשל. ׁשֹוטר מּגזרת הּמֹוׁשלים, ְְְִִִֵֵֵֵַַהם
יׁשּפֹוט, הּׁשֹופט ּכי והּטעם, ּבארץ. ְְְִִִֵֶַַַַָָָמׁשטרֹו

המעות: יכריח EÈ¯ÚLוהּׁשֹוטר ÏÎa וכן . ְְְִֵֵַַַַַ¿»¿»∆ְֵ
יהֹוׁשפט: ׁשעׂשה ּבכל EÈË·LÏמצאנּו . ְֶָָָָָָƒ¿»∆ְָ

וׁשבט: ׁשבט ‰ÌÚׁשער ˙‡ eËÙLÂ ׁשב . ֵֵֶֶַַָ¿»¿∆»»ָ
הּׁשֹופטים: ְִֶַאל

hiËtLÓ ‰h˙ ‡Ï אחד ּכל עם . …«∆ƒ¿»ִֶָָ

ידּבר: ּבּפסּוק ˙Èk¯מהּׁשֹופטים ּפירׁשּתיו . ְְִֵֵַַ«ƒְִֵַַָ
ּבּמׁשּפט: ּפנים תּכירּו ְִִִַַָָֹלא

k˜„ˆ וטעם ˆ„˜ ידּבר. הריב ּבעלי עם . ∆∆∆∆ְְֲִִֵֵַַַַָ
אֹו ּבֹו ׁשּירויח צדק, לדּבר ּפעמים ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָׁשני
.היֹות ימי ּכל ּפעם, אחר ּפעם אֹו ְְְֱִֵַַַַַַַָיפסיד.

לחּזּוק: ÈÁz‰אֹו ÔÚÓÏ אל הּבאים עם . ְִ¿««ƒ¿∆ִִֶַָ
ידּבר: ידּבר.zL¯ÈÂ‰הארץ ּבניהם עם . ְֵֶַָָ¿»«¿»ְְִֵֵֶַ
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לּכנענים. היתה חק ּכי ׂשנא, זֹו ואת לעׂשֹות, צּוה אדמה האבֹות,ּומזּבח ּבימי לֹו אהּובה ׁשהיתה ּפי על ואף ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

ּכֹוכבים  לעבֹודת חק אּלּו ׁשעׂשאּוה מאחר ׂשנאּה, עזרא עזרא עזרא עזרא .עכׁשו אבןאבןאבןאבן ְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹ

æé(à)éäìà ýåýéì çaæú-àìøLà äNå øBL E «Ÿ¦§©Á©«Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹´¨¤À£¤̧
éäìà ýåýé úáòBú ék òø øác ìk íeî Bá äéäéE ¦«§¤¬Æ½−Ÿ¨¨´¨®¦¯«£©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−

ñ :àeä«
i"yx£Ú¯ ¯·c Ïk 'B‚Â ÁaÊ˙Œ‡Ï∑(ספרי) ידי על ּבּקדׁשים למפּגל ׁשאר אזהרה ּבֹו נדרׁשּו ועֹוד רע, ּדּבּור …ƒ¿«¿…»»»ְְְְְְְֳִִִֵֵַַַַַַָָָָ

קדׁשים ּבׁשחיטת ב)ּדרׁשֹות לו עזרא עזרא עזרא עזרא .(זבחים אבןאבןאבןאבן ְְִִִַָָָ

(á)éøòL ãçàa Eaø÷á àöné-ékýåýé-øLà E ¦«¦¨¥³§¦§§Æ§©©´§¨¤½£¤§Ÿ̈¬
éäìà-úà äNòé øLà äMà-Bà Léà Cì ïúð E ¡Ÿ¤−Ÿ¥´¨®¦´«¦À̈£¤̧©«£¤¯¤

éäìà-ýåýé éðéòa òøä:Búéøa øáòì E ¨©²§¥¥¬§Ÿ̈«¡Ÿ¤−©«£¬Ÿ§¦«
i"yx£B˙È¯a ¯·ÚÏ∑ ּכֹוכבים עבֹודת לעבד ׁשּלא אּתכם ה' ּכרת עזרא עזרא עזרא עזרא .אׁשר אבןאבןאבןאבן «¬…¿ƒְֲֲֲִִֶֶֶַַַָָֹֹ

(â)íäì eçzLiå íéøçà íéäìà ãáòiå Cìiå©¥À¤©©«£ŸÆ¡Ÿ¦´£¥¦½©¦§©−¨¤®
LîMìå|øLà íéîMä àáö-ìëì Bà çøiì Bà §©¤´¤´©¨¥À©²§¨§¨¬©¨©−¦£¤¬

:éúéeö-àì«Ÿ¦¦«¦
i"yx£È˙ÈeˆŒ‡Ï ¯L‡∑ח)לעבדם עזרא עזרא עזרא עזרא .(מגילה אבןאבןאבןאבן ¬∆…ƒƒƒְְָָ

(ã)ïBëð úîà äpäå áèéä zLøãå zòîLå Eì-ãbäå§ª©§−§¨¨®§¨§¨«©§¨´¥¥½§¦¥³¡¤Æ¨´
:ìàøNéa úàfä äáòBzä äúNòð øácä©¨½̈¤«¤§¨²©«¥¨¬©−Ÿ§¦§¨¥«

i"yx£ÔBÎ∑ העדּות עזרא עזרא עזרא עזרא .מכּון אבןאבןאבןאבן »ְֵָָֻ

(ä)àåää äMàä-úà Bà àeää Léàä-úà úàöBäå§«¥¨´¤¨¦´©¿Á¤¨«¦¨̧©¦¹
éøòL-ìà äfä òøä øácä-úà eNò øLà-úà E £¤´Â¨Â¤©¨¨̧¨©³©¤Æ¤§¨¤½¤

:eúîå íéðáàa ízì÷ñe äMàä-úà Bà Léàä̈¦¾−¤¨«¦¨®§©§¨¬¨«£¨¦−¨¥«

È‰Èא  Èc ¯n‡Â ¯Bz C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÒBk˙ ‡Ï»ƒ√»¿»¡»»¿ƒ»ƒ¿≈
Ì„˜ ˜Á¯Ó È¯‡ LÈa ÌÚcÓ Ïk ‡ÓeÓ d·≈»…ƒ««ƒ¬≈¿»»√»

:‡e‰ C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»

ÈÈcב  CÈÂ¯wÓ ‡„Áa CÈa ÁÎzLÈ È¯‡¬≈ƒ¿¿«≈»«¬»ƒƒ¿»«¿»
˙È „aÚÈ Èc ‡˙z‡ B‡ ¯·b CÏ ·‰È C‰Ï‡¡»»»≈»¿«ƒ¿»ƒ«¿≈»
:dÓÈ˜ ÏÚ ¯aÚÓÏ C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ LÈ·c¿ƒ√»¿»¡»»¿∆¿««¿»≈

ÔB‰Ïג  „È‚Òe ‡iÓÓÚ ˙ÂÚËÏ ÁÏÙe ÏÊ‡Â«¬«¿«¿«¬««¿«»¿ƒ¿
‡iÓL ÈÏÈÁ ÏÎÏ B‡ ‡¯‰ÈÒÏ B‡ ‡LÓLÏe¿ƒ¿»¿ƒ¬»¿»≈≈¿«»

:˙È„wÙ ‡Ï Ècƒ»«≈ƒ

Â‰‡ד  ˙e‡È Úa˙˙Â ÚÓL˙Â CÏ ÔeeÁÈÂƒ«»¿ƒ¿»¿ƒ¿«»¿»
‡„‰ ‡z·ÚBz ˙„È·Ú˙‡ ‡Ób˙t ÔÂk ‡ËLÀ̃¿»≈«ƒ¿»»ƒ¿¬ƒ«∆¿»»»

:Ï‡¯NÈa¿ƒ¿»≈

‰‰È‡ה  ‡˙z‡ ˙È B‡ ‡e‰‰ ‡¯·b ˙È ˜t˙Â¿«≈»«¿»«»ƒ¿»«ƒ
˙Èa Ú¯˙Ï ÔÈ„‰ ‡LÈ· ‡Ób˙t ˙È e„·Ú Ècƒ¬»»ƒ¿»»ƒ»»≈ƒ¿«≈
‡˙z‡ ˙È B‡ ‡¯·b ˙È (CÈÂ¯˜Ï) CÈcƒ»¿ƒ¿»»«¿»»ƒ¿»

:Ôe˙eÓÈÂ ‡i·‡a ÔepÓb¯˙Â¿ƒ¿¿ƒ¿«¿«»ƒ

dxezd lr `xfr oa`

והּדבר  הּירּוׁשה. זֹו ל ׁשּתעמֹוד ְְְְֲֶַַַַַַָָָוהּטעם.
עבֹודת  על הּוא לדקּדק, הּׁשֹופט ְְְֲִֵֵֶַַַַַׁשּיתחיל
תּטע  לא ּכמֹו ּבתחּלה, המפּורסמת ְְְְִִִִִֶֶַַָֹּגילּולים
גילּולים, עבֹודת מׁשּפט כן ּכי אׁשרה. ְְֲֲִִִִֵֵַַָל

:ּבּתו אחת ֶַַַַַָאחר
ak‰·vÓ EÏ ÌÈ˜˙ ‡ÏÂ לעבֹודת . ¿…»ƒ¿«≈»ֲַַ

ׁשּלא  מּצבה רק ׂשנא. אׁשר והעד, ְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֹגילּולים.
והעד  אסּורה. איננה גילּולים ְֲֲִִֵֵֶַַָָָלעבֹודת

יעקב: וּיׁשלח ּבפרׁשת ְְֱֲִֶַַַַַָָָֹהּנאמן,

`EÈ‰Ï‡ '‰Ï ÁaÊ˙ ‡Ï ּכאׁשר הּנה . …ƒ¿««¡…∆ֲִֵֶַ
הּוא  ּגם ּכי הזּכיר והּמּצבה, האׁשרה ְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָהזּכיר

מּום: ּבעל ּכל לּׁשם לזּבֹוח c·¯אסּור Ïk ְִֵַַַַָָ…»»
Ú¯:מּום ּפירּוׁש .˙·ÚB˙ Èk ּכטעם . »ֵƒ¬«ְַַ

לזבחֹו, עֹונׁש ויׁש .לפחת נא ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָהקריבהּו
חּוץ  ּכלל זֹובח אינּנּו לאׁשר עֹונׁש ְְֲֵֵֵֶֶֶַַָואין

ִֵַמהחּיּוב:
a‡ˆnÈ Èk האׁשרה ׁשהזּכיר ואחר .בקרּב . ƒƒ»≈ְְְְְֲִִִֵֶַַָָ

ׁשב  לּכל, ּבפרהסיא ׁשהיא הּמזּבח ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹאצל

ּגילּולים: עבֹודת על הּיחיד על ְְֲִִִִַַַַַָלהזהיר
B˙È¯a ¯B·ÚÏ ּדקּדּוק להעמידֹו. הפ . «¬¿ƒְְֲִִֵֶַ

הּיסֹוד: ּבספר ְְְִֵֶַַַוּיׁשּתחּו.
bÌÈ¯Á‡ ÌÈ‰Ï‡ ּבני מעׂשה ּפסילים, . ¡…ƒ¬≈ƒְְֲִִֵֵַ

‰ÌÈÓM.אדם: ‡·ˆÏÂ Á¯iÏÂ LÓMÏÂ ָָ¿«∆∆¿«»≈«¿ƒ¿»«»«ƒ
אלהים: מעׂשה ˆÈ˙Èeׁשהם ‡Ï ¯L‡. ֱֲִֵֵֶַֹ¬∆…ƒƒƒ

מעׂשי: הם ואם ְְְֲִֵַַָָלעבדם.
c·ËÈ‰ zL¯„Â היטב וכן, מאד. מאד . ¿»«¿»≈≈ְְְֵֵֵֹֹ

טֹוב: מּגזרת רחֹוק מעט והּוא לי. ְְְִִִַַָָָחרה



כט mihtey zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn g"k oey`x meil inei xeriy
הּדין" את עליו ׁשּיקּבל הפסוק)עד על רש"י להיֹות (לשון יכֹול לקּימֹו, האדם על וגֹוזר הּדין את ּפֹוסק ׁשהּׁשֹופט ׁשאף ונמצא . ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ

ּבפעל. הּדין ּפסק את ׁשּיקּימּו ּברצּועה וכֹופה הּמּכה לׁשֹוטר צריכים ולכן לעׂשֹותֹו. האדם ירצה ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹׁשּלא
ׁשּמסּביר  "יֹועץ", על־ידי והּוא מרצֹון, לקּימֹו הּוא יכֹול הּׁשֹופט, ּגזרת את לקּים מּדּוע מעצמֹו מבין אינֹו ּכׁשהאדם ּגם ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָא

הּׁשֹופט. ּדברי את לקּים - לֹו וטֹוב היא, טֹובה" ׁש"עצה ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָלאדם
אינֹו והאדם הּתֹורה, ּדין ּפסקי על לעבֹור האדם את מפּתה הרע הּיצר הּגלּות, ּדבזמן הּלׁשֹונֹות, ׁשּנּויי יּובנּו ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָועל־ּפי־זה

ל"ׁשֹוטר". צריכים ולכן לקּימם, ְְְְְִִֵֵֶַָָרֹוצה
הּיעּוד ּכׁשּיתקּים לעתיד־לבא ב)א יג, רּוח (זכריה נצטר"ואת לא הרע, מציאּות ותתּבּטל הארץ", מן אעביר הּטמאה ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻ

נקּים  הּתֹורה, והֹוראֹות מׁשּפטי לקּים יפסקּו ּדין' וה'ּבית ׁשהּׁשֹופטים ,"ׁשֹופטי "אׁשיבה יהיה אז ׁשּגם אף ּכי ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָלׁשֹוטר.
."יֹועצי" ּבבחינת – הּטֹוב מרצֹוננּו עזרא עזרא עזרא עזרא ּדבריו אבןאבןאבןאבן ְְְֲִִִֵֵַַַָָ

(èé)çwú-àìå íéðt øékú àì ètLî ähú-àì«Ÿ©¤´¦§½̈¬Ÿ©¦−¨¦®§«Ÿ¦©´
éøác ólñéå íéîëç éðéò øeòé ãçMä ék ãçL½Ÿ©¦´©ÀŸ©§©¥Æ¥¥´£¨¦½¦«©¥−¦§¥¬

:í÷écö©¦¦«
i"yx£ËtLÓ ‰h˙Œ‡Ï∑ּכמׁשמעֹו.ÌÈt ¯Èk˙ ‡Ï∑ לזה ר יהא ׁשּלא לּדּין אזהרה הּטענֹות, ּבׁשעת אף …«∆ƒ¿»ְְַָ…«ƒ»ƒְְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹ

לזה, טענֹותיו וקׁשה מסּתּתמין חברֹו, את מכּבד ׁשהּדּין זה ׁשּכׁשרֹואה לפי יֹוׁשב, ואחד עֹומד .אחד ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
„ÁL Áw˙Œ‡ÏÂ∑(ספרי)צדק אפּלּו eÚÈ¯.לׁשּפט „ÁM‰ Èk∑(קה ׁשּלא (כתובות אפׁשר אי מּמּנּו, ׁשחד מּׁשּקּבל ¿…ƒ«…«ְֲִִֶֶֹƒ«…«¿«≈ְִִִִֵֶֶֶֶַָֹֹ

ּבזכּותֹו להּפ אצלֹו לבבֹו את ˆÌ˜Èc.יּטה È¯·c∑,הּמצּדקים אמת ּדברים עזרא עזרא עזרא עזרא .מׁשּפטי אבןאבןאבןאבן ְְְְִֵֶֶֶַַָƒ¿≈«ƒƒְְְְֱִִִֵֶַָָֻ

(ë)õøàä-úà zLøéå äéçz ïòîì ócøz ÷ãö ÷ãö¤¬¤¤−¤¦§®Ÿ§©³©¦«§¤Æ§¨«©§¨´¤¨½̈¤
éäìà ýåýé-øLàñ :Cì ïúð E £¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«

i"yx£Ûc¯z ˜„ˆ לב)∑ˆ„˜ סנהדרין ּביתּֿדין (ספרי. אחר יפה הּל.zL¯ÈÂ ‰ÈÁz ÔÚÓÏ∑ הּדּינין מּנּוי הּוא ּכדאי ∆∆∆∆ƒ¿…ִֵֵֶַַַָ¿««ƒ¿∆¿»«¿»ְִִַַַָ
אדמתן הּכׁשרים  על ּולהֹוׁשיבן יׂשראל את עזרא עזרא עזרא עזרא .להחיֹות אבןאבןאבןאבן ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָ

(àë)ýåýé çaæî ìöà õò-ìk äøLà Eì òhú-àì«Ÿ¦©¬§²£¥−̈¨¥®¥À¤¦§©²§Ÿ̈¬
éäìà:Cl-äNòz øLà E ¡Ÿ¤−£¤¬©«£¤¨«

i"yx£‰¯L‡ EÏ Úh˙Œ‡Ï∑,נטיעתּה מּׁשעת עליה נטיעתּהלחּיבֹו על תעׂשה' ּב'לא עֹובר עבדּה, לא .ואפּלּו …ƒ«¿¬≈»ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ
EÈ‰Ï‡ '‰ ÁaÊÓ Ïˆ‡ ıÚ Ïk ‰¯L‡ EÏ Úh˙Œ‡Ï∑ּבית ּולבֹונה אילן לנֹוטע הּבית אזהרה .ּבהר …ƒ«¿¬≈»»≈≈∆ƒ¿«¡…∆ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָ

(áë)éäìà ýåýé àðN øLà äávî Eì íé÷ú-àìåñ :E §«Ÿ¨¦¬§−©¥¨®£¤¬¨¥−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«
i"yx£‰·vÓ EÏ ÌÈ˜˙Œ‡ÏÂ∑ להקריב אחת, אבן לּׁשמים מּצבת אפּלּו N‡.עליה ¯L‡∑ אבנים מזּבח ¿…»ƒ¿«≈»ְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ¬∆»≈ְֲִִַָ

ÏÂ‡יט  ÔÈt‡ Ú„BÓzL˙ ‡Ï ÔÈ„ ÈÏˆ˙ ‡Ï»«¿≈ƒ»ƒ¿¿««ƒ¿»
ÈÈÚ ¯eÚÓ ‡„ÁL È¯‡ ‡„ÁL Ïa˜¿̇«≈…¬»¬≈…¬»¿«≈≈≈

:ÔÈˆÈ¯˙ ÈÓb˙t Ï˜Ï˜Óe ÔÈÓÈkÁ«ƒƒ¿«¿≈ƒ¿»≈¿ƒƒ

ÈÁÈ˙cכ  ÏÈ„a ÛÈ„¯ È‰z ‡ËL˜ ‡ËLÀ̃¿»À¿»¿≈»ƒ¿ƒ¿≈≈
:CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈc ‡Ú¯‡ ˙È ˙¯È˙Â¿≈«»«¿»«¿»¡»»»≈»

ËÒa¯כא  ÔÏÈ‡ Ïk ˙¯L‡ CÏ ·Bv˙ ‡Ï»ƒ»¬≈«»ƒ»ƒ¿«
:CÏ „aÚ˙ Èc C‰Ï‡ ÈÈc ‡Áa„Ó«¿¿»«¿»¡»»ƒ«¿∆»

‡C‰Ï:כב  ÈÈ ÈÒ Èc ‡Ó˜ CÏ ÌÈ˜˙ ‡ÏÂ¿»¿ƒ»»»ƒ»≈¿»¡»»

dxezd lr `xfr oa`

gi עֹומדת ּומצוה מצוה ׁשּכל ְְִִִֶֶֶַַָָָאףֿעלּֿפי
להּדבק  ּדרׁש ּכדמּות יׁש עצמּה, ְְְְְִִִֵֵֵַָָָּבפני

וטעם אףֿעלּֿפי ÌÈËÙBLהּפרׁשּיֹות: . ְִַַַָָ¿ƒִַַ
למקֹום  ּפעמים ׁשלׁשה ללכת חיב ְְְִִֶֶֶַַָָָָָֹׁשאּתה
ּתׁשאל  וׁשם הּמקּדׁש, מׁשרתי ְְְְְֲִִִֵַַַָָָֹהּכהנים
עד  ל יסּפיק לא זה והּמׁשּפטים, ְְְְִִִִֵֶַַַַָֹֻמהחּקים
וׁשֹוטרים  .ׁשערי ּבכל ׁשֹופטים ל ְְְְְְְִִִֶֶָָׁשּיהיּו

וכן, ּומֹוׁשל. ׁשֹוטר מּגזרת הּמֹוׁשלים, ְְְִִִֵֵֵֵַַהם
יׁשּפֹוט, הּׁשֹופט ּכי והּטעם, ּבארץ. ְְְִִִֵֶַַַַָָָמׁשטרֹו

המעות: יכריח EÈ¯ÚLוהּׁשֹוטר ÏÎa וכן . ְְְִֵֵַַַַַ¿»¿»∆ְֵ
יהֹוׁשפט: ׁשעׂשה ּבכל EÈË·LÏמצאנּו . ְֶָָָָָָƒ¿»∆ְָ

וׁשבט: ׁשבט ‰ÌÚׁשער ˙‡ eËÙLÂ ׁשב . ֵֵֶֶַַָ¿»¿∆»»ָ
הּׁשֹופטים: ְִֶַאל

hiËtLÓ ‰h˙ ‡Ï אחד ּכל עם . …«∆ƒ¿»ִֶָָ

ידּבר: ּבּפסּוק ˙Èk¯מהּׁשֹופטים ּפירׁשּתיו . ְְִֵֵַַ«ƒְִֵַַָ
ּבּמׁשּפט: ּפנים תּכירּו ְִִִַַָָֹלא

k˜„ˆ וטעם ˆ„˜ ידּבר. הריב ּבעלי עם . ∆∆∆∆ְְֲִִֵֵַַַַָ
אֹו ּבֹו ׁשּירויח צדק, לדּבר ּפעמים ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָׁשני
.היֹות ימי ּכל ּפעם, אחר ּפעם אֹו ְְְֱִֵַַַַַַַָיפסיד.

לחּזּוק: ÈÁz‰אֹו ÔÚÓÏ אל הּבאים עם . ְִ¿««ƒ¿∆ִִֶַָ
ידּבר: ידּבר.zL¯ÈÂ‰הארץ ּבניהם עם . ְֵֶַָָ¿»«¿»ְְִֵֵֶַ
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לּכנענים. היתה חק ּכי ׂשנא, זֹו ואת לעׂשֹות, צּוה אדמה האבֹות,ּומזּבח ּבימי לֹו אהּובה ׁשהיתה ּפי על ואף ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

ּכֹוכבים  לעבֹודת חק אּלּו ׁשעׂשאּוה מאחר ׂשנאּה, עזרא עזרא עזרא עזרא .עכׁשו אבןאבןאבןאבן ְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹ

æé(à)éäìà ýåýéì çaæú-àìøLà äNå øBL E «Ÿ¦§©Á©«Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹´¨¤À£¤̧
éäìà ýåýé úáòBú ék òø øác ìk íeî Bá äéäéE ¦«§¤¬Æ½−Ÿ¨¨´¨®¦¯«£©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−

ñ :àeä«
i"yx£Ú¯ ¯·c Ïk 'B‚Â ÁaÊ˙Œ‡Ï∑(ספרי) ידי על ּבּקדׁשים למפּגל ׁשאר אזהרה ּבֹו נדרׁשּו ועֹוד רע, ּדּבּור …ƒ¿«¿…»»»ְְְְְְְֳִִִֵֵַַַַַַָָָָ

קדׁשים ּבׁשחיטת ב)ּדרׁשֹות לו עזרא עזרא עזרא עזרא .(זבחים אבןאבןאבןאבן ְְִִִַָָָ

(á)éøòL ãçàa Eaø÷á àöné-ékýåýé-øLà E ¦«¦¨¥³§¦§§Æ§©©´§¨¤½£¤§Ÿ̈¬
éäìà-úà äNòé øLà äMà-Bà Léà Cì ïúð E ¡Ÿ¤−Ÿ¥´¨®¦´«¦À̈£¤̧©«£¤¯¤

éäìà-ýåýé éðéòa òøä:Búéøa øáòì E ¨©²§¥¥¬§Ÿ̈«¡Ÿ¤−©«£¬Ÿ§¦«
i"yx£B˙È¯a ¯·ÚÏ∑ ּכֹוכבים עבֹודת לעבד ׁשּלא אּתכם ה' ּכרת עזרא עזרא עזרא עזרא .אׁשר אבןאבןאבןאבן «¬…¿ƒְֲֲֲִִֶֶֶַַַָָֹֹ

(â)íäì eçzLiå íéøçà íéäìà ãáòiå Cìiå©¥À¤©©«£ŸÆ¡Ÿ¦´£¥¦½©¦§©−¨¤®
LîMìå|øLà íéîMä àáö-ìëì Bà çøiì Bà §©¤´¤´©¨¥À©²§¨§¨¬©¨©−¦£¤¬

:éúéeö-àì«Ÿ¦¦«¦
i"yx£È˙ÈeˆŒ‡Ï ¯L‡∑ח)לעבדם עזרא עזרא עזרא עזרא .(מגילה אבןאבןאבןאבן ¬∆…ƒƒƒְְָָ

(ã)ïBëð úîà äpäå áèéä zLøãå zòîLå Eì-ãbäå§ª©§−§¨¨®§¨§¨«©§¨´¥¥½§¦¥³¡¤Æ¨´
:ìàøNéa úàfä äáòBzä äúNòð øácä©¨½̈¤«¤§¨²©«¥¨¬©−Ÿ§¦§¨¥«

i"yx£ÔBÎ∑ העדּות עזרא עזרא עזרא עזרא .מכּון אבןאבןאבןאבן »ְֵָָֻ

(ä)àåää äMàä-úà Bà àeää Léàä-úà úàöBäå§«¥¨´¤¨¦´©¿Á¤¨«¦¨̧©¦¹
éøòL-ìà äfä òøä øácä-úà eNò øLà-úà E £¤´Â¨Â¤©¨¨̧¨©³©¤Æ¤§¨¤½¤

:eúîå íéðáàa ízì÷ñe äMàä-úà Bà Léàä̈¦¾−¤¨«¦¨®§©§¨¬¨«£¨¦−¨¥«

È‰Èא  Èc ¯n‡Â ¯Bz C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÒBk˙ ‡Ï»ƒ√»¿»¡»»¿ƒ»ƒ¿≈
Ì„˜ ˜Á¯Ó È¯‡ LÈa ÌÚcÓ Ïk ‡ÓeÓ d·≈»…ƒ««ƒ¬≈¿»»√»

:‡e‰ C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»

ÈÈcב  CÈÂ¯wÓ ‡„Áa CÈa ÁÎzLÈ È¯‡¬≈ƒ¿¿«≈»«¬»ƒƒ¿»«¿»
˙È „aÚÈ Èc ‡˙z‡ B‡ ¯·b CÏ ·‰È C‰Ï‡¡»»»≈»¿«ƒ¿»ƒ«¿≈»
:dÓÈ˜ ÏÚ ¯aÚÓÏ C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ LÈ·c¿ƒ√»¿»¡»»¿∆¿««¿»≈

ÔB‰Ïג  „È‚Òe ‡iÓÓÚ ˙ÂÚËÏ ÁÏÙe ÏÊ‡Â«¬«¿«¿«¬««¿«»¿ƒ¿
‡iÓL ÈÏÈÁ ÏÎÏ B‡ ‡¯‰ÈÒÏ B‡ ‡LÓLÏe¿ƒ¿»¿ƒ¬»¿»≈≈¿«»

:˙È„wÙ ‡Ï Ècƒ»«≈ƒ

Â‰‡ד  ˙e‡È Úa˙˙Â ÚÓL˙Â CÏ ÔeeÁÈÂƒ«»¿ƒ¿»¿ƒ¿«»¿»
‡„‰ ‡z·ÚBz ˙„È·Ú˙‡ ‡Ób˙t ÔÂk ‡ËLÀ̃¿»≈«ƒ¿»»ƒ¿¬ƒ«∆¿»»»

:Ï‡¯NÈa¿ƒ¿»≈

‰‰È‡ה  ‡˙z‡ ˙È B‡ ‡e‰‰ ‡¯·b ˙È ˜t˙Â¿«≈»«¿»«»ƒ¿»«ƒ
˙Èa Ú¯˙Ï ÔÈ„‰ ‡LÈ· ‡Ób˙t ˙È e„·Ú Ècƒ¬»»ƒ¿»»ƒ»»≈ƒ¿«≈
‡˙z‡ ˙È B‡ ‡¯·b ˙È (CÈÂ¯˜Ï) CÈcƒ»¿ƒ¿»»«¿»»ƒ¿»

:Ôe˙eÓÈÂ ‡i·‡a ÔepÓb¯˙Â¿ƒ¿¿ƒ¿«¿«»ƒ

dxezd lr `xfr oa`

והּדבר  הּירּוׁשה. זֹו ל ׁשּתעמֹוד ְְְְֲֶַַַַַַָָָוהּטעם.
עבֹודת  על הּוא לדקּדק, הּׁשֹופט ְְְֲִֵֵֶַַַַַׁשּיתחיל
תּטע  לא ּכמֹו ּבתחּלה, המפּורסמת ְְְְִִִִִֶֶַַָֹּגילּולים
גילּולים, עבֹודת מׁשּפט כן ּכי אׁשרה. ְְֲֲִִִִֵֵַַָל

:ּבּתו אחת ֶַַַַַָאחר
ak‰·vÓ EÏ ÌÈ˜˙ ‡ÏÂ לעבֹודת . ¿…»ƒ¿«≈»ֲַַ

ׁשּלא  מּצבה רק ׂשנא. אׁשר והעד, ְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֹגילּולים.
והעד  אסּורה. איננה גילּולים ְֲֲִִֵֵֶַַָָָלעבֹודת

יעקב: וּיׁשלח ּבפרׁשת ְְֱֲִֶַַַַַָָָֹהּנאמן,

`EÈ‰Ï‡ '‰Ï ÁaÊ˙ ‡Ï ּכאׁשר הּנה . …ƒ¿««¡…∆ֲִֵֶַ
הּוא  ּגם ּכי הזּכיר והּמּצבה, האׁשרה ְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָהזּכיר

מּום: ּבעל ּכל לּׁשם לזּבֹוח c·¯אסּור Ïk ְִֵַַַַָָ…»»
Ú¯:מּום ּפירּוׁש .˙·ÚB˙ Èk ּכטעם . »ֵƒ¬«ְַַ

לזבחֹו, עֹונׁש ויׁש .לפחת נא ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָהקריבהּו
חּוץ  ּכלל זֹובח אינּנּו לאׁשר עֹונׁש ְְֲֵֵֵֶֶֶַַָואין

ִֵַמהחּיּוב:
a‡ˆnÈ Èk האׁשרה ׁשהזּכיר ואחר .בקרּב . ƒƒ»≈ְְְְְֲִִִֵֶַַָָ

ׁשב  לּכל, ּבפרהסיא ׁשהיא הּמזּבח ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹאצל

ּגילּולים: עבֹודת על הּיחיד על ְְֲִִִִַַַַַָלהזהיר
B˙È¯a ¯B·ÚÏ ּדקּדּוק להעמידֹו. הפ . «¬¿ƒְְֲִִֵֶַ

הּיסֹוד: ּבספר ְְְִֵֶַַַוּיׁשּתחּו.
bÌÈ¯Á‡ ÌÈ‰Ï‡ ּבני מעׂשה ּפסילים, . ¡…ƒ¬≈ƒְְֲִִֵֵַ

‰ÌÈÓM.אדם: ‡·ˆÏÂ Á¯iÏÂ LÓMÏÂ ָָ¿«∆∆¿«»≈«¿ƒ¿»«»«ƒ
אלהים: מעׂשה ˆÈ˙Èeׁשהם ‡Ï ¯L‡. ֱֲִֵֵֶַֹ¬∆…ƒƒƒ

מעׂשי: הם ואם ְְְֲִֵַַָָלעבדם.
c·ËÈ‰ zL¯„Â היטב וכן, מאד. מאד . ¿»«¿»≈≈ְְְֵֵֵֹֹ

טֹוב: מּגזרת רחֹוק מעט והּוא לי. ְְְִִִַַָָָחרה



mihteyל zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn g"k oey`x meil inei xeriy

i"yx£'B‚Â EÈ¯ÚL Ï‡ 'B‚Â ‡e‰‰ LÈ‡‰Œ˙‡ ˙‡ˆB‰Â∑ׁשערי "אל טֹועה,":הּמתרּגם ,'ּדינ ּבית 'לתרע ¿≈»∆»ƒ«¿∆¿»∆¿ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָ
ׁשנינּו: למּטה (ספרי)ׁשּכן "ׁשערי" נאמר ּבֹו? ׁשּנּדֹון ׁשער אּלא אינֹו אֹו ּבֹו. ׁשעבד ׁשער זה ,"ׁשערי "אל ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

למעלה, "ׁשערי" ׁשער ונאמר למּטה, האמּור "ׁשערי" אף ּבֹו, ׁשעבד ׁשער למעלה, האמּור "ּׁשערי" מה ְְְְְְְְְֱֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ
'לקרוי' ותרּגּומֹו: ּבֹו, עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשעבד אבןאבןאבןאבן ְְְְִֶַַָָ

(å)ét-ìò|ìL Bà íéãò íéðLúnä úîeé íéãò äL ©¦´§©¦́¥¦À²§¨¬¥¦−©´©¥®
:ãçà ãò ét-ìò úîeé àì́Ÿ©½©¦−¥¬¤¨«

i"yx£‰LÏL B‡ ÌÈ„Ú ÌÈL∑ מ לׁשנים,אם ׁשלׁשה להּקיׁש ּבׁשלׁשה? ל ּפרט לּמה ּבׁשנים, עדּות תקּימת ¿«ƒ≈ƒ¿…»ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ
עדּות  ׁשלׁשה אף אחת, עדּות ּׁשנים ּכּלםמה ׁשּיּזּמּו עד זֹוממין נעׂשין ואין ו)אחת, עזרא עזרא עזרא עזרא .(מכות אבןאבןאבןאבן ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָֹֹֻ

(æ)ãéå Búéîäì äðLàøá Ba-äéäz íéãòä ãé©´¨«¥¦º¦«§¤³¨¦«Ÿ¨Æ©«£¦½§©¬
ô :Eaøwî òøä zøòáe äðøçàa íòä-ìk עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¨¨−̈¨©«£Ÿ¨®¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¤«

(ç)íc-ïéa ètLnì øáã Enî àìté ék|íãì ¦´¦¨¥Á¦§¸¨¹̈©¦§À̈¥«¨¸§¹̈
éøòLa úáéø éøác òâðì òâð ïéáe ïéãì ïéc-ïéaE ¥«¦´§¦À¥¬¤̧©Æ¨¤½©¦§¥¬¦−Ÿ¦§¨¤®
éäìà ýåýé øçáé øLà íB÷nä-ìà úéìòå zî÷åE §©§¨´§¨¦½¨¤©̧¨½£¤¬¦§©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−

:Ba«
i"yx£‡ÏtÈ Èk∑מּמ ּומכּסה נבּדל ׁשהּדבר ּופריׁשה, הבדלה לׁשֹון 'הפלאה' Ì„Ï.ּכל ÌcŒÔÈa∑ סנהדרין (ספרי. ƒƒ»≈ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָָָֻ≈»¿»

טהֹור פד) לדם טמא ּדם ÔÈ„Ï.ּבין ÔÈcŒÔÈa∑ חּיב לדין זּכאי ּדין Ú‚Ï.ּבין Ú‚ ÔÈ·e∑ לנגע טמא נגע ּבין ְֵֵָָָָ≈ƒ¿ƒְִִֵַַַָ≈∆«»∆«ְֵֵֶֶַַָ
¯È·˙.טהֹור  È¯·c∑ מזּכה וזה מחּיב זה מטהר, וזה מטּמא זה ּבּדבר: חֹולקים העיר חכמי zÓ˜Â.ׁשּיהיּו ָƒ¿≈ƒ…ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ¿«¿»

˙ÈÏÚÂ∑(פו הּמקּדׁש(סנהדרין ׁשּבית הּמקֹומֹות מלּמד מּכל עזרא עזרא עזרא עזרא .ּגבּה אבןאבןאבןאבן ¿»ƒ»ְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹ

(è)øLà èôMä-ìàå íiåìä íéðäkä-ìà úàáe¨À̈¤©«Ÿ£¦Æ©«§¦¦½§¤©̧Ÿ¥½£¤¬
øác úà Eì eãébäå zLøãå íää íéîia äéäé¦«§¤−©¨¦´¨¥®§¨«©§¨Æ§¦¦´§½¥−§©¬

:ètLnä©¦§¨«
i"yx£ÌiÂÏ‰ ÌÈ‰k‰∑ לוי מּׁשבט ׁשּיצאּו ‰‰Ì.הּכהנים ÌÈÓia ‰È‰È ¯L‡ ËÙM‰ŒÏ‡Â∑(ספרי)אפּלּו «…¬ƒ«¿ƒƒְֲִִִֵֵֶֶַָֹ¿∆«…≈¬∆ƒ¿∆«»ƒ»≈ֲִ

ׁשּבימי ׁשֹופט אּלא ל אין לֹו, לׁשמע צרי אּתה לפניו, ׁשהיּו ׁשֹופטים ּכׁשאר עזרא עזרא עזרא עזרא .אינֹו אבןאבןאבןאבן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ

ÔÈ„‰Òו  ‡˙Ïz B‡ ÔÈ„‰Ò ÔÈ¯z ¯ÓÈÓ ÏÚ«≈«¿≈«¬ƒ¿»»«¬ƒ
¯ÓÈÓ ÏÚ ÏË˜˙È ‡Ï ÏBË˜ ·iÁc ÏË˜˙Èƒ¿¿≈¿««¿»ƒ¿¿≈«≈«

:„Á „È‰Ò»ƒ»

dÏË˜ÓÏז  ‡˙ÈÓ„˜a d· È‰z ‡i„‰Ò„ ‡„È¿»¿«¬«»¿≈≈¿«¿≈»¿ƒ¿¿≈
LÈ·c „·Ú ÈlÙ˙e ‡˙È¯˙·a ‡nÚ ÏÎ„ ‡„ÈÂƒ»¿»«»¿«¿≈»¿«≈»≈¿ƒ

:CÈaÓƒ≈»

Óc‡ח  ÔÈa ‡È„Ï ‡Ób˙t CpÓ ÈÒÎzÈ È¯‡¬≈ƒƒ¿≈ƒ»ƒ¿»»¿ƒ»≈¿»
e¯È‚Ò LzÎÓ ÔÈ·e ‡È„Ï ‡È„ ÔÈa ‡Ó„Ïƒ¿»≈ƒ»¿ƒ»≈«¿«¿ƒ
CÈÂ¯˜a ‡È„ ‡z‚ÏÙ ÈÓb˙t e¯È‚Ò LzÎÓÏ¿«¿«¿ƒƒ¿»≈¿À¿»ƒ»¿ƒ¿»
C‰Ï‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡Ï ˜q˙Â Ìe˜˙e¿¿ƒ«¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿»¡»»

:da≈

È‰Èט  Èc ‡ic ˙ÂÏe È‡ÂÏ ‡i‰k ˙ÂÏ È˙È˙Â¿≈≈¿»»¬«»≈»≈¿»«»»ƒ¿≈
‡Ób˙t ˙È CÏ ÔeeÁÈÂ Úa˙˙Â Ôep‡‰ ‡iÓBÈa¿«»»ƒ¿ƒ¿«ƒ«»»ƒ¿»»

:‡È„„¿ƒ»

dxezd lr `xfr oa`

dÌÈ·‡a ÌzÏ˜Òe,ּכמֹו זאת. אֹו זה . ¿«¿»»¬»ƒְֶֹ
ׁשאמר  ּובעבּור ואתהן. אֹותֹו יׂשרפּו ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָּבאׁש
ּבגלּוי, הּדבר וׁשמעּת ּבּסתר, ל ְְְְְֵֶַַַַָָָָָוהּוגד
וׁשמעּת, ל ׁשהּוגד אףֿעלּֿפי לפרׁש ְְְְְִֵֶַַַַַָָָהּוצר

עדים: ׁשנים עלּֿפי רק יּומתּו ְְִִִֵַַַֹלא
eÌÈ„Ú ‰LÏL B‡,ׁשנים עדּות מקּבלים . ¿…»≈ƒְְְִִֵַַ

ּפ לא והּנה הּגאֹון. ּדעת ּבּתֹורה על ירׁש ְִֵֵֵַַַַַָָֹ
ועדּות  והאּׁשה, הּׁשאר, עדּות ּתקּוּבל ְְְְִִֵֵֵַַָָאם
עדים  ׁשני היּו אם אֹומרים, ויׁש הּמת. ְְְִִִֵֵֵֵֵַָאֹויב

יכריע  הּׁשליׁשי עדים, ׁשנים ְְְְִִִִִִִֵַַַַַמכחיׁשים
עדים  ׁשנים אֹומרים, ויׁש לחֹובה. אֹו ְְְְְִִִִֵֵַָלזכּות
אנחנּו וגם מהאחרים. ּוׁשלׁשה ְְְֲֲֲִִֵֵֵַַַָָָֹמהחכמים,

הּקּבלה: לדברי ּכרחנּו ּבעל ְְְְְִִִֵֵַַַָָָצריכים
fÌÈ„Ú‰ „È,וכן מהעדים. אחד ּכל יד . «»≈ƒְִֵֵֵֶַָָָ

ּכן: ורּבים העם. לבב .z¯Ú·eוּיּמס ְְִִֵַַַַָָƒ«¿»
ְִֵַּפירׁשּתיו:

g¯·c EnÓ ‡ÏtÈ Èk,ידּבר הּׁשֹופט עם . ƒƒ»≈ƒ¿»»ְִֵֵַַ
וזה  הּמת. להמית ׁשנים עדּות היֹות ְְְֱֲִִֵֵֶַַַָּבעבּור

חייב: לדם נקי ּדם ּבין לדם, ּדם ּבין ְְִֵֵֵַָָָָָָּפירּוׁש
וׁשם ÏtÈ‡ּומּלת ּדבר. מה' היּפלא ּכמֹו, . ִַƒ»≈ְְֲִֵֵָָָָ

ÔÈ„Ïמפֹורׁש: ÔÈc ÔÈa.ּבממֹון .Ú‚ ÔÈa ְָ≈ƒ¿ƒְָ≈∆«
Ú‚Ï ּדברי והּכלל, וחּבּורה. ּפצע ּכמֹו . »∆«ְְְְְִֵֶַַַָָ

ÈÏÚÂ˙ריבֹות: zÓ˜Â:ּפירׁשּתיו . ִ¿«¿»¿»ƒ»ְִֵַ
hÌiÂl‰ ÌÈ‰k‰יׁש ּכי ּפירׁשּתי, ּכאׁשר . «…¬ƒ«¿ƒƒְֲִִֵֵֶַַ

לוי: מייחּוס ׁשאינם ‰ËÙBMּכהנים Ï‡Â. ֲִִִִֵֵֶָֹ¿∆«≈
מּיד  הּתֹורה מׁשנה ׁשּכתב הּמל ְִִֶֶֶֶַַַַָָהּוא

‰ËÙBMהּכהנים: Ï‡Â:ׁשּיהיה ּבּמקֹום . ֲִַֹ¿∆«≈ְִֶֶַָ

mihtey zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn h"k ipy meil inei xeriy

(é)íB÷nä-ïî Eì eãébé øLà øácä ét-ìò úéNòå§¨¦À¨©¦³©¨¨Æ£¤´©¦´§½¦©¨´
øLà ìëk úBNòì zøîLå ýåýé øçáé øLà àeää©½£¤−¦§©´§Ÿ̈®§¨«©§¨´©«£½§−Ÿ£¤¬

:EeøBé«

(àé)-øLà ètLnä-ìòå EeøBé øLà äøBzä ét-ìò©¦̧©¹̈£¤´À§©©¦§¨²£¤
eãébé-øLà øácä-ïî øeñú àì äNòz Eì eøîàé«Ÿ§¬§−©«£¤®´Ÿ¨À¦©¨¨²£¤©¦¬

:ìàîNe ïéîé Eì§−¨¦¬§«Ÿ
i"yx£Ï‡ÓNe ÔÈÓÈ∑(ספרי) ׁשאֹומר ׁשּכן וכל ימין, ׁשהּוא ׂשמאל ועל ׂשמאל, ׁשהּוא ימין על ל אֹומר אפּלּו »ƒ¿…ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ

ׂשמאל  ׂשמאל, ועל ימין, ימין, על עזרא עזרא עזרא עזרא .ל אבןאבןאבןאבן ְְְְִִַַָָֹֹ

(áé)-ìà òîL ézìáì ïBãæá äNòé-øLà Léàäå§¨¦º£¤©«£¤´§¨À§¦§¦̧§³Ÿ©¤
ì ãîòä ïäkäéäìà ýåýé-úà íL úøLBà E ©Ÿ¥Æ¨«Ÿ¥º§¨³¤¨Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½−

òøä zøòáe àeää Léàä úîe èôMä-ìà¤©Ÿ¥®¥Æ¨¦´©½¦«©§¨¬¨−̈
:ìàøNiî עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¦¦§¨¥«

(âé)ñ :ãBò ïeãéæé àìå eàøéå eòîLé íòä-ìëå§¨¨−̈¦§§´§¦¨®§¬Ÿ§¦−«

i"yx£eÚÓLÈ ÌÚ‰ŒÏÎÂ∑(פט הרגל,(סנהדרין עד לֹו ׁשּממּתינים ּברגל ּוממ מּכאן אֹותֹו .יתין ¿»»»ƒ¿¿ְְִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָ

ß a`Îmgpn h"k ipy mei ß

(ãé)éäìà ýåýé øLà õøàä-ìà àáú-ékCì ïúð E ¦«¨´Ÿ¤¨À̈¤£¤̧§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧ÆŸ¥´½̈
Cìî éìò äîéNà zøîàå da äzáLéå dzLøéå¦«¦§−̈§¨©´§¨¨®§¨«©§À̈¨¦³¨¨©Æ¤½¤

:éúáéáñ øLà íéBbä-ìëk§¨©¦−£¤¬§¦«Ÿ¨«

(åè)éìò íéNz íBNýåýé øçáé øLà Cìî E ´¨¦³¨¤̧Æ¤½¤£¤¬¦§©²§Ÿ̈¬
éäìàéçà áøwî Ba Eéìò íéNz Eàì Cìî E ¡Ÿ¤−®¦¤´¤©¤À¨¦³¨¤̧Æ¤½¤´Ÿ

éìò úúì ìëeúéçà-àì øLà éøëð Léà E:àeä E ©À¨¥³¨¤̧Æ¦´¨§¦½£¤¬«Ÿ¨¦−«
ã ycew zegiyn zecewp ã(105 'nr ck zegiy ihewl)

מלמלמלמל עליעליעליעלי ּתּתּתּתׂשׂשׂשׂשיםיםיםים טו)ׂשׂשׂשׂשֹוֹוֹוֹוםםםם אמרּו(יז, א)רז"ל סב, וגו'.(ּגיטין ימלכּו מלכים ּבי ּדכתיב . . מלכים איקרּו ּדרּבנן ל מנא ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָָָָָֹ
הּמׁשנה צּוּוי קּיּום הינּו הּזה ּבּזמן מל מּנּוי ׁשּמצות ּכן, אם ו)מּובן א, ׁשאינֹו(אבֹות ׁשאֹומר מי יׁש והּנה, רב. ל עׂשה ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָ

אהבת  לֹו ׁשּיׁש אחד יהּודי ׁשאין יּתכן ולא יׂשראל, אלמן לא ׁשּכן הּיצר, עצת ׁשּזהּו לדעת, עליו רב. לעצמֹו למצא ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹמצליח
ׁשּלֹו הּיׁשּות ּכפּית ּכדי ּתֹו ּבאמת, ויחּפׂש יתיּגע אם - ּומצאת ויגעּת רב. לֹו להיֹות יכֹול ּומּמילא מּמּנּו, יֹותר ה' ויראת ְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָה'

ימצא. ּבוּדאי הּצדקה), על מעׂשין מּלׁשֹון ּכפּיה, לׁשֹון ְְְְְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָָ(עׂשה

ÔÓי  CÏ ÔeeÁÈ Èc ‡Ób˙t ¯ÓÈÓ ÏÚ „aÚ˙Â¿«¿≈«≈«ƒ¿»»ƒ¿«»ƒ
ÏÎk „aÚÓÏ ¯h˙Â ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡e‰‰ ‡¯˙‡«¿»«ƒƒƒ¿≈¿»¿ƒ«¿∆¿«¿…

:CpÙlÈ Ècƒ«¿À»

Ècיא  ‡Èc ÏÚÂ CpÙlÈ Èc ‡˙È¯B‡ ¯ÓÈÓ ÏÚ«≈««¿»ƒ«¿À»¿«ƒ»ƒ
Èc ‡Ób˙t ÔÓ ÈËÒ˙ ‡Ï „aÚz CÏ Ôe¯ÓÈÈ≈¿»«¿≈»ƒ¿≈ƒƒ¿»»ƒ

:‡Ï‡ÓNe ‡ÈnÈ CÏ ÔeeÁÈ¿«»«ƒ»¿»»

Ïa˜Ï‡יב  ‡Ïc ÏÈ„a ÚL¯a „aÚÈ Èc ¯·‚e¿«ƒ«¿≈ƒ¿«¿ƒ¿»¿«»»
ÈÈ Ì„˜ Ôn˙ ‡LnLÏ Ì‡˜c ‡‰k ÔÓƒ«¬»¿»≈¿«»»«»√»¿»
‡e‰‰ ‡¯·b ÏË˜˙ÈÂ ‡ic ÔÓ B‡ C‰Ï‡¡»»ƒ«»»¿ƒ¿¿≈«¿»«

:Ï‡¯NiÓ LÈ·c „·Ú ÈlÙ˙e¿«≈»≈¿ƒƒƒ¿»≈

ÔeÚÈL¯Èיג  ‡ÏÂ ÔeÏÁ„ÈÂ ÔeÚÓLÈ ‡nÚ ÏÎÂ¿»«»ƒ¿¿¿ƒ¿¬¿»«¿ƒ
:„BÚ

CÏיד  ·‰È C‰Ï‡ ÈÈc ‡Ú¯‡Ï ÏBÚ˙ È¯‡¬≈≈¿«¿»«¿»¡»»»≈»
‡kÏÓ ÈÏÚ ÈpÓ‡ ¯ÓÈ˙Â da ·˙È˙Â d˙¯È˙Â¿≈¿«¿≈≈«¿≈«¡«ƒ¬««¿»

:È¯ÁÒ· È„ ‡iÓÓÚ ÏÎk¿»«¿«»ƒ¿«¬»»

ÈÈטו  ÈÚ¯zÈ Èc ‡kÏÓ CÏÚ ÈpÓ˙ ‰‡pÓ«»»¿«≈¬»«¿»ƒƒƒ¿≈¿»
˙ÈÏ ‡kÏÓ CÏÚ ÈpÓz CÈÁ‡ BbÓ da C‰Ï‡¡»»≈ƒ«»¿«≈¬»«¿»≈
‡Ï Èc È¯Îe ¯·b CÏÚ ‰‡pÓÏ eL¯ CÏ»¿¿«»»¬»¿«¿«ƒ»

:‡e‰ CeÁ‡¬

dxezd lr `xfr oa`

`iEe¯BÈ ¯L‡ ‰¯Bz‰ Èt ÏÚ ּבּדבר . «ƒ«»¬∆ַָָ
ְַָהּמּופלא:

ai‡e‰‰ LÈ‡‰ ˙Óe.ימיתּוהּו ּדין ּבית . ≈»ƒ«ְִִֵ
וכאׁשר  ויראּו. יׁשמעּו יׂשראל וכל ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָוהּטעם,

ׁשהּו הּמׁשּפטים ּבאר הּׁשֹופט, חיב הזּכיר א ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָ
ְְָָלׁשמרם:



לי mihtey zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn g"k oey`x meil inei xeriy

i"yx£'B‚Â EÈ¯ÚL Ï‡ 'B‚Â ‡e‰‰ LÈ‡‰Œ˙‡ ˙‡ˆB‰Â∑ׁשערי "אל טֹועה,":הּמתרּגם ,'ּדינ ּבית 'לתרע ¿≈»∆»ƒ«¿∆¿»∆¿ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָ
ׁשנינּו: למּטה (ספרי)ׁשּכן "ׁשערי" נאמר ּבֹו? ׁשּנּדֹון ׁשער אּלא אינֹו אֹו ּבֹו. ׁשעבד ׁשער זה ,"ׁשערי "אל ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

למעלה, "ׁשערי" ׁשער ונאמר למּטה, האמּור "ׁשערי" אף ּבֹו, ׁשעבד ׁשער למעלה, האמּור "ּׁשערי" מה ְְְְְְְְְֱֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ
'לקרוי' ותרּגּומֹו: ּבֹו, עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשעבד אבןאבןאבןאבן ְְְְִֶַַָָ

(å)ét-ìò|ìL Bà íéãò íéðLúnä úîeé íéãò äL ©¦´§©¦́¥¦À²§¨¬¥¦−©´©¥®
:ãçà ãò ét-ìò úîeé àì́Ÿ©½©¦−¥¬¤¨«

i"yx£‰LÏL B‡ ÌÈ„Ú ÌÈL∑ מ לׁשנים,אם ׁשלׁשה להּקיׁש ּבׁשלׁשה? ל ּפרט לּמה ּבׁשנים, עדּות תקּימת ¿«ƒ≈ƒ¿…»ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ
עדּות  ׁשלׁשה אף אחת, עדּות ּׁשנים ּכּלםמה ׁשּיּזּמּו עד זֹוממין נעׂשין ואין ו)אחת, עזרא עזרא עזרא עזרא .(מכות אבןאבןאבןאבן ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָֹֹֻ

(æ)ãéå Búéîäì äðLàøá Ba-äéäz íéãòä ãé©´¨«¥¦º¦«§¤³¨¦«Ÿ¨Æ©«£¦½§©¬
ô :Eaøwî òøä zøòáe äðøçàa íòä-ìk עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¨¨−̈¨©«£Ÿ¨®¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¤«

(ç)íc-ïéa ètLnì øáã Enî àìté ék|íãì ¦´¦¨¥Á¦§¸¨¹̈©¦§À̈¥«¨¸§¹̈
éøòLa úáéø éøác òâðì òâð ïéáe ïéãì ïéc-ïéaE ¥«¦´§¦À¥¬¤̧©Æ¨¤½©¦§¥¬¦−Ÿ¦§¨¤®
éäìà ýåýé øçáé øLà íB÷nä-ìà úéìòå zî÷åE §©§¨´§¨¦½¨¤©̧¨½£¤¬¦§©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−

:Ba«
i"yx£‡ÏtÈ Èk∑מּמ ּומכּסה נבּדל ׁשהּדבר ּופריׁשה, הבדלה לׁשֹון 'הפלאה' Ì„Ï.ּכל ÌcŒÔÈa∑ סנהדרין (ספרי. ƒƒ»≈ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָָָֻ≈»¿»

טהֹור פד) לדם טמא ּדם ÔÈ„Ï.ּבין ÔÈcŒÔÈa∑ חּיב לדין זּכאי ּדין Ú‚Ï.ּבין Ú‚ ÔÈ·e∑ לנגע טמא נגע ּבין ְֵֵָָָָ≈ƒ¿ƒְִִֵַַַָ≈∆«»∆«ְֵֵֶֶַַָ
¯È·˙.טהֹור  È¯·c∑ מזּכה וזה מחּיב זה מטהר, וזה מטּמא זה ּבּדבר: חֹולקים העיר חכמי zÓ˜Â.ׁשּיהיּו ָƒ¿≈ƒ…ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ¿«¿»

˙ÈÏÚÂ∑(פו הּמקּדׁש(סנהדרין ׁשּבית הּמקֹומֹות מלּמד מּכל עזרא עזרא עזרא עזרא .ּגבּה אבןאבןאבןאבן ¿»ƒ»ְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹ

(è)øLà èôMä-ìàå íiåìä íéðäkä-ìà úàáe¨À̈¤©«Ÿ£¦Æ©«§¦¦½§¤©̧Ÿ¥½£¤¬
øác úà Eì eãébäå zLøãå íää íéîia äéäé¦«§¤−©¨¦´¨¥®§¨«©§¨Æ§¦¦´§½¥−§©¬

:ètLnä©¦§¨«
i"yx£ÌiÂÏ‰ ÌÈ‰k‰∑ לוי מּׁשבט ׁשּיצאּו ‰‰Ì.הּכהנים ÌÈÓia ‰È‰È ¯L‡ ËÙM‰ŒÏ‡Â∑(ספרי)אפּלּו «…¬ƒ«¿ƒƒְֲִִִֵֵֶֶַָֹ¿∆«…≈¬∆ƒ¿∆«»ƒ»≈ֲִ

ׁשּבימי ׁשֹופט אּלא ל אין לֹו, לׁשמע צרי אּתה לפניו, ׁשהיּו ׁשֹופטים ּכׁשאר עזרא עזרא עזרא עזרא .אינֹו אבןאבןאבןאבן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ

ÔÈ„‰Òו  ‡˙Ïz B‡ ÔÈ„‰Ò ÔÈ¯z ¯ÓÈÓ ÏÚ«≈«¿≈«¬ƒ¿»»«¬ƒ
¯ÓÈÓ ÏÚ ÏË˜˙È ‡Ï ÏBË˜ ·iÁc ÏË˜˙Èƒ¿¿≈¿««¿»ƒ¿¿≈«≈«

:„Á „È‰Ò»ƒ»

dÏË˜ÓÏז  ‡˙ÈÓ„˜a d· È‰z ‡i„‰Ò„ ‡„È¿»¿«¬«»¿≈≈¿«¿≈»¿ƒ¿¿≈
LÈ·c „·Ú ÈlÙ˙e ‡˙È¯˙·a ‡nÚ ÏÎ„ ‡„ÈÂƒ»¿»«»¿«¿≈»¿«≈»≈¿ƒ

:CÈaÓƒ≈»

Óc‡ח  ÔÈa ‡È„Ï ‡Ób˙t CpÓ ÈÒÎzÈ È¯‡¬≈ƒƒ¿≈ƒ»ƒ¿»»¿ƒ»≈¿»
e¯È‚Ò LzÎÓ ÔÈ·e ‡È„Ï ‡È„ ÔÈa ‡Ó„Ïƒ¿»≈ƒ»¿ƒ»≈«¿«¿ƒ
CÈÂ¯˜a ‡È„ ‡z‚ÏÙ ÈÓb˙t e¯È‚Ò LzÎÓÏ¿«¿«¿ƒƒ¿»≈¿À¿»ƒ»¿ƒ¿»
C‰Ï‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡Ï ˜q˙Â Ìe˜˙e¿¿ƒ«¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿»¡»»

:da≈

È‰Èט  Èc ‡ic ˙ÂÏe È‡ÂÏ ‡i‰k ˙ÂÏ È˙È˙Â¿≈≈¿»»¬«»≈»≈¿»«»»ƒ¿≈
‡Ób˙t ˙È CÏ ÔeeÁÈÂ Úa˙˙Â Ôep‡‰ ‡iÓBÈa¿«»»ƒ¿ƒ¿«ƒ«»»ƒ¿»»

:‡È„„¿ƒ»

dxezd lr `xfr oa`

dÌÈ·‡a ÌzÏ˜Òe,ּכמֹו זאת. אֹו זה . ¿«¿»»¬»ƒְֶֹ
ׁשאמר  ּובעבּור ואתהן. אֹותֹו יׂשרפּו ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָּבאׁש
ּבגלּוי, הּדבר וׁשמעּת ּבּסתר, ל ְְְְְֵֶַַַַָָָָָוהּוגד
וׁשמעּת, ל ׁשהּוגד אףֿעלּֿפי לפרׁש ְְְְְִֵֶַַַַַָָָהּוצר

עדים: ׁשנים עלּֿפי רק יּומתּו ְְִִִֵַַַֹלא
eÌÈ„Ú ‰LÏL B‡,ׁשנים עדּות מקּבלים . ¿…»≈ƒְְְִִֵַַ

ּפ לא והּנה הּגאֹון. ּדעת ּבּתֹורה על ירׁש ְִֵֵֵַַַַַָָֹ
ועדּות  והאּׁשה, הּׁשאר, עדּות ּתקּוּבל ְְְְִִֵֵֵַַָָאם
עדים  ׁשני היּו אם אֹומרים, ויׁש הּמת. ְְְִִִֵֵֵֵֵַָאֹויב

יכריע  הּׁשליׁשי עדים, ׁשנים ְְְְִִִִִִִֵַַַַַמכחיׁשים
עדים  ׁשנים אֹומרים, ויׁש לחֹובה. אֹו ְְְְְִִִִֵֵַָלזכּות
אנחנּו וגם מהאחרים. ּוׁשלׁשה ְְְֲֲֲִִֵֵֵַַַָָָֹמהחכמים,

הּקּבלה: לדברי ּכרחנּו ּבעל ְְְְְִִִֵֵַַַָָָצריכים
fÌÈ„Ú‰ „È,וכן מהעדים. אחד ּכל יד . «»≈ƒְִֵֵֵֶַָָָ

ּכן: ורּבים העם. לבב .z¯Ú·eוּיּמס ְְִִֵַַַַָָƒ«¿»
ְִֵַּפירׁשּתיו:

g¯·c EnÓ ‡ÏtÈ Èk,ידּבר הּׁשֹופט עם . ƒƒ»≈ƒ¿»»ְִֵֵַַ
וזה  הּמת. להמית ׁשנים עדּות היֹות ְְְֱֲִִֵֵֶַַַָּבעבּור

חייב: לדם נקי ּדם ּבין לדם, ּדם ּבין ְְִֵֵֵַָָָָָָּפירּוׁש
וׁשם ÏtÈ‡ּומּלת ּדבר. מה' היּפלא ּכמֹו, . ִַƒ»≈ְְֲִֵֵָָָָ

ÔÈ„Ïמפֹורׁש: ÔÈc ÔÈa.ּבממֹון .Ú‚ ÔÈa ְָ≈ƒ¿ƒְָ≈∆«
Ú‚Ï ּדברי והּכלל, וחּבּורה. ּפצע ּכמֹו . »∆«ְְְְְִֵֶַַַָָ

ÈÏÚÂ˙ריבֹות: zÓ˜Â:ּפירׁשּתיו . ִ¿«¿»¿»ƒ»ְִֵַ
hÌiÂl‰ ÌÈ‰k‰יׁש ּכי ּפירׁשּתי, ּכאׁשר . «…¬ƒ«¿ƒƒְֲִִֵֵֶַַ

לוי: מייחּוס ׁשאינם ‰ËÙBMּכהנים Ï‡Â. ֲִִִִֵֵֶָֹ¿∆«≈
מּיד  הּתֹורה מׁשנה ׁשּכתב הּמל ְִִֶֶֶֶַַַַָָהּוא

‰ËÙBMהּכהנים: Ï‡Â:ׁשּיהיה ּבּמקֹום . ֲִַֹ¿∆«≈ְִֶֶַָ

mihtey zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn h"k ipy meil inei xeriy

(é)íB÷nä-ïî Eì eãébé øLà øácä ét-ìò úéNòå§¨¦À¨©¦³©¨¨Æ£¤´©¦´§½¦©¨´
øLà ìëk úBNòì zøîLå ýåýé øçáé øLà àeää©½£¤−¦§©´§Ÿ̈®§¨«©§¨´©«£½§−Ÿ£¤¬

:EeøBé«

(àé)-øLà ètLnä-ìòå EeøBé øLà äøBzä ét-ìò©¦̧©¹̈£¤´À§©©¦§¨²£¤
eãébé-øLà øácä-ïî øeñú àì äNòz Eì eøîàé«Ÿ§¬§−©«£¤®´Ÿ¨À¦©¨¨²£¤©¦¬

:ìàîNe ïéîé Eì§−¨¦¬§«Ÿ
i"yx£Ï‡ÓNe ÔÈÓÈ∑(ספרי) ׁשאֹומר ׁשּכן וכל ימין, ׁשהּוא ׂשמאל ועל ׂשמאל, ׁשהּוא ימין על ל אֹומר אפּלּו »ƒ¿…ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ

ׂשמאל  ׂשמאל, ועל ימין, ימין, על עזרא עזרא עזרא עזרא .ל אבןאבןאבןאבן ְְְְִִַַָָֹֹ

(áé)-ìà òîL ézìáì ïBãæá äNòé-øLà Léàäå§¨¦º£¤©«£¤´§¨À§¦§¦̧§³Ÿ©¤
ì ãîòä ïäkäéäìà ýåýé-úà íL úøLBà E ©Ÿ¥Æ¨«Ÿ¥º§¨³¤¨Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½−

òøä zøòáe àeää Léàä úîe èôMä-ìà¤©Ÿ¥®¥Æ¨¦´©½¦«©§¨¬¨−̈
:ìàøNiî עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¦¦§¨¥«

(âé)ñ :ãBò ïeãéæé àìå eàøéå eòîLé íòä-ìëå§¨¨−̈¦§§´§¦¨®§¬Ÿ§¦−«

i"yx£eÚÓLÈ ÌÚ‰ŒÏÎÂ∑(פט הרגל,(סנהדרין עד לֹו ׁשּממּתינים ּברגל ּוממ מּכאן אֹותֹו .יתין ¿»»»ƒ¿¿ְְִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָ

ß a`Îmgpn h"k ipy mei ß

(ãé)éäìà ýåýé øLà õøàä-ìà àáú-ékCì ïúð E ¦«¨´Ÿ¤¨À̈¤£¤̧§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧ÆŸ¥´½̈
Cìî éìò äîéNà zøîàå da äzáLéå dzLøéå¦«¦§−̈§¨©´§¨¨®§¨«©§À̈¨¦³¨¨©Æ¤½¤

:éúáéáñ øLà íéBbä-ìëk§¨©¦−£¤¬§¦«Ÿ¨«

(åè)éìò íéNz íBNýåýé øçáé øLà Cìî E ´¨¦³¨¤̧Æ¤½¤£¤¬¦§©²§Ÿ̈¬
éäìàéçà áøwî Ba Eéìò íéNz Eàì Cìî E ¡Ÿ¤−®¦¤´¤©¤À¨¦³¨¤̧Æ¤½¤´Ÿ

éìò úúì ìëeúéçà-àì øLà éøëð Léà E:àeä E ©À¨¥³¨¤̧Æ¦´¨§¦½£¤¬«Ÿ¨¦−«
ã ycew zegiyn zecewp ã(105 'nr ck zegiy ihewl)

מלמלמלמל עליעליעליעלי ּתּתּתּתׂשׂשׂשׂשיםיםיםים טו)ׂשׂשׂשׂשֹוֹוֹוֹוםםםם אמרּו(יז, א)רז"ל סב, וגו'.(ּגיטין ימלכּו מלכים ּבי ּדכתיב . . מלכים איקרּו ּדרּבנן ל מנא ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָָָָָֹ
הּמׁשנה צּוּוי קּיּום הינּו הּזה ּבּזמן מל מּנּוי ׁשּמצות ּכן, אם ו)מּובן א, ׁשאינֹו(אבֹות ׁשאֹומר מי יׁש והּנה, רב. ל עׂשה ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָ

אהבת  לֹו ׁשּיׁש אחד יהּודי ׁשאין יּתכן ולא יׂשראל, אלמן לא ׁשּכן הּיצר, עצת ׁשּזהּו לדעת, עליו רב. לעצמֹו למצא ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹמצליח
ׁשּלֹו הּיׁשּות ּכפּית ּכדי ּתֹו ּבאמת, ויחּפׂש יתיּגע אם - ּומצאת ויגעּת רב. לֹו להיֹות יכֹול ּומּמילא מּמּנּו, יֹותר ה' ויראת ְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָה'

ימצא. ּבוּדאי הּצדקה), על מעׂשין מּלׁשֹון ּכפּיה, לׁשֹון ְְְְְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָָ(עׂשה

ÔÓי  CÏ ÔeeÁÈ Èc ‡Ób˙t ¯ÓÈÓ ÏÚ „aÚ˙Â¿«¿≈«≈«ƒ¿»»ƒ¿«»ƒ
ÏÎk „aÚÓÏ ¯h˙Â ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡e‰‰ ‡¯˙‡«¿»«ƒƒƒ¿≈¿»¿ƒ«¿∆¿«¿…

:CpÙlÈ Ècƒ«¿À»

Ècיא  ‡Èc ÏÚÂ CpÙlÈ Èc ‡˙È¯B‡ ¯ÓÈÓ ÏÚ«≈««¿»ƒ«¿À»¿«ƒ»ƒ
Èc ‡Ób˙t ÔÓ ÈËÒ˙ ‡Ï „aÚz CÏ Ôe¯ÓÈÈ≈¿»«¿≈»ƒ¿≈ƒƒ¿»»ƒ

:‡Ï‡ÓNe ‡ÈnÈ CÏ ÔeeÁÈ¿«»«ƒ»¿»»

Ïa˜Ï‡יב  ‡Ïc ÏÈ„a ÚL¯a „aÚÈ Èc ¯·‚e¿«ƒ«¿≈ƒ¿«¿ƒ¿»¿«»»
ÈÈ Ì„˜ Ôn˙ ‡LnLÏ Ì‡˜c ‡‰k ÔÓƒ«¬»¿»≈¿«»»«»√»¿»
‡e‰‰ ‡¯·b ÏË˜˙ÈÂ ‡ic ÔÓ B‡ C‰Ï‡¡»»ƒ«»»¿ƒ¿¿≈«¿»«

:Ï‡¯NiÓ LÈ·c „·Ú ÈlÙ˙e¿«≈»≈¿ƒƒƒ¿»≈

ÔeÚÈL¯Èיג  ‡ÏÂ ÔeÏÁ„ÈÂ ÔeÚÓLÈ ‡nÚ ÏÎÂ¿»«»ƒ¿¿¿ƒ¿¬¿»«¿ƒ
:„BÚ

CÏיד  ·‰È C‰Ï‡ ÈÈc ‡Ú¯‡Ï ÏBÚ˙ È¯‡¬≈≈¿«¿»«¿»¡»»»≈»
‡kÏÓ ÈÏÚ ÈpÓ‡ ¯ÓÈ˙Â da ·˙È˙Â d˙¯È˙Â¿≈¿«¿≈≈«¿≈«¡«ƒ¬««¿»

:È¯ÁÒ· È„ ‡iÓÓÚ ÏÎk¿»«¿«»ƒ¿«¬»»

ÈÈטו  ÈÚ¯zÈ Èc ‡kÏÓ CÏÚ ÈpÓ˙ ‰‡pÓ«»»¿«≈¬»«¿»ƒƒƒ¿≈¿»
˙ÈÏ ‡kÏÓ CÏÚ ÈpÓz CÈÁ‡ BbÓ da C‰Ï‡¡»»≈ƒ«»¿«≈¬»«¿»≈
‡Ï Èc È¯Îe ¯·b CÏÚ ‰‡pÓÏ eL¯ CÏ»¿¿«»»¬»¿«¿«ƒ»

:‡e‰ CeÁ‡¬

dxezd lr `xfr oa`

`iEe¯BÈ ¯L‡ ‰¯Bz‰ Èt ÏÚ ּבּדבר . «ƒ«»¬∆ַָָ
ְַָהּמּופלא:

ai‡e‰‰ LÈ‡‰ ˙Óe.ימיתּוהּו ּדין ּבית . ≈»ƒ«ְִִֵ
וכאׁשר  ויראּו. יׁשמעּו יׂשראל וכל ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָוהּטעם,

ׁשהּו הּמׁשּפטים ּבאר הּׁשֹופט, חיב הזּכיר א ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָ
ְְָָלׁשמרם:



mihteyלב zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn h"k ipy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 104 cenr c"k wlg zegiyÎihewl itÎlr)

KlOd lW FciwtY zEdn©©§¦¤©¤¤

מלמלמלמל עליעליעליעלי ּתּתּתּתׂשׂשׂשׂשיםיםיםים טו)ׂשׂשׂשׂשֹוֹוֹוֹוםםםם (יז, ִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָ
ּדלכאֹורה  מאסּו". "אֹותי – "מל לנּו "ּתנה מּמּנּו יׂשראל ּכׁשּׁשאלּו הּנביא לׁשמּואל הּקּב"ה ּׁשאמר מה על הּׁשאלה ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָידּועה
הּקּב"ה  צּוה מּדּוע רצּוי, ּבלּתי ּדבר אכן זה אם ּולאיד לארץ? ּבכניסתן יׂשראל את הּקּב"ה ׁשּצּוה מהּמצֹות אחת ְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָהיא

?מל להם ּולמּנֹות יׂשראל ּבני ׁשל ּבּקׁשתם את למּלאת  ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹלׁשמּואל
הּמׁשנה  וכלׁשֹון ּכדבעי, ּתהיה הּמדינה ׁשהנהגת לפעל א) מּזה: למעלה זה אֹופּנים, ב' יׁשנם מל ּדבמּנּוי ּבחסידּות ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹמבאר
זה  אין עדין ּכדבעי, להיֹות צריכה ׁשהנהגתֹו מבין ּכׁשּבּׂשכל ּדגם ּבלעֹו" חּיים רעהּו את איׁש מלכּות, ׁשל מֹוראּה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ"אלמלא
ּבתמידּות, הּלב על ׁשּליט ּכׁשהּמח ב) הּיׁשר. ּבּדר יתנהג הּמל יראת על־ידי ורק חֹומד", והּלב רֹואה "העין ׁשּכן ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָֹמסּפיק,
ׁשהעם  ּדברים מבין העם" מּכל ּגבֹוּה ומעלה ׁש"מּׁשכמֹו מעלתֹו ּגדל מּצד ׁשהּמל אּלא להּנ"ל, מל ּבמּנּוי צר ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹאין

הבנתֹו. ּכפי מתנהגים הּמדינה אנׁשי ּגם ּפקּודֹותיו ועל־ידי להבין, יכֹולים אינם ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָמּצד־עצמם
והּמלך  הּקּב"ה, הּוא ואדֹונם ׁשּמלּכם יׂשראל, ּבבני הּוא לבני ועל־ּדר־זה יתּבר מלכּותֹו הּמגּלה ממּצע הּוא ּבׂשר־ודם ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻ

אֹופּנים: ב' ּבזה ׁשּיׁש ְִִֵֵֶֶַָָיׂשראל,
להם  ּכׁשּיׁש ב) .יתּבר אליו והּבּטּול הּיראה ּבהם ׁשּימׁשי למל זקּוקים ּכדבעי, להּקּב"ה הּבּטּול חסר יׂשראל ּכׁשּבבני ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָא)
מּמדרגתם  ׁשּלמעלה ּובּטּול יראה ועל־ידי־זה, אלקּות, ּבגּלּוי יֹותר נעלֹות ּדרגֹות ּבהם ממׁשי הּמלך והּיראה, ְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹהּבּטּול

ְִַַָמּצד־עצמם.
רק  למל ויצטרכּו מּצד־עצמם, ׁשמים יראת להם ׁשּיהיה ּבאפן יהיה יׂשראל ּבני ׁשּמּצב רצה הּנביא ּדׁשמּואל יּובן, ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹּובזה
חּיים  רעהּו את "איׁש ׁשל הּמּצב ׁשּימנע הּגֹוים", ּככל לׁשפטנּו מל" ּוכׁשּבּקׁשּו מהּׂשגתם, נעלית יראה ּבהם להמׁשי ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָּכדי

גֹו'". מאסּו אֹותי "ּכי הּקּב"ה אמר ולכן ׁשמים, ּביראת להם ׁשחסר מֹורה זה הרי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָּבלעֹו",
מאיזֹו ׁשמים, ּביראת ליהּודי חסר ׁשּכאׁשר מּכיון ,"מל לנּו "ּתנה יׂשראל ּבני לבּקׁשת הּקּב"ה הסּכים זאת למרֹות ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹאמנם
לּדרּגה  ּגם יּגיע ׁשּבּסֹוף עד ,מל עליו למּנֹות צרי מּיד אּלא מלכּותֹו, עליו ׁשּיקּבל עד לחּכֹות אי־אפׁשר ׁשּתהיה, ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָסּבה

.הּמל ּבתפקיד עזרא עזרא עזרא עזרא הּׁשנּיה אבןאבןאבןאבן ְְְִִֶֶַַַָ

(æè)íòä-úà áéLé-àìå íéñeñ Bl-äaøé-àì ÷ø©»«Ÿ©§¤´¦¼§«Ÿ¨¦³¤¨¨Æ
àì íëì øîà ýåýéå ñeñ úBaøä ïòîì äîéøöî¦§©½§¨§©−©©§´®©«Ÿ̈Æ¨©´¨¤½´Ÿ

ì ïeôñú:ãBò äfä Cøca áeL «Ÿ¦À¨²©¤¬¤©¤−«
i"yx£ÌÈÒeÒ BlŒ‰a¯ÈŒ‡Ï∑(כא ּבאים (סנהדרין ׁשהּסּוסים מצרימה, העם את יׁשיב ׁשּלא מרּכבּתֹו, ּכדי אּלא …«¿∆ƒְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

ּבׁשלמה ׁשּנאמר ּכמֹו י)מּׁשם, ּבחמּׁשים (מלכים-א וסּוס ּכסף מאֹות ּבׁשׁש מּמצרים מרּכבה וּתצא "וּתעלה : ְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ
."ּומאה  ֵָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 171 cenr h"i wlg zegiyÎihewl d`x ,df lka `ixheÎ`lwyl)©

dGd onGA mixvnA daiWId xEQ ¦̀©§¦¨§¦§©¦©§©©¤

עעעעֹוֹוֹוֹודדדד:::: ההההּזּזּזּזהההה ּבּבּבּבּדּדּדּדרררר ללללׁשׁשׁשׁשּוּוּוּובבבב תספתספתספתספּוּוּוּוןןןן ֹֹלאלאלאלא ֹֹֹֹֽֽֽֽ ִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹֽֽֽֽ
תֹוסיפּון לא ׁשּנאמר כּו' מצרים מארץ חּוץ העֹולם ּבכל לׁשּכֹון ז)מּתר הלכה ה, פרק מלכים הלכות רמב"ם טז. (יז, ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻ

הּמצֹות ּבספר הרמּב"ם ּפרׁש האּסּור מ"ו)ּבטעם לא־תעשה הּמגּנים (מצות ּכמנהגיהם ננהג וׁשּלא ּכפירתם נלמד ׁשּלא "ּכדי : ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹֻ
הּתֹורה". ְַַַָלדעת

ואּלּו מּמקֹומם, אֹותם והגלה ּבזה זה וערבם האּמֹות ּכל ּבלּבל אּׁשּור, מל סנחריב ׁש"עלה לאחר הרי זה, טעם ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֻּולפי
הם" אחרים אנׁשים עּתה מצרים ׁשּבארץ כה)הּמצרים הלכה יב, פרק ביאה אסורי ּבארץ (הלכות הּיׁשיבה לאּסּור מקֹום עֹוד אין , ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

ּבתחּלה. ׁשם ׁשהיּו הּמצרּיים אֹותם הם ׁשאין ּכיון מּמעׂשיהם ׁשּנלמד חׁשׁש אין ׁשהרי ְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָמצרים,

È˙טז  ·˙È ‡ÏÂ ÔÂÒeÒ dÏ ÈbÒÈ ‡Ï „BÁÏ¿»«¿≈≈»»¿»»≈»
ÈÈÂ ÔÂÒeÒ dÏ ‰‡bÒ‡Ï ÏÈ„a ÌÈ¯ˆÓÏ ‡nÚ«»¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿«¿»»≈»»«»
‡„‰ Á¯‡a ·ezÓÏ ÔeÙÒB˙ ‡Ï ÔBÎÏ ¯Ó‡¬«¿»¿¿ƒ¿…«»»

:„BÚ

dxezd lr `xfr oa`

ehÌÈNz ÌBN:רׁשּות ..¯Á·È ¯L‡ »ƒְ¬∆ƒ¿«
והּטעם, האּורים. מׁשּפט אֹו נביא ְְִִִִַַַַַָָעלּֿפי

אּתה: ּתבחר אׁשר ˙ÏÎeלא ‡Ïמּדר . ְֲִֶַַָֹ…«ִֶֶ
‡EÈÁ.האמת. ‡Ï מּמׁשּפחת ׁשאינּנּו ֱֶָ…»ƒְִִֵֶֶַַ

ּבֹו ׁשּכתּוב אףֿעלּֿפי אדֹומי, ולא ְְֲִִִֵֶַַָָֹיׂשראל.
היּו ההם ּבּימים הּסּוסים ּכי ּובעבּור .ֲִִִִֵַַַָָָָאחי

mihtey zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn h"k ipy meil inei xeriy
ׁשהאּסּור  ׁשּסֹובר נראה ּדבריו ּומּמׁשמעּות מצרים, ּבארץ לגּור מּתר הּזה ׁשּבּזמן ויפסק ׁשּיחּלק מצינּו לא ּברמּב"ם ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻאבל

ּבעי וטעמא הּזה, ּבּזמן ּגם ועוד)חל ד. סימן אבן־העזר בברכי־יוסף .(ראה ְְֲֵֶַַַַַָָָ
הּלבּוׁש ּכתב הּזה, ּבּזמן ּבקהל לבֹוא מצרי ּגר להּתר ּבנֹוגע ּדהּנה הּדבר, ּבבאּור לֹומר י)ויׁש סעיף־קטן ד סימן (אבן־העזר ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

אֹותֹו מּכל־מקֹום ּדמי, מחצה על ּכמחצה קבּוע וכל קבּוע, ליּה והוי ּבמקֹומֹותם, נׁשארּו מעּוטם ּדבוּדאי ְְְְְְֱֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ"ואף־על־ּגב
מּיד". ּומּתרים קּפריׁש מרּוּבא ּדּפריׁש וכל מהם, ּפֹורׁש הּוא הרי ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻׁשּמתּגּיר

מרּוּבא  ּדּפריׁש "ּכל מּדין הּוא סנחריב, לאחר ּגם ׁשּנׁשארּו מצרים מעּוט ׁשּיׁש אף ּבקהל לבֹוא לּמצרי ׁשההּתר ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָונמצא
ִָּפריׁש".

ׁשהם  ואף ּבמקֹומֹותם. ׁשּנׁשארּו מצרים אֹותם מחמת הּוא הּזה ּבּזמן ּבמצרים לדּור ׁשהאּסּור ּדידן, ּבּנּדֹון לֹומר יׁש ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָּולפי־זה
ׁשאינם  ּברב ּבטלים ואינם ּדמי" מחצה על ּכמחצה קבּוע ו"ּכל "קבּוע", הם אצלם לגּור הּבא לגּבי הרי ְְְְְְְְֱֱֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹמעּוט,

עזרא עזרא עזרא עזרא מצרּיים. אבןאבןאבןאבן ְִִִ

(æé)áäæå óñëå Bááì øeñé àìå íéLð Bl-äaøé àìå§³Ÿ©§¤Æ¨¦½§¬Ÿ¨−§¨®§¤´¤§¨½̈
:ãàî Bl-äaøé àì¬Ÿ©§¤−§«Ÿ

i"yx£ÌÈL BlŒ‰a¯È ‡ÏÂ∑לֹו ונאמר נׁשים, ׁשׁש לדוד לֹו ׁשהיּו ׁשּמצינּו י"ח, יב)אּלא מעט,(ש"ב "ואם : ¿…«¿∆»ƒְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָ
וכהנה"ו  ּכהנה ּל Ó‡„.אספה BlŒ‰a¯È ‡Ï ·‰ÊÂ ÛÒÎÂ∑(כא ליּתן(סנהדרין ּכדי אחרים:לאכסניאאּלא (ספרים ְְְִֵֵָָָָָֹ¿∆∆¿»»…«¿∆¿…ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָ

עזרא עזרא עזרא עזרא .לאפסניא) אבןאבןאבןאבן ְְַַָָ

(çé)Bì áúëå Bzëìîî àqk ìò BzáLë äéäå§¨¨´§¦§½©−¦¥´©§©§®§¨̧©¹
íéðäkä éðôlî øôñ-ìò úàfä äøBzä äðLî-úà¤¦§¥̧©¨³©ŸÆ©¥½¤¦¦§¥−©«Ÿ£¦¬

:íiåìä©«§¦¦«
i"yx£Bz·LÎ ‰È‰Â∑ ּכדאי ּכן, עׂשה מלכּותֹואם ׁשּתתקּים ‰Bz¯‰.הּוא ‰LÓŒ˙‡∑(שם ספרי (סנהדרין ׁשּתי ¿»»¿ƒ¿ְְְִִֵֵֶַַַָָ∆ƒ¿≈«»ְְִֵֵ

מׁשנה, ּפתר 'ּפתׁשגן' ּתרּגם: ואּונקלֹוס עּמֹו. ויֹוצאת ׁשּנכנסת ואחת ּגנזיו, ּבבית מּנחת ׁשהיא אחת ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֻּתֹורה:
ודּבּור  ׁשּנּון עזרא עזרא עזרא עזרא .לׁשֹון אבןאבןאבןאבן ְְִִ

(èé)ãîìé ïòîì åéiç éîé-ìk Bá àø÷å Bnò äúéäå§¨«§¨´¦½§¨¬¨−¨§¥´©¨®§©´©¦§©À
ì åéäìà ýåýé-úà äàøéìéøác-ìk-úà øîL §¦§¨Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ½̈Â¦§ÂŸ¤¨¦§¥º

:íúNòì älàä íéwçä-úàå úàfä äøBzä©¨¬©²Ÿ§¤©«ª¦¬¨¥−¤©«£¨«
i"yx£‰¯Bz‰ È¯·c∑עזרא עזרא עזרא עזרא .ּכמׁשמעֹו אבןאבןאבןאבן ƒ¿≈«»ְְַָ

tÒÎÂ‡יז  daÏ ÈÚËÈ ‡ÏÂ ÔÈL dÏ ÈbÒÈ ‡ÏÂ¿»«¿≈≈¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ≈¿«¿»
:‡„ÁÏ dÏ ÈbÒÈ ‡Ï ‡·‰„Â¿«¬»»«¿≈≈«¬»

BzÎÈÂ·יח  d˙eÎÏÓ ‡Ò¯k ÏÚ d·zÓÎ È‰ÈÂƒ≈¿ƒ¿≈«»¿»«¿≈¿ƒ¿
ÔÓ ‡¯ÙÒ ÏÚ ‡„‰ ‡˙È¯B‡ Ô‚L˙t ˙È dÏ≈»«¿∆∆«¿»»»«ƒ¿»ƒ

:È‡ÂÏ ‡i‰k Ì„√̃»»¬«»≈»≈

È‰BiÁיט  ÈÓBÈ Ïk d· È¯˜ È‰ÈÂ dnÚ È‰˙e¿≈ƒ≈ƒ≈»≈≈»≈«ƒ
˙È ¯hÓÏ d‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÏÁ„ÓÏ ÛÏÈc ÏÈ„a¿ƒ¿≈«¿ƒ¿«√»¿»∆»≈¿ƒ«»
ÔÈl‡‰ ‡iÓÈ˜ ˙ÈÂ ‡„‰ ‡˙È¯B‡ ÈÓb˙t Ïk»ƒ¿»≈«¿»»»¿»¿»«»»ƒ≈

:ÔB‰„aÚÓÏ¿∆¿»¿

dxezd lr `xfr oa`

ׁשלמה: ּדברי והעד, מּמצרים. ְְְְִִִִִִֵֵַָֹֹמֹוציאים
למען  יצטר והּנה מּמצרים. מרּכבה ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָוּתצא
אל  לׁשּוב העם ׁשּיחטיא סּוסיו, ְֲִֶֶַַָָָָהרּבֹות
ּגאלם  הּׁשם ּכי ּברּור, ּדבר וזה ְְְִִִֵֶַַָָָָָמצרים.
הּנביא, ואּורּיה הּׁשם. יחּללּו ּובׁשּובם ְְְְִִִֵַַַָָָָמּׁשם,
ירמיהּו, ּגם לׁשם. ּברח הּנפׁש ְְְְִֶֶַַַַַָָָָּבסּכנת

לׁשם: הל ְְְַַָָָּבעלּֿכרחֹו
fhÔeÙÈÒB˙ ‡Ï.נכּתבה ולא היתה, מצוה . …ƒְְְְְִִָָָָֹ

לראֹותם  תֹוסיפּו לא מּטעם אֹומרים, ְְְִִִִֵַַָֹויׁש
אחרת: ּדר וזאת עֹולם. עד ְֶֶֶֶַַָֹעֹוד

fiB··Ï ¯eÒÈ ‡ÏÂ:ּתאותֹו אחרי יל ּכי . ¿…»¿»ֲֲִֵֵֵַַָ
BÏ ‰a¯È ‡Ï ·‰ÊÂ ÛÒÎÂיעניׁש ׁשּלא . ¿∆∆¿»»…«¿∆ֲִֶַֹ

הּכסף  ׁשּנתן ׁשלמה והּנה יׂשראל. ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹאת
לּממֹון, אהבתֹו מרב ּבירּוׁשלים ֲֲִִִֵַַַַָָָָֹּכאבנים
הכּביד  אבי ואמרּו יׂשראל, עליו ְְְְְֲִִִִִֵַָָָָָהתרעמּו
הּבנינים  ּבעבּור אֹומרים, ויׁש עּולנּו. ְְְֲִִִֵֵֶַַָאת

ּבנּו הּגרים ּכי אמת, זה ואין ְְֱֲִִִֵֵֶֶַַָהתרעמּו.
ׁשהיה  אדֹונירם והּנה ּכתּוב, כן ּכי ְֲִִִִֵֵֶַַָָָָהּבית.

ּבמֹותֹו: רגמּוהּו הּמס, ְְַַַָעל
giBz·LÎ ‰È‰Â:מלכּותֹו ּבתחּלת .‰LÓ. ¿»»¿ƒ¿ְְִִַַƒ¿≈

ׁשנית: ְִֵָֻנסחה
hiÚ ‰˙È‰ÂBn:הּתֹורה .Ba ‡¯˜Â:ּבּספר . ¿»¿»ƒַָ¿»»ֵֶַ

‰‡¯ÈÏ:ּבעצמֹו הּוא .Ïk ˙‡ ¯BÓLÏ ¿ƒ¿»ְְַƒ¿∆»
È¯·c:ּבכחֹו המעּותים יתּקן הּוא ּכי . ƒ¿≈ְְְִִֵַַָֹֻ
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מלמלמלמל עליעליעליעלי ּתּתּתּתׂשׂשׂשׂשיםיםיםים טו)ׂשׂשׂשׂשֹוֹוֹוֹוםםםם (יז, ִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָ
ּדלכאֹורה  מאסּו". "אֹותי – "מל לנּו "ּתנה מּמּנּו יׂשראל ּכׁשּׁשאלּו הּנביא לׁשמּואל הּקּב"ה ּׁשאמר מה על הּׁשאלה ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָידּועה
הּקּב"ה  צּוה מּדּוע רצּוי, ּבלּתי ּדבר אכן זה אם ּולאיד לארץ? ּבכניסתן יׂשראל את הּקּב"ה ׁשּצּוה מהּמצֹות אחת ְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָהיא

?מל להם ּולמּנֹות יׂשראל ּבני ׁשל ּבּקׁשתם את למּלאת  ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹלׁשמּואל
הּמׁשנה  וכלׁשֹון ּכדבעי, ּתהיה הּמדינה ׁשהנהגת לפעל א) מּזה: למעלה זה אֹופּנים, ב' יׁשנם מל ּדבמּנּוי ּבחסידּות ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹמבאר
זה  אין עדין ּכדבעי, להיֹות צריכה ׁשהנהגתֹו מבין ּכׁשּבּׂשכל ּדגם ּבלעֹו" חּיים רעהּו את איׁש מלכּות, ׁשל מֹוראּה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ"אלמלא
ּבתמידּות, הּלב על ׁשּליט ּכׁשהּמח ב) הּיׁשר. ּבּדר יתנהג הּמל יראת על־ידי ורק חֹומד", והּלב רֹואה "העין ׁשּכן ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָֹמסּפיק,
ׁשהעם  ּדברים מבין העם" מּכל ּגבֹוּה ומעלה ׁש"מּׁשכמֹו מעלתֹו ּגדל מּצד ׁשהּמל אּלא להּנ"ל, מל ּבמּנּוי צר ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹאין

הבנתֹו. ּכפי מתנהגים הּמדינה אנׁשי ּגם ּפקּודֹותיו ועל־ידי להבין, יכֹולים אינם ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָמּצד־עצמם
והּמלך  הּקּב"ה, הּוא ואדֹונם ׁשּמלּכם יׂשראל, ּבבני הּוא לבני ועל־ּדר־זה יתּבר מלכּותֹו הּמגּלה ממּצע הּוא ּבׂשר־ודם ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻ

אֹופּנים: ב' ּבזה ׁשּיׁש ְִִֵֵֶֶַָָיׂשראל,
להם  ּכׁשּיׁש ב) .יתּבר אליו והּבּטּול הּיראה ּבהם ׁשּימׁשי למל זקּוקים ּכדבעי, להּקּב"ה הּבּטּול חסר יׂשראל ּכׁשּבבני ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָא)
מּמדרגתם  ׁשּלמעלה ּובּטּול יראה ועל־ידי־זה, אלקּות, ּבגּלּוי יֹותר נעלֹות ּדרגֹות ּבהם ממׁשי הּמלך והּיראה, ְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹהּבּטּול

ְִַַָמּצד־עצמם.
רק  למל ויצטרכּו מּצד־עצמם, ׁשמים יראת להם ׁשּיהיה ּבאפן יהיה יׂשראל ּבני ׁשּמּצב רצה הּנביא ּדׁשמּואל יּובן, ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹּובזה
חּיים  רעהּו את "איׁש ׁשל הּמּצב ׁשּימנע הּגֹוים", ּככל לׁשפטנּו מל" ּוכׁשּבּקׁשּו מהּׂשגתם, נעלית יראה ּבהם להמׁשי ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָּכדי

גֹו'". מאסּו אֹותי "ּכי הּקּב"ה אמר ולכן ׁשמים, ּביראת להם ׁשחסר מֹורה זה הרי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָּבלעֹו",
מאיזֹו ׁשמים, ּביראת ליהּודי חסר ׁשּכאׁשר מּכיון ,"מל לנּו "ּתנה יׂשראל ּבני לבּקׁשת הּקּב"ה הסּכים זאת למרֹות ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹאמנם
לּדרּגה  ּגם יּגיע ׁשּבּסֹוף עד ,מל עליו למּנֹות צרי מּיד אּלא מלכּותֹו, עליו ׁשּיקּבל עד לחּכֹות אי־אפׁשר ׁשּתהיה, ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָסּבה

.הּמל ּבתפקיד עזרא עזרא עזרא עזרא הּׁשנּיה אבןאבןאבןאבן ְְְִִֶֶַַַָ

(æè)íòä-úà áéLé-àìå íéñeñ Bl-äaøé-àì ÷ø©»«Ÿ©§¤´¦¼§«Ÿ¨¦³¤¨¨Æ
àì íëì øîà ýåýéå ñeñ úBaøä ïòîì äîéøöî¦§©½§¨§©−©©§´®©«Ÿ̈Æ¨©´¨¤½´Ÿ

ì ïeôñú:ãBò äfä Cøca áeL «Ÿ¦À¨²©¤¬¤©¤−«
i"yx£ÌÈÒeÒ BlŒ‰a¯ÈŒ‡Ï∑(כא ּבאים (סנהדרין ׁשהּסּוסים מצרימה, העם את יׁשיב ׁשּלא מרּכבּתֹו, ּכדי אּלא …«¿∆ƒְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

ּבׁשלמה ׁשּנאמר ּכמֹו י)מּׁשם, ּבחמּׁשים (מלכים-א וסּוס ּכסף מאֹות ּבׁשׁש מּמצרים מרּכבה וּתצא "וּתעלה : ְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ
."ּומאה  ֵָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 171 cenr h"i wlg zegiyÎihewl d`x ,df lka `ixheÎ`lwyl)©

dGd onGA mixvnA daiWId xEQ ¦̀©§¦¨§¦§©¦©§©©¤

עעעעֹוֹוֹוֹודדדד:::: ההההּזּזּזּזהההה ּבּבּבּבּדּדּדּדרררר ללללׁשׁשׁשׁשּוּוּוּובבבב תספתספתספתספּוּוּוּוןןןן ֹֹלאלאלאלא ֹֹֹֹֽֽֽֽ ִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹֽֽֽֽ
תֹוסיפּון לא ׁשּנאמר כּו' מצרים מארץ חּוץ העֹולם ּבכל לׁשּכֹון ז)מּתר הלכה ה, פרק מלכים הלכות רמב"ם טז. (יז, ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻ

הּמצֹות ּבספר הרמּב"ם ּפרׁש האּסּור מ"ו)ּבטעם לא־תעשה הּמגּנים (מצות ּכמנהגיהם ננהג וׁשּלא ּכפירתם נלמד ׁשּלא "ּכדי : ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹֻ
הּתֹורה". ְַַַָלדעת

ואּלּו מּמקֹומם, אֹותם והגלה ּבזה זה וערבם האּמֹות ּכל ּבלּבל אּׁשּור, מל סנחריב ׁש"עלה לאחר הרי זה, טעם ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֻּולפי
הם" אחרים אנׁשים עּתה מצרים ׁשּבארץ כה)הּמצרים הלכה יב, פרק ביאה אסורי ּבארץ (הלכות הּיׁשיבה לאּסּור מקֹום עֹוד אין , ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

ּבתחּלה. ׁשם ׁשהיּו הּמצרּיים אֹותם הם ׁשאין ּכיון מּמעׂשיהם ׁשּנלמד חׁשׁש אין ׁשהרי ְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָמצרים,

È˙טז  ·˙È ‡ÏÂ ÔÂÒeÒ dÏ ÈbÒÈ ‡Ï „BÁÏ¿»«¿≈≈»»¿»»≈»
ÈÈÂ ÔÂÒeÒ dÏ ‰‡bÒ‡Ï ÏÈ„a ÌÈ¯ˆÓÏ ‡nÚ«»¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿«¿»»≈»»«»
‡„‰ Á¯‡a ·ezÓÏ ÔeÙÒB˙ ‡Ï ÔBÎÏ ¯Ó‡¬«¿»¿¿ƒ¿…«»»

:„BÚ

dxezd lr `xfr oa`

ehÌÈNz ÌBN:רׁשּות ..¯Á·È ¯L‡ »ƒְ¬∆ƒ¿«
והּטעם, האּורים. מׁשּפט אֹו נביא ְְִִִִַַַַַָָעלּֿפי

אּתה: ּתבחר אׁשר ˙ÏÎeלא ‡Ïמּדר . ְֲִֶַַָֹ…«ִֶֶ
‡EÈÁ.האמת. ‡Ï מּמׁשּפחת ׁשאינּנּו ֱֶָ…»ƒְִִֵֶֶַַ

ּבֹו ׁשּכתּוב אףֿעלּֿפי אדֹומי, ולא ְְֲִִִֵֶַַָָֹיׂשראל.
היּו ההם ּבּימים הּסּוסים ּכי ּובעבּור .ֲִִִִֵַַַָָָָאחי

mihtey zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn h"k ipy meil inei xeriy
ׁשהאּסּור  ׁשּסֹובר נראה ּדבריו ּומּמׁשמעּות מצרים, ּבארץ לגּור מּתר הּזה ׁשּבּזמן ויפסק ׁשּיחּלק מצינּו לא ּברמּב"ם ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻאבל

ּבעי וטעמא הּזה, ּבּזמן ּגם ועוד)חל ד. סימן אבן־העזר בברכי־יוסף .(ראה ְְֲֵֶַַַַַָָָ
הּלבּוׁש ּכתב הּזה, ּבּזמן ּבקהל לבֹוא מצרי ּגר להּתר ּבנֹוגע ּדהּנה הּדבר, ּבבאּור לֹומר י)ויׁש סעיף־קטן ד סימן (אבן־העזר ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

אֹותֹו מּכל־מקֹום ּדמי, מחצה על ּכמחצה קבּוע וכל קבּוע, ליּה והוי ּבמקֹומֹותם, נׁשארּו מעּוטם ּדבוּדאי ְְְְְְֱֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ"ואף־על־ּגב
מּיד". ּומּתרים קּפריׁש מרּוּבא ּדּפריׁש וכל מהם, ּפֹורׁש הּוא הרי ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻׁשּמתּגּיר

מרּוּבא  ּדּפריׁש "ּכל מּדין הּוא סנחריב, לאחר ּגם ׁשּנׁשארּו מצרים מעּוט ׁשּיׁש אף ּבקהל לבֹוא לּמצרי ׁשההּתר ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָונמצא
ִָּפריׁש".

ׁשהם  ואף ּבמקֹומֹותם. ׁשּנׁשארּו מצרים אֹותם מחמת הּוא הּזה ּבּזמן ּבמצרים לדּור ׁשהאּסּור ּדידן, ּבּנּדֹון לֹומר יׁש ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָּולפי־זה
ׁשאינם  ּברב ּבטלים ואינם ּדמי" מחצה על ּכמחצה קבּוע ו"ּכל "קבּוע", הם אצלם לגּור הּבא לגּבי הרי ְְְְְְְְֱֱֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹמעּוט,

עזרא עזרא עזרא עזרא מצרּיים. אבןאבןאבןאבן ְִִִ

(æé)áäæå óñëå Bááì øeñé àìå íéLð Bl-äaøé àìå§³Ÿ©§¤Æ¨¦½§¬Ÿ¨−§¨®§¤´¤§¨½̈
:ãàî Bl-äaøé àì¬Ÿ©§¤−§«Ÿ

i"yx£ÌÈL BlŒ‰a¯È ‡ÏÂ∑לֹו ונאמר נׁשים, ׁשׁש לדוד לֹו ׁשהיּו ׁשּמצינּו י"ח, יב)אּלא מעט,(ש"ב "ואם : ¿…«¿∆»ƒְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָ
וכהנה"ו  ּכהנה ּל Ó‡„.אספה BlŒ‰a¯È ‡Ï ·‰ÊÂ ÛÒÎÂ∑(כא ליּתן(סנהדרין ּכדי אחרים:לאכסניאאּלא (ספרים ְְְִֵֵָָָָָֹ¿∆∆¿»»…«¿∆¿…ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָ

עזרא עזרא עזרא עזרא .לאפסניא) אבןאבןאבןאבן ְְַַָָ

(çé)Bì áúëå Bzëìîî àqk ìò BzáLë äéäå§¨¨´§¦§½©−¦¥´©§©§®§¨̧©¹
íéðäkä éðôlî øôñ-ìò úàfä äøBzä äðLî-úà¤¦§¥̧©¨³©ŸÆ©¥½¤¦¦§¥−©«Ÿ£¦¬

:íiåìä©«§¦¦«
i"yx£Bz·LÎ ‰È‰Â∑ ּכדאי ּכן, עׂשה מלכּותֹואם ׁשּתתקּים ‰Bz¯‰.הּוא ‰LÓŒ˙‡∑(שם ספרי (סנהדרין ׁשּתי ¿»»¿ƒ¿ְְְִִֵֵֶַַַָָ∆ƒ¿≈«»ְְִֵֵ

מׁשנה, ּפתר 'ּפתׁשגן' ּתרּגם: ואּונקלֹוס עּמֹו. ויֹוצאת ׁשּנכנסת ואחת ּגנזיו, ּבבית מּנחת ׁשהיא אחת ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֻּתֹורה:
ודּבּור  ׁשּנּון עזרא עזרא עזרא עזרא .לׁשֹון אבןאבןאבןאבן ְְִִ

(èé)ãîìé ïòîì åéiç éîé-ìk Bá àø÷å Bnò äúéäå§¨«§¨´¦½§¨¬¨−¨§¥´©¨®§©´©¦§©À
ì åéäìà ýåýé-úà äàøéìéøác-ìk-úà øîL §¦§¨Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ½̈Â¦§ÂŸ¤¨¦§¥º

:íúNòì älàä íéwçä-úàå úàfä äøBzä©¨¬©²Ÿ§¤©«ª¦¬¨¥−¤©«£¨«
i"yx£‰¯Bz‰ È¯·c∑עזרא עזרא עזרא עזרא .ּכמׁשמעֹו אבןאבןאבןאבן ƒ¿≈«»ְְַָ

tÒÎÂ‡יז  daÏ ÈÚËÈ ‡ÏÂ ÔÈL dÏ ÈbÒÈ ‡ÏÂ¿»«¿≈≈¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ≈¿«¿»
:‡„ÁÏ dÏ ÈbÒÈ ‡Ï ‡·‰„Â¿«¬»»«¿≈≈«¬»

BzÎÈÂ·יח  d˙eÎÏÓ ‡Ò¯k ÏÚ d·zÓÎ È‰ÈÂƒ≈¿ƒ¿≈«»¿»«¿≈¿ƒ¿
ÔÓ ‡¯ÙÒ ÏÚ ‡„‰ ‡˙È¯B‡ Ô‚L˙t ˙È dÏ≈»«¿∆∆«¿»»»«ƒ¿»ƒ

:È‡ÂÏ ‡i‰k Ì„√̃»»¬«»≈»≈

È‰BiÁיט  ÈÓBÈ Ïk d· È¯˜ È‰ÈÂ dnÚ È‰˙e¿≈ƒ≈ƒ≈»≈≈»≈«ƒ
˙È ¯hÓÏ d‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÏÁ„ÓÏ ÛÏÈc ÏÈ„a¿ƒ¿≈«¿ƒ¿«√»¿»∆»≈¿ƒ«»
ÔÈl‡‰ ‡iÓÈ˜ ˙ÈÂ ‡„‰ ‡˙È¯B‡ ÈÓb˙t Ïk»ƒ¿»≈«¿»»»¿»¿»«»»ƒ≈

:ÔB‰„aÚÓÏ¿∆¿»¿

dxezd lr `xfr oa`

ׁשלמה: ּדברי והעד, מּמצרים. ְְְְִִִִִִֵֵַָֹֹמֹוציאים
למען  יצטר והּנה מּמצרים. מרּכבה ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָוּתצא
אל  לׁשּוב העם ׁשּיחטיא סּוסיו, ְֲִֶֶַַָָָָהרּבֹות
ּגאלם  הּׁשם ּכי ּברּור, ּדבר וזה ְְְִִִֵֶַַָָָָָמצרים.
הּנביא, ואּורּיה הּׁשם. יחּללּו ּובׁשּובם ְְְְִִִֵַַַָָָָמּׁשם,
ירמיהּו, ּגם לׁשם. ּברח הּנפׁש ְְְְִֶֶַַַַַָָָָּבסּכנת

לׁשם: הל ְְְַַָָָּבעלּֿכרחֹו
fhÔeÙÈÒB˙ ‡Ï.נכּתבה ולא היתה, מצוה . …ƒְְְְְִִָָָָֹ

לראֹותם  תֹוסיפּו לא מּטעם אֹומרים, ְְְִִִִֵַַָֹויׁש
אחרת: ּדר וזאת עֹולם. עד ְֶֶֶֶַַָֹעֹוד

fiB··Ï ¯eÒÈ ‡ÏÂ:ּתאותֹו אחרי יל ּכי . ¿…»¿»ֲֲִֵֵֵַַָ
BÏ ‰a¯È ‡Ï ·‰ÊÂ ÛÒÎÂיעניׁש ׁשּלא . ¿∆∆¿»»…«¿∆ֲִֶַֹ

הּכסף  ׁשּנתן ׁשלמה והּנה יׂשראל. ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹאת
לּממֹון, אהבתֹו מרב ּבירּוׁשלים ֲֲִִִֵַַַַָָָָֹּכאבנים
הכּביד  אבי ואמרּו יׂשראל, עליו ְְְְְֲִִִִִֵַָָָָָהתרעמּו
הּבנינים  ּבעבּור אֹומרים, ויׁש עּולנּו. ְְְֲִִִֵֵֶַַָאת

ּבנּו הּגרים ּכי אמת, זה ואין ְְֱֲִִִֵֵֶֶַַָהתרעמּו.
ׁשהיה  אדֹונירם והּנה ּכתּוב, כן ּכי ְֲִִִִֵֵֶַַָָָָהּבית.

ּבמֹותֹו: רגמּוהּו הּמס, ְְַַַָעל
giBz·LÎ ‰È‰Â:מלכּותֹו ּבתחּלת .‰LÓ. ¿»»¿ƒ¿ְְִִַַƒ¿≈

ׁשנית: ְִֵָֻנסחה
hiÚ ‰˙È‰ÂBn:הּתֹורה .Ba ‡¯˜Â:ּבּספר . ¿»¿»ƒַָ¿»»ֵֶַ

‰‡¯ÈÏ:ּבעצמֹו הּוא .Ïk ˙‡ ¯BÓLÏ ¿ƒ¿»ְְַƒ¿∆»
È¯·c:ּבכחֹו המעּותים יתּקן הּוא ּכי . ƒ¿≈ְְְִִֵַַָֹֻ



mihteyלד zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'l iyily meil inei xeriy

(ë)-ïî øeñ ézìáìe åéçàî Bááì-íeø ézìáì§¦§¦³«§¨Æ¥«¤½̈§¦§¦²¬¦
éøàé ïòîì ìåàîNe ïéîé äåönä-ìò íéîé C ©¦§−̈¨¦´§®Ÿ§©Á©Á©«£¦¸¨¦¯©

ñ :ìàøNé áø÷a åéðáe àeä Bzëìîî©§©§²¬¨−̈§¤¬¤¦§¨¥«
i"yx£Âˆn‰ŒÔÓ ¯eÒ ÈzÏ·Ïe‰∑ נביא ׁשל קּלה מצוה ÌÈÓÈ.אפּלּו CÈ¯‡È ÔÚÓÏ∑ ׁשֹומע אּתה הן מּכלל ¿ƒ¿ƒƒ«ƒ¿»ְֲִִִֶַָָָ¿«««¬ƒ»ƒְִֵֵַַַָ

ׁשמּואל:לאו, לֹו ׁשאמר ּבׁשאּול, מצינּו י)וכן עֹולֹות",(שמואל-א להעלֹות אלי ּבֹואי עד ּתֹוחל ימים "ׁשבעת ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
יג)ּוכתיב עד (שם העלה, להעלֹות הסּפיק ולא הּיֹום, ּכל לׁשמר הבטחתֹו ׁשמר ולא ימים", ׁשבעת "וּיֹוחל : ְְְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹ

"נסּכלּת לֹו: ואמר ׁשמּואל לאֿתקּום"(ּכאׁשר)ׁשּבא ממלכּת ועּתה וגֹו' ׁשמרּת ׁשּבׁשביל (שם)לא למדּת, הא , ְְְְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ
נענׁש נביא, ׁשל קּלה ÂÈ·e.מצוה ‡e‰∑(יא לכל (הוריות קֹודם הּוא למלכּות, הגּון ּבנֹו ׁשאם מּגיד ְֱִִֶֶַַָָָ»»ְְְְִִֵֶַַָָ

עזרא עזרא עזרא עזרא .אדם  אבןאבןאבןאבן ָָ

ß a`Îmgpn 'l iyily mei ß

çé(à)÷ìç éåì èáL-ìk íiåìä íéðäkì äéäé-àìŸÂ¦«§¤Â©«Ÿ£¦̧©«§¦¦¹¨¥¯¤¥¦²¥¬¤
Búìçðå ýåýé éMà ìàøNé-íò äìçðå§©«£−̈¦¦§¨¥®¦¥¯§Ÿ̈²§©«£¨−

:ïeìëàé עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן «Ÿ¥«

(á)àeä ýåýé åéçà áø÷a Bl-äéäé-àì äìçðå§©«£¨¬Ÿ¦«§¤−§¤´¤¤¨®§Ÿ̈Æ´
ñ :Bì-øac øLàk Búìçð©«£¨½©«£¤−¦¤«

[`] i"yx£ÈÂÏ Ë·LŒÏk∑ּבין ּתמימין מּומין ּבין ‰'.ּבארץ ∑ÏÁÂ‰.ּבּבּזה ∑ÏÁ˜.ּבעלי ÈM‡∑ קדׁשי »≈∆≈ƒְֲִִִֵֵֵַ≈∆ִַָ¿«¬»ֶָָƒ≈ְֵָ
הּקדׁשים)הּמקּדׁש קדׁשי אחרים: הּגבּול:∑B˙ÏÁÂ.(ספרים קדׁשי יהיה אּלּו "לא ּגמּורה נחלה אבל ּומעׂשרֹות, ּתרּומֹות ְְְֲֳִִִִֵֵַַָָָָ¿«¬»ְְְְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָֹ

אחיו". ּבקרב ׁשאר £[a]לֹו נחלת זֹו – לאֿיהיהּֿלֹו" "ונחלה ּדרׁשּו: ‡ÂÈÁ.ּובּספרי ·¯˜a∑.חמּׁשה נחלת זֹו ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ¿∆∆∆»ֲֲִַַָ
סיחֹון  וׁשל עממים, חמּׁשה ארץ נקראת ,ואיל הּירּדן ׁשּמעבר ּכנען ׁשארץ לי ונראה היא. מה יֹודע ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָואיני
ׁשּנאמרּו מּתנֹות ּבפרׁשת  ּדֹורׁש וכן וקדמֹוני, ּוקנּזי קיני לרּבֹות ׁשאר, ונחלת ּוכנעני, אמֹורי עממים: ׁשני ְְְְְְְְְְְְֱֱֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָועֹוג,
הכ  קלֹונימּוס, רּבי ּבדברי נמצא ׁשּוב וקדמֹוני; ּוקנּזי קיני על להזהיר וגֹו'", ללוי היה לא ּכן "על י לאהרן: ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָֹֹ

ׁשבטים  חמּׁשה נחלת ׁשבעה, נחלת אּלּו אחיו, ּבקרב חמּׁשה. נחלת אּלּו לאֿיהיהּֿלֹו, ונחלה ּבּספרי: ְְְְְְְֲֲֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹּגרסינן
הנחיל  מׁשה ׁשּכן ּבלבד, ׁשבטים לחמּׁשה אּלא נחלה חּלקּו לא ויהֹוׁשע ׁשּמׁשה ּומּתֹו ׁשבטים, ׁשבעה ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹֻונחלת
נטלּו האחרים וׁשבעה מנּׁשה, ׁשבט ולחצי ואפרים ליהּודה הנחיל ויהֹוׁשע מנּׁשה, ׁשבט וחצי וגד ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֻלראּובן

לבד  וׁשבעה לבד חמּׁשה הזּכיר ּכ מּתֹו יהֹוׁשע; מֹות אחרי BÏŒ¯ac.מאליהן ¯L‡k∑(יח ּבארצם "(במדבר ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֻ«¬∆ƒ∆ְְַָ
חלק אני וגֹו', תנחל ."לא ְְְְֲִִֶָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(163 'nr `l zegiy ihewl)

נחלתנחלתנחלתנחלתֹוֹוֹוֹו ההההּוּוּוּואאאא ב)הההה'''' הרמּב"ם(יח, ויֹובל)ּכתב ׁשמיטה הלכֹות אֹותֹו(סֹוף רּוחֹו נדבה אׁשר . . איׁש ּכל אּלא ּבלבד, לוי ׁשבט ולא : ְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ
על  צּוארֹו מעל ּופרק האלקים ׁשעׂשהּו ּכמֹו יׁשר והל ה', את לדעה ּולעבדֹו לׁשרתֹו ה' לפני לעמד להּבדל מדעֹו ְְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹוהבינּו
הּזה  ּבעֹולם לֹו ויזּכה . . ונחלתֹו חלקֹו ה' ויהיה קדׁשים, קדׁש נתקּדׁש זה הרי - האדם ּבני ּבּקׁשּו אׁשר הרּבים ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹהחׁשּבֹונֹות

„Ï‡כ  ÏÈ„·e È‰BÁ‡Ó daÏ ÌÈ¯È ‡Ï„ ÏÈ„a¿ƒ¿»¿ƒƒ≈≈¬ƒ¿ƒ¿»
ÏÈ„a ‡Ï‡ÓNe ‡ÈnÈ ‡z„˜Ùz ÔÓ ÈËÒÈƒ¿≈ƒ«¿∆¿»«ƒ»¿»»¿ƒ
B‚a È‰B·e ‡e‰ d˙eÎÏÓ ÏÚ ÔÈÓBÈ C¯BÈc¿≈ƒ««¿≈¿ƒ¿

:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

„ÈÂÏא  ‡Ë·L ÏÎ È‡ÂÏ ‡i‰ÎÏ È‰È ‡Ï»¿≈¿»¬«»≈»≈»ƒ¿»¿≈ƒ
ÈÈ„ ‡ia¯˜ Ï‡¯NÈ ÌÚ ‡ÒÁ‡Â ˜ÏÁ√»¿«¬»»ƒƒ¿»≈À¿»«»«¿»

:ÔeÏÎÈÈ dzÒÁ‡Â¿«¬«¿≈≈¿

ÔzÓב  È‰BÁ‡ B‚a dÏ È‰È ‡Ï ‡ÒÁ‡Â¿«¬»»»¿≈≈¿¬ƒ«¿»
ÏÈlÓ È„ ‡Ók dzÒÁ‡ Ôep‡ ÈÈ dÏ ·‰Ècƒ«≈¿»ƒ«¬«¿≈¿»ƒ«ƒ

:dÏ≈

dxezd lr `xfr oa`

kB··Ï Ìe¯ ÈzÏ·Ï חפׁשי היה אם . ¿ƒ¿ƒ¿»ְִִָָָ
eÒ¯מהּמצֹות: ÈzÏ·Ïe לא ילמד, לא אם ּכי . ְִֵַ¿ƒ¿ƒְִִִַֹֹ

ימים: יארי למען ּוׂשכרֹו, הּמצוה. מה ְְְֲִִִֵַַַַַַָָָידע
`ÌiÂÏ‰ ÌÈ‰kÏ ‰È‰È ‡Ï הזּכיר ּכאׁשר . …ƒ¿∆«…¬ƒ«¿ƒƒְֲִִֶַ

ּגם  הזּכיר הּׁשֹופט, ׁשהּוא הּמל ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַמׁשּפטי

ואחר  הּתֹורה. מֹורי ׁשהם הּכהנים ְְֲִִֵֵֶַַַַַָֹמׁשּפט
הּזֹובח, מאת יקחּו נחלה, להם ׁשאין ְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשאמר
מהּגּוף, הּזרֹוע והּקבה. והּלחיים ְְְְְִֵֵַַַַַַַַָָהּזרֹוע
והּקבה  מהראׁש, ּביניהם ׁשהּלׁשֹון ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹוהּלחיים
ׁשֹוחט  הּוא הּכהן ּכי ּדרׁש, ודר ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹמהּקרב.

ּבּׁשחיטה. זרֹועֹו ׂשכר הּזרֹוע, ְְְְְִִַַַַַָָהּׁשלמים.
ׂשכר  והּקיבה, הּברכה. ׂשכר ְְְְְְִֵַַַַַַָָָָוהּלחיים,
טֹובים  אּלה ּכי הּפׁשט, ּדר ועל ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָהּבדיקה.
הם  ּגם ּכי לוי, ּדברי הזּכיר ּגם הּבׂשר. ְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָמּׁשאר
הּימים: ּדברי והעד, ּבּׁשערים. הּתֹורה ְְְִִִֵֵַַַָָָָיֹורּו

mihtey zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye lel` '` iriax meil inei xeriy
אּלא  הּכהנים, למעלת אֹו לוי ׁשבט למעלת רק לא ׁשּמּגיע להעיר, ויׁש עכ"ל. ללוּים, לּכהנים ׁשּזכה ּכמֹו לֹו, הּמסּפיק ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹּדבר

ׁשּכתּוב ּכמֹו ּדוקא, ּגדֹול ּבכהן נאמר קדׁשים' 'קדׁש הּתאר ׁשהרי גדֹולה, ּכהּנה למעלת יג)ּגם כג, אהרן (דה"א וּיבּדל ְְְְְְְֱֲֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹֹֻ
קדׁשים. קדׁש ְְִִֶַָֹֹלהקּדיׁשֹו

(â)éçáæ úàî íòä úàî íéðäkä ètLî äéäé äæå§¤¿¦«§¤Á¦§©̧©«Ÿ£¦¹¥¥´¨À̈¥¥²«Ÿ§¥¬
íééçläå òøfä ïäkì ïúðå äN-íà øBL-íà çáfä©¤−©¦´¦¤®§¨©Æ©Ÿ¥½©§¬Ÿ©§©§¨©−¦

:äáwäå§©¥¨«
i"yx£ÌÚ‰ ˙‡Ó∑ מאת ‡NŒÌ‰.הּכהנים ולא ¯BLŒÌ‡∑ לחּיה עד ∑‰Ú¯f.ּפרט ארּכּבה ׁשל הּפרק מן ≈≈»»ְֲִֵֵַֹֹƒƒ∆ְְַָָ«¿…«ְִֶֶֶַַַָֻ

אשפלדו"ן  ׁשּקֹורין יד, ׁשל קלג)∑ÌÈÈÁl‰Â.ּכף רׁשּומֹות (חולין ּדֹורׁשי הּלׁשֹון; ּתחת עם 'זרֹוע אֹומרים: היּו ִֶֶַָ¿«¿»«ƒְְְְִִֵַַַַָָ
ׁשּנאמר כה)יד', בידֹו"(במדבר רמח "וּיּקח :.ÌÈÈÁÏ∑ׁשּנאמר ּתפּלה, קו)ּתחת ויפּלל"(תהלים ּפינחס "וּיעמד :. ְֱִֶֶַַַַָָֹ¿»«ƒְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַַַָָֹ

‰·w‰Â∑כה)ּתחת אלֿקבתּה(במדבר "האּׁשה :". ¿«≈»ֳִֶַַָָָָ

(ã)ðâc úéLàøðàö æb úéLàøå Eøäöéå ELøéz EE ¥¦̧§¨«§¹¦«§´§¦§¨¤À§¥¦²¥¬«Ÿ§−
:Bì-ïzz¦¤«

i"yx£E‚c ˙ÈL‡¯∑רּבֹותינּו אבל ׁשעּור, ּבּה ּפרׁש ולא ּתרּומה. פ"ד)זֹו אחד (תרומות יפה עין ׁשעּור: ּבּה נתנּו ≈ƒ¿»¿ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹ
מּׁשּׁשים, מאחד לפחת ׁשּלא הּמקרא על וסמכּו מחמּׁשים, אחד ּבינֹונית מּׁשּׁשים, אחד רעה עין ְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹמארּבעים,

מה)ׁשּנאמר "וׁשּׁשיתם(יחזקאל מחמר : סאה,האיפה חצי האיפה, ׁשּׁשית סאה הּׂשערים". חצי נֹותן ּכׁשאּתה ְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ
סאין  ׁשלׁשים ׁשהּכֹור מּׁשּׁשים, אחד הרי ˆ‡E.לכֹור, Êb ˙ÈL‡¯Â∑ ּתן ׁשנה, ּבכל צאנ ּגֹוזז ּכׁשאּתה ְְְֲִִִִִֵֶֶַָֹ¿≈ƒ≈…¿ְְְֵֵֶַָָָָֹ

ראׁשית מּׁשּׁשיםמּמּנה אחד ׁשעּור ּבּה נתנּו ורּבֹותינּו ׁשעּור, ּבּה ּפרׁש ולא קלז)לּכהן, חּיבֹות (חולין צאן וכּמה . ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹ
ׁשּנאמר רחלֹות, חמׁש הּגז? כה)ּבראׁשית עׂשּויֹות",(ש"א צאן "וחמׁש ׁשּתים.: ּגז, ראׁשית אֹומר: עקיבא רּבי ְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ

חמּׁשה  הרי לֹו, ּתּתן ארּבעה. ,צאנ. ְְֲֲִִֵֶַָָָֹ

(ä)éäìà ýåýé øça Bá ékéèáL-ìkî EEãîòì ¦´À¨©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¦¨§¨¤®©«£¸Ÿ
ìñ :íéîiä-ìk åéðáe àeä ýåýé-íLa úøL §¨¥¯§¥«§Ÿ̈²¬¨−̈¨©¨¦«
i"yx£˙¯LÏ „ÓÚÏ∑ מעּמד אּלא ׁשרּות ׁשאין .מּכאן «¬…¿»≈ְִֵֵֶֶָָָֻ

ß lel` '` iriax mei ß

(å)éøòL ãçàî éålä àáé-éëå-øLà ìàøNé-ìkî E §¦«¨¸Ÿ©¥¦¹¥«©©³§¨¤¸Æ¦¨¦§¨¥½£¤
íB÷nä-ìà BLôð úeà-ìëa àáe íL øb àeä−¨´¨®¨Æ§¨©©´©§½¤©¨−

:ýåýé øçáé-øLà£¤¦§©¬§Ÿ̈«
i"yx£ÈÂl‰ ‡·ÈŒÈÎÂ∑(ספרי),וּדאי לוי ּבבן ׁשאין יכל לוּים יצאּו "וׁשרת", לֹומר : ּתלמ ּוד מדּבר ? הּכתּוב  ¿ƒ»…«≈ƒְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ

לׁשרּות  .ראּויין ְְִֵ

(æ)íiåìä åéçà-ìëk åéäìà ýåýé íLa úøLå§¥¥¾§¥−§Ÿ̈´¡Ÿ¨®§¨¤¨Æ©«§¦¦½
:ýåýé éðôì íL íéãîòä̈«Ÿ§¦¬−̈¦§¥¬§Ÿ̈«

[f-e]£'B‚Â BLÙ ˙e‡ŒÏÎa ‡·e˙¯LÂ∑ואפּלּו חֹובתֹו, אֹו נדבתֹו קרּבנֹות ּומקריב ׁשּבא הּכהן על לּמד »¿»«««¿¿¿≈≈ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ
ּבמׁשמר ׁשּמקריבין לרגל, הּבאים הּכהנים על לּמד עֹוד אחר: ּדבר ׁשּלֹו. ׁשאינֹו ּבקרּבנֹות ּבמׁשמר ועֹובדין ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

ׁשּלהם  הּמׁשמר ׁשאין ּפי על ואף הרגל, מּוספי ּכגֹון הרגל מחמת .הּבאֹות ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

ÈÒÎג  ÔÓ ‡nÚ ÔÓ ‡i‰ÎÏ ÈÊÁ„ È‰È ÔÈ„Â¿≈¿≈¿»≈¿»¬«»ƒ«»ƒ»¿≈
‡‰ÎÏ ÔzÈÂ ¯n‡ Ì‡ ¯Bz Ì‡ ‡˙ÒÎƒ¿»»ƒƒƒ»¿ƒ≈¿«¬»

:‡˙·˜Â ‡ÚBÏÂ ‡ÚB¯c¿»¿»¿À¿»

fb‡ד  LÈ¯Â CÁLÓe C¯ÓÁ C¯e·Ú LÈ≈̄ƒ»«¿»ƒ¿»¿≈ƒ»
:dÏ Ôzz CÚ„¿»»ƒ∆≈

CÈË·Lה  ÏkÓ C‰Ï‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈ d· È¯‡¬≈≈ƒƒ¿≈¿»¡»»ƒ»ƒ¿»
Ïk È‰B·e ‡e‰ ÈÈ„ ‡ÓL· ‡LnLÏ Ì˜ÓÏ¿≈«¿«»»ƒ¿»«¿»¿ƒ»

:‡iÓBÈ«»

ÏkÓו  CÈÂ¯wÓ ‡„ÁÓ ‰‡ÂÏ È˙ÈÈ È¯‡Â«¬≈≈≈≈»»≈¬»ƒƒ¿»ƒ»
˙eÚ¯ ÏÎa È˙ÈÈÂ Ônz ¯„ ‡e‰ Èc Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ»«»¿≈≈¿»¿

:ÈÈ ÈÚ¯zÈ È„ ‡¯˙‡Ï dLÙ«¿≈¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿»

‡È‰BÁז  ÏÎk d‰Ï‡ ÈÈc ‡ÓLa LnLÈÂƒ««ƒ¿»«¿»¡»≈¿»¬ƒ
:ÈÈ Ì„˜ BÏˆa Ônz ÔÈLnLÓc È‡ÂÏ≈»≈ƒ¿«¿ƒ«»ƒ¿√»¿»
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(ë)-ïî øeñ ézìáìe åéçàî Bááì-íeø ézìáì§¦§¦³«§¨Æ¥«¤½̈§¦§¦²¬¦
éøàé ïòîì ìåàîNe ïéîé äåönä-ìò íéîé C ©¦§−̈¨¦´§®Ÿ§©Á©Á©«£¦¸¨¦¯©

ñ :ìàøNé áø÷a åéðáe àeä Bzëìîî©§©§²¬¨−̈§¤¬¤¦§¨¥«
i"yx£Âˆn‰ŒÔÓ ¯eÒ ÈzÏ·Ïe‰∑ נביא ׁשל קּלה מצוה ÌÈÓÈ.אפּלּו CÈ¯‡È ÔÚÓÏ∑ ׁשֹומע אּתה הן מּכלל ¿ƒ¿ƒƒ«ƒ¿»ְֲִִִֶַָָָ¿«««¬ƒ»ƒְִֵֵַַַָ

ׁשמּואל:לאו, לֹו ׁשאמר ּבׁשאּול, מצינּו י)וכן עֹולֹות",(שמואל-א להעלֹות אלי ּבֹואי עד ּתֹוחל ימים "ׁשבעת ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
יג)ּוכתיב עד (שם העלה, להעלֹות הסּפיק ולא הּיֹום, ּכל לׁשמר הבטחתֹו ׁשמר ולא ימים", ׁשבעת "וּיֹוחל : ְְְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹ

"נסּכלּת לֹו: ואמר ׁשמּואל לאֿתקּום"(ּכאׁשר)ׁשּבא ממלכּת ועּתה וגֹו' ׁשמרּת ׁשּבׁשביל (שם)לא למדּת, הא , ְְְְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ
נענׁש נביא, ׁשל קּלה ÂÈ·e.מצוה ‡e‰∑(יא לכל (הוריות קֹודם הּוא למלכּות, הגּון ּבנֹו ׁשאם מּגיד ְֱִִֶֶַַָָָ»»ְְְְִִֵֶַַָָ

עזרא עזרא עזרא עזרא .אדם  אבןאבןאבןאבן ָָ

ß a`Îmgpn 'l iyily mei ß

çé(à)÷ìç éåì èáL-ìk íiåìä íéðäkì äéäé-àìŸÂ¦«§¤Â©«Ÿ£¦̧©«§¦¦¹¨¥¯¤¥¦²¥¬¤
Búìçðå ýåýé éMà ìàøNé-íò äìçðå§©«£−̈¦¦§¨¥®¦¥¯§Ÿ̈²§©«£¨−

:ïeìëàé עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן «Ÿ¥«

(á)àeä ýåýé åéçà áø÷a Bl-äéäé-àì äìçðå§©«£¨¬Ÿ¦«§¤−§¤´¤¤¨®§Ÿ̈Æ´
ñ :Bì-øac øLàk Búìçð©«£¨½©«£¤−¦¤«

[`] i"yx£ÈÂÏ Ë·LŒÏk∑ּבין ּתמימין מּומין ּבין ‰'.ּבארץ ∑ÏÁÂ‰.ּבּבּזה ∑ÏÁ˜.ּבעלי ÈM‡∑ קדׁשי »≈∆≈ƒְֲִִִֵֵֵַ≈∆ִַָ¿«¬»ֶָָƒ≈ְֵָ
הּקדׁשים)הּמקּדׁש קדׁשי אחרים: הּגבּול:∑B˙ÏÁÂ.(ספרים קדׁשי יהיה אּלּו "לא ּגמּורה נחלה אבל ּומעׂשרֹות, ּתרּומֹות ְְְֲֳִִִִֵֵַַָָָָ¿«¬»ְְְְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָֹ

אחיו". ּבקרב ׁשאר £[a]לֹו נחלת זֹו – לאֿיהיהּֿלֹו" "ונחלה ּדרׁשּו: ‡ÂÈÁ.ּובּספרי ·¯˜a∑.חמּׁשה נחלת זֹו ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ¿∆∆∆»ֲֲִַַָ
סיחֹון  וׁשל עממים, חמּׁשה ארץ נקראת ,ואיל הּירּדן ׁשּמעבר ּכנען ׁשארץ לי ונראה היא. מה יֹודע ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָואיני
ׁשּנאמרּו מּתנֹות ּבפרׁשת  ּדֹורׁש וכן וקדמֹוני, ּוקנּזי קיני לרּבֹות ׁשאר, ונחלת ּוכנעני, אמֹורי עממים: ׁשני ְְְְְְְְְְְְֱֱֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָועֹוג,
הכ  קלֹונימּוס, רּבי ּבדברי נמצא ׁשּוב וקדמֹוני; ּוקנּזי קיני על להזהיר וגֹו'", ללוי היה לא ּכן "על י לאהרן: ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָֹֹ

ׁשבטים  חמּׁשה נחלת ׁשבעה, נחלת אּלּו אחיו, ּבקרב חמּׁשה. נחלת אּלּו לאֿיהיהּֿלֹו, ונחלה ּבּספרי: ְְְְְְְֲֲֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹּגרסינן
הנחיל  מׁשה ׁשּכן ּבלבד, ׁשבטים לחמּׁשה אּלא נחלה חּלקּו לא ויהֹוׁשע ׁשּמׁשה ּומּתֹו ׁשבטים, ׁשבעה ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹֻונחלת
נטלּו האחרים וׁשבעה מנּׁשה, ׁשבט ולחצי ואפרים ליהּודה הנחיל ויהֹוׁשע מנּׁשה, ׁשבט וחצי וגד ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֻלראּובן

לבד  וׁשבעה לבד חמּׁשה הזּכיר ּכ מּתֹו יהֹוׁשע; מֹות אחרי BÏŒ¯ac.מאליהן ¯L‡k∑(יח ּבארצם "(במדבר ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֻ«¬∆ƒ∆ְְַָ
חלק אני וגֹו', תנחל ."לא ְְְְֲִִֶָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(163 'nr `l zegiy ihewl)

נחלתנחלתנחלתנחלתֹוֹוֹוֹו ההההּוּוּוּואאאא ב)הההה'''' הרמּב"ם(יח, ויֹובל)ּכתב ׁשמיטה הלכֹות אֹותֹו(סֹוף רּוחֹו נדבה אׁשר . . איׁש ּכל אּלא ּבלבד, לוי ׁשבט ולא : ְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ
על  צּוארֹו מעל ּופרק האלקים ׁשעׂשהּו ּכמֹו יׁשר והל ה', את לדעה ּולעבדֹו לׁשרתֹו ה' לפני לעמד להּבדל מדעֹו ְְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹוהבינּו
הּזה  ּבעֹולם לֹו ויזּכה . . ונחלתֹו חלקֹו ה' ויהיה קדׁשים, קדׁש נתקּדׁש זה הרי - האדם ּבני ּבּקׁשּו אׁשר הרּבים ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹהחׁשּבֹונֹות

„Ï‡כ  ÏÈ„·e È‰BÁ‡Ó daÏ ÌÈ¯È ‡Ï„ ÏÈ„a¿ƒ¿»¿ƒƒ≈≈¬ƒ¿ƒ¿»
ÏÈ„a ‡Ï‡ÓNe ‡ÈnÈ ‡z„˜Ùz ÔÓ ÈËÒÈƒ¿≈ƒ«¿∆¿»«ƒ»¿»»¿ƒ
B‚a È‰B·e ‡e‰ d˙eÎÏÓ ÏÚ ÔÈÓBÈ C¯BÈc¿≈ƒ««¿≈¿ƒ¿

:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

„ÈÂÏא  ‡Ë·L ÏÎ È‡ÂÏ ‡i‰ÎÏ È‰È ‡Ï»¿≈¿»¬«»≈»≈»ƒ¿»¿≈ƒ
ÈÈ„ ‡ia¯˜ Ï‡¯NÈ ÌÚ ‡ÒÁ‡Â ˜ÏÁ√»¿«¬»»ƒƒ¿»≈À¿»«»«¿»

:ÔeÏÎÈÈ dzÒÁ‡Â¿«¬«¿≈≈¿

ÔzÓב  È‰BÁ‡ B‚a dÏ È‰È ‡Ï ‡ÒÁ‡Â¿«¬»»»¿≈≈¿¬ƒ«¿»
ÏÈlÓ È„ ‡Ók dzÒÁ‡ Ôep‡ ÈÈ dÏ ·‰Ècƒ«≈¿»ƒ«¬«¿≈¿»ƒ«ƒ

:dÏ≈

dxezd lr `xfr oa`

kB··Ï Ìe¯ ÈzÏ·Ï חפׁשי היה אם . ¿ƒ¿ƒ¿»ְִִָָָ
eÒ¯מהּמצֹות: ÈzÏ·Ïe לא ילמד, לא אם ּכי . ְִֵַ¿ƒ¿ƒְִִִַֹֹ

ימים: יארי למען ּוׂשכרֹו, הּמצוה. מה ְְְֲִִִֵַַַַַַָָָידע
`ÌiÂÏ‰ ÌÈ‰kÏ ‰È‰È ‡Ï הזּכיר ּכאׁשר . …ƒ¿∆«…¬ƒ«¿ƒƒְֲִִֶַ

ּגם  הזּכיר הּׁשֹופט, ׁשהּוא הּמל ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַמׁשּפטי

ואחר  הּתֹורה. מֹורי ׁשהם הּכהנים ְְֲִִֵֵֶַַַַַָֹמׁשּפט
הּזֹובח, מאת יקחּו נחלה, להם ׁשאין ְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשאמר
מהּגּוף, הּזרֹוע והּקבה. והּלחיים ְְְְְִֵֵַַַַַַַַָָהּזרֹוע
והּקבה  מהראׁש, ּביניהם ׁשהּלׁשֹון ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹוהּלחיים
ׁשֹוחט  הּוא הּכהן ּכי ּדרׁש, ודר ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹמהּקרב.

ּבּׁשחיטה. זרֹועֹו ׂשכר הּזרֹוע, ְְְְְִִַַַַַָָהּׁשלמים.
ׂשכר  והּקיבה, הּברכה. ׂשכר ְְְְְְִֵַַַַַַָָָָוהּלחיים,
טֹובים  אּלה ּכי הּפׁשט, ּדר ועל ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָהּבדיקה.
הם  ּגם ּכי לוי, ּדברי הזּכיר ּגם הּבׂשר. ְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָמּׁשאר
הּימים: ּדברי והעד, ּבּׁשערים. הּתֹורה ְְְִִִֵֵַַַָָָָיֹורּו

mihtey zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye lel` '` iriax meil inei xeriy
אּלא  הּכהנים, למעלת אֹו לוי ׁשבט למעלת רק לא ׁשּמּגיע להעיר, ויׁש עכ"ל. ללוּים, לּכהנים ׁשּזכה ּכמֹו לֹו, הּמסּפיק ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹּדבר

ׁשּכתּוב ּכמֹו ּדוקא, ּגדֹול ּבכהן נאמר קדׁשים' 'קדׁש הּתאר ׁשהרי גדֹולה, ּכהּנה למעלת יג)ּגם כג, אהרן (דה"א וּיבּדל ְְְְְְְֱֲֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹֹֻ
קדׁשים. קדׁש ְְִִֶַָֹֹלהקּדיׁשֹו

(â)éçáæ úàî íòä úàî íéðäkä ètLî äéäé äæå§¤¿¦«§¤Á¦§©̧©«Ÿ£¦¹¥¥´¨À̈¥¥²«Ÿ§¥¬
íééçläå òøfä ïäkì ïúðå äN-íà øBL-íà çáfä©¤−©¦´¦¤®§¨©Æ©Ÿ¥½©§¬Ÿ©§©§¨©−¦

:äáwäå§©¥¨«
i"yx£ÌÚ‰ ˙‡Ó∑ מאת ‡NŒÌ‰.הּכהנים ולא ¯BLŒÌ‡∑ לחּיה עד ∑‰Ú¯f.ּפרט ארּכּבה ׁשל הּפרק מן ≈≈»»ְֲִֵֵַֹֹƒƒ∆ְְַָָ«¿…«ְִֶֶֶַַַָֻ

אשפלדו"ן  ׁשּקֹורין יד, ׁשל קלג)∑ÌÈÈÁl‰Â.ּכף רׁשּומֹות (חולין ּדֹורׁשי הּלׁשֹון; ּתחת עם 'זרֹוע אֹומרים: היּו ִֶֶַָ¿«¿»«ƒְְְְִִֵַַַַָָ
ׁשּנאמר כה)יד', בידֹו"(במדבר רמח "וּיּקח :.ÌÈÈÁÏ∑ׁשּנאמר ּתפּלה, קו)ּתחת ויפּלל"(תהלים ּפינחס "וּיעמד :. ְֱִֶֶַַַַָָֹ¿»«ƒְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַַַָָֹ

‰·w‰Â∑כה)ּתחת אלֿקבתּה(במדבר "האּׁשה :". ¿«≈»ֳִֶַַָָָָ

(ã)ðâc úéLàøðàö æb úéLàøå Eøäöéå ELøéz EE ¥¦̧§¨«§¹¦«§´§¦§¨¤À§¥¦²¥¬«Ÿ§−
:Bì-ïzz¦¤«

i"yx£E‚c ˙ÈL‡¯∑רּבֹותינּו אבל ׁשעּור, ּבּה ּפרׁש ולא ּתרּומה. פ"ד)זֹו אחד (תרומות יפה עין ׁשעּור: ּבּה נתנּו ≈ƒ¿»¿ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹ
מּׁשּׁשים, מאחד לפחת ׁשּלא הּמקרא על וסמכּו מחמּׁשים, אחד ּבינֹונית מּׁשּׁשים, אחד רעה עין ְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹמארּבעים,

מה)ׁשּנאמר "וׁשּׁשיתם(יחזקאל מחמר : סאה,האיפה חצי האיפה, ׁשּׁשית סאה הּׂשערים". חצי נֹותן ּכׁשאּתה ְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ
סאין  ׁשלׁשים ׁשהּכֹור מּׁשּׁשים, אחד הרי ˆ‡E.לכֹור, Êb ˙ÈL‡¯Â∑ ּתן ׁשנה, ּבכל צאנ ּגֹוזז ּכׁשאּתה ְְְֲִִִִִֵֶֶַָֹ¿≈ƒ≈…¿ְְְֵֵֶַָָָָֹ

ראׁשית מּׁשּׁשיםמּמּנה אחד ׁשעּור ּבּה נתנּו ורּבֹותינּו ׁשעּור, ּבּה ּפרׁש ולא קלז)לּכהן, חּיבֹות (חולין צאן וכּמה . ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹ
ׁשּנאמר רחלֹות, חמׁש הּגז? כה)ּבראׁשית עׂשּויֹות",(ש"א צאן "וחמׁש ׁשּתים.: ּגז, ראׁשית אֹומר: עקיבא רּבי ְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ

חמּׁשה  הרי לֹו, ּתּתן ארּבעה. ,צאנ. ְְֲֲִִֵֶַָָָֹ

(ä)éäìà ýåýé øça Bá ékéèáL-ìkî EEãîòì ¦´À¨©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¦¨§¨¤®©«£¸Ÿ
ìñ :íéîiä-ìk åéðáe àeä ýåýé-íLa úøL §¨¥¯§¥«§Ÿ̈²¬¨−̈¨©¨¦«
i"yx£˙¯LÏ „ÓÚÏ∑ מעּמד אּלא ׁשרּות ׁשאין .מּכאן «¬…¿»≈ְִֵֵֶֶָָָֻ

ß lel` '` iriax mei ß

(å)éøòL ãçàî éålä àáé-éëå-øLà ìàøNé-ìkî E §¦«¨¸Ÿ©¥¦¹¥«©©³§¨¤¸Æ¦¨¦§¨¥½£¤
íB÷nä-ìà BLôð úeà-ìëa àáe íL øb àeä−¨´¨®¨Æ§¨©©´©§½¤©¨−

:ýåýé øçáé-øLà£¤¦§©¬§Ÿ̈«
i"yx£ÈÂl‰ ‡·ÈŒÈÎÂ∑(ספרי),וּדאי לוי ּבבן ׁשאין יכל לוּים יצאּו "וׁשרת", לֹומר : ּתלמ ּוד מדּבר ? הּכתּוב  ¿ƒ»…«≈ƒְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ

לׁשרּות  .ראּויין ְְִֵ

(æ)íiåìä åéçà-ìëk åéäìà ýåýé íLa úøLå§¥¥¾§¥−§Ÿ̈´¡Ÿ¨®§¨¤¨Æ©«§¦¦½
:ýåýé éðôì íL íéãîòä̈«Ÿ§¦¬−̈¦§¥¬§Ÿ̈«

[f-e]£'B‚Â BLÙ ˙e‡ŒÏÎa ‡·e˙¯LÂ∑ואפּלּו חֹובתֹו, אֹו נדבתֹו קרּבנֹות ּומקריב ׁשּבא הּכהן על לּמד »¿»«««¿¿¿≈≈ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ
ּבמׁשמר ׁשּמקריבין לרגל, הּבאים הּכהנים על לּמד עֹוד אחר: ּדבר ׁשּלֹו. ׁשאינֹו ּבקרּבנֹות ּבמׁשמר ועֹובדין ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

ׁשּלהם  הּמׁשמר ׁשאין ּפי על ואף הרגל, מּוספי ּכגֹון הרגל מחמת .הּבאֹות ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

ÈÒÎג  ÔÓ ‡nÚ ÔÓ ‡i‰ÎÏ ÈÊÁ„ È‰È ÔÈ„Â¿≈¿≈¿»≈¿»¬«»ƒ«»ƒ»¿≈
‡‰ÎÏ ÔzÈÂ ¯n‡ Ì‡ ¯Bz Ì‡ ‡˙ÒÎƒ¿»»ƒƒƒ»¿ƒ≈¿«¬»

:‡˙·˜Â ‡ÚBÏÂ ‡ÚB¯c¿»¿»¿À¿»

fb‡ד  LÈ¯Â CÁLÓe C¯ÓÁ C¯e·Ú LÈ≈̄ƒ»«¿»ƒ¿»¿≈ƒ»
:dÏ Ôzz CÚ„¿»»ƒ∆≈

CÈË·Lה  ÏkÓ C‰Ï‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈ d· È¯‡¬≈≈ƒƒ¿≈¿»¡»»ƒ»ƒ¿»
Ïk È‰B·e ‡e‰ ÈÈ„ ‡ÓL· ‡LnLÏ Ì˜ÓÏ¿≈«¿«»»ƒ¿»«¿»¿ƒ»

:‡iÓBÈ«»

ÏkÓו  CÈÂ¯wÓ ‡„ÁÓ ‰‡ÂÏ È˙ÈÈ È¯‡Â«¬≈≈≈≈»»≈¬»ƒƒ¿»ƒ»
˙eÚ¯ ÏÎa È˙ÈÈÂ Ônz ¯„ ‡e‰ Èc Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ»«»¿≈≈¿»¿

:ÈÈ ÈÚ¯zÈ È„ ‡¯˙‡Ï dLÙ«¿≈¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿»

‡È‰BÁז  ÏÎk d‰Ï‡ ÈÈc ‡ÓLa LnLÈÂƒ««ƒ¿»«¿»¡»≈¿»¬ƒ
:ÈÈ Ì„˜ BÏˆa Ônz ÔÈLnLÓc È‡ÂÏ≈»≈ƒ¿«¿ƒ«»ƒ¿√»¿»
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(ç)ñ :úBáàä-ìò åéøkîî ãáì eìëàé ÷ìçk ÷ìç¥¬¤§¥−¤Ÿ¥®§©¬¦§¨−̈©¨«¨«

i"yx£eÏÎ‡È ˜ÏÁk ˜ÏÁ∑ ׁשּלא הּבאים ּבדברים אף יכל חּטאֹות. ׂשעירי ּובבׂשר ּבעֹורֹות ׁשחֹולקין מלּמד ≈∆¿≈∆…≈ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ
חּוץ  האבֹות", על ממּכריו "לבד לֹומר: ּתלמּוד ּונדבֹות? ּונדרים ׁשּבת, ּומּוספי ּתמידין, ּכגֹון הרגל, ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָמחמת
אּטל  ואני ,ׁשּבּת אּתה טל לזה : זה ּומכרּו הּמׁשמרֹות ׁשּנקּבעּו ּוׁשמּואל, ּדוד ּבימי האבֹות ּׁשּמכרּו ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹמּמה

עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשּבּתי  אבןאבןאבןאבן ִַַ

(è)éäìà ýåýé-øLà õøàä-ìà àa äzà ékïúð E ¦³©¨Æ¨´¤¨½̈¤£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥´
:íää íéBbä úáòBúk úBNòì ãîìú-àì Cì̈®«Ÿ¦§©´©«£½§«£−Ÿ©¦¬¨¥«

i"yx£˙BNÚÏ „ÓÏ˙Œ‡Ï∑(סח הם (סנהדרין ּכּמה מעׂשיהם להבין ּכלֹומר ּולהֹורֹות, להבין למד אּתה אבל …ƒ¿««¬ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ
ּכֹוכבים' העֹובדי חק ׁשזהּו וכ ּכ ּתעׂשה 'לא :לבני ּולהֹורֹות .מקלקלים, ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹֻ

(é)íñ÷ Làa Bzáe-Bða øéáòî Eá àöné-àì«Ÿ¦¨¥´§½©«£¦¬§«¦−¨¥®Ÿ¥´
:óMëîe Lçðîe ïðBòî íéîñ÷§¨¦½§¥¬§©¥−§©¥«

i"yx£L‡a Bz·eŒBa ¯È·ÚÓ∑ ׁשּתיהם ּבין ּומעבירֹו ּומּכאן מּכאן אׁש מדּורֹות עֹוׂשה :הּמל עבֹודת .הּוא «¬ƒ¿ƒ»≈ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ
ÌÈÓÒ˜ ÌÒ˜∑אֹומר הּוא וכן ?'אל לא אם ,אל 'אם ואֹומר: מקלֹו את האֹוחז קֹוסם? ד)איזהּו "עּמי (הושע : …≈¿»ƒְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָֹ

לֹו" יּגיד ּומקלֹו יׁשאל, סה)∑ÔBÚÓ.ּבעצֹו 'עֹונה (סנהדרין ׁשאֹומרים: עֹונֹות, נֹותני אּלּו אֹומר: עקיבא רּבי ְְְִִֵַַָ¿≈ְְֲִִִֵֵֵֶַָָ
אֹוחזי  'אּלּו אֹומרים: וחכמים להתחיל'. יפה הפסיקֹו(ספרי)∑LÁÓ.העינים'ּפלֹונית צבי מּפיו, נפלה ּפּתֹו ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָ¿«≈ְְְִִִִִִָָ

מּידֹו נפל מקלֹו ,עזרא עזרא עזרא עזרא .ּבּדר אבןאבןאבןאבן ְִֶֶַַַָָ

(àé)-ìà Løãå éðòcéå áBà ìàLå øáç øáçå§Ÿ¥−¨®¤§Ÿ¥¬Æ§¦§Ÿ¦½§Ÿ¥−¤
:íéúnä©¥¦«

i"yx£¯·Á ¯·ÁÂ∑(שם אחד (סנהדרין למקֹום חּיֹות ׁשאר אֹו עקרּבים אֹו נחׁשים ‡B·.ׁשּמצרף Ï‡LÂ∑ זה ¿…≈»∆ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָ¿…≈ֶ
ׁשּלֹו הּׁשחי ּבבית הּמת את ּומעלה מּׁשחיֹו, ּומדּבר ּפיתם, ׁשּׁשמֹו ׁשּׁשמּה∑ÈÚcÈÂ.מכּׁשפּות חּיה עצם מכניס ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַֹ¿ƒ¿…ƒְְִֶֶֶַַָָ

מכּׁשפּות  ידי על העצם ּומדּבר ּפיו, לתֹו ‡ÌÈ˙n‰ŒÏ.יּדּוע L¯B„Â∑ הּמעלה והּנׁשאל ּכגֹון ּבזכרּותֹו, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָ¿≈∆«≈ƒְְְְְֲִֶַַַַָ
עזרא עזרא עזרא עזרא .ּבגלּגלת  אבןאבןאבןאבן ְְֶֹֻ

È˙ÈÈcח  ‡z¯hnÓ ¯a ÔeÏÎÈÈ ˜ÏÁk ˜ÏÁ√»»√»≈¿«ƒ««¿»¿≈≈
:‡˙‰·‡ eÈ˜˙‡ ÔÎa ‡zaL·¿««»¿≈«¿ƒ¬»»»

CÏט  ·‰È C‰Ï‡ ÈÈc ‡Ú¯‡Ï ÏÏÚ z‡ È¯‡¬≈«¿»≈¿«¿»«¿»¡»»»≈»
:Ôep‡‰ ‡iÓÓÚ ˙ÂÚËk „aÚÓÏ ÛÏÈ˙ ‡Ï»≈«¿∆¿«¿«¬««¿«»»ƒ

ea¯‡י  dz¯·e d¯a ¯·ÚÓ Ca ÁÎzLÈ ‡Ï»ƒ¿¿«»«¬«¿≈¿«≈¿»
:L¯ÁÂ LÁÓe ÔÚÓ ÔÈÓÒ˜ ÌÒ»̃≈À¿ƒ¿»≈¿«≈¿»»

ÔÓיא  Ú·˙Â e¯eÎÊe ÔÈca Ï‡LÂ ÔË¯ ÔÈË¯Â¿»ƒ¿»¿»≈ƒƒ¿¿»«ƒ
:‡i˙Ó≈«»

dxezd lr `xfr oa`

gÂÈ¯kÓÓ „·Ïּכמֹו ׁשהּוא אֹומרים, יׁש . ¿«ƒ¿»»ְְִֵֶ
ולא  מעט. רחֹוקה ּבדר מּכריהם, ְְְְֵֵֵֶֶֶַַָָֹמאת
תמּכרּו וכי מּגזרת הּוא רק הּדקּדּוק. ְְְְְִִִִִַַַָָאבה
ׁשּירׁש ּביתֹו מכר אם ּכי והּטעם, ְְִִִֵֶַַַַַָָָממּכר.
ּבית  ממּכר וּיצא ּכתּוב ּכאׁשר ְְֲֲִִֵֶַַַָָָָמאבֹותיו,
לא  האבֹות, על ּפירּוׁש וזה אחּוזתֹו. ְְֲִֵֶַָָָֹועיר
אּלא  עֹוד, תאכל לא ,ל יׁש הּנה לֹו ְִֵֵֶַַָֹֹֹיאמר
להזּכיר  הׁשלים וכאׁשר יאכלּו. ּכחלק ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַֹחלק
הּנביא: ּדבר הזּכיר והּכהן, הּׁשֹופט ְְְְִִִֵֵַַַַַָֹּדבר

iBa ¯È·ÚÓ ּכי היתה. גילּולים עבֹודת . «¬ƒ¿ְֲִִִַָָ
האׁש: עֹובדי רּבים ּגֹוים ּבינינּו הּיֹום ּגם ְִִֵֵֵֵֵַַַָיׁש

ÌÈÓÒ˜ ÌÒB˜.ּכלל ׁשם היֹותֹו יּתכן . ≈¿»ƒְֱִֵֵָָ

כן  ּכי האֹומרים, מׁשּפט. חֹותכי ְְְִִִֵֵֵָָּופירּוׁשֹו,
מּמּנּו, וקרֹוב ּגֹוזרין. וכן ספק, ּבלא ְְְְְִִִֵֵֶֶָָֹיהיה
ּומנחׁש מעֹונן והּפרט, .מל ׂשפתי על ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָקסם
להֹוברי  ּפרט ׁשם היֹותֹו יּתכן ּגם ְְְְֱִֵֵֵֵַַָָּומכּׁשף.
ּבמׁשּפטי  ׁשּיׁש קסמים, וטעם ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָׁשמים.
ּוׁשנּיים: ראׁשֹונים הּנקראים ְְִִִִִִִַַָָהּכֹוכבים,

LÁÓe ÔBÚÓ:ּפירׁשּתים .ÛMÎÓe:ּכן . ¿≈¿«≈ְִֵַ¿«≈ֵ
`i¯·Á ¯·ÁÂׁשיחּברּו האֹומרים אּלה . ¿…≈»∆ְְְִֵֶֶַָ

ÈÚcÈÂהּׁשדים: ·B‡:ּפירׁשּתיו .L¯B„Â ִֵַ¿ƒ¿…ƒְִֵַ¿≈
ÌÈ˙n‰ Ï‡,הּקברֹות ּבית אל ההֹולכים . ∆«≈ƒְְִֵֶַַָ

מחׁשבּתֹו ּובעבּור מת. אדם עצם ְְְְֲִֵֶֶַַַָָולֹוקחים
ּבחלֹום, צּורֹות ּדמּות לֹו ּתראה ְְְֲִֵֶַָוׁשגיֹונֹו,

ּכי  הּׁשם, ּתֹועבֹות אּלה וכל ּבהקיץ. ְְֲִִֵֵֶַַָָּגם
עם  ּתמים ּתמיד האדם לב להיֹות ְֱִִִִֵֶָָָָָָהאמת
לבּקׁש חכמתֹו על יּׁשען וכאׁשר ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָּבֹוראֹו.
לּבֹו הּנה מהּׁשם, חּוץ ׁשּיהיה ּומה ְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַָהאמת,
לדרֹוׁש, והרֹוצה מׁשּוּבׁש. הּוא ּכי ְְְִִֵֶָָָחסר
ּכתּוב  ּכן על הּנביא. ּפי על מהּׁשם ְִִִֵֵֵַַַַָָידרֹוׁש
והעד, יהֹוׁשע. זה ,מּקרּב נביא ְְְְֲִִִֵֶַַָָָֻאחריו
אליו  וּיׁשמעּו ּוכתיב, ּתׁשמעּון. אליו ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָׁשאמר
לא  ּכי אחרת, ראיה ועֹוד יׂשראל. ְְְְִִֵֵֶֶַָָָֹּבני
ּכי  לארץ, יׂשראל עם ׁשּנכנס נביא ְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָמצאנּו
ּכלל  זה להיֹות יּתכן, ּכן ּגם יהֹוׁשע. ְְְִִִֵֵֶַַָָֻאם

מׁשה: אחר ׁשּיקּום נביא ְִֶֶַַָָָֹלכל

mihtey zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'a iying meil inei xeriy

(áé)ììâáe älà äNò-ìk ýåýé úáòBú-ék¦«£©¬§Ÿ̈−¨´Ÿ¥¥®¤¦§©Æ
éäìà ýåýé älàä úáòBzäíúBà LéøBî E ©«¥´Ÿ¨¥½¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦¬−̈

éðtî:E ¦¨¤«
i"yx£‰l‡ ‰NÚŒÏk∑(ספרי כד. מהן (מכות אחת אפּלּו אּלה", עֹוׂשה "ּכל אּלא נאמר, לא אּלה' ּכל .'עֹוׂשה »…≈≈∆ֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

(âé)éäìà ýåýé íò äéäz íéîz:E ¨¦´¦«§¤½¦−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«
i"yx£EÈ‰Ï‡ '‰ ÌÚ ‰È‰z ÌÈÓz∑ ּכל אּלא העתידֹות, אחר ּתחקר ולא לֹו, ּותצּפה ּבתמימּות עּמֹו התהּל »ƒƒ¿∆ƒ¡…∆ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹ

ּתהיה ואז ּבתמימּות, קּבל ,עלי ּׁשּיבא ּולחלקֹומה .עּמֹו ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(cq 'nr eh ycew zexb`)

אלקיאלקיאלקיאלקי הההה'''' עםעםעםעם ּתּתּתּתהיההיההיההיה יג)ּתּתּתּתמיםמיםמיםמים חכמת ׁשׁשׁשׁשאלה אלה אלה אלה (יח, אֹודֹות ּׁשאֹומרים מה וכן כו', להתאים צרי ׁשּבזּוּוגים ּׁשאֹומרים מה : ְְְְֱֱֱֱִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶָָָָֹֹ ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
?אלקי ה' עם ּתהיה ּתמים לּצּוּוי סֹותר זה האם - הּיד ְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹׂשרטּוטי

כן מענה מענה מענה מענה  ּגם ויעּין ּבזה. וכּיֹוצא ּבדּוקֹות ּוסגּלֹות רפּואה עניני והּנפׁש, הּגּוף ׁשמירת עניני ּדר ועל הּצּוּוי, הפ זה אין : ְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָֻֻ
ׁשרׁשי  ּברים, על הנ"ל הענינים ּכׁשּיֹודעים אמּורים, ּדברים ּבּמה אבל ּבהנ"ל. ּפרטים ּכּמה קע"ט סי' יֹורה־ּדעה ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֻֻּבׁשלחן־ערּו

אּלּו. ּבענינים הּוא ׁשּבקי ויפרסם ּׁשּיאמר מי ּבדֹורנּו יׁש אם אני ותמּה . . הּיד ׂשרטּוטי ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹהּנׁשמֹות

ß lel` 'a iying mei ß

ãé)(ék|íúBà LøBé äzà øLà älàä íéBbä ¦´©¦´¨¥À¤£¤³©¨Æ¥´½̈
ïúð ïë àì äzàå eòîLé íéîñ÷-ìàå íéððòî-ìà¤§«Ÿ§¦¬§¤«Ÿ§¦−¦§¨®§©¾̈´Ÿ¥½¨¬©

éäìà ýåýé Eì:E §−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«
i"yx£EÈ‰Ï‡ '‰ EÏ Ô˙ ÔÎ ‡Ï∑ ואּורים הּנביאים על ׁשכינה הׁשרה ׁשהרי קֹוסמים, ואל מעֹוננים אל לׁשמע …≈»«¿¡…∆ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹ

.ותּמים  ְִֻ

(åè)éçàî Eaøwî àéáðýåýé Eì íé÷é éðîk E ¨¦̧¦¦§§³¥«©¤̧Æ¨½Ÿ¦¨¦¬§−§Ÿ̈´
éäìà:ïeòîLz åéìà E ¡Ÿ¤®¥−̈¦§¨«

i"yx£ÈÓk EÈÁ‡Ó Ea¯wÓ∑ וכן ּתחּתי, ל יקים ,מאחי מּקרּב ׁשאני לנביא ּכמֹו .מּנביא ƒƒ¿¿≈«∆»…ƒְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(72 'nr ci zegiy ihewl)

אלקיאלקיאלקיאלקי הההה'''' לללל יקיםיקיםיקיםיקים .... .... ממממּקּקּקּקררררּבּבּבּב טו)נביאנביאנביאנביא ממממּיּיּיּיׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל(יח, ההההּקּקּקּקדדדדׁשׁשׁשׁש ררררּוּוּוּוחחחח נסנסנסנסּתּתּתּתּלּלּלּלקהקהקהקה .... .... אחראחראחראחרֹוֹוֹוֹוניםניםניםנים נביאיםנביאיםנביאיםנביאים ט,ממממּׁשּׁשּׁשּׁשּמּמּמּמתתתתּוּוּוּו (יומא ְְְְְְְְְְְְֱֱֱֱִִִִִִִִִִִִִִִִָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹֹֹ ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹ
הּנביאים ב) לאחר ּגם הּקדׁש רּוח ׁשהיתה ּבחז"ל, מקֹומֹות ּבכּמה מפרׁש ואּולם הּזה. ּבּזמן נבּואה ׁשאין לכאֹורה, ְְְְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹמׁשמע

ּגּלּו ּפרקי (ראה ׁשאין האחרֹונים היא ׁשהּכונה לֹומר, צרי ּכרח ועל הּׁשמים). מן לשו"ת ּבפתיחתֹו מרּגלית להרב יים ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָ
הּלׁשֹון ּדּיּוק וזהּו לגמרי. ׁשּבטלה לא אבל ּכמּקדם, מצּויה הּנבּואה נסנסנסנסּתּתּתּתּלּלּלּלקהקהקהקההּנבּואה ּבטלה לא ׁשּכן ּפסקה), אֹו ּבטלה (ולא ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ

ּתימן, ּבאּגרת איתא מּכן ויתר אליה. להּגיע יֹותר קׁשה אּלא ּפסקה, ליליליליׂשׂשׂשׂשראלראלראלראלולא ההההּנּנּנּנבבבבּוּוּוּואהאהאהאה אלפים ׁשׁשׁשׁשּתּתּתּתחזרחזרחזרחזר ד' ּבׁשנת ְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹ ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
ספק. ּבאין נביא ׁשהּוא ּכל לעיני הֹוכיח הּזה הּמֹופת לזמּנֹו: קרֹוב ׁשהיה  אדם אֹודֹות ׁשם ּכֹותב והרמב"ם עזרא עזרא עזרא עזרא תתקע"ו. אבןאבןאבןאבן ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ

ÏÈ„·eיב  ÔÈl‡ „aÚÈc Ïk ÈÈ ˜Á¯Ó È¯‡¬≈¿»»¿»»¿«¿≈ƒ≈¿ƒ
ÔB‰˙È C¯˙Ó C‰Ï‡ ÈÈ ÔÈl‡‰ ‡z·ÚBz∆¿»»ƒ≈¿»√»»¿»«»¿

:CÓ„wÓƒ√»»

‡C‰Ï:יג  ÈÈc ‡zÏÁ„a È‰z ÌÈÏL¿ƒ¿≈¿««¿»«¿»¡»»

ÔÓיד  ÔB‰˙È ˙¯È z‡ Èc ÔÈl‡‰ ‡iÓÓÚ È¯‡¬≈«¿«»»ƒ≈ƒ«¿»≈»¿ƒ
·‰È ÔÎ ‡Ï z‡Â ÔÈÚÓL ‡iÓq˜ ÔÓe ‡iÚÓ¿»¿«»ƒ«»«»»¿ƒ¿«¿»≈¿«

:C‰Ï‡ ÈÈ CÏ»¿»¡»»

ÈÈטו  CÏ ÌÈ˜È È˙Âk CÈÁ‡Ó CÈaÓ ‡i·¿ƒ»ƒ≈»≈«»¿»ƒ¿ƒ»¿»
:ÔeÏa˜z dpÓ C‰Ï‡¡»»ƒ≈¿«¿

dxezd lr `xfr oa`

ehÈBÓk:מנחׁש לא הּׁשם, נביא ׁשהּוא . »ƒְְִֵֵֶַַֹ



לז mihtey zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye lel` '` iriax meil inei xeriy

(ç)ñ :úBáàä-ìò åéøkîî ãáì eìëàé ÷ìçk ÷ìç¥¬¤§¥−¤Ÿ¥®§©¬¦§¨−̈©¨«¨«

i"yx£eÏÎ‡È ˜ÏÁk ˜ÏÁ∑ ׁשּלא הּבאים ּבדברים אף יכל חּטאֹות. ׂשעירי ּובבׂשר ּבעֹורֹות ׁשחֹולקין מלּמד ≈∆¿≈∆…≈ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ
חּוץ  האבֹות", על ממּכריו "לבד לֹומר: ּתלמּוד ּונדבֹות? ּונדרים ׁשּבת, ּומּוספי ּתמידין, ּכגֹון הרגל, ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָמחמת
אּטל  ואני ,ׁשּבּת אּתה טל לזה : זה ּומכרּו הּמׁשמרֹות ׁשּנקּבעּו ּוׁשמּואל, ּדוד ּבימי האבֹות ּׁשּמכרּו ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹמּמה

עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשּבּתי  אבןאבןאבןאבן ִַַ

(è)éäìà ýåýé-øLà õøàä-ìà àa äzà ékïúð E ¦³©¨Æ¨´¤¨½̈¤£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥´
:íää íéBbä úáòBúk úBNòì ãîìú-àì Cì̈®«Ÿ¦§©´©«£½§«£−Ÿ©¦¬¨¥«

i"yx£˙BNÚÏ „ÓÏ˙Œ‡Ï∑(סח הם (סנהדרין ּכּמה מעׂשיהם להבין ּכלֹומר ּולהֹורֹות, להבין למד אּתה אבל …ƒ¿««¬ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ
ּכֹוכבים' העֹובדי חק ׁשזהּו וכ ּכ ּתעׂשה 'לא :לבני ּולהֹורֹות .מקלקלים, ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹֻ

(é)íñ÷ Làa Bzáe-Bða øéáòî Eá àöné-àì«Ÿ¦¨¥´§½©«£¦¬§«¦−¨¥®Ÿ¥´
:óMëîe Lçðîe ïðBòî íéîñ÷§¨¦½§¥¬§©¥−§©¥«

i"yx£L‡a Bz·eŒBa ¯È·ÚÓ∑ ׁשּתיהם ּבין ּומעבירֹו ּומּכאן מּכאן אׁש מדּורֹות עֹוׂשה :הּמל עבֹודת .הּוא «¬ƒ¿ƒ»≈ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ
ÌÈÓÒ˜ ÌÒ˜∑אֹומר הּוא וכן ?'אל לא אם ,אל 'אם ואֹומר: מקלֹו את האֹוחז קֹוסם? ד)איזהּו "עּמי (הושע : …≈¿»ƒְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָֹ

לֹו" יּגיד ּומקלֹו יׁשאל, סה)∑ÔBÚÓ.ּבעצֹו 'עֹונה (סנהדרין ׁשאֹומרים: עֹונֹות, נֹותני אּלּו אֹומר: עקיבא רּבי ְְְִִֵַַָ¿≈ְְֲִִִֵֵֵֶַָָ
אֹוחזי  'אּלּו אֹומרים: וחכמים להתחיל'. יפה הפסיקֹו(ספרי)∑LÁÓ.העינים'ּפלֹונית צבי מּפיו, נפלה ּפּתֹו ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָ¿«≈ְְְִִִִִִָָ

מּידֹו נפל מקלֹו ,עזרא עזרא עזרא עזרא .ּבּדר אבןאבןאבןאבן ְִֶֶַַַָָ

(àé)-ìà Løãå éðòcéå áBà ìàLå øáç øáçå§Ÿ¥−¨®¤§Ÿ¥¬Æ§¦§Ÿ¦½§Ÿ¥−¤
:íéúnä©¥¦«

i"yx£¯·Á ¯·ÁÂ∑(שם אחד (סנהדרין למקֹום חּיֹות ׁשאר אֹו עקרּבים אֹו נחׁשים ‡B·.ׁשּמצרף Ï‡LÂ∑ זה ¿…≈»∆ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָ¿…≈ֶ
ׁשּלֹו הּׁשחי ּבבית הּמת את ּומעלה מּׁשחיֹו, ּומדּבר ּפיתם, ׁשּׁשמֹו ׁשּׁשמּה∑ÈÚcÈÂ.מכּׁשפּות חּיה עצם מכניס ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַֹ¿ƒ¿…ƒְְִֶֶֶַַָָ

מכּׁשפּות  ידי על העצם ּומדּבר ּפיו, לתֹו ‡ÌÈ˙n‰ŒÏ.יּדּוע L¯B„Â∑ הּמעלה והּנׁשאל ּכגֹון ּבזכרּותֹו, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָ¿≈∆«≈ƒְְְְְֲִֶַַַַָ
עזרא עזרא עזרא עזרא .ּבגלּגלת  אבןאבןאבןאבן ְְֶֹֻ

È˙ÈÈcח  ‡z¯hnÓ ¯a ÔeÏÎÈÈ ˜ÏÁk ˜ÏÁ√»»√»≈¿«ƒ««¿»¿≈≈
:‡˙‰·‡ eÈ˜˙‡ ÔÎa ‡zaL·¿««»¿≈«¿ƒ¬»»»

CÏט  ·‰È C‰Ï‡ ÈÈc ‡Ú¯‡Ï ÏÏÚ z‡ È¯‡¬≈«¿»≈¿«¿»«¿»¡»»»≈»
:Ôep‡‰ ‡iÓÓÚ ˙ÂÚËk „aÚÓÏ ÛÏÈ˙ ‡Ï»≈«¿∆¿«¿«¬««¿«»»ƒ

ea¯‡י  dz¯·e d¯a ¯·ÚÓ Ca ÁÎzLÈ ‡Ï»ƒ¿¿«»«¬«¿≈¿«≈¿»
:L¯ÁÂ LÁÓe ÔÚÓ ÔÈÓÒ˜ ÌÒ»̃≈À¿ƒ¿»≈¿«≈¿»»

ÔÓיא  Ú·˙Â e¯eÎÊe ÔÈca Ï‡LÂ ÔË¯ ÔÈË¯Â¿»ƒ¿»¿»≈ƒƒ¿¿»«ƒ
:‡i˙Ó≈«»

dxezd lr `xfr oa`

gÂÈ¯kÓÓ „·Ïּכמֹו ׁשהּוא אֹומרים, יׁש . ¿«ƒ¿»»ְְִֵֶ
ולא  מעט. רחֹוקה ּבדר מּכריהם, ְְְְֵֵֵֶֶֶַַָָֹמאת
תמּכרּו וכי מּגזרת הּוא רק הּדקּדּוק. ְְְְְִִִִִַַַָָאבה
ׁשּירׁש ּביתֹו מכר אם ּכי והּטעם, ְְִִִֵֶַַַַַָָָממּכר.
ּבית  ממּכר וּיצא ּכתּוב ּכאׁשר ְְֲֲִִֵֶַַַָָָָמאבֹותיו,
לא  האבֹות, על ּפירּוׁש וזה אחּוזתֹו. ְְֲִֵֶַָָָֹועיר
אּלא  עֹוד, תאכל לא ,ל יׁש הּנה לֹו ְִֵֵֶַַָֹֹֹיאמר
להזּכיר  הׁשלים וכאׁשר יאכלּו. ּכחלק ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַֹחלק
הּנביא: ּדבר הזּכיר והּכהן, הּׁשֹופט ְְְְִִִֵֵַַַַַָֹּדבר

iBa ¯È·ÚÓ ּכי היתה. גילּולים עבֹודת . «¬ƒ¿ְֲִִִַָָ
האׁש: עֹובדי רּבים ּגֹוים ּבינינּו הּיֹום ּגם ְִִֵֵֵֵֵַַַָיׁש

ÌÈÓÒ˜ ÌÒB˜.ּכלל ׁשם היֹותֹו יּתכן . ≈¿»ƒְֱִֵֵָָ

כן  ּכי האֹומרים, מׁשּפט. חֹותכי ְְְִִִֵֵֵָָּופירּוׁשֹו,
מּמּנּו, וקרֹוב ּגֹוזרין. וכן ספק, ּבלא ְְְְְִִִֵֵֶֶָָֹיהיה
ּומנחׁש מעֹונן והּפרט, .מל ׂשפתי על ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָקסם
להֹוברי  ּפרט ׁשם היֹותֹו יּתכן ּגם ְְְְֱִֵֵֵֵַַָָּומכּׁשף.
ּבמׁשּפטי  ׁשּיׁש קסמים, וטעם ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָׁשמים.
ּוׁשנּיים: ראׁשֹונים הּנקראים ְְִִִִִִִַַָָהּכֹוכבים,

LÁÓe ÔBÚÓ:ּפירׁשּתים .ÛMÎÓe:ּכן . ¿≈¿«≈ְִֵַ¿«≈ֵ
`i¯·Á ¯·ÁÂׁשיחּברּו האֹומרים אּלה . ¿…≈»∆ְְְִֵֶֶַָ

ÈÚcÈÂהּׁשדים: ·B‡:ּפירׁשּתיו .L¯B„Â ִֵַ¿ƒ¿…ƒְִֵַ¿≈
ÌÈ˙n‰ Ï‡,הּקברֹות ּבית אל ההֹולכים . ∆«≈ƒְְִֵֶַַָ

מחׁשבּתֹו ּובעבּור מת. אדם עצם ְְְְֲִֵֶֶַַַָָולֹוקחים
ּבחלֹום, צּורֹות ּדמּות לֹו ּתראה ְְְֲִֵֶַָוׁשגיֹונֹו,

ּכי  הּׁשם, ּתֹועבֹות אּלה וכל ּבהקיץ. ְְֲִִֵֵֶַַָָּגם
עם  ּתמים ּתמיד האדם לב להיֹות ְֱִִִִֵֶָָָָָָהאמת
לבּקׁש חכמתֹו על יּׁשען וכאׁשר ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָּבֹוראֹו.
לּבֹו הּנה מהּׁשם, חּוץ ׁשּיהיה ּומה ְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַָהאמת,
לדרֹוׁש, והרֹוצה מׁשּוּבׁש. הּוא ּכי ְְְִִֵֶָָָחסר
ּכתּוב  ּכן על הּנביא. ּפי על מהּׁשם ְִִִֵֵֵַַַַָָידרֹוׁש
והעד, יהֹוׁשע. זה ,מּקרּב נביא ְְְְֲִִִֵֶַַָָָֻאחריו
אליו  וּיׁשמעּו ּוכתיב, ּתׁשמעּון. אליו ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָׁשאמר
לא  ּכי אחרת, ראיה ועֹוד יׂשראל. ְְְְִִֵֵֶֶַָָָֹּבני
ּכי  לארץ, יׂשראל עם ׁשּנכנס נביא ְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָמצאנּו
ּכלל  זה להיֹות יּתכן, ּכן ּגם יהֹוׁשע. ְְְִִִֵֵֶַַָָֻאם

מׁשה: אחר ׁשּיקּום נביא ְִֶֶַַָָָֹלכל

mihtey zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'a iying meil inei xeriy

(áé)ììâáe älà äNò-ìk ýåýé úáòBú-ék¦«£©¬§Ÿ̈−¨´Ÿ¥¥®¤¦§©Æ
éäìà ýåýé älàä úáòBzäíúBà LéøBî E ©«¥´Ÿ¨¥½¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦¬−̈

éðtî:E ¦¨¤«
i"yx£‰l‡ ‰NÚŒÏk∑(ספרי כד. מהן (מכות אחת אפּלּו אּלה", עֹוׂשה "ּכל אּלא נאמר, לא אּלה' ּכל .'עֹוׂשה »…≈≈∆ֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

(âé)éäìà ýåýé íò äéäz íéîz:E ¨¦´¦«§¤½¦−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«
i"yx£EÈ‰Ï‡ '‰ ÌÚ ‰È‰z ÌÈÓz∑ ּכל אּלא העתידֹות, אחר ּתחקר ולא לֹו, ּותצּפה ּבתמימּות עּמֹו התהּל »ƒƒ¿∆ƒ¡…∆ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹ

ּתהיה ואז ּבתמימּות, קּבל ,עלי ּׁשּיבא ּולחלקֹומה .עּמֹו ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(cq 'nr eh ycew zexb`)

אלקיאלקיאלקיאלקי הההה'''' עםעםעםעם ּתּתּתּתהיההיההיההיה יג)ּתּתּתּתמיםמיםמיםמים חכמת ׁשׁשׁשׁשאלה אלה אלה אלה (יח, אֹודֹות ּׁשאֹומרים מה וכן כו', להתאים צרי ׁשּבזּוּוגים ּׁשאֹומרים מה : ְְְְֱֱֱֱִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶָָָָֹֹ ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
?אלקי ה' עם ּתהיה ּתמים לּצּוּוי סֹותר זה האם - הּיד ְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹׂשרטּוטי

כן מענה מענה מענה מענה  ּגם ויעּין ּבזה. וכּיֹוצא ּבדּוקֹות ּוסגּלֹות רפּואה עניני והּנפׁש, הּגּוף ׁשמירת עניני ּדר ועל הּצּוּוי, הפ זה אין : ְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָֻֻ
ׁשרׁשי  ּברים, על הנ"ל הענינים ּכׁשּיֹודעים אמּורים, ּדברים ּבּמה אבל ּבהנ"ל. ּפרטים ּכּמה קע"ט סי' יֹורה־ּדעה ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֻֻּבׁשלחן־ערּו

אּלּו. ּבענינים הּוא ׁשּבקי ויפרסם ּׁשּיאמר מי ּבדֹורנּו יׁש אם אני ותמּה . . הּיד ׂשרטּוטי ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹהּנׁשמֹות

ß lel` 'a iying mei ß

ãé)(ék|íúBà LøBé äzà øLà älàä íéBbä ¦´©¦´¨¥À¤£¤³©¨Æ¥´½̈
ïúð ïë àì äzàå eòîLé íéîñ÷-ìàå íéððòî-ìà¤§«Ÿ§¦¬§¤«Ÿ§¦−¦§¨®§©¾̈´Ÿ¥½¨¬©

éäìà ýåýé Eì:E §−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«
i"yx£EÈ‰Ï‡ '‰ EÏ Ô˙ ÔÎ ‡Ï∑ ואּורים הּנביאים על ׁשכינה הׁשרה ׁשהרי קֹוסמים, ואל מעֹוננים אל לׁשמע …≈»«¿¡…∆ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹ

.ותּמים  ְִֻ

(åè)éçàî Eaøwî àéáðýåýé Eì íé÷é éðîk E ¨¦̧¦¦§§³¥«©¤̧Æ¨½Ÿ¦¨¦¬§−§Ÿ̈´
éäìà:ïeòîLz åéìà E ¡Ÿ¤®¥−̈¦§¨«

i"yx£ÈÓk EÈÁ‡Ó Ea¯wÓ∑ וכן ּתחּתי, ל יקים ,מאחי מּקרּב ׁשאני לנביא ּכמֹו .מּנביא ƒƒ¿¿≈«∆»…ƒְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(72 'nr ci zegiy ihewl)

אלקיאלקיאלקיאלקי הההה'''' לללל יקיםיקיםיקיםיקים .... .... ממממּקּקּקּקררררּבּבּבּב טו)נביאנביאנביאנביא ממממּיּיּיּיׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל(יח, ההההּקּקּקּקדדדדׁשׁשׁשׁש ררררּוּוּוּוחחחח נסנסנסנסּתּתּתּתּלּלּלּלקהקהקהקה .... .... אחראחראחראחרֹוֹוֹוֹוניםניםניםנים נביאיםנביאיםנביאיםנביאים ט,ממממּׁשּׁשּׁשּׁשּמּמּמּמתתתתּוּוּוּו (יומא ְְְְְְְְְְְְֱֱֱֱִִִִִִִִִִִִִִִִָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹֹֹ ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹ
הּנביאים ב) לאחר ּגם הּקדׁש רּוח ׁשהיתה ּבחז"ל, מקֹומֹות ּבכּמה מפרׁש ואּולם הּזה. ּבּזמן נבּואה ׁשאין לכאֹורה, ְְְְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹמׁשמע

ּגּלּו ּפרקי (ראה ׁשאין האחרֹונים היא ׁשהּכונה לֹומר, צרי ּכרח ועל הּׁשמים). מן לשו"ת ּבפתיחתֹו מרּגלית להרב יים ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָ
הּלׁשֹון ּדּיּוק וזהּו לגמרי. ׁשּבטלה לא אבל ּכמּקדם, מצּויה הּנבּואה נסנסנסנסּתּתּתּתּלּלּלּלקהקהקהקההּנבּואה ּבטלה לא ׁשּכן ּפסקה), אֹו ּבטלה (ולא ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ

ּתימן, ּבאּגרת איתא מּכן ויתר אליה. להּגיע יֹותר קׁשה אּלא ּפסקה, ליליליליׂשׂשׂשׂשראלראלראלראלולא ההההּנּנּנּנבבבבּוּוּוּואהאהאהאה אלפים ׁשׁשׁשׁשּתּתּתּתחזרחזרחזרחזר ד' ּבׁשנת ְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹ ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
ספק. ּבאין נביא ׁשהּוא ּכל לעיני הֹוכיח הּזה הּמֹופת לזמּנֹו: קרֹוב ׁשהיה  אדם אֹודֹות ׁשם ּכֹותב והרמב"ם עזרא עזרא עזרא עזרא תתקע"ו. אבןאבןאבןאבן ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ

ÏÈ„·eיב  ÔÈl‡ „aÚÈc Ïk ÈÈ ˜Á¯Ó È¯‡¬≈¿»»¿»»¿«¿≈ƒ≈¿ƒ
ÔB‰˙È C¯˙Ó C‰Ï‡ ÈÈ ÔÈl‡‰ ‡z·ÚBz∆¿»»ƒ≈¿»√»»¿»«»¿

:CÓ„wÓƒ√»»

‡C‰Ï:יג  ÈÈc ‡zÏÁ„a È‰z ÌÈÏL¿ƒ¿≈¿««¿»«¿»¡»»

ÔÓיד  ÔB‰˙È ˙¯È z‡ Èc ÔÈl‡‰ ‡iÓÓÚ È¯‡¬≈«¿«»»ƒ≈ƒ«¿»≈»¿ƒ
·‰È ÔÎ ‡Ï z‡Â ÔÈÚÓL ‡iÓq˜ ÔÓe ‡iÚÓ¿»¿«»ƒ«»«»»¿ƒ¿«¿»≈¿«

:C‰Ï‡ ÈÈ CÏ»¿»¡»»

ÈÈטו  CÏ ÌÈ˜È È˙Âk CÈÁ‡Ó CÈaÓ ‡i·¿ƒ»ƒ≈»≈«»¿»ƒ¿ƒ»¿»
:ÔeÏa˜z dpÓ C‰Ï‡¡»»ƒ≈¿«¿

dxezd lr `xfr oa`

ehÈBÓk:מנחׁש לא הּׁשם, נביא ׁשהּוא . »ƒְְִֵֵֶַַֹ
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(æè)éäìà ýåýé íòî zìàL-øLà ìëkáøça E §¸Ÿ£¤¨©¹§¨¥¦̧§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ§Ÿ¥½
ì óñà àì øîàì ìäwä íBéaýåýé ìB÷-úà òîL §¬©¨−̈¥®Ÿ´ŸŸ¥À¦§¸Ÿ©Æ¤Æ§Ÿ̈´

ãBò äàøà-àì úàfä äìãbä Làä-úàå éäìà¡Ÿ½̈§¤¨¥̧©§Ÿ¨¬©²Ÿ«Ÿ¤§¤¬−
:úeîà àìå§¬Ÿ¨«

(æé):eøac øLà eáéèéä éìà ýåýé øîàiå©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¥¨®¥¦−£¤¬¦¥«

(çé)ézúðå EBîk íäéçà áøwî íäì íé÷à àéáð̈¦̧¨¦¬¨¤²¦¤¬¤£¥¤−¨®§¨«©¦³
:epeöà øLà-ìk úà íäéìà øaãå åéôa éøáã§¨©Æ§¦½§¦¤´£¥¤½¥−¨£¤¬£©¤«

(èé)øLà éøác-ìà òîLé-àì øLà Léàä äéäå§¨À̈¨¦Æ£¤³«Ÿ¦§©Æ¤§¨©½£¤¬
:Bnòî Løãà éëðà éîLa øaãé עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §©¥−¦§¦®¨«Ÿ¦−¤§¬¥«¦«

(ë)úà éîLa øác øaãì ãéæé øLà àéápä Cà©´©¨¦¿£¤´¨¦Á§©¥̧¨¹̈¦§¦À¥´
íéäìà íLa øaãé øLàå øaãì åéúéeö-àì øLà£¤³«Ÿ¦¦¦Æ§©¥½©«£¤´§©¥½§¥−¡Ÿ¦´

:àeää àéápä úîe íéøçà£¥¦®¥−©¨¦¬©«
i"yx£¯a„Ï ÂÈ˙ÈeˆŒ‡Ï ¯L‡∑ צ לחברֹואבל ‡ÌÈ¯Á.ּויתיו ÌÈ‰Ï‡ ÌLa ¯a„È ¯L‡Â∑ את ּכּון אפּלּו ¬∆…ƒƒƒ¿«≈ֲֲִִִֵַָ«¬∆¿«≈¿≈¡…ƒ¬≈ƒֲִִֵֶ

הּמּתר  את ּולהּתיר האסּור את לאסר אדם∑Óe˙.ההלכה ּבידי מיתתן ׁשלׁשה, פט)ּבחנק. סנהדרין הּמתנּבא (ספרי. : ְֱֲִֶֶֶַַַָָָָָֹֻ≈ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ
נבּואתֹו את הּכֹובׁש אבל ּכֹוכבים. עבֹודת ּבׁשם והּמתנּבא לחברֹו, ונאמר לֹו נאמר ׁשּלא ּומה ׁשמע, ּׁשּלא ְְְְְֱֱֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹֹמה

מעּמֹו אדרׁש "אנכי ׁשּנאמר: ׁשמים, ּבידי מיתתן עצמֹו, ּדברי על והעֹובר נביא, ּדברי על ."והעֹובר ְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ

(àë)øLà øácä-úà òãð äëéà Eááìa øîàú éëå§¦¬Ÿ©−¦§¨¤®¥¨Æ¥©´¤©¨½̈£¤¬
:ýåýé Bøaã-àì«Ÿ¦§−§Ÿ̈«

i"yx£E··Ïa ¯Ó‡˙ ÈÎÂ∑ּומתנּבא עּזּור ּבן חנניה ּכׁשּיבא לֹומר אּתם כז)עתידין ה'(ירמיה ּבית ּכלי "הּנה : ¿ƒ…«ƒ¿»∆ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ
עֹומד וירמיה מהרה", עּתה מּבבלה הּים מּוׁשבים ועל העּמּודים [אל] על ּגלּווצֹווח ׁשּלא הּכלים יתר ועל ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

צדקּיהּו ּגלּות עם יּובאּו", "ּבבלה יכניה .עם ְְְִִִִֶָָָָָָָ

(áë)øácä äéäé-àìå ýåýé íLa àéápä øaãé øLà£¤Á§©¥̧©¨¦¹§¥´§Ÿ̈À§Ÿ¦«§¤³©¨¨Æ
ïBãæa ýåýé Bøaã-àì øLà øácä àeä àáé àìå§´Ÿ¨½Ÿ´©¨½̈£¤¬«Ÿ¦§−§Ÿ̈®§¨Æ

ñ :epnî øeâú àì àéápä Bøac¦§´©¨¦½¬Ÿ¨−¦¤«
i"yx£‡È·p‰ ¯a„È ¯L‡∑(ספרי) אׁשר הּדבר "הּוא יבא, ׁשּלא ותראּו עליכם', לבא עתיד זה 'ּדבר ויאמר: ¬∆¿«≈«»ƒְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֹֹ

העתידֹות, על ּבּמתנּבא זֹו ּתאמר, ואם אֹותֹו. והרג ה'", ּומּפי לאּֿדּברֹו ,וכ ּכ 'עׂשּו ואמר: ׁשּבא הרי ְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֹֹ
אם  אּלא לֹו, ּתׁשמע לא הּמצות, מּכל מאחת להּדיח ּבא ׁשאם נצטּוּו ּכבר אֹומר', אני ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא

ּכדי ּכן  הּבמֹות אּסּור ּבׁשעת ּבבמה ׁשהקריב הּכרמל ּבהר אלּיהּו ּכגֹון ּגמּור, צּדיק ׁשהּוא ל הּוא ממחה ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֻ
ּתׁשמעּון" "אליו נאמר: לכ הּפרצה, ּוסיג ׁשעה צר לפי הּכל יׂשראל, את epnÓ.לגּדר ¯e‚˙ ‡Ï∑(שם) ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹ…»ƒ∆

עליו  ליענׁש ּתירא ולא חֹובה, עליו מּללּמד עצמ ּתמנע עזרא עזרא עזרא עזרא .לא אבןאבןאבןאבן ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָָֹֹ

Áa¯·טז  C‰Ï‡ ÈÈ Ì„wÓ ‡zÏ‡L Èc ÏÎk¿…ƒ¿∆¿»ƒ√»¿»¡»»¿…≈
ÚÓLÓÏ ÛÒB‡ ‡Ï ¯ÓÈÓÏ ‡Ï‰˜„ ‡ÓBÈa¿»ƒ¿»»¿≈»»≈¿ƒ¿«
‡˙a¯ ‡˙M‡ ˙ÈÂ È‰Ï‡ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ Ï˜ ˙È»»≈¿»«¿»¡»«¿»∆»»«¿»

:˙eÓ‡ ‡ÏÂ „BÚ ÈÊÁ‡ ‡Ï ‡„‰»»»∆¡≈¿»≈

eÏÈlÓ:יז  Èc e·ÈËB‡ ÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒƒƒ«ƒ

Ôz‡Âיח  C˙Âk ÔB‰ÈÁ‡ BbÓ ÔB‰Ï ÌÈ˜‡ ‡i·¿ƒ»¬ƒ¿ƒ¬≈¿»»¿∆≈
Ïk ˙È ÔB‰nÚ ÏlÓÈÂ dÓeÙa È˙‡e· ÈÓb˙tƒ¿»≈¿»ƒ¿≈ƒ«≈ƒ¿»»

:dp„wÙ‡ Ècƒ¬«¿ƒ≈

ÏlÓÈיט  Èc ÈÓb˙ÙÏ Ïa˜È ‡Ï Èc ‡¯·b È‰ÈÂƒ≈«¿»ƒ»¿«≈¿ƒ¿»«ƒ¿«≈
:dpÓ Úa˙È È¯ÓÈÓ ÈÓLaƒ¿ƒ≈¿ƒƒ¿«ƒ≈

ÈÓLaכ  ‡Ób˙Ù ‡ÏlÓÏ ÚL¯È Èc ‡i· Ì¯a¿«¿ƒ»ƒ«¿«¿«»»ƒ¿»»ƒ¿ƒ
ÌeLa ÏlÓÈ È„Â ‡ÏlÓÏ dz„wÙ ‡Ï Èc ˙È»ƒ»«≈ƒ≈¿«»»¿ƒ¿«≈¿

:‡e‰‰ ‡i· ÏË˜˙ÈÂ ‡iÓÓÚ ˙ÂÚË«¬««¿«»¿ƒ¿¿≈¿ƒ»«

Ób˙t‡כא  ˙È Úc ÔÈcÎ‡ CaÏa ¯ÓÈ˙ È¯‡Â«¬≈≈«¿ƒ»∆¿≈ƒ«»ƒ¿»»
:ÈÈ dÏlÓ ‡Ï Ècƒ»«¿≈¿»

È‰Èכב  ‡ÏÂ ÈÈ„ ‡ÓLa ‡i· ÏlÓÈ Ècƒ¿«≈¿ƒ»ƒ¿»«¿»¿»¿≈
‡Ï Èc ‡Ób˙Ù ‡e‰ Ìi˜˙È ‡ÏÂ ‡Ób˙Ùƒ¿»»¿»ƒ¿««ƒ¿»»ƒ»
ÏÁ„˙ ‡Ï ‡i· dÏlÓ ÚL¯a ÈÈ dÏlÓ«¿≈¿»ƒ¿««¿≈¿ƒ»»ƒ¿«

:dpÓƒ≈

dxezd lr `xfr oa`

hiBnÚÓ LB¯„‡ ÈÎ‡ ּבידי מיתתֹו והּנה . »…ƒ∆¿≈ƒְִִִֵֵָ
אל  ׁשמע לא אׁשר האיׁש והעד, ְֲִִֵֶֶַַָָָָֹׁשמים.

ׁש הּנביא ּכתּוב ּדברי וׁשם נא. הּכני אמר ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָ
נֹודע: הּנביא היה ּוכבר ה'. ְְִִַַָָָָָּבדבר

ak‡È·p‰ ¯a„È ¯L‡.ירמיהּו ּדברי ּכן גם . ¬∆¿«≈«»ƒְְְִִֵֵַָ
ואחר  ׁשּיאמר. ּבּזמן הּנביא, ּדבר ְְְְִֶַַַַַַַָֹֹּבבא

mihtey zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'a iying meil inei xeriy

èé(à)éäìà ýåýé úéøëé-ékøLà íéBbä-úà E ¦«©§¦º§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¤©¦½£¤Æ
éäìà ýåýézáLéå ízLøéå íöøà-úà Eì ïúð E §Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−¤©§¨®¦«¦§¾̈§¨«©§¨¬

:íäézááe íäéøòá§¨«¥¤−§¨«¥¤«

(á)ýåýé øLà Eöøà CBúa Cì ìécáz íéøò LBìL̈¬¨¦−©§¦´¨®§´©§§½£¤Æ§Ÿ̈´
éäìà:dzLøì Eì ïúð E ¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−§¦§¨«

(â)lLå Cøcä Eì ïéëzøLà Eöøà ìeáb-úà zL ¨¦´§»©¤¼¤¼§¦©§¨Æ¤§´©§§½£¤¬
éäìà ýåýé Eìéçðé:çöø-ìk änL ñeðì äéäå E ©§¦«§−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®§¨¾̈¨¬−̈¨¨Ÿ¥«©

i"yx£C¯c‰ EÏ ÔÈÎz∑ ּפרׁשת על ּכתּוב היה מקלט ‡¯ˆE.ּדרכים מקלט Ïe·bŒ˙‡ zLlLÂ∑ ׁשּיהא »ƒ¿«∆∆ְְְִִִַַָָָָָָָָ¿ƒ«¿»∆¿«¿¿ְֵֶ
מּׁשנּיה  וכן הּׁשנּיה, עד מּמּנה ׁשּיׁש מהל ּכׁשעּור מקלט, עיר ׁשל הראׁשֹונה העיר עד הּגבּול ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָמּתחּלת

יׂשראל  ארץ ׁשל הּׁשני הּגבּול עד הּׁשליׁשית מן וכן עזרא עזרא עזרא עזרא .לׁשליׁשית, אבןאבןאבןאבן ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ

(ã)äké øLà éçå änL ñeðé-øLà çöøä øác äæå§¤Æ§©´¨«Ÿ¥½©£¤¨¬−̈¨¨¨®£¤̧©¤³
ìáa eäòø-úàìîzî Bì àðN-àì àeäå úòã-é ¤¥¥̧Æ¦§¦©½©§²«Ÿ¥¬−¦§¬Ÿ

ìL:íL עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¦§«Ÿ

(ä)äçcðå íéöò áèçì øòiá eäòø-úà àáé øLàå©«£¤Á¨¸Ÿ¤¥¥¬©©»©»©§´Ÿ¥¦¼§¦§¨̧
àöîe õòä-ïî ìæøaä ìLðå õòä úøëì ïæøbá Bãé̈³©©§¤Æ¦§´Ÿ¨¥½§¨©³©©§¤Æ¦¨¥½¨¨¬
älàä-íéøòä úçà-ìà ñeðé àeä úîå eäòø-úà¤¥¥−¨¥®À¨²¤©©¬¤«¨¦«¨¥−¤

:éçå̈¨«
i"yx£B„È ‰ÁcÂ∑ להּפיל ידֹו", "ונׁשמטה לׁשֹון ידּה', 'ותתמרג ותרּגּומֹו: העץ, על הּגרזן להּפיל ּכׁשּבא ¿ƒ¿»»ְְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

העץ. על הּגרזן ו)מּכת ּתֹוריא'(שמואל-ב מרגֹוהי 'ארי יֹונתן: ּתרּגם הּבקר", ׁשמטּו ‰ÏÊ¯a."ּכי ÏLÂ ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָ¿»«««¿∆
ıÚ‰ŒÔÓ∑(ז מן (מכות לחתיכה הּברזל ׁשּיּׁשל אֹומרים מהם ויׁש מּקּתֹו, הּברזל נׁשמט אֹומרים: מרּבֹותינּו יׁש ƒ»≈ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָ

והרגֹו נּתזה והיא הּמתּבּקע, עזרא עזרא עזרא עזרא .העץ אבןאבןאבןאבן ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָ

(å)Bááì íçé ék çöøä éøçà ícä ìàb ócøé-ït¤¦§ŸÁŸ¥̧©¹̈©«£¥´¨«Ÿ¥À©¦´¥©»§¨¼
ïéà Bìå Lôð eäkäå Cøcä äaøé-ék BâéOäå§¦¦²¦«¦§¤¬©¤−¤§¦¨´¨®¤§Æ¥´

ìL ìBîzî Bì àeä àðN àì ék úåî-ètLî:íBL ¦§©½̈¤Â¦´Ÿ¥¬²−¦§¬¦§«
i"yx£Ìc‰ Ï‡b Ûc¯ÈŒÔt∑ רּבים מקלט וערי ּדר ל להכין אֹומר אני עזרא עזרא עזרא עזרא .לכ אבןאבןאבןאבן ∆ƒ¿……≈«»ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָ

‡C‰Ïא  ÈÈ Èc ‡iÓÓÚ ˙È C‰Ï‡ ÈÈ ÈˆLÈ È¯‡¬≈¿≈≈¿»¡»»»«¿«»ƒ¿»¡»»
·˙È˙Â Ôep˙¯È˙Â ÔB‰Ú¯‡ ˙È CÏ ·‰È»≈»»«¿¬¿≈¿ƒ¿≈≈

:ÔB‰Èz··e ÔB‰ÈÂ¯˜a¿ƒ¿≈¿»≈

ÈÈב  Èc CÚ¯‡ B‚a CÏ L¯Ùz ÔÈÂ¯˜ ˙Ïz¿«ƒ¿ƒ«¿«»¿«¿»ƒ¿»
:d˙¯ÈÓÏ CÏ ·‰È C‰Ï‡¡»»»≈»¿≈¿«

Ècג  CÚ¯‡ ÌeÁz ˙È ˙l˙˙e ‡Á¯‡ CÏ Ôw˙z¿«≈»»¿»¿««»¿«¿»ƒ
Ïk Ônz ˜B¯ÈÚÓÏ È‰ÈÂ C‰Ï‡ ÈÈ CpÒÁÈ«¿¿ƒ»¿»¡»»ƒ≈¿≈ƒ«»»

:‡ÏBË»̃»

Ècד  Ìi˜˙ÈÂ Ônz ˜B¯ÚÈc ‡ÏBË˜ Ìb˙t ÔÈ„Â¿≈ƒ¿«»»¿≈ƒ«»¿ƒ¿««ƒ
ÈÒ ‡Ï ‡e‰Â dÚcÓ ‡Ïa d¯·Á ˙È ÏeË˜Èƒ¿»«¿≈¿»«¿¿≈¿»»≈

:È‰BÓ˜cÓe ÈlÓ˙‡Ó dÏ≈≈ƒ¿«≈ƒ¿»ƒ

‡ÔÈÚה  ıwÓÏ ‡L¯Áa d¯·Á ÌÚ ÏeÚÈ È„Â¿ƒ≈ƒ«¿≈¿À¿»¿ƒ«»ƒ
ÛÏzLÈÂ ÔÈÚ‡ ıwÓÏ ‡ÏÊ¯Ùa d„È ‚¯Ó˙˙Â¿ƒ¿¿≈¿≈¿«¿¿»¿ƒ«»ƒ¿ƒ¿¿≈
˙eÓÈÂ d¯·Á ˙È ÁkLÈÂ ‡Ú‡ ÔÓ ‡ÏÊ¯t«¿¿»ƒ»»¿«¿«»«¿≈ƒ
ÔÈl‡‰ ‡iÂ¯˜ ÔÓ ‡„ÁÏ ˜B¯ÚÈ ‡e‰≈ƒ«¬»ƒƒ¿«»»ƒ≈

:Ìi˜˙ÈÂ¿ƒ¿««

‡¯Èו  ‡ÏBË˜ ¯˙a ‡Óc Ï‡b ÛBc¯È ‡ÓÏÈcƒ¿»ƒ¿»≈¿»»«»»¬≈
‡Á¯‡ ÈbÒ˙ È¯‡ dp˜a„ÈÂ daÏ ÌÁÈ≈«ƒ≈¿«¿¿ƒ≈¬≈ƒ¿≈»¿»
ÏBË˜c ÔÈc ˙·BÁ ˙ÈÏ dÏÂ LÙ dpÏË˜ÈÂ¿ƒ¿¿ƒ≈¿«¿≈≈«ƒƒ¿
:È‰BÓ˜cÓe ÈlÓzÓ dÏ ‡e‰ ÈÒ ‡Ï È¯‡¬≈»»≈≈ƒ¿«ƒƒ¿»ƒ

dxezd lr `xfr oa`

ׁשהיּו הּמעֹוננים ּדברי לבאר ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָׁשהׁשלים
הזהיר  גילּולים, עבֹודת ּדר והיא ְְֲִִִִִֶֶֶַָָּבארץ,
ׁשּתהיה  והּטעם, ּבארץ. נקי ּדם יּׁשפ ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּלא
לא  ּגם הּמעֹוננים. מּתֹועבת טהֹורה ְְְֲִִֶַַַָָָֹהארץ

נקי: ּבדם טמאה ְְְִִֵֶָָָּתהיה
bC¯c‰ EÏ ÔÈÎz ּבמקֹום הערים להיֹות . »ƒ¿«∆∆ְְִִֶָָ

ּומיּוׁשבת: מּוכנת ּדרּכֹו .zLlLÂׁשּיהא ְְְֵֶֶֶֶֶַ¿ƒ«¿»

ּבׁשליׁשית  ּתׂשים אֹו לׁשלׁש. הארץ ְְְִִִִֵֶַָָָָֹּתחּלק
ֶָָהארץ:

ce‰Ú¯ רּבים:‡˙ וכן עם. . ∆≈≈ְִִֵַ
d‰ÁcÂ יׂשראל נדחי והּקל. נפעל מּבנין . ¿ƒ¿»ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָ

העץ.·ÔÊ¯bיכּנס: ּבֹו ׁשּיכרתּו ּברזל . ְֵַ««¿∆ְְְִֵֶֶַָ
נגזרּתי: ‰ÏÊ¯aמּגזרת ÏLÂ,ונסע ּכמֹו . ְְְִִִִַַ¿»«««¿∆ְְַָ

ּפעל  נׁשל, זה רק .זית יּׁשל ּכי ְִִִִֵֶֶַַַַַָֹמּגזרת

קֹול  וכן יֹוצא. רּבים, ּגֹוים ונׁשל ְְִִֵֵֵַַָעֹומד.
על  יגֹון. ה' יסף עם יסף, ולא ְִַַָָָָָֹּגדֹול
ׁשניהם  ּדעּתי על ּכי ּגדֹול. מדקדק ְְְְִִֵֵֶַַַַַָּדעת

ְִיֹוצאים:
eLÙ e‰k‰Â מּכת והּכהּו קצרה. ּדר . ¿ƒ»∆∆ְְִֶֶַַָָָ

נפׁשֹו: ׁשּתצא ּבמקֹום ְְֵֵֶֶֶַָנפׁש,
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(æè)éäìà ýåýé íòî zìàL-øLà ìëkáøça E §¸Ÿ£¤¨©¹§¨¥¦̧§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ§Ÿ¥½
ì óñà àì øîàì ìäwä íBéaýåýé ìB÷-úà òîL §¬©¨−̈¥®Ÿ´ŸŸ¥À¦§¸Ÿ©Æ¤Æ§Ÿ̈´

ãBò äàøà-àì úàfä äìãbä Làä-úàå éäìà¡Ÿ½̈§¤¨¥̧©§Ÿ¨¬©²Ÿ«Ÿ¤§¤¬−
:úeîà àìå§¬Ÿ¨«

(æé):eøac øLà eáéèéä éìà ýåýé øîàiå©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¥¨®¥¦−£¤¬¦¥«

(çé)ézúðå EBîk íäéçà áøwî íäì íé÷à àéáð̈¦̧¨¦¬¨¤²¦¤¬¤£¥¤−¨®§¨«©¦³
:epeöà øLà-ìk úà íäéìà øaãå åéôa éøáã§¨©Æ§¦½§¦¤´£¥¤½¥−¨£¤¬£©¤«

(èé)øLà éøác-ìà òîLé-àì øLà Léàä äéäå§¨À̈¨¦Æ£¤³«Ÿ¦§©Æ¤§¨©½£¤¬
:Bnòî Løãà éëðà éîLa øaãé עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §©¥−¦§¦®¨«Ÿ¦−¤§¬¥«¦«

(ë)úà éîLa øác øaãì ãéæé øLà àéápä Cà©´©¨¦¿£¤´¨¦Á§©¥̧¨¹̈¦§¦À¥´
íéäìà íLa øaãé øLàå øaãì åéúéeö-àì øLà£¤³«Ÿ¦¦¦Æ§©¥½©«£¤´§©¥½§¥−¡Ÿ¦´

:àeää àéápä úîe íéøçà£¥¦®¥−©¨¦¬©«
i"yx£¯a„Ï ÂÈ˙ÈeˆŒ‡Ï ¯L‡∑ צ לחברֹואבל ‡ÌÈ¯Á.ּויתיו ÌÈ‰Ï‡ ÌLa ¯a„È ¯L‡Â∑ את ּכּון אפּלּו ¬∆…ƒƒƒ¿«≈ֲֲִִִֵַָ«¬∆¿«≈¿≈¡…ƒ¬≈ƒֲִִֵֶ

הּמּתר  את ּולהּתיר האסּור את לאסר אדם∑Óe˙.ההלכה ּבידי מיתתן ׁשלׁשה, פט)ּבחנק. סנהדרין הּמתנּבא (ספרי. : ְֱֲִֶֶֶַַַָָָָָֹֻ≈ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ
נבּואתֹו את הּכֹובׁש אבל ּכֹוכבים. עבֹודת ּבׁשם והּמתנּבא לחברֹו, ונאמר לֹו נאמר ׁשּלא ּומה ׁשמע, ּׁשּלא ְְְְְֱֱֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹֹמה

מעּמֹו אדרׁש "אנכי ׁשּנאמר: ׁשמים, ּבידי מיתתן עצמֹו, ּדברי על והעֹובר נביא, ּדברי על ."והעֹובר ְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ

(àë)øLà øácä-úà òãð äëéà Eááìa øîàú éëå§¦¬Ÿ©−¦§¨¤®¥¨Æ¥©´¤©¨½̈£¤¬
:ýåýé Bøaã-àì«Ÿ¦§−§Ÿ̈«

i"yx£E··Ïa ¯Ó‡˙ ÈÎÂ∑ּומתנּבא עּזּור ּבן חנניה ּכׁשּיבא לֹומר אּתם כז)עתידין ה'(ירמיה ּבית ּכלי "הּנה : ¿ƒ…«ƒ¿»∆ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ
עֹומד וירמיה מהרה", עּתה מּבבלה הּים מּוׁשבים ועל העּמּודים [אל] על ּגלּווצֹווח ׁשּלא הּכלים יתר ועל ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

צדקּיהּו ּגלּות עם יּובאּו", "ּבבלה יכניה .עם ְְְִִִִֶָָָָָָָ

(áë)øácä äéäé-àìå ýåýé íLa àéápä øaãé øLà£¤Á§©¥̧©¨¦¹§¥´§Ÿ̈À§Ÿ¦«§¤³©¨¨Æ
ïBãæa ýåýé Bøaã-àì øLà øácä àeä àáé àìå§´Ÿ¨½Ÿ´©¨½̈£¤¬«Ÿ¦§−§Ÿ̈®§¨Æ

ñ :epnî øeâú àì àéápä Bøac¦§´©¨¦½¬Ÿ¨−¦¤«
i"yx£‡È·p‰ ¯a„È ¯L‡∑(ספרי) אׁשר הּדבר "הּוא יבא, ׁשּלא ותראּו עליכם', לבא עתיד זה 'ּדבר ויאמר: ¬∆¿«≈«»ƒְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֹֹ

העתידֹות, על ּבּמתנּבא זֹו ּתאמר, ואם אֹותֹו. והרג ה'", ּומּפי לאּֿדּברֹו ,וכ ּכ 'עׂשּו ואמר: ׁשּבא הרי ְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֹֹ
אם  אּלא לֹו, ּתׁשמע לא הּמצות, מּכל מאחת להּדיח ּבא ׁשאם נצטּוּו ּכבר אֹומר', אני ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא

ּכדי ּכן  הּבמֹות אּסּור ּבׁשעת ּבבמה ׁשהקריב הּכרמל ּבהר אלּיהּו ּכגֹון ּגמּור, צּדיק ׁשהּוא ל הּוא ממחה ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֻ
ּתׁשמעּון" "אליו נאמר: לכ הּפרצה, ּוסיג ׁשעה צר לפי הּכל יׂשראל, את epnÓ.לגּדר ¯e‚˙ ‡Ï∑(שם) ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹ…»ƒ∆

עליו  ליענׁש ּתירא ולא חֹובה, עליו מּללּמד עצמ ּתמנע עזרא עזרא עזרא עזרא .לא אבןאבןאבןאבן ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָָֹֹ

Áa¯·טז  C‰Ï‡ ÈÈ Ì„wÓ ‡zÏ‡L Èc ÏÎk¿…ƒ¿∆¿»ƒ√»¿»¡»»¿…≈
ÚÓLÓÏ ÛÒB‡ ‡Ï ¯ÓÈÓÏ ‡Ï‰˜„ ‡ÓBÈa¿»ƒ¿»»¿≈»»≈¿ƒ¿«
‡˙a¯ ‡˙M‡ ˙ÈÂ È‰Ï‡ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ Ï˜ ˙È»»≈¿»«¿»¡»«¿»∆»»«¿»

:˙eÓ‡ ‡ÏÂ „BÚ ÈÊÁ‡ ‡Ï ‡„‰»»»∆¡≈¿»≈

eÏÈlÓ:יז  Èc e·ÈËB‡ ÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒƒƒ«ƒ

Ôz‡Âיח  C˙Âk ÔB‰ÈÁ‡ BbÓ ÔB‰Ï ÌÈ˜‡ ‡i·¿ƒ»¬ƒ¿ƒ¬≈¿»»¿∆≈
Ïk ˙È ÔB‰nÚ ÏlÓÈÂ dÓeÙa È˙‡e· ÈÓb˙tƒ¿»≈¿»ƒ¿≈ƒ«≈ƒ¿»»

:dp„wÙ‡ Ècƒ¬«¿ƒ≈

ÏlÓÈיט  Èc ÈÓb˙ÙÏ Ïa˜È ‡Ï Èc ‡¯·b È‰ÈÂƒ≈«¿»ƒ»¿«≈¿ƒ¿»«ƒ¿«≈
:dpÓ Úa˙È È¯ÓÈÓ ÈÓLaƒ¿ƒ≈¿ƒƒ¿«ƒ≈

ÈÓLaכ  ‡Ób˙Ù ‡ÏlÓÏ ÚL¯È Èc ‡i· Ì¯a¿«¿ƒ»ƒ«¿«¿«»»ƒ¿»»ƒ¿ƒ
ÌeLa ÏlÓÈ È„Â ‡ÏlÓÏ dz„wÙ ‡Ï Èc ˙È»ƒ»«≈ƒ≈¿«»»¿ƒ¿«≈¿

:‡e‰‰ ‡i· ÏË˜˙ÈÂ ‡iÓÓÚ ˙ÂÚË«¬««¿«»¿ƒ¿¿≈¿ƒ»«

Ób˙t‡כא  ˙È Úc ÔÈcÎ‡ CaÏa ¯ÓÈ˙ È¯‡Â«¬≈≈«¿ƒ»∆¿≈ƒ«»ƒ¿»»
:ÈÈ dÏlÓ ‡Ï Ècƒ»«¿≈¿»

È‰Èכב  ‡ÏÂ ÈÈ„ ‡ÓLa ‡i· ÏlÓÈ Ècƒ¿«≈¿ƒ»ƒ¿»«¿»¿»¿≈
‡Ï Èc ‡Ób˙Ù ‡e‰ Ìi˜˙È ‡ÏÂ ‡Ób˙Ùƒ¿»»¿»ƒ¿««ƒ¿»»ƒ»
ÏÁ„˙ ‡Ï ‡i· dÏlÓ ÚL¯a ÈÈ dÏlÓ«¿≈¿»ƒ¿««¿≈¿ƒ»»ƒ¿«

:dpÓƒ≈

dxezd lr `xfr oa`

hiBnÚÓ LB¯„‡ ÈÎ‡ ּבידי מיתתֹו והּנה . »…ƒ∆¿≈ƒְִִִֵֵָ
אל  ׁשמע לא אׁשר האיׁש והעד, ְֲִִֵֶֶַַָָָָֹׁשמים.

ׁש הּנביא ּכתּוב ּדברי וׁשם נא. הּכני אמר ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָ
נֹודע: הּנביא היה ּוכבר ה'. ְְִִַַָָָָָּבדבר

ak‡È·p‰ ¯a„È ¯L‡.ירמיהּו ּדברי ּכן גם . ¬∆¿«≈«»ƒְְְִִֵֵַָ
ואחר  ׁשּיאמר. ּבּזמן הּנביא, ּדבר ְְְְִֶַַַַַַַָֹֹּבבא
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èé(à)éäìà ýåýé úéøëé-ékøLà íéBbä-úà E ¦«©§¦º§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¤©¦½£¤Æ
éäìà ýåýézáLéå ízLøéå íöøà-úà Eì ïúð E §Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−¤©§¨®¦«¦§¾̈§¨«©§¨¬

:íäézááe íäéøòá§¨«¥¤−§¨«¥¤«

(á)ýåýé øLà Eöøà CBúa Cì ìécáz íéøò LBìL̈¬¨¦−©§¦´¨®§´©§§½£¤Æ§Ÿ̈´
éäìà:dzLøì Eì ïúð E ¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−§¦§¨«

(â)lLå Cøcä Eì ïéëzøLà Eöøà ìeáb-úà zL ¨¦´§»©¤¼¤¼§¦©§¨Æ¤§´©§§½£¤¬
éäìà ýåýé Eìéçðé:çöø-ìk änL ñeðì äéäå E ©§¦«§−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®§¨¾̈¨¬−̈¨¨Ÿ¥«©

i"yx£C¯c‰ EÏ ÔÈÎz∑ ּפרׁשת על ּכתּוב היה מקלט ‡¯ˆE.ּדרכים מקלט Ïe·bŒ˙‡ zLlLÂ∑ ׁשּיהא »ƒ¿«∆∆ְְְִִִַַָָָָָָָָ¿ƒ«¿»∆¿«¿¿ְֵֶ
מּׁשנּיה  וכן הּׁשנּיה, עד מּמּנה ׁשּיׁש מהל ּכׁשעּור מקלט, עיר ׁשל הראׁשֹונה העיר עד הּגבּול ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָמּתחּלת

יׂשראל  ארץ ׁשל הּׁשני הּגבּול עד הּׁשליׁשית מן וכן עזרא עזרא עזרא עזרא .לׁשליׁשית, אבןאבןאבןאבן ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ

(ã)äké øLà éçå änL ñeðé-øLà çöøä øác äæå§¤Æ§©´¨«Ÿ¥½©£¤¨¬−̈¨¨¨®£¤̧©¤³
ìáa eäòø-úàìîzî Bì àðN-àì àeäå úòã-é ¤¥¥̧Æ¦§¦©½©§²«Ÿ¥¬−¦§¬Ÿ

ìL:íL עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¦§«Ÿ

(ä)äçcðå íéöò áèçì øòiá eäòø-úà àáé øLàå©«£¤Á¨¸Ÿ¤¥¥¬©©»©»©§´Ÿ¥¦¼§¦§¨̧
àöîe õòä-ïî ìæøaä ìLðå õòä úøëì ïæøbá Bãé̈³©©§¤Æ¦§´Ÿ¨¥½§¨©³©©§¤Æ¦¨¥½¨¨¬
älàä-íéøòä úçà-ìà ñeðé àeä úîå eäòø-úà¤¥¥−¨¥®À¨²¤©©¬¤«¨¦«¨¥−¤

:éçå̈¨«
i"yx£B„È ‰ÁcÂ∑ להּפיל ידֹו", "ונׁשמטה לׁשֹון ידּה', 'ותתמרג ותרּגּומֹו: העץ, על הּגרזן להּפיל ּכׁשּבא ¿ƒ¿»»ְְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

העץ. על הּגרזן ו)מּכת ּתֹוריא'(שמואל-ב מרגֹוהי 'ארי יֹונתן: ּתרּגם הּבקר", ׁשמטּו ‰ÏÊ¯a."ּכי ÏLÂ ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָ¿»«««¿∆
ıÚ‰ŒÔÓ∑(ז מן (מכות לחתיכה הּברזל ׁשּיּׁשל אֹומרים מהם ויׁש מּקּתֹו, הּברזל נׁשמט אֹומרים: מרּבֹותינּו יׁש ƒ»≈ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָ

והרגֹו נּתזה והיא הּמתּבּקע, עזרא עזרא עזרא עזרא .העץ אבןאבןאבןאבן ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָ

(å)Bááì íçé ék çöøä éøçà ícä ìàb ócøé-ït¤¦§ŸÁŸ¥̧©¹̈©«£¥´¨«Ÿ¥À©¦´¥©»§¨¼
ïéà Bìå Lôð eäkäå Cøcä äaøé-ék BâéOäå§¦¦²¦«¦§¤¬©¤−¤§¦¨´¨®¤§Æ¥´

ìL ìBîzî Bì àeä àðN àì ék úåî-ètLî:íBL ¦§©½̈¤Â¦´Ÿ¥¬²−¦§¬¦§«
i"yx£Ìc‰ Ï‡b Ûc¯ÈŒÔt∑ רּבים מקלט וערי ּדר ל להכין אֹומר אני עזרא עזרא עזרא עזרא .לכ אבןאבןאבןאבן ∆ƒ¿……≈«»ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָ

‡C‰Ïא  ÈÈ Èc ‡iÓÓÚ ˙È C‰Ï‡ ÈÈ ÈˆLÈ È¯‡¬≈¿≈≈¿»¡»»»«¿«»ƒ¿»¡»»
·˙È˙Â Ôep˙¯È˙Â ÔB‰Ú¯‡ ˙È CÏ ·‰È»≈»»«¿¬¿≈¿ƒ¿≈≈

:ÔB‰Èz··e ÔB‰ÈÂ¯˜a¿ƒ¿≈¿»≈

ÈÈב  Èc CÚ¯‡ B‚a CÏ L¯Ùz ÔÈÂ¯˜ ˙Ïz¿«ƒ¿ƒ«¿«»¿«¿»ƒ¿»
:d˙¯ÈÓÏ CÏ ·‰È C‰Ï‡¡»»»≈»¿≈¿«

Ècג  CÚ¯‡ ÌeÁz ˙È ˙l˙˙e ‡Á¯‡ CÏ Ôw˙z¿«≈»»¿»¿««»¿«¿»ƒ
Ïk Ônz ˜B¯ÈÚÓÏ È‰ÈÂ C‰Ï‡ ÈÈ CpÒÁÈ«¿¿ƒ»¿»¡»»ƒ≈¿≈ƒ«»»

:‡ÏBË»̃»

Ècד  Ìi˜˙ÈÂ Ônz ˜B¯ÚÈc ‡ÏBË˜ Ìb˙t ÔÈ„Â¿≈ƒ¿«»»¿≈ƒ«»¿ƒ¿««ƒ
ÈÒ ‡Ï ‡e‰Â dÚcÓ ‡Ïa d¯·Á ˙È ÏeË˜Èƒ¿»«¿≈¿»«¿¿≈¿»»≈

:È‰BÓ˜cÓe ÈlÓ˙‡Ó dÏ≈≈ƒ¿«≈ƒ¿»ƒ

‡ÔÈÚה  ıwÓÏ ‡L¯Áa d¯·Á ÌÚ ÏeÚÈ È„Â¿ƒ≈ƒ«¿≈¿À¿»¿ƒ«»ƒ
ÛÏzLÈÂ ÔÈÚ‡ ıwÓÏ ‡ÏÊ¯Ùa d„È ‚¯Ó˙˙Â¿ƒ¿¿≈¿≈¿«¿¿»¿ƒ«»ƒ¿ƒ¿¿≈
˙eÓÈÂ d¯·Á ˙È ÁkLÈÂ ‡Ú‡ ÔÓ ‡ÏÊ¯t«¿¿»ƒ»»¿«¿«»«¿≈ƒ
ÔÈl‡‰ ‡iÂ¯˜ ÔÓ ‡„ÁÏ ˜B¯ÚÈ ‡e‰≈ƒ«¬»ƒƒ¿«»»ƒ≈

:Ìi˜˙ÈÂ¿ƒ¿««

‡¯Èו  ‡ÏBË˜ ¯˙a ‡Óc Ï‡b ÛBc¯È ‡ÓÏÈcƒ¿»ƒ¿»≈¿»»«»»¬≈
‡Á¯‡ ÈbÒ˙ È¯‡ dp˜a„ÈÂ daÏ ÌÁÈ≈«ƒ≈¿«¿¿ƒ≈¬≈ƒ¿≈»¿»
ÏBË˜c ÔÈc ˙·BÁ ˙ÈÏ dÏÂ LÙ dpÏË˜ÈÂ¿ƒ¿¿ƒ≈¿«¿≈≈«ƒƒ¿
:È‰BÓ˜cÓe ÈlÓzÓ dÏ ‡e‰ ÈÒ ‡Ï È¯‡¬≈»»≈≈ƒ¿«ƒƒ¿»ƒ

dxezd lr `xfr oa`

ׁשהיּו הּמעֹוננים ּדברי לבאר ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָׁשהׁשלים
הזהיר  גילּולים, עבֹודת ּדר והיא ְְֲִִִִִֶֶֶַָָּבארץ,
ׁשּתהיה  והּטעם, ּבארץ. נקי ּדם יּׁשפ ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּלא
לא  ּגם הּמעֹוננים. מּתֹועבת טהֹורה ְְְֲִִֶַַַָָָֹהארץ

נקי: ּבדם טמאה ְְְִִֵֶָָָּתהיה
bC¯c‰ EÏ ÔÈÎz ּבמקֹום הערים להיֹות . »ƒ¿«∆∆ְְִִֶָָ

ּומיּוׁשבת: מּוכנת ּדרּכֹו .zLlLÂׁשּיהא ְְְֵֶֶֶֶֶַ¿ƒ«¿»

ּבׁשליׁשית  ּתׂשים אֹו לׁשלׁש. הארץ ְְְִִִִֵֶַָָָָֹּתחּלק
ֶָָהארץ:

ce‰Ú¯ רּבים:‡˙ וכן עם. . ∆≈≈ְִִֵַ
d‰ÁcÂ יׂשראל נדחי והּקל. נפעל מּבנין . ¿ƒ¿»ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָ

העץ.·ÔÊ¯bיכּנס: ּבֹו ׁשּיכרתּו ּברזל . ְֵַ««¿∆ְְְִֵֶֶַָ
נגזרּתי: ‰ÏÊ¯aמּגזרת ÏLÂ,ונסע ּכמֹו . ְְְִִִִַַ¿»«««¿∆ְְַָ

ּפעל  נׁשל, זה רק .זית יּׁשל ּכי ְִִִִֵֶֶַַַַַָֹמּגזרת

קֹול  וכן יֹוצא. רּבים, ּגֹוים ונׁשל ְְִִֵֵֵַַָעֹומד.
על  יגֹון. ה' יסף עם יסף, ולא ְִַַָָָָָֹּגדֹול
ׁשניהם  ּדעּתי על ּכי ּגדֹול. מדקדק ְְְְִִֵֵֶַַַַַָּדעת

ְִיֹוצאים:
eLÙ e‰k‰Â מּכת והּכהּו קצרה. ּדר . ¿ƒ»∆∆ְְִֶֶַַָָָ

נפׁשֹו: ׁשּתצא ּבמקֹום ְְֵֵֶֶֶַָנפׁש,



mihteyמ zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'a iying meil inei xeriy

(æ)ìL øîàì Eeöî éëðà ïk-ìòìécáz íéøò L ©¥²¨«Ÿ¦¬§©§−¥®Ÿ¨¬¨¦−©§¦¬
:Cì̈«

(ç)éäìà ýåýé áéçøé-íàåøLàk Eìáb-úà E §¦©§¦º§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¤§ª´§½©«£¤¬
éúáàì òaLðøac øLà õøàä-ìk-úà Eì ïúðå E ¦§©−©«£Ÿ¤®§¨³©§Æ¤¨¨½̈¤£¤¬¦¤−

éúáàì úúì:E ¨¥¬©«£Ÿ¤«
i"yx£·ÈÁ¯ÈŒÌ‡Â∑ ארץ ל לתת נׁשּבע וקדמֹוני ּכאׁשר ּוקנּזי .קיני ¿ƒ«¿ƒְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 107 cenr c"k wlg zegiyÎihewl itÎlr)

`alÎcizrl hlwOd ixr lW mciwtY©§¦¨¤¨¥©¦§¨¤¨¦¨Ÿ

עריםעריםעריםערים ׁשׁשׁשׁשללללׁשׁשׁשׁש עעעעֹוֹוֹוֹודדדד לללל ויספויספויספויספּתּתּתּת .... .... אתאתאתאת־־־־ּגּגּגּגבלבלבלבל אלהיאלהיאלהיאלהי יהוהיהוהיהוהיהוה ח)ואםואםואםואם־־־־ירחיבירחיבירחיבירחיב (יט, ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִַַַַֹֹ ֱֱֱֱָָָָֹֹֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֻֻֻֻֽֽֽֽ ִִִִָָָָֹֹ
הּׁשׁש אּלּו על אחרֹות (ערים) ׁשלׁש מֹוסיפין הּמׁשיח הּמלך ד)ּבימי הלכה ח פרק רוצח הלכות (רמב"ם ֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ

ּבזה המפרׁשים ועוד)הקׁשּו לדוד משכיל התורה, על הרֹוצחים (ש"ך יתרּבּו וכי מקלט, ערי ּבּתֹוספת לעתיד־לבא יהיה ּצר מה ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ
חרב"? ּגֹוי אל ּגֹוי יּׂשא "לא הּנביא אֹומר העֹולם ּבאּומֹות אפילּו והרי ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹלעתיד־לבא,

ּכתב  יׁשמעאל ׁשרּבי ועל־ּדר הּגלּות, זמן מׁש ּדכל ּבׁשגגה נפׁש ההֹורג לכל מקלט עיר יצטרכּו ּדלעתיד־לבא לֹומר ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹויׁש
ׁשמנה". חּטאת אביא הּמקּדׁש ּבית "ּכׁשּיּבנה ּפנקסֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָעל

להרֹוג  הּדם ּגֹואל ּביד "רׁשּות ׁשרק ּפסק עצמֹו והרמּב"ם הּדם, ּדגֹואל לבבֹו" יחם "ּפן הּוא מקלט ערי ּדין ׁשּיסֹוד ְְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָּדאף
והּטעם: הּדם. מּגֹואל לברח לעתיד־לבא ּגם יצטרכּו מּכל־מקֹום – קנאה" ולא וכּו' ׁשם יהיה "לא ּולעתיד־לבא הרֹוצח", ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֹאת
ּדדינא  ׁשּמעיּקרא אּלא הּיצר־הרע", ּכנגד ּתֹורה ׁש"ּדּברה זה אין הרֹוצח, את להרֹוג הּדם לגֹואל רׁשּות ּתֹורה ּׁשּנתנה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָמה
ה"יחם  ולכן ּכפׁשּוטּה. זֹו מיתה לקּים הּדם לגֹואל הרׁשתה ׁשהּתֹורה אּלא ׁשמים, ּבידי מיתה על־ּדר מות, ּבן הּוא ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָהרֹוצח
הרֹוצחים  יצטרכּו לעתיד־לבא ּׁשּגם מה ּומּובן לעתיד־לבא. ׁשּתתּבּטל "קנאה" ולא ּתֹורה, על־ּפי אמּתי ענין הּוא ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹלבבֹו"

מקלט. לערי לברח הּזה עזרא עזרא עזרא עזרא ּדזמן אבןאבןאבןאבן ְְְְִִִֵֶַַַָָֹ

(è)øLà dúNòì úàfä äåönä-ìk-úà øîLú-ék¦«¦§ŸÁ¤¨©¦§¨̧©¹Ÿ©«£À̈£¤̧
éäìà ýåýé-úà äáäàì íBiä Eeöî éëðàúëììå E ¨«Ÿ¦´§©§»©¼§©«£º̈¤§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²§¨¤¬¤

ìL ãBò Eì zôñéå íéîiä-ìk åéëøãaìò íéøò L ¦§¨−̈¨©¨¦®§¨«©§¨Æ§¬Æ¨´¨¦½©−
ìMä:älàä L ©¨¬¨¥«¤

i"yx£ÂLÏL „BÚ EÏ zÙÒÈ∑ לעתיד וׁשלׁש ּכנען ׁשּבארץ וׁשלׁש הּירּדן, ׁשּבעבר ׁשלׁש ּתׁשע: הרי ¿»«¿»¿»…ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹ
עזרא עזרא עזרא עזרא .לבא  אבןאבןאבןאבן ָֹ

(é)ýåýé øLà Eöøà áø÷a é÷ð íc CôMé àìå§³Ÿ¦¨¥Æ©´¨¦½§¤´¤©§§½£¤Æ§Ÿ̈´
éäìàéìò äéäå äìçð Eì ïúð Eô :íéîc E ¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−©«£¨®§¨¨¬¨¤−¨¦«

(àé)åéìò í÷å Bì áøàå eäòøì àðN Léà äéäé-éëå§¦¦«§¤¬¦Æ¥´§¥¥½§¨³©Æ§¨´¨½̈
:ìàä íéøòä úçà-ìà ñðå úîå Lôð eäkäå§¦¨¬¤−¤¨¥®§¾̈¤©©−¤«¨¦¬¨¥«

i"yx£e‰Ú¯Ï ‡N LÈ‡ ‰È‰ÈŒÈÎÂ∑ על אדם עבר אמרּו: מּכאן לֹו". "וארב לידי: ּבא הּוא ׂשנאתֹו ידי על ¿ƒƒ¿∆ƒ≈¿≈≈ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָָָ
על ׁשעבר לפי חמּורה. מצוה על לעבר סֹופֹו קּלה, יט)מצוה ּדמים,(ויקרא ׁשפיכּות לידי לבא סֹופֹו תׂשנא", "לא ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

נפׁש' והּכהּו לרעהּו וארב איׁש יקּום 'וכי לכּתב: לֹו ׁשהיה וגֹו'", לרעהּו ׂשנא איׁש יהיה "ּכי נאמר: לכ. ְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ

˜¯ÔÈÂז  ˙Ïz ¯ÓÈÓÏ C„wÙÓ ‡‡ Ôk ÏÚ«≈¬»¿«¿»¿≈»¿«ƒ¿ƒ
:CÏ L¯Ùz«¿«»

„Èח  ‡Ók CÓeÁz ˙È C‰Ï‡ ÈÈ ÈzÙÈ Ì‡Â¿ƒ«¿≈¿»¡»»»¿»¿»ƒ
Èc ‡Ú¯‡ Ïk ˙È CÏ ÔzÈÂ C˙‰·‡Ï ÌÈi«̃ƒ«¬»»»¿ƒ∆»»»«¿»ƒ

:C˙‰·‡Ï ÔzÓÏ ÏÈlÓ«ƒ¿ƒ««¬»»»

d„aÚÓÏט  ‡„‰ ‡z„˜Ùz Ïk ˙È ¯h˙ È¯‡¬≈ƒ«»»«¿∆¿»»»¿∆¿¿«
ÈÈ ˙È ÌÁ¯ÓÏ ÔÈ„ ‡ÓBÈ C„wÙÓ ‡‡ Ècƒ¬»¿«¿»»≈¿ƒ¿«»¿»
Ïk È‰BÓ„˜ Ôw˙c ÔÁ¯‡a C‰ÓÏÂ C‰Ï‡¡»»¿ƒ¿«¿»¿»¿«¿»√»ƒ»
˙Ïz ÏÚ ÔÈÂ¯˜ ˙Ïz „BÚ CÏ ÛÒB˙Â ‡iÓBÈ«»¿≈»¿«ƒ¿ƒ«¿«

:ÔÈl‡ƒ≈

‡C‰Ïי  ÈÈ Èc CÚ¯‡ B‚a ÈkÊ Ìc CÙzLÈ ‡ÏÂ¿»ƒ¿¿≈»««¿«¿»ƒ¿»¡»»
ÔÈc ˙·BÁ CÏÚ È‰ÈÂ ‡ÒÁ‡ CÏ ·‰È»≈»«¬»»ƒ≈¬»«ƒ

:ÏBË˜cƒ¿

dÏיא  ÔÓÎÈÂ d¯·ÁÏ ÈÒ ¯·‚ È‰È È¯‡Â«¬≈¿≈¿«»≈¿«¿≈¿ƒ¿«≈
˜B¯ÚÈÂ ˙eÓÈÂ LÙ dpÁÓÈÂ È‰BÏÚ Ìe˜ÈÂƒ¬ƒ¿ƒ¿ƒ≈¿«ƒ¿≈ƒ

:ÔÈl‡‰ ‡iÂ¯˜ ÔÓ ‡„ÁÏ«¬»ƒƒ¿«»»ƒ≈

dxezd lr `xfr oa`

gEÈ‰Ï‡ '‰ ·ÈÁ¯È Ì‡Âּכי ּכתּוב, ּכן על הּתֹורה. ּכל יׁשמרּו אם ערים:. ׁשלׁש והיא הּזאת. הּמצוה ּכל את h˙ÎÏÏÂתׁשמֹור ¿ƒ«¿ƒ¡…∆ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹֹ¿»∆∆
ÌÈÓi‰ Ïk ÂÈÎ¯„a:ּביניהם הפסק ּבלי . ƒ¿»»»«»ƒְְִֵֵֵֶֶ

mihtey zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'b iyiy meil inei xeriy

(áé)Búà eðúðå íMî Búà eç÷ìå Bøéò éð÷æ eçìLå§¨«§Æ¦§¥´¦½§¨«§¬Ÿ−¦¨®§¨«§´ŸÀ
:úîå ícä ìàb ãéa§©²Ÿ¥¬©−̈¨¥«

(âé)ðéò ñBçú-àììàøNiî é÷pä-íã zøòáe åéìò E «Ÿ¨¬¥«§−¨¨®¦«©§¨¯©©¨¦²¦¦§¨¥−
ñ :Cì áBèå§¬¨«

i"yx£EÈÚ ÒBÁ˙Œ‡Ï∑(ספרי) ׁשני ונמצאּו זה, את הֹורגים אנּו למה נהרג, ּכבר 'הראׁשֹון ּתאמרּו: ׁשּלא …»≈¿ְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹ
הרּוגים'? .יׂשראלים ְְֲִִִֵ

ß lel` 'b iyiy mei ß

(ãé)íéðLàø eìáb øLà Eòø ìeáb âéqú àì³Ÿ©¦Æ§´¥«£½£¤¬¨«§−¦«Ÿ¦®
éäìà ýåýé øLà õøàa ìçðz øLà Eúìçðaïúð E §©«£¨«§Æ£¤´¦§©½¨¾̈¤£¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬

ñ :dzLøì Eì§−§¦§¨«
i"yx£Ïe·b ‚Èq˙ ‡Ï∑מב)לׁשֹון חברֹו(ישעיה ׂשדה לתֹו לאחֹור הּקרקע חלּקת סימן ׁשּמחזיר אחֹור", "נסֹוגּו …«ƒ¿ְְְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָֻ

ּתחּום  העֹוקר על לּמד תּסיג"? "לא לֹומר: ּתלמּוד מה תגזל", "לא נאמר: ּכבר והלא ׁשּלֹו, את הרחיב ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָֹֹֹֹלמען
יׂשראל  ּבארץ וגֹו'", ּתנחל אׁשר ּבנחלת" לֹומר: ּתלמּוד לארץ? ּבחּוץ אף יכל לאוין, ּבׁשני ׁשעֹובר ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹחברֹו,

תגזל  "לא מּׁשּום: אּלא עֹובר אינֹו לארץ ּבחּוץ לאוין, ּבׁשני עזרא עזרא עזרא עזרא ."עֹובר אבןאבןאבןאבן ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָֹֹ

(åè)úàhç-ìëìe ïåò-ìëì Léàa ãçà ãò íe÷é-àì«Ÿ¨Á¥̧¤¹̈§¦À§¨¨ŸÆ§¨©½̈
ét-ìò àèçé øLà àèç-ìëa|ét-ìò Bà íéãò éðL §¨¥−§£¤´¤«¡¨®©¦´§¥´¥¦À²©¦¬

ìL:øác íe÷é íéãò-äL §¨«¥¦−¨¬¨¨«
i"yx£„Á‡ „Ú∑(ב ׁשנים,(סוטה ׁשּבּתֹורה, עד ּכל אב: ּבנה אחד זה ּבֹו ל ּפרט ּכן אם ÔÂÚŒÏÎÏ.אּלא ≈∆»ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ¿»»…

˙‡hÁŒÏÎÏe∑,עדּותֹו על נענׁש חברֹו לׁשבּועהלהיֹות הּוא קם אבל ממֹון, ענׁש ולא ּגּוף ענׁש .(ספרי)לא ¿»«»ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹֹֹ
ליּׁשבע  חּיב לֹו, ׁשּיׁש מעידֹו אחד ועד ּכלּום', ּבידי ל 'אין לֹו: אמר  ,'ׁשהלויתי מנה לי 'ּתן לחברֹו: ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָאמר

ÌÈ„Ú.לֹו ÈL ÈtŒÏÚ∑(עא עדּותם(גיטין ׁשּיכּתבּו ּבין ולא ּתרּגמן ׁשּיעמד ולא ּדין, לבית ויׁשלחּו ּבאּגרת «ƒ¿≈≈ƒְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֹֹֻ
הּדּינים  ּובין .העדים ִִֵֵַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(195 'nr hi zegiy ihewl)

ּדּדּדּדברברברבר יקיקיקיקּוּוּוּוםםםם .... .... עדיםעדיםעדיםעדים ׁשׁשׁשׁשניניניני ּפּפּפּפיייי טו)עלעלעלעל י)ּכתיב(יט, מג, את (יׁשעיה ּומגּלים 'מעידים' יׂשראל ׁשּבני הינּו ה', נאּום עדי אּתם ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ
עדּות  צריכים לא לאגלּויי ּדעבידא מּלתא על ּגם עדּות; צריכים לא הּנגלה ּדבר ׁשעל ּבחסידּות, מבאר והּנה ּבעֹולם. ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹה'

האדם. ּבעבֹודת אּלה ּבחינֹות ׁשלׁש לבאר ויׁש לגמרי. הּנעלם ּדבר על ּדוקא היא ועדּות ההההּנּנּנּנגלהגלהגלהגלהּגמּורה; עבֹודה ּדּדּדּדברברברבר הינּו - ְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
לעׂשֹותּה. ׁשּצריכים ׁשּברּור ודעת, טעם ּפי להתלהתלהתלהתּגּגּגּגּלּלּלּלֹוֹוֹוֹותתתתעל העהעהעהעׂשׂשׂשׂשּוּוּוּויייי מּטעם ּדּדּדּדברברברבר ׁשּלמעלה נפׁש, מסירּות ׁשל עבֹודה הינּו - ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָ

ההלכה. לפי ּכ על נפׁשֹו את למסר חּיב אם חּׁשּוב האדם עֹור ּפרט ּכל על ּבּׂשכל: ּתלּויה היא א ההההּנּנּנּנעלם עלם עלם עלם ודעת, ּדּדּדּדברברברבר ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
עבֹודהלגמרילגמרילגמרילגמרי וחּׁשּובים. הגּבלֹות ׁשּום ללא נפׁש מסירּות הינּו עם זזזזֹוֹוֹוֹו- הּנׁשמה עצם ׁשל העצמי הּקׁשר מּצד ׁשּבאה , ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

ּבעֹולם. יתּבר עצמּותֹו את מגּלה ,יתּבר ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָעצמּותֹו

ÔnzÓיב  d˙È Ôe¯a„ÈÂ dz¯˜ È·Ò ÔeÁlLÈÂƒ«¿»≈«¿≈¿ƒ¿¿»≈ƒ«»
:˙eÓÈÂ ‡Óc Ï‡b „Èa d˙È ÔezÈÂ¿ƒ¿»≈¿«»≈¿»ƒ

„Ìיג  ÈcL‡ ÈlÙ˙e È‰BÏÚ CÈÚ ÒeÁ˙ ‡Ï»¿≈»¬ƒ¿«≈«¿ƒ»
:CÏ ·ËÈÈÂ Ï‡¯NiÓ ÈkÊ««ƒƒ¿»≈¿≈«»

˙eÓÈÁיד  Èc C¯·Á„ ‡ÓeÁz ÈL˙ ‡Ï»«¿≈¿»¿«¿»ƒ¿ƒ
ÈÈ Èc ‡Ú¯‡a ÔÒÁ˙ Èc CzÒÁ‡a È‡Ó„«̃¿»≈¿«¬«¿»ƒ«¿≈¿«¿»ƒ¿»

:d˙¯ÈÓÏ CÏ ·‰È C‰Ï‡¡»»»≈»¿≈¿«

ÏÎÏeטו  ÔÈeÚ ÏÎÏ ¯·‚a „Á „È‰Ò Ìe˜È ‡Ï»¿»ƒ«ƒ¿«¿»«»»¿»
ÔÈ¯z ¯ÓÈÓ ÏÚ ‡ËÁÈ Èc ËÁ ÏÎa ÔÈ·BÁƒ¿»≈ƒ∆¿»«≈«¿≈
Ìi˜˙È ÔÈ„‰Ò ‡˙Ïz ¯ÓÈÓ ÏÚ B‡ ÔÈ„‰Ò»¬ƒ«≈«¿»»»¬ƒƒ¿««

:‡Ób˙tƒ¿»»

dxezd lr `xfr oa`

ciEÚ¯ Ïe·b ‚Èq˙ ‡Ï.ידּוע ּתּסיג . …«ƒ¿≈¬ִַַָ
קרֹוב  והּוא עֹולם. ּגבּול ּתּסיג אל ְְְִֵַַָָוכן

הארץ.¯‡ÌÈBLמהׁשחית: ׁשחּלקּו . ְִֵַƒƒְִֶֶָָ

מביא  ּגבּול הּסגת ּכי זֹו, ּפרׁשה ְְְְִִִֵַַָָָָָונסמכה
ּכתיב  ּכן על ּורציחה. ּומּכֹות ריב ְְִִִִֵֵַַָלידי
ׁשן  ּבעין, עין ּבנפׁש, נפׁש זאת, ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַֹאחרי

יביא  ּגבּולֹו, הּסיג חברֹו ּכי והּטֹוען ְְְֲִִִִֵֵֵַָּבׁשן.
ִֵעדים:



מי mihtey zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'a iying meil inei xeriy

(æ)ìL øîàì Eeöî éëðà ïk-ìòìécáz íéøò L ©¥²¨«Ÿ¦¬§©§−¥®Ÿ¨¬¨¦−©§¦¬
:Cì̈«

(ç)éäìà ýåýé áéçøé-íàåøLàk Eìáb-úà E §¦©§¦º§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¤§ª´§½©«£¤¬
éúáàì òaLðøac øLà õøàä-ìk-úà Eì ïúðå E ¦§©−©«£Ÿ¤®§¨³©§Æ¤¨¨½̈¤£¤¬¦¤−

éúáàì úúì:E ¨¥¬©«£Ÿ¤«
i"yx£·ÈÁ¯ÈŒÌ‡Â∑ ארץ ל לתת נׁשּבע וקדמֹוני ּכאׁשר ּוקנּזי .קיני ¿ƒ«¿ƒְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 107 cenr c"k wlg zegiyÎihewl itÎlr)

`alÎcizrl hlwOd ixr lW mciwtY©§¦¨¤¨¥©¦§¨¤¨¦¨Ÿ

עריםעריםעריםערים ׁשׁשׁשׁשללללׁשׁשׁשׁש עעעעֹוֹוֹוֹודדדד לללל ויספויספויספויספּתּתּתּת .... .... אתאתאתאת־־־־ּגּגּגּגבלבלבלבל אלהיאלהיאלהיאלהי יהוהיהוהיהוהיהוה ח)ואםואםואםואם־־־־ירחיבירחיבירחיבירחיב (יט, ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִַַַַֹֹ ֱֱֱֱָָָָֹֹֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֻֻֻֻֽֽֽֽ ִִִִָָָָֹֹ
הּׁשׁש אּלּו על אחרֹות (ערים) ׁשלׁש מֹוסיפין הּמׁשיח הּמלך ד)ּבימי הלכה ח פרק רוצח הלכות (רמב"ם ֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ

ּבזה המפרׁשים ועוד)הקׁשּו לדוד משכיל התורה, על הרֹוצחים (ש"ך יתרּבּו וכי מקלט, ערי ּבּתֹוספת לעתיד־לבא יהיה ּצר מה ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ
חרב"? ּגֹוי אל ּגֹוי יּׂשא "לא הּנביא אֹומר העֹולם ּבאּומֹות אפילּו והרי ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹלעתיד־לבא,

ּכתב  יׁשמעאל ׁשרּבי ועל־ּדר הּגלּות, זמן מׁש ּדכל ּבׁשגגה נפׁש ההֹורג לכל מקלט עיר יצטרכּו ּדלעתיד־לבא לֹומר ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹויׁש
ׁשמנה". חּטאת אביא הּמקּדׁש ּבית "ּכׁשּיּבנה ּפנקסֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָעל

להרֹוג  הּדם ּגֹואל ּביד "רׁשּות ׁשרק ּפסק עצמֹו והרמּב"ם הּדם, ּדגֹואל לבבֹו" יחם "ּפן הּוא מקלט ערי ּדין ׁשּיסֹוד ְְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָּדאף
והּטעם: הּדם. מּגֹואל לברח לעתיד־לבא ּגם יצטרכּו מּכל־מקֹום – קנאה" ולא וכּו' ׁשם יהיה "לא ּולעתיד־לבא הרֹוצח", ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֹאת
ּדדינא  ׁשּמעיּקרא אּלא הּיצר־הרע", ּכנגד ּתֹורה ׁש"ּדּברה זה אין הרֹוצח, את להרֹוג הּדם לגֹואל רׁשּות ּתֹורה ּׁשּנתנה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָמה
ה"יחם  ולכן ּכפׁשּוטּה. זֹו מיתה לקּים הּדם לגֹואל הרׁשתה ׁשהּתֹורה אּלא ׁשמים, ּבידי מיתה על־ּדר מות, ּבן הּוא ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָהרֹוצח
הרֹוצחים  יצטרכּו לעתיד־לבא ּׁשּגם מה ּומּובן לעתיד־לבא. ׁשּתתּבּטל "קנאה" ולא ּתֹורה, על־ּפי אמּתי ענין הּוא ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹלבבֹו"

מקלט. לערי לברח הּזה עזרא עזרא עזרא עזרא ּדזמן אבןאבןאבןאבן ְְְְִִִֵֶַַַָָֹ

(è)øLà dúNòì úàfä äåönä-ìk-úà øîLú-ék¦«¦§ŸÁ¤¨©¦§¨̧©¹Ÿ©«£À̈£¤̧
éäìà ýåýé-úà äáäàì íBiä Eeöî éëðàúëììå E ¨«Ÿ¦´§©§»©¼§©«£º̈¤§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²§¨¤¬¤

ìL ãBò Eì zôñéå íéîiä-ìk åéëøãaìò íéøò L ¦§¨−̈¨©¨¦®§¨«©§¨Æ§¬Æ¨´¨¦½©−
ìMä:älàä L ©¨¬¨¥«¤

i"yx£ÂLÏL „BÚ EÏ zÙÒÈ∑ לעתיד וׁשלׁש ּכנען ׁשּבארץ וׁשלׁש הּירּדן, ׁשּבעבר ׁשלׁש ּתׁשע: הרי ¿»«¿»¿»…ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹ
עזרא עזרא עזרא עזרא .לבא  אבןאבןאבןאבן ָֹ

(é)ýåýé øLà Eöøà áø÷a é÷ð íc CôMé àìå§³Ÿ¦¨¥Æ©´¨¦½§¤´¤©§§½£¤Æ§Ÿ̈´
éäìàéìò äéäå äìçð Eì ïúð Eô :íéîc E ¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−©«£¨®§¨¨¬¨¤−¨¦«

(àé)åéìò í÷å Bì áøàå eäòøì àðN Léà äéäé-éëå§¦¦«§¤¬¦Æ¥´§¥¥½§¨³©Æ§¨´¨½̈
:ìàä íéøòä úçà-ìà ñðå úîå Lôð eäkäå§¦¨¬¤−¤¨¥®§¾̈¤©©−¤«¨¦¬¨¥«

i"yx£e‰Ú¯Ï ‡N LÈ‡ ‰È‰ÈŒÈÎÂ∑ על אדם עבר אמרּו: מּכאן לֹו". "וארב לידי: ּבא הּוא ׂשנאתֹו ידי על ¿ƒƒ¿∆ƒ≈¿≈≈ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָָָ
על ׁשעבר לפי חמּורה. מצוה על לעבר סֹופֹו קּלה, יט)מצוה ּדמים,(ויקרא ׁשפיכּות לידי לבא סֹופֹו תׂשנא", "לא ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

נפׁש' והּכהּו לרעהּו וארב איׁש יקּום 'וכי לכּתב: לֹו ׁשהיה וגֹו'", לרעהּו ׂשנא איׁש יהיה "ּכי נאמר: לכ. ְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ

˜¯ÔÈÂז  ˙Ïz ¯ÓÈÓÏ C„wÙÓ ‡‡ Ôk ÏÚ«≈¬»¿«¿»¿≈»¿«ƒ¿ƒ
:CÏ L¯Ùz«¿«»

„Èח  ‡Ók CÓeÁz ˙È C‰Ï‡ ÈÈ ÈzÙÈ Ì‡Â¿ƒ«¿≈¿»¡»»»¿»¿»ƒ
Èc ‡Ú¯‡ Ïk ˙È CÏ ÔzÈÂ C˙‰·‡Ï ÌÈi«̃ƒ«¬»»»¿ƒ∆»»»«¿»ƒ

:C˙‰·‡Ï ÔzÓÏ ÏÈlÓ«ƒ¿ƒ««¬»»»

d„aÚÓÏט  ‡„‰ ‡z„˜Ùz Ïk ˙È ¯h˙ È¯‡¬≈ƒ«»»«¿∆¿»»»¿∆¿¿«
ÈÈ ˙È ÌÁ¯ÓÏ ÔÈ„ ‡ÓBÈ C„wÙÓ ‡‡ Ècƒ¬»¿«¿»»≈¿ƒ¿«»¿»
Ïk È‰BÓ„˜ Ôw˙c ÔÁ¯‡a C‰ÓÏÂ C‰Ï‡¡»»¿ƒ¿«¿»¿»¿«¿»√»ƒ»
˙Ïz ÏÚ ÔÈÂ¯˜ ˙Ïz „BÚ CÏ ÛÒB˙Â ‡iÓBÈ«»¿≈»¿«ƒ¿ƒ«¿«

:ÔÈl‡ƒ≈

‡C‰Ïי  ÈÈ Èc CÚ¯‡ B‚a ÈkÊ Ìc CÙzLÈ ‡ÏÂ¿»ƒ¿¿≈»««¿«¿»ƒ¿»¡»»
ÔÈc ˙·BÁ CÏÚ È‰ÈÂ ‡ÒÁ‡ CÏ ·‰È»≈»«¬»»ƒ≈¬»«ƒ

:ÏBË˜cƒ¿

dÏיא  ÔÓÎÈÂ d¯·ÁÏ ÈÒ ¯·‚ È‰È È¯‡Â«¬≈¿≈¿«»≈¿«¿≈¿ƒ¿«≈
˜B¯ÚÈÂ ˙eÓÈÂ LÙ dpÁÓÈÂ È‰BÏÚ Ìe˜ÈÂƒ¬ƒ¿ƒ¿ƒ≈¿«ƒ¿≈ƒ

:ÔÈl‡‰ ‡iÂ¯˜ ÔÓ ‡„ÁÏ«¬»ƒƒ¿«»»ƒ≈

dxezd lr `xfr oa`

gEÈ‰Ï‡ '‰ ·ÈÁ¯È Ì‡Âּכי ּכתּוב, ּכן על הּתֹורה. ּכל יׁשמרּו אם ערים:. ׁשלׁש והיא הּזאת. הּמצוה ּכל את h˙ÎÏÏÂתׁשמֹור ¿ƒ«¿ƒ¡…∆ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹֹ¿»∆∆
ÌÈÓi‰ Ïk ÂÈÎ¯„a:ּביניהם הפסק ּבלי . ƒ¿»»»«»ƒְְִֵֵֵֶֶ

mihtey zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'b iyiy meil inei xeriy

(áé)Búà eðúðå íMî Búà eç÷ìå Bøéò éð÷æ eçìLå§¨«§Æ¦§¥´¦½§¨«§¬Ÿ−¦¨®§¨«§´ŸÀ
:úîå ícä ìàb ãéa§©²Ÿ¥¬©−̈¨¥«

(âé)ðéò ñBçú-àììàøNiî é÷pä-íã zøòáe åéìò E «Ÿ¨¬¥«§−¨¨®¦«©§¨¯©©¨¦²¦¦§¨¥−
ñ :Cì áBèå§¬¨«

i"yx£EÈÚ ÒBÁ˙Œ‡Ï∑(ספרי) ׁשני ונמצאּו זה, את הֹורגים אנּו למה נהרג, ּכבר 'הראׁשֹון ּתאמרּו: ׁשּלא …»≈¿ְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹ
הרּוגים'? .יׂשראלים ְְֲִִִֵ

ß lel` 'b iyiy mei ß

(ãé)íéðLàø eìáb øLà Eòø ìeáb âéqú àì³Ÿ©¦Æ§´¥«£½£¤¬¨«§−¦«Ÿ¦®
éäìà ýåýé øLà õøàa ìçðz øLà Eúìçðaïúð E §©«£¨«§Æ£¤´¦§©½¨¾̈¤£¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬

ñ :dzLøì Eì§−§¦§¨«
i"yx£Ïe·b ‚Èq˙ ‡Ï∑מב)לׁשֹון חברֹו(ישעיה ׂשדה לתֹו לאחֹור הּקרקע חלּקת סימן ׁשּמחזיר אחֹור", "נסֹוגּו …«ƒ¿ְְְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָֻ

ּתחּום  העֹוקר על לּמד תּסיג"? "לא לֹומר: ּתלמּוד מה תגזל", "לא נאמר: ּכבר והלא ׁשּלֹו, את הרחיב ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָֹֹֹֹלמען
יׂשראל  ּבארץ וגֹו'", ּתנחל אׁשר ּבנחלת" לֹומר: ּתלמּוד לארץ? ּבחּוץ אף יכל לאוין, ּבׁשני ׁשעֹובר ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹחברֹו,

תגזל  "לא מּׁשּום: אּלא עֹובר אינֹו לארץ ּבחּוץ לאוין, ּבׁשני עזרא עזרא עזרא עזרא ."עֹובר אבןאבןאבןאבן ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָֹֹ

(åè)úàhç-ìëìe ïåò-ìëì Léàa ãçà ãò íe÷é-àì«Ÿ¨Á¥̧¤¹̈§¦À§¨¨ŸÆ§¨©½̈
ét-ìò àèçé øLà àèç-ìëa|ét-ìò Bà íéãò éðL §¨¥−§£¤´¤«¡¨®©¦´§¥´¥¦À²©¦¬

ìL:øác íe÷é íéãò-äL §¨«¥¦−¨¬¨¨«
i"yx£„Á‡ „Ú∑(ב ׁשנים,(סוטה ׁשּבּתֹורה, עד ּכל אב: ּבנה אחד זה ּבֹו ל ּפרט ּכן אם ÔÂÚŒÏÎÏ.אּלא ≈∆»ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ¿»»…

˙‡hÁŒÏÎÏe∑,עדּותֹו על נענׁש חברֹו לׁשבּועהלהיֹות הּוא קם אבל ממֹון, ענׁש ולא ּגּוף ענׁש .(ספרי)לא ¿»«»ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹֹֹ
ליּׁשבע  חּיב לֹו, ׁשּיׁש מעידֹו אחד ועד ּכלּום', ּבידי ל 'אין לֹו: אמר  ,'ׁשהלויתי מנה לי 'ּתן לחברֹו: ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָאמר

ÌÈ„Ú.לֹו ÈL ÈtŒÏÚ∑(עא עדּותם(גיטין ׁשּיכּתבּו ּבין ולא ּתרּגמן ׁשּיעמד ולא ּדין, לבית ויׁשלחּו ּבאּגרת «ƒ¿≈≈ƒְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֹֹֻ
הּדּינים  ּובין .העדים ִִֵֵַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(195 'nr hi zegiy ihewl)

ּדּדּדּדברברברבר יקיקיקיקּוּוּוּוםםםם .... .... עדיםעדיםעדיםעדים ׁשׁשׁשׁשניניניני ּפּפּפּפיייי טו)עלעלעלעל י)ּכתיב(יט, מג, את (יׁשעיה ּומגּלים 'מעידים' יׂשראל ׁשּבני הינּו ה', נאּום עדי אּתם ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ
עדּות  צריכים לא לאגלּויי ּדעבידא מּלתא על ּגם עדּות; צריכים לא הּנגלה ּדבר ׁשעל ּבחסידּות, מבאר והּנה ּבעֹולם. ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹה'

האדם. ּבעבֹודת אּלה ּבחינֹות ׁשלׁש לבאר ויׁש לגמרי. הּנעלם ּדבר על ּדוקא היא ועדּות ההההּנּנּנּנגלהגלהגלהגלהּגמּורה; עבֹודה ּדּדּדּדברברברבר הינּו - ְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
לעׂשֹותּה. ׁשּצריכים ׁשּברּור ודעת, טעם ּפי להתלהתלהתלהתּגּגּגּגּלּלּלּלֹוֹוֹוֹותתתתעל העהעהעהעׂשׂשׂשׂשּוּוּוּויייי מּטעם ּדּדּדּדברברברבר ׁשּלמעלה נפׁש, מסירּות ׁשל עבֹודה הינּו - ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָ

ההלכה. לפי ּכ על נפׁשֹו את למסר חּיב אם חּׁשּוב האדם עֹור ּפרט ּכל על ּבּׂשכל: ּתלּויה היא א ההההּנּנּנּנעלם עלם עלם עלם ודעת, ּדּדּדּדברברברבר ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
עבֹודהלגמרילגמרילגמרילגמרי וחּׁשּובים. הגּבלֹות ׁשּום ללא נפׁש מסירּות הינּו עם זזזזֹוֹוֹוֹו- הּנׁשמה עצם ׁשל העצמי הּקׁשר מּצד ׁשּבאה , ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

ּבעֹולם. יתּבר עצמּותֹו את מגּלה ,יתּבר ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָעצמּותֹו

ÔnzÓיב  d˙È Ôe¯a„ÈÂ dz¯˜ È·Ò ÔeÁlLÈÂƒ«¿»≈«¿≈¿ƒ¿¿»≈ƒ«»
:˙eÓÈÂ ‡Óc Ï‡b „Èa d˙È ÔezÈÂ¿ƒ¿»≈¿«»≈¿»ƒ

„Ìיג  ÈcL‡ ÈlÙ˙e È‰BÏÚ CÈÚ ÒeÁ˙ ‡Ï»¿≈»¬ƒ¿«≈«¿ƒ»
:CÏ ·ËÈÈÂ Ï‡¯NiÓ ÈkÊ««ƒƒ¿»≈¿≈«»

˙eÓÈÁיד  Èc C¯·Á„ ‡ÓeÁz ÈL˙ ‡Ï»«¿≈¿»¿«¿»ƒ¿ƒ
ÈÈ Èc ‡Ú¯‡a ÔÒÁ˙ Èc CzÒÁ‡a È‡Ó„«̃¿»≈¿«¬«¿»ƒ«¿≈¿«¿»ƒ¿»

:d˙¯ÈÓÏ CÏ ·‰È C‰Ï‡¡»»»≈»¿≈¿«

ÏÎÏeטו  ÔÈeÚ ÏÎÏ ¯·‚a „Á „È‰Ò Ìe˜È ‡Ï»¿»ƒ«ƒ¿«¿»«»»¿»
ÔÈ¯z ¯ÓÈÓ ÏÚ ‡ËÁÈ Èc ËÁ ÏÎa ÔÈ·BÁƒ¿»≈ƒ∆¿»«≈«¿≈
Ìi˜˙È ÔÈ„‰Ò ‡˙Ïz ¯ÓÈÓ ÏÚ B‡ ÔÈ„‰Ò»¬ƒ«≈«¿»»»¬ƒƒ¿««

:‡Ób˙tƒ¿»»

dxezd lr `xfr oa`

ciEÚ¯ Ïe·b ‚Èq˙ ‡Ï.ידּוע ּתּסיג . …«ƒ¿≈¬ִַַָ
קרֹוב  והּוא עֹולם. ּגבּול ּתּסיג אל ְְְִֵַַָָוכן

הארץ.¯‡ÌÈBLמהׁשחית: ׁשחּלקּו . ְִֵַƒƒְִֶֶָָ

מביא  ּגבּול הּסגת ּכי זֹו, ּפרׁשה ְְְְִִִֵַַָָָָָונסמכה
ּכתיב  ּכן על ּורציחה. ּומּכֹות ריב ְְִִִִֵֵַַָלידי
ׁשן  ּבעין, עין ּבנפׁש, נפׁש זאת, ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַֹאחרי

יביא  ּגבּולֹו, הּסיג חברֹו ּכי והּטֹוען ְְְֲִִִִֵֵֵַָּבׁשן.
ִֵעדים:



mihteyמב zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'b iyiy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 188 cenr h"i wlg zegiyÎihewl itÎlr)

xExaE mEIw icr ± `rx`e `InWE l`xUi¦§¨¥§©¨§©§¨£¥¦¥

ּדּדּדּדברברברבר:::: יקיקיקיקּוּוּוּוםםםם .... .... עדיםעדיםעדיםעדים ׁשׁשׁשׁשניניניני |||| טו)עלעלעלעל־־־־ּפּפּפּפיייי (יט, ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָָֽֽֽֽ
ה'אחרֹונים' ּבספרי ּׁשּכתּוב מה ועוד)ידּוע קידושין. עדות עדות, ערך והמצוה התורה כללי פענח צפנת ׁשני(ראה עדּות:ׁשּיׁשנם סּוגי ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

הלואה  עדי ּוכמֹו נעׂשה, ׁשהּמעׂשה לאחרים ּומגּלים מבררים רק והעדים על־ידם, נפעל אינֹו ׁשהּמעׂשה – ּברּור עדי ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָא'
נפעל, לא הּדבר עצם ּגם אּלא הּדבר ּברּור ׁשחסר רק לא ּובלעדם הּמעׂשה, את ׁשּפֹועלים – קּיּום עדי ב' ּבזה. ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹוכּיֹוצא

ּבזה. וכּיֹוצא קּדּוׁשין עדי ְְִִֵֵֵֶַָּוכמֹו
החסידּות: ּדר על זה לבאר ְְֲִֵֵֶֶֶַַָויׁש

אלקה" אחזה "מּבׂשרי כו)ּכתיב יט, ואין (איוב ,יתּבר מציאּותֹו את ּבוּדאּות ויֹודעים מּכירים אנּו העֹולם מציאּות ּדעל־ידי , ְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
מעצמֹו. קּים אינֹו והעֹולם זֹו", לבירה ּבעל־הּבית "יׁש וּדאי ּדהרי זה. על ל"עדּות" צריכים ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָאנּו

הּקדֹוׁשים ּבּספרים ׁשּכתּוב ּכמֹו ,א)א ח, שיר־השירים לקוטי־תורה ב. צט, אסתר מגלת מה (תורה־אור האלקּות עּקר זה "לא ְְְֱִִִֶֶַַַַַָָָֹֹ
ונמצא, עֹולמֹות. ּבֹורא ׁשהּוא מּזה מעלה למעלה ּומנּׂשא מר ֹומם ּובעצמֹו ּבכבֹודֹו והּׁשם־ית ּבר מּמּנּו", מתהּוים ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻּׁשהעֹולמֹות

ונגלית. נראית אינּה מהעֹולמֹות, ׁשּלמעלה ּבאלקּות זֹו ְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹׁשּבחינה
ּכתיב זה יב)ועל שם י. מג, ואיתא (ישעיה עדים. על־ידי ּגּלּוי לידי ּבאה יתּבר ּבאלקּותֹו זֹו ּבחינה  ּדגם ה'", נאּום עדי "אּתם ְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
ּבּזהר א)על־זה פו, ג וארעא".(חלק ׁשמּיא ו"אינּון יׂשראל" "אינּון ּדהעדים ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹ

הּנ"ל: עדים סּוגי ׁשני הם אּלּו עדים סּוגי ּדׁשני לֹומר ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַויׁש
זה  על ּומעידים מֹורים הם הרי הּנבראים, ּככל נפסדים ואינם הּמה, ׁשּנצחּיים ּדבזה הם. ּברּור עדי – וארעא" ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ"ׁשמּיא

העֹולמֹות מּמציאּות מעלה ּולמעלה אין־סֹוף, יתּבר וכחֹו ּגבּול, ּבעל אינֹו יתּבר חלק ׁשהּוא ריש במורה־נבוכים זה בכל (עיין ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹ
ואילך) ב קא, שם בתחילתו, צדק' ה'צמח אדמו"ר לכ"ק החקירה ובספר .ב,

והמׁשכת  ּגּלּוי ּפֹועלים הם ּומצֹות ּתֹורה על־ידי הּנה ,יתּבר מציאּותֹו על הם ׁשּמעידים רק ּדלא קּיּום. עדי הם "יׂשראל" ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹא
הּזה. עֹולם ועניני הּבריאה ּבתֹו האין־סֹוף וכח יתּבר עזרא עזרא עזרא עזרא קדּׁשתֹו אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֻ

(æè):äøñ Ba úBðòì Léàa ñîç-ãò íe÷é-ék¦«¨¬¥«¨−̈§¦®©«£¬−¨¨«
i"yx£‰¯Ò Ba ˙BÚÏ∑ העדּות מּכל הּזה העד ׁשהּוסר ׁשאינֹו, עּמנּוּדבר 'והלא להם: ׁשאמרּו ּכיצד? הּזאת. «¬»»ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ

ּפלֹוני' ּבמקֹום הּיֹום ּבאֹותֹו עזרא עזרא עזרא עזרא .(ספרי)הייתם אבןאבןאבןאבן ְְְֱִִֶַָ

(æé)éðôì áéøä íäì-øLà íéLðàä-éðL eãîòå§¨«§¯§¥¨«£¨¦²£¤¨¤¬¨¦−¦§¥´
íéîia eéäé øLà íéèôMäå íéðäkä éðôì ýåýé§Ÿ̈®¦§¥³©«Ÿ£¦Æ§©´Ÿ§¦½£¤¬¦«§−©¨¦¬

:íää̈¥«
i"yx£ÌÈL‡‰ŒÈL e„ÓÚÂ∑(ל להעיד (שבועות ׁשּצריכין ולּמד ּבנׁשים, עדּות ׁשאין ולּמד מדּבר, הּכתּוב ּבעדים ¿»¿¿≈»¬»ƒְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ

מעּמד  ‰¯È·.עדּותן Ì‰ÏŒ¯L‡∑ ּבעלי ‰'.הּדין אּלּו ÈÙÏ∑,הּמקֹום לפני עֹומדין ּכאּלּו להם ּדֹומה יהיה ְֵָָֻ¬∆»∆»ƒֲִֵֵַַƒ¿≈ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָ
פב)ׁשּנאמר יׁשּפט"(תהלים אלהים "ּבקרב :.Ì‰‰ ÌÈÓia eÈ‰È ¯L‡∑(כה ּבדֹורֹו,(ר"ה ּכׁשמּואל ּבדֹורֹו יפּתח ְְֱֱִִֶֶֶֶַֹֹ¬∆ƒ¿«»ƒ»≈ְְְְִִֵָ

ּכבֹוד  ּבֹו לנהג אּתה צרי. ְִִַָָָֹ

(çé)ãòä ø÷L-ãò äpäå áèéä íéèôMä eLøãå§¨«§¬©«Ÿ§¦−¥¥®§¦¥³¥«¤̧¤Æ¨¥½
:åéçàá äðò ø÷L¤−¤¨¨¬§¨¦«

i"yx£·ËÈ‰ ÌÈËÙM‰ eL¯„Â∑ ּבדריׁשה להזּמם הּבאים את וחֹוקרים ׁשּבֹודקים אֹותם, הּמזּמין ּפי על ¿»¿«…¿ƒ≈≈ְְְְְְִִִִִִִִִֶֶַַַָָָָָ
LŒ„Ú˜¯.ּובחקירה  ‰p‰Â∑ עד" ׁשּנאמר מקֹום ּבׁשנים ּכל מדּבר ", עזרא עזרא עזרא עזרא .הּכתּוב אבןאבןאבןאבן ֲִַָ¿ƒ≈≈∆∆ְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָ

·dטז  ‡„‰Ò‡Ï ¯·‚a ¯˜L „È‰Ò Ìe˜È È¯‡¬≈¿»ƒ¿«ƒ¿»¿«¿»»≈
:‡ÈËÒ«¿»

ÈÈיז  Ì„˜ ‡Èc ÔB‰Ï Èc ÔÈ¯·b ÔÈ¯z ÔeÓe˜ÈÂƒ¿≈À¿ƒƒ¿ƒ»√»¿»
:Ôep‡‰ ‡iÓBÈa ÔB‰È Èc ‡ii„Â ‡i‰k Ì„√̃»»¬«»¿«»«»ƒ¿¿«»»ƒ

L˜¯יח  „È‰Ò ‡‰Â ˙e‡È ‡iic ÔeÚa˙ÈÂ¿ƒ¿¿«»«»»¿»»ƒ¿«
:È‰BÁ‡a „‰Ò‡ ‡¯˜L ‡„‰Ò»¬»ƒ¿»«¿««¬ƒ

dxezd lr `xfr oa`

ehּכן ‡Á„על „Ú Ìe˜È ‡Ï לרֹוצח ּבין . ֵַ…»≈∆»ְֵֵַ
רק  ּדבר, לכל ּבין למּסיג ּבין למּכה ְְְִֵֵֵֶַַַָָָּבין

ּבמקֹום  ּכי קצרה, ּדר עדים. ׁשני ְְְִִִֵֵֶֶַָָָעלּֿפי
עדים: ׁשנים עלּֿפי ְִִִֵֵַַַאחר,

fh‰¯Ò Ba ˙BÚÏ:גילּולים עבֹודת ּכמֹו . «¬»»ְֲִִַ
gi‰Ú:ּובעֹונׁש ּבמּכֹות ּכן ּגם העיד. ּכמֹו . »»ְְְִֵֵֶַַ

mihtey zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'b iyiy meil inei xeriy

(èé)zøòáe åéçàì úBNòì íîæ øLàk Bì íúéNòå©«£¦´¤½©«£¤¬¨©−©«£´§¨¦®¦«©§¨¬
:Eaøwî òøä̈−̈¦¦§¤«

i"yx£ÌÓÊ ¯L‡k∑הרגּו אמרּו: מּכאן עׂשה, ּכאׁשר נהרגיןולא ה)אין ÂÈÁ‡Ï.(מכות ˙BNÚÏ∑ ּתלמּוד מה «¬∆»«ְְְֱֲִִֵֶֶַָָָָָָֹ«¬¿»ƒְַַ
ׁשּנאמר  ּבחנק, ׁשהיא הּבֹועל ּכמיתת אּלא ּבׂשרפה, ׁשאינן נׂשּואה, ּכהן ּבת זֹוממי על לּמד "לאחיו"? ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹלֹומר

כא) ולא (ויקרא לאחיו, לעׂשֹות זמם ּכאׁשר "לאחיו", ּכאן: נאמר לכ ּבֹועלּה, ולא היא ּתּׂשרף", ּבאׁש "היא :ְְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹ
ּכזֹוממי  נהרגין אּׁשה וזֹוממי לאיׁש, אּׁשה הּכתּוב הׁשוה מיתֹות ׁשאר ּבכל אבל לאחֹותֹו, לעׂשֹות זמם ְְְְְְְְֱֲֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָּכאׁשר
אּלא  אחֹותֹו ּכאן מעט ׁשּלא ּבמיתתּה, נהרגין הּׁשּבת, את ׁשחּללה הּנפׁש, את ׁשהרגה ׁשהעידּוה ּכגֹון ְְְְֱֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹאיׁש,

הּבֹועל  ּבמיתת הזמה ּבהן לקּים ׁשּיׁש .ּבמקֹום ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

(ë)ãBò úBNòì eôñé-àìå eàøéå eòîLé íéøàLpäå§©¦§¨¦−¦§§´§¦¨®§«ŸŸ¦̧©«£¹À
:Eaø÷a äfä òøä øáck©¨¨¬¨¨²©¤−§¦§¤«

i"yx£e‡¯ÈÂ eÚÓLÈ∑:הכרזה ׁשּצריכין ּדין'מּכאן ּבבית ׁשהזמּו על נהרגין ּופלֹוני ּפלֹוני .'איׁש ƒ¿¿¿ƒ»ְְְְְְֱִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֻ

(àë)ðéò ñBçú àìåïLa ïL ïéòa ïéò Lôða Lôð E §¬Ÿ¨−¥¤®¤´¤§¤À¤©³¦§©̧¦Æ¥´§¥½
ñ :ìâøa ìâø ãéa ãé̈¬§−̈¤¬¤§¨«¤

i"yx£ÔÈÚa ÔÈÚ∑(פד וגֹו'(ב"ק ּבׁשן "ׁשן וכן עזרא עזרא עזרא עזרא ."ממֹון, אבןאבןאבןאבן «ƒ¿«ƒְְְֵֵֵָ

ë(à)ñeñ úéàøå Eáéà-ìò äîçìnì àöú-ék¦«¥¥̧©¦§¨¹̈©«Ÿ§¤À§¨¦¹¨³
éäìà ýåýé-ék íäî àøéú àì Enî áø íò áëøåE ¨¤̧¤Æ©µ©´¦§½¬Ÿ¦−̈¥¤®¦«§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ

:íéøöî õøàî Eìònä Cnò¦½̈©©«©§−¥¤¬¤¦§¨«¦
i"yx£‰ÓÁÏnÏ ‡ˆ˙ŒÈk∑,לכאן מלחמה יציאת הּכתּוב לּמלחמה.סמ יֹוצא אבר מחּסר ׁשאין ל לֹומר ƒ≈≈«ƒ¿»»ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָֻ

הּוא  ּדוד וכן נֹוצח, אּתה למלחמה, ּתצא ׁשאם מבטח אּתה צדק, מׁשּפט עׂשית אם :ל לֹומר אחר: ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֻּדבר
קיט)אֹומר לעׁשקי"(תהלים ּבלּֿתּניחני וצדק מׁשּפט "עׂשיתי :.E·È‡ ÏÚ∑ ּתרחם אל ּכאֹויבים, ּבעיני יהיּו ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ«…¿∆ְְְְְִִֵֵֶַַ

עלי ירחמּו לא ּכי Î¯Â·.עליהם ÒeÒ∑אֹומר הּוא וכן אחד, ּכסּוס  ּכּלם חׁשּובים ו)ּבעיני, "והּכית :(שופטים ְֲֲִֵֶֶַָֹ»∆∆ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָֻ
אֹומר הּוא וכן אחד", ּכאיׁש מדין טו)את ּפרעה"(שמות סּוס בא "ּכי :.EnÓ ·¯ ÌÚ∑ אבל רב, הּוא ּבעיני ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹ««ƒ¿ְֲֵֶַָ

רב  אינֹו עזרא עזרא עזרא עזרא .ּבעיני אבןאבןאבןאבן ְֵֵַַ

(á)øaãå ïäkä Lbðå äîçìnä-ìà íëáø÷k äéäå§¨¾̈§¨«¨§¤−¤©¦§¨¨®§¦©¬©Ÿ¥−§¦¤¬
:íòä-ìà¤¨¨«

i"yx£‰ÓÁÏn‰ŒÏ‡ ÌÎ·¯˜k∑ ארצכם מּגבּול הּספר מן לצאתכם סמּו.Ô‰k‰ LbÂ∑(מב הּמׁשּוח (סוטה ¿»»¿∆∆«ƒ¿»»ְְְְְְִִֵֶֶַַָָ¿ƒ««…≈ַַָ
מלחמה' 'מׁשּוח הנקרא והּוא ,לכ.ÌÚ‰ŒÏ‡ ¯a„Â∑(שם) עזרא עזרא עזרא עזרא .הּקדׁשּבלׁשֹון אבןאבןאבןאבן ְְְְְִִַַָָָָ¿ƒ∆∆»»ְִֶַֹ

aÚÓÏ„יט  ·ÈMÁ È„ ‡Ók dÏ Ôe„aÚ˙Â¿«¿¿≈¿»ƒ«ƒ¿∆¿«
:CÈaÓ LÈ·c „·Ú ÈlÙ˙e È‰BÁ‡Ï«¬ƒ¿«≈»≈¿ƒƒ≈»

ÔeÙÒBÈכ  ‡ÏÂ ÔeÏÁ„ÈÂ ÔeÚÓLÈ Ôe¯‡zLÈ„e¿ƒ¿»¬ƒ¿¿¿ƒ¿¬¿»¿
:CÈa ÔÈ„‰ ‡LÈ· ‡Ób˙Ùk „BÚ „aÚÓÏ¿∆¿«¿ƒ¿»»ƒ»»≈≈»

ÈÚ‡כא  ‡LÙ ÛÏÁ ‡LÙ CÈÚ ÒeÁ˙ ‡ÏÂ¿»¿≈»«¿»√««¿»≈»
‡„È ÛÏÁ ‡„È ‡pL ÛÏÁ ‡pL ‡ÈÚ ÛÏÁ√«≈»ƒ»√«ƒ»¿»√«¿»

:‡Ï‚¯ ÛÏÁ ‡Ï‚«̄¿»√««¿»

„··Cא  ÈÏÚa ÏÚ ‡·¯˜ ‡Á‚‡Ï ˜Bt˙ È¯‡¬≈ƒ«¬»»¿»»««¬≈¿»»
ÏÁ„˙ ‡Ï CpÓ ÈbÒ ÌÚ ÔÈk˙¯e ÔÂÒeÒ ÈÊÁ˙Â¿∆¡≈»»¿ƒƒ««ƒƒ»»ƒ¿«
C˜q‡c CcÚÒa d¯ÓÈÓ C‰Ï‡ ÈÈ È¯‡ ÔB‰pÓƒ¿¬≈¿»¡»»≈¿≈¿«¿»¿«¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»¿ƒ¿»ƒ

È¯˜˙ÈÂ·ב  ‡·¯˜ ‡Á‚‡Ï ÔBÎ·¯˜Ók È‰ÈÂƒ≈¿ƒ¿»¿«¬»»¿»»¿ƒ¿¿ƒ
:‡nÚ ÌÚ ÏlÓÈÂ ‡‰k«¬»ƒ«≈ƒ«»

dxezd lr `xfr oa`

`kוהּטעםEÈÚ ÒBÁ˙ ‡Ï:ׁשקר עד על .`‰ÓÁÏnÏ ‡ˆ˙ Èk למלחמה צאת רק חייב ׁשהּוא מי עם ,עינ תחֹוס לא עם ּדבקה . ְַַַ…»≈∆ֵֶֶַƒ≈≈«ƒ¿»»ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ
הּלבב: ור ונֹוטע ּובֹונה מארס על לחּוס, ל ‰aÔ‰kיׁש LbÂ:מלחמה מׁשּוח . ְְְְֵֵֵֵֶַַַַָָָ¿ƒ««…≈ְְִַָָ



מג mihtey zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'b iyiy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 188 cenr h"i wlg zegiyÎihewl itÎlr)

xExaE mEIw icr ± `rx`e `InWE l`xUi¦§¨¥§©¨§©§¨£¥¦¥

ּדּדּדּדברברברבר:::: יקיקיקיקּוּוּוּוםםםם .... .... עדיםעדיםעדיםעדים ׁשׁשׁשׁשניניניני |||| טו)עלעלעלעל־־־־ּפּפּפּפיייי (יט, ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָָֽֽֽֽ
ה'אחרֹונים' ּבספרי ּׁשּכתּוב מה ועוד)ידּוע קידושין. עדות עדות, ערך והמצוה התורה כללי פענח צפנת ׁשני(ראה עדּות:ׁשּיׁשנם סּוגי ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

הלואה  עדי ּוכמֹו נעׂשה, ׁשהּמעׂשה לאחרים ּומגּלים מבררים רק והעדים על־ידם, נפעל אינֹו ׁשהּמעׂשה – ּברּור עדי ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָא'
נפעל, לא הּדבר עצם ּגם אּלא הּדבר ּברּור ׁשחסר רק לא ּובלעדם הּמעׂשה, את ׁשּפֹועלים – קּיּום עדי ב' ּבזה. ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹוכּיֹוצא

ּבזה. וכּיֹוצא קּדּוׁשין עדי ְְִִֵֵֵֶַָּוכמֹו
החסידּות: ּדר על זה לבאר ְְֲִֵֵֶֶֶַַָויׁש

אלקה" אחזה "מּבׂשרי כו)ּכתיב יט, ואין (איוב ,יתּבר מציאּותֹו את ּבוּדאּות ויֹודעים מּכירים אנּו העֹולם מציאּות ּדעל־ידי , ְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
מעצמֹו. קּים אינֹו והעֹולם זֹו", לבירה ּבעל־הּבית "יׁש וּדאי ּדהרי זה. על ל"עדּות" צריכים ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָאנּו

הּקדֹוׁשים ּבּספרים ׁשּכתּוב ּכמֹו ,א)א ח, שיר־השירים לקוטי־תורה ב. צט, אסתר מגלת מה (תורה־אור האלקּות עּקר זה "לא ְְְֱִִִֶֶַַַַַָָָֹֹ
ונמצא, עֹולמֹות. ּבֹורא ׁשהּוא מּזה מעלה למעלה ּומנּׂשא מר ֹומם ּובעצמֹו ּבכבֹודֹו והּׁשם־ית ּבר מּמּנּו", מתהּוים ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻּׁשהעֹולמֹות

ונגלית. נראית אינּה מהעֹולמֹות, ׁשּלמעלה ּבאלקּות זֹו ְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹׁשּבחינה
ּכתיב זה יב)ועל שם י. מג, ואיתא (ישעיה עדים. על־ידי ּגּלּוי לידי ּבאה יתּבר ּבאלקּותֹו זֹו ּבחינה  ּדגם ה'", נאּום עדי "אּתם ְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
ּבּזהר א)על־זה פו, ג וארעא".(חלק ׁשמּיא ו"אינּון יׂשראל" "אינּון ּדהעדים ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹ

הּנ"ל: עדים סּוגי ׁשני הם אּלּו עדים סּוגי ּדׁשני לֹומר ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַויׁש
זה  על ּומעידים מֹורים הם הרי הּנבראים, ּככל נפסדים ואינם הּמה, ׁשּנצחּיים ּדבזה הם. ּברּור עדי – וארעא" ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ"ׁשמּיא

העֹולמֹות מּמציאּות מעלה ּולמעלה אין־סֹוף, יתּבר וכחֹו ּגבּול, ּבעל אינֹו יתּבר חלק ׁשהּוא ריש במורה־נבוכים זה בכל (עיין ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹ
ואילך) ב קא, שם בתחילתו, צדק' ה'צמח אדמו"ר לכ"ק החקירה ובספר .ב,

והמׁשכת  ּגּלּוי ּפֹועלים הם ּומצֹות ּתֹורה על־ידי הּנה ,יתּבר מציאּותֹו על הם ׁשּמעידים רק ּדלא קּיּום. עדי הם "יׂשראל" ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹא
הּזה. עֹולם ועניני הּבריאה ּבתֹו האין־סֹוף וכח יתּבר עזרא עזרא עזרא עזרא קדּׁשתֹו אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֻ

(æè):äøñ Ba úBðòì Léàa ñîç-ãò íe÷é-ék¦«¨¬¥«¨−̈§¦®©«£¬−¨¨«
i"yx£‰¯Ò Ba ˙BÚÏ∑ העדּות מּכל הּזה העד ׁשהּוסר ׁשאינֹו, עּמנּוּדבר 'והלא להם: ׁשאמרּו ּכיצד? הּזאת. «¬»»ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ

ּפלֹוני' ּבמקֹום הּיֹום ּבאֹותֹו עזרא עזרא עזרא עזרא .(ספרי)הייתם אבןאבןאבןאבן ְְְֱִִֶַָ

(æé)éðôì áéøä íäì-øLà íéLðàä-éðL eãîòå§¨«§¯§¥¨«£¨¦²£¤¨¤¬¨¦−¦§¥´
íéîia eéäé øLà íéèôMäå íéðäkä éðôì ýåýé§Ÿ̈®¦§¥³©«Ÿ£¦Æ§©´Ÿ§¦½£¤¬¦«§−©¨¦¬

:íää̈¥«
i"yx£ÌÈL‡‰ŒÈL e„ÓÚÂ∑(ל להעיד (שבועות ׁשּצריכין ולּמד ּבנׁשים, עדּות ׁשאין ולּמד מדּבר, הּכתּוב ּבעדים ¿»¿¿≈»¬»ƒְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ

מעּמד  ‰¯È·.עדּותן Ì‰ÏŒ¯L‡∑ ּבעלי ‰'.הּדין אּלּו ÈÙÏ∑,הּמקֹום לפני עֹומדין ּכאּלּו להם ּדֹומה יהיה ְֵָָֻ¬∆»∆»ƒֲִֵֵַַƒ¿≈ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָ
פב)ׁשּנאמר יׁשּפט"(תהלים אלהים "ּבקרב :.Ì‰‰ ÌÈÓia eÈ‰È ¯L‡∑(כה ּבדֹורֹו,(ר"ה ּכׁשמּואל ּבדֹורֹו יפּתח ְְֱֱִִֶֶֶֶַֹֹ¬∆ƒ¿«»ƒ»≈ְְְְִִֵָ

ּכבֹוד  ּבֹו לנהג אּתה צרי. ְִִַָָָֹ

(çé)ãòä ø÷L-ãò äpäå áèéä íéèôMä eLøãå§¨«§¬©«Ÿ§¦−¥¥®§¦¥³¥«¤̧¤Æ¨¥½
:åéçàá äðò ø÷L¤−¤¨¨¬§¨¦«

i"yx£·ËÈ‰ ÌÈËÙM‰ eL¯„Â∑ ּבדריׁשה להזּמם הּבאים את וחֹוקרים ׁשּבֹודקים אֹותם, הּמזּמין ּפי על ¿»¿«…¿ƒ≈≈ְְְְְְִִִִִִִִִֶֶַַַָָָָָ
LŒ„Ú˜¯.ּובחקירה  ‰p‰Â∑ עד" ׁשּנאמר מקֹום ּבׁשנים ּכל מדּבר ", עזרא עזרא עזרא עזרא .הּכתּוב אבןאבןאבןאבן ֲִַָ¿ƒ≈≈∆∆ְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָ

·dטז  ‡„‰Ò‡Ï ¯·‚a ¯˜L „È‰Ò Ìe˜È È¯‡¬≈¿»ƒ¿«ƒ¿»¿«¿»»≈
:‡ÈËÒ«¿»

ÈÈיז  Ì„˜ ‡Èc ÔB‰Ï Èc ÔÈ¯·b ÔÈ¯z ÔeÓe˜ÈÂƒ¿≈À¿ƒƒ¿ƒ»√»¿»
:Ôep‡‰ ‡iÓBÈa ÔB‰È Èc ‡ii„Â ‡i‰k Ì„√̃»»¬«»¿«»«»ƒ¿¿«»»ƒ

L˜¯יח  „È‰Ò ‡‰Â ˙e‡È ‡iic ÔeÚa˙ÈÂ¿ƒ¿¿«»«»»¿»»ƒ¿«
:È‰BÁ‡a „‰Ò‡ ‡¯˜L ‡„‰Ò»¬»ƒ¿»«¿««¬ƒ

dxezd lr `xfr oa`

ehּכן ‡Á„על „Ú Ìe˜È ‡Ï לרֹוצח ּבין . ֵַ…»≈∆»ְֵֵַ
רק  ּדבר, לכל ּבין למּסיג ּבין למּכה ְְְִֵֵֵֶַַַָָָּבין

ּבמקֹום  ּכי קצרה, ּדר עדים. ׁשני ְְְִִִֵֵֶֶַָָָעלּֿפי
עדים: ׁשנים עלּֿפי ְִִִֵֵַַַאחר,

fh‰¯Ò Ba ˙BÚÏ:גילּולים עבֹודת ּכמֹו . «¬»»ְֲִִַ
gi‰Ú:ּובעֹונׁש ּבמּכֹות ּכן ּגם העיד. ּכמֹו . »»ְְְִֵֵֶַַ

mihtey zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'b iyiy meil inei xeriy

(èé)zøòáe åéçàì úBNòì íîæ øLàk Bì íúéNòå©«£¦´¤½©«£¤¬¨©−©«£´§¨¦®¦«©§¨¬
:Eaøwî òøä̈−̈¦¦§¤«

i"yx£ÌÓÊ ¯L‡k∑הרגּו אמרּו: מּכאן עׂשה, ּכאׁשר נהרגיןולא ה)אין ÂÈÁ‡Ï.(מכות ˙BNÚÏ∑ ּתלמּוד מה «¬∆»«ְְְֱֲִִֵֶֶַָָָָָָֹ«¬¿»ƒְַַ
ׁשּנאמר  ּבחנק, ׁשהיא הּבֹועל ּכמיתת אּלא ּבׂשרפה, ׁשאינן נׂשּואה, ּכהן ּבת זֹוממי על לּמד "לאחיו"? ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹלֹומר

כא) ולא (ויקרא לאחיו, לעׂשֹות זמם ּכאׁשר "לאחיו", ּכאן: נאמר לכ ּבֹועלּה, ולא היא ּתּׂשרף", ּבאׁש "היא :ְְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹ
ּכזֹוממי  נהרגין אּׁשה וזֹוממי לאיׁש, אּׁשה הּכתּוב הׁשוה מיתֹות ׁשאר ּבכל אבל לאחֹותֹו, לעׂשֹות זמם ְְְְְְְְֱֲֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָּכאׁשר
אּלא  אחֹותֹו ּכאן מעט ׁשּלא ּבמיתתּה, נהרגין הּׁשּבת, את ׁשחּללה הּנפׁש, את ׁשהרגה ׁשהעידּוה ּכגֹון ְְְְֱֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹאיׁש,

הּבֹועל  ּבמיתת הזמה ּבהן לקּים ׁשּיׁש .ּבמקֹום ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

(ë)ãBò úBNòì eôñé-àìå eàøéå eòîLé íéøàLpäå§©¦§¨¦−¦§§´§¦¨®§«ŸŸ¦̧©«£¹À
:Eaø÷a äfä òøä øáck©¨¨¬¨¨²©¤−§¦§¤«

i"yx£e‡¯ÈÂ eÚÓLÈ∑:הכרזה ׁשּצריכין ּדין'מּכאן ּבבית ׁשהזמּו על נהרגין ּופלֹוני ּפלֹוני .'איׁש ƒ¿¿¿ƒ»ְְְְְְֱִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֻ

(àë)ðéò ñBçú àìåïLa ïL ïéòa ïéò Lôða Lôð E §¬Ÿ¨−¥¤®¤´¤§¤À¤©³¦§©̧¦Æ¥´§¥½
ñ :ìâøa ìâø ãéa ãé̈¬§−̈¤¬¤§¨«¤

i"yx£ÔÈÚa ÔÈÚ∑(פד וגֹו'(ב"ק ּבׁשן "ׁשן וכן עזרא עזרא עזרא עזרא ."ממֹון, אבןאבןאבןאבן «ƒ¿«ƒְְְֵֵֵָ

ë(à)ñeñ úéàøå Eáéà-ìò äîçìnì àöú-ék¦«¥¥̧©¦§¨¹̈©«Ÿ§¤À§¨¦¹¨³
éäìà ýåýé-ék íäî àøéú àì Enî áø íò áëøåE ¨¤̧¤Æ©µ©´¦§½¬Ÿ¦−̈¥¤®¦«§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ

:íéøöî õøàî Eìònä Cnò¦½̈©©«©§−¥¤¬¤¦§¨«¦
i"yx£‰ÓÁÏnÏ ‡ˆ˙ŒÈk∑,לכאן מלחמה יציאת הּכתּוב לּמלחמה.סמ יֹוצא אבר מחּסר ׁשאין ל לֹומר ƒ≈≈«ƒ¿»»ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָֻ

הּוא  ּדוד וכן נֹוצח, אּתה למלחמה, ּתצא ׁשאם מבטח אּתה צדק, מׁשּפט עׂשית אם :ל לֹומר אחר: ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֻּדבר
קיט)אֹומר לעׁשקי"(תהלים ּבלּֿתּניחני וצדק מׁשּפט "עׂשיתי :.E·È‡ ÏÚ∑ ּתרחם אל ּכאֹויבים, ּבעיני יהיּו ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ«…¿∆ְְְְְִִֵֵֶַַ

עלי ירחמּו לא ּכי Î¯Â·.עליהם ÒeÒ∑אֹומר הּוא וכן אחד, ּכסּוס  ּכּלם חׁשּובים ו)ּבעיני, "והּכית :(שופטים ְֲֲִֵֶֶַָֹ»∆∆ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָֻ
אֹומר הּוא וכן אחד", ּכאיׁש מדין טו)את ּפרעה"(שמות סּוס בא "ּכי :.EnÓ ·¯ ÌÚ∑ אבל רב, הּוא ּבעיני ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹ««ƒ¿ְֲֵֶַָ

רב  אינֹו עזרא עזרא עזרא עזרא .ּבעיני אבןאבןאבןאבן ְֵֵַַ

(á)øaãå ïäkä Lbðå äîçìnä-ìà íëáø÷k äéäå§¨¾̈§¨«¨§¤−¤©¦§¨¨®§¦©¬©Ÿ¥−§¦¤¬
:íòä-ìà¤¨¨«

i"yx£‰ÓÁÏn‰ŒÏ‡ ÌÎ·¯˜k∑ ארצכם מּגבּול הּספר מן לצאתכם סמּו.Ô‰k‰ LbÂ∑(מב הּמׁשּוח (סוטה ¿»»¿∆∆«ƒ¿»»ְְְְְְִִֵֶֶַַָָ¿ƒ««…≈ַַָ
מלחמה' 'מׁשּוח הנקרא והּוא ,לכ.ÌÚ‰ŒÏ‡ ¯a„Â∑(שם) עזרא עזרא עזרא עזרא .הּקדׁשּבלׁשֹון אבןאבןאבןאבן ְְְְְִִַַָָָָ¿ƒ∆∆»»ְִֶַֹ

aÚÓÏ„יט  ·ÈMÁ È„ ‡Ók dÏ Ôe„aÚ˙Â¿«¿¿≈¿»ƒ«ƒ¿∆¿«
:CÈaÓ LÈ·c „·Ú ÈlÙ˙e È‰BÁ‡Ï«¬ƒ¿«≈»≈¿ƒƒ≈»

ÔeÙÒBÈכ  ‡ÏÂ ÔeÏÁ„ÈÂ ÔeÚÓLÈ Ôe¯‡zLÈ„e¿ƒ¿»¬ƒ¿¿¿ƒ¿¬¿»¿
:CÈa ÔÈ„‰ ‡LÈ· ‡Ób˙Ùk „BÚ „aÚÓÏ¿∆¿«¿ƒ¿»»ƒ»»≈≈»

ÈÚ‡כא  ‡LÙ ÛÏÁ ‡LÙ CÈÚ ÒeÁ˙ ‡ÏÂ¿»¿≈»«¿»√««¿»≈»
‡„È ÛÏÁ ‡„È ‡pL ÛÏÁ ‡pL ‡ÈÚ ÛÏÁ√«≈»ƒ»√«ƒ»¿»√«¿»

:‡Ï‚¯ ÛÏÁ ‡Ï‚«̄¿»√««¿»

„··Cא  ÈÏÚa ÏÚ ‡·¯˜ ‡Á‚‡Ï ˜Bt˙ È¯‡¬≈ƒ«¬»»¿»»««¬≈¿»»
ÏÁ„˙ ‡Ï CpÓ ÈbÒ ÌÚ ÔÈk˙¯e ÔÂÒeÒ ÈÊÁ˙Â¿∆¡≈»»¿ƒƒ««ƒƒ»»ƒ¿«
C˜q‡c CcÚÒa d¯ÓÈÓ C‰Ï‡ ÈÈ È¯‡ ÔB‰pÓƒ¿¬≈¿»¡»»≈¿≈¿«¿»¿«¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»¿ƒ¿»ƒ

È¯˜˙ÈÂ·ב  ‡·¯˜ ‡Á‚‡Ï ÔBÎ·¯˜Ók È‰ÈÂƒ≈¿ƒ¿»¿«¬»»¿»»¿ƒ¿¿ƒ
:‡nÚ ÌÚ ÏlÓÈÂ ‡‰k«¬»ƒ«≈ƒ«»

dxezd lr `xfr oa`

`kוהּטעםEÈÚ ÒBÁ˙ ‡Ï:ׁשקר עד על .`‰ÓÁÏnÏ ‡ˆ˙ Èk למלחמה צאת רק חייב ׁשהּוא מי עם ,עינ תחֹוס לא עם ּדבקה . ְַַַ…»≈∆ֵֶֶַƒ≈≈«ƒ¿»»ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ
הּלבב: ור ונֹוטע ּובֹונה מארס על לחּוס, ל ‰aÔ‰kיׁש LbÂ:מלחמה מׁשּוח . ְְְְֵֵֵֵֶַַַַָָָ¿ƒ««…≈ְְִַָָ



mihteyמד zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'b iyiy meil inei xeriy

(â)íBiä íéáø÷ ízà ìàøNé òîL íäìà øîàå§¨©³£¥¤Æ§©´¦§¨¥½©¤̧§¥¦¬©²
eàøéz-ìà íëááì Cøé-ìà íëéáéà-ìò äîçìnì©¦§¨−̈©«Ÿ§¥¤®©¥©´§©§¤À©¦«§¯

:íäéðtî eöøòz-ìàå eætçz-ìàå§©©§§²§©©«©§−¦§¥¤«
i"yx£Ï‡¯NÈ ÚÓL∑(שם) ׁשמע קריאת אּלא זכּות ּבכם אין אתכם אפּלּו ׁשּיֹוׁשיע אּתם ּכדאי ÏÚ.ּבלבד, ¿«ƒ¿»≈ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָ«

ÌÎÈ·È‡∑,יׂשראל עם יהּודה ּכמלחמת זֹו אין עליכם; מרחמים אינם ּבידם, ּתּפלּו ׁשאם אחיכם, אּלּו אין …¿≈∆ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ
כח)ׁשּנאמר ב מןֿהּׁשלל,(ד"ה הלּביׁשּו וכלֿמערּמיהם ּבּׁשביה, וּיחזיקּו בׁשמֹות אׁשרֿנּקבּו האנׁשים "וּיקמּו : ְְְְְֱֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֻֻ

עירֿהּתמרים  יריחֹו ויביאּום לכלּֿכֹוׁשל, ּבחמרים וינהלּום ויסכּום וּיׁשקּום וּיאכילּום וּינעילּום ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵַַַַַַַַַַַַַַָָֹֻוּילּביׁשּום
אּל ׁשמרֹון", וּיׁשּובּו אחיהם למלחמה אצל התחּזקּו לפיכ הֹולכים, אּתם אֹויביכם על ÌÎ··Ï.א C¯ÈŒÏ‡ ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ«≈«¿«¿∆

eˆ¯ÚzŒÏ‡Â eÊtÁzŒÏ‡Â e‡¯ÈzŒÏ‡∑(מב העֹולם (סוטה אּומֹות ׁשּמלכי ּדברים ארּבעה ּכנגד אזהרֹות ארּבע «ƒ¿¿««¿¿¿«««¿ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ
ּבתריסיהם  מגיפין ורֹומסים עֹוׂשין, וינּוסּו. ׁשּכנגּדן אּלּו ׁשּיחפזּו קֹול, להׁשמיע ּכדי לזה זה להּקיׁשן ּכדי ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

ּומיני  ּבׁשֹופרֹות ותֹוקעין ּבקֹולם, וצֹווחין סּוסיהם, ּפרסֹות ׁשעטת קֹול להׁשמיע אֹותם ּומצהילין ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּבסּוסיהם
קֹול  ÌÎ··Ï.מׁשמיעי C¯ÈŒÏ‡∑ סּוסים מּצהלֹות.e‡¯ÈzŒÏ‡∑ הּתריסין מּקֹול ∑eÊtÁzŒÏ‡Â.מהגפת ְִֵַ«≈«¿«¿∆ֲִִַ«ƒ¿ְֲִִֵַַָ¿««¿¿ִ

הּצוחה ∑eˆ¯ÚzŒÏ‡Â.הּקרנֹות  עזרא עזרא עזרא עזרא .מּקֹול אבןאבןאבןאבן ְַָ¿«««¿ְִַָָ

(ã)íëì íçläì íënò Cìää íëéäìà ýåýé ék¦µ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½©«Ÿ¥−¦¨¤®§¦¨¥¬¨¤²
:íëúà òéLBäì íëéáéà-íò¦«Ÿ§¥¤−§¦¬©¤§¤«

i"yx£'‰ Èk'B‚Â ÌÎÈ‰Ï‡∑ּבאּו ּפלׁשּתים מקֹום, ׁשל ּבנצחֹונֹו ּבאים ואּתם ודם, ּבׂשר ׁשל ּבנצחֹונֹו ּבאים הם ƒ¡…≈∆¿ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָ
עּמֹו ונפלּו נפל סֹופֹו? היה מה ּגלית, ׁשל ÌÎnÚ.ּבנצחֹונֹו CÏ‰‰∑ הארֹון זה .מחנה ְְְְְִִֶֶַָָָָָָ«…≈ƒ»∆ֲֵֶַָָ

(ä)øLà Léàä-éî øîàì íòä-ìà íéøèMä eøaãå§¦§´©«Ÿ§¦»¤¨¨´¥Ÿ¼¦«¨¦º£¤̧
úeîé-ït Búéáì áLéå Cìé Bëðç àìå Lãç-úéá äðä¨³©«¦¨¨Æ§´Ÿ£¨½¥¥−§¨´Ÿ§¥®¤¨Æ

:epëðçé øçà Léàå äîçìna©¦§¨½̈§¦¬©¥−©§§¤«
i"yx£BÎÁ ‡ÏÂ∑ התחלה לׁשֹון ,חּנּו ּבֹו. ּדר epÎÁÈ.לא ¯Á‡ LÈ‡Â∑ הּוא נפׁש עגמת ׁשל ודבר ¿…¬»ְְִַָָָֹ¿ƒ«≈«¿¿∆ְְֶֶֶַָָָ

עזרא עזרא עזרא עזרא .זה  אבןאבןאבןאבן ֶ

(å)áLéå Cìé Bìlç àìå íøk òèð øLà Léàä-éîe¦«¨¦º£¤̧¨©¬¤̧¤Æ§´Ÿ¦§½¥¥−§¨´Ÿ
:epìlçé øçà Léàå äîçìna úeîé-ït Búéáì§¥®¤¨Æ©¦§¨½̈§¦¬©¥−§©§¤«

i"yx£BÏlÁ ‡ÏÂ∑ ולאכל ּבדמים, לחּללן אֹו ּבירּוׁשלים, לאכלן טעּונין ׁשהּפרֹות הרביעית, ּבּׁשנה ּפדאֹו לא ¿…ƒ¿ְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹ
ּבירּוׁשלים  עזרא עזרא עזרא עזרא .הּדמים אבןאבןאבןאבן ִִִַַָָ

(æ)áLéå Cìé dç÷ì àìå äMà Nøà øLà Léàä-éîe¦«¨¦º£¤̧¥©³¦¨Æ§´Ÿ§¨½̈¥¥−§¨´Ÿ
:äpçwé øçà Léàå äîçìna úeîé-ït Búéáì§¥®¤¨Æ©¦§¨½̈§¦¬©¥−¦¨¤«¨

i"yx£‰ÓÁÏna ˙eÓÈŒÔt∑ ׁשּימּות הּוא ּכדאי הּכהן, לדברי יׁשמע לא ׁשאם ימּות, ּפן עזרא עזרא עזרא עזרא .יׁשּוב אבןאבןאבןאבן ∆»«ƒ¿»»ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ

˜¯ÔÈ·Èג  Ôez‡ Ï‡¯NÈ ÚÓL ÔB‰Ï ¯ÓÈÈÂ¿≈«¿¿«ƒ¿»≈«¿ƒƒ
ÔBÎÈ··„ ÈÏÚa ÏÚ ‡·¯˜ ‡Á‚‡Ï ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈«¬»»¿»»««¬≈¿»≈
Ôez‰a˙˙ ‡ÏÂ ÔeÏÁ„˙ ‡Ï ÔBÎaÏ ÚeÊÈ ‡Ï»¿«ƒ¿»ƒ¿¬¿»ƒ¿««

:ÔB‰ÈÓ„wÓ Ôe¯·z˙ ‡ÏÂ¿»ƒ»¿ƒ√»≈

Á‚‡Ï‡ד  ÔBÎÈÓ„˜ ¯a„Óc ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ È¯‡¬≈¿»¡»¬ƒ¿««√»≈«¬»»
:ÔBÎ˙È ˜¯ÙÓÏ ÔBÎÈ··„ ÈÏÚa ÌÚ ·¯˜ ÔBÎÏ¿¿»ƒ«¬≈¿»≈¿ƒ¿«»¿

ÔÓה  ¯ÓÈÓÏ ‡nÚ Ì„˜ ‡iÎ¯Ò ÔeÏlÓÈÂƒ«¿»¿«»√»«»¿≈«»
C‰È dÎÁ ‡ÏÂ ‡z„Á ‡˙È· ‡· È„ ‡¯·b«¿»ƒ¿»≈»«¿»¿»»¿≈¿«
‡·¯˜ ‡Á‚‡a ˙eÓÈ ‡ÓÏÈ„ d˙È·Ï ·e˙ÈÂƒ¿≈≈ƒ¿»¿«¬»»¿»»

:dpÎÁÈ Ô¯Á‡ ¯·‚e¿«»√»«¿¿ƒ≈

C‰Èו  dÏÁ‡ ‡ÏÂ ‡Ó¯k ·Èˆ Èc ‡¯·b ÔÓe»«¿»ƒ¿ƒ«¿»¿»«¬≈¿«
‡·¯˜ ‡Á‚‡a ˙eÓÈ ‡ÓÏÈc d˙È·Ï ·e˙ÈÂƒ¿≈≈ƒ¿»¿«¬»»¿»»

:dplÁÈ Ô¯Á‡ ¯·‚e¿«»√»¿«ƒ≈

C‰Èז  d·Ò ‡ÏÂ ‡˙z‡ Ò¯‡ Èc ‡¯·‚ ÔÓe»«¿»ƒ≈«ƒ¿»¿»»¿«¿«
‡·¯˜ ‡Á‚‡a ˙eÓÈ ‡ÓÏÈc d˙È·Ï ·e˙ÈÂƒ¿≈≈ƒ¿»¿«¬»»¿»»

:dp·qÈ Ô¯Á‡ ¯·‚e¿«»√»ƒ¿ƒ«

dxezd lr `xfr oa`

be‡¯Èz Ï‡:ּבּלב .eÊtÁz Ï‡Â:לנּוס . «ƒ¿ֵַ¿««¿¿ָ
eˆ¯Úz Ï‡Â ּבמע ׂשה:. ¿«««¿ְֲֶַ

dBÎÁחנֹו וכן, הּמזּבח. חנּכת ּכמֹו . ¬»ְְְֲֲִֵֵַַַֻ
מחּנכין  ז''ל, רּבֹותינּו למדּו ּומּזה ְְְִִֵֶַַַַַַָלּנער.
ּתאותֹו, וכל לּבֹו ּכי והּטעם, הּנערים. ְְְֲִִִֶַַַַַָָָאת

לּמלחמה. לא לביתֹו, לּבֹו והּנה ּביתֹו. ְְְֲִִִֵֵֵַַָָֹלחנֹו
אחרים: ויניס ינּוס, ּכן ְֲִִֵֵַָָעל

eBÏlÁ היה מנהגם ּכי חלילים. מּגזרת . ƒ¿ְְֲִִִִִִַָָָָ
ּבּכרמים: ְִַָָלחּול

fdÁ˜Ï ‡ÏÂ ‰M‡ N¯‡ והּנה ּבנּׂשּואין . . ≈«ƒ»¿…¿»»ְְִִִֵ
ּבבא  ׁשּימּות מי יׁש ּכי לאֹות, הּכתּוב ְְִִֵֶֶַָָֹזה
יֹומֹו. ּבלא מת ּבּמלחמה, הּמת רק ְְִֵֵַַַָָֹיֹומֹו.
ונסּפה: ירד ּבּמלחמה אֹו ּדוד, אמר ּכן ְְְִִִֵַַַַָָָָָָעל

mihtey zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'c ycew zayl inei xeriy

(ç)Léàä-éî eøîàå íòä-ìà øaãì íéøèMä eôñéå§¨«§´©«Ÿ§¦»§©¥´¤¨¨¼§¨«§À¦«¨¦³
-úà ñné àìå Búéáì áLéå Cìé áálä Cøå àøiä©¨¥Æ§©´©¥½̈¥¥−§¨´Ÿ§¥®§¬Ÿ¦©²¤

:Bááìk åéçà ááì§©¬¤−̈¦§¨«
i"yx£ÌÈ¯ËM‰ eÙÒÈÂ∑(מג ּומׁשמיע (סוטה מדּבר ׁשהּכהן הּכהן, ּדברי על זה מֹוסיפין "ויספּו"? ּכאן נאמר לּמה ¿»¿«…¿ƒְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹ

ׁשֹוטר  וזה, מׁשמיע; וׁשֹוטר מדּבר ּכהן ּוׁשליׁשי, וׁשני האיׁש", ּו"מי אתכם". "להֹוׁשיע עד יׂשראל", "ׁשמע ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹמן
מׁשמיע מדּבר C¯Â.וׁשֹוטר ‡¯i‰··l‰∑ הּמלחמה ּבקׁשרי לעמד יכל ׁשאינֹו ּכמׁשמעֹו, אֹומר: עקיבא רּבי ְְְִֵֵַַַ«»≈¿««≈»ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֹ

וכרם  ּבית על לחזר ּתֹורה לֹו ּתלתה ּולכ ׁשּבידֹו, מעברֹות הּירא אֹומר: הּגלילי יֹוסי רּבי ׁשלּופה. חרב ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹולראֹות
'ׁשּמא  אֹומר: חֹוזר, והרֹואהּו עברה, ּבעלי ׁשהם יבינּו ׁשּלא ׁשּבידם, עברֹות ּבׁשביל החֹוזרים על לכּסֹות ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹואּׁשה,

אּׁשה' ארׂש אֹו ּכרם, נטע אֹו ּבית, עזרא עזרא עזרא עזרא .ּבנה אבןאבןאבןאבן ִִֵֶֶַַַָָָָ

(è)eã÷ôe íòä-ìà øaãì íéøèMä úlëk äéäå§¨¨²§©¬Ÿ©«Ÿ§¦−§©¥´¤¨¨®¨«§²
ñ :íòä Làøa úBàáö éøN̈¥¬§¨−§¬Ÿ¨¨«

i"yx£˙B‡·ˆ È¯N∑ ׁשרֹוצה מי וכל ּבידיהם, ּברזל ׁשל וכּׁשילים ּומלאחריהם, מּלפניהם זקפין ׁשּמעמידין »≈¿»ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָ
ּולחּזקם  הּנֹופלים את לזקף הּמערכה ּבקצה עֹומדים אדם ּבני זקפין, ׁשֹוקיו. את לקּפח ּבידן הרׁשּות ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹלחזר,

ניסה' נפילה, ׁשּתחּלת ּתנּוסּו, ולא הּמלחמה אל 'ׁשּובּו עזרא עזרא עזרא עזרא .ּבדברים: אבןאבןאבןאבן ְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָָֹ

ß lel` 'c ycew zay ß

(é)äéìà úàø÷å äéìò íçläì øéò-ìà áø÷ú-ék¦«¦§©´¤¦½§¦¨¥−¨¤®¨§¨¨¬¨¥¤−¨
ì:íBìL §¨«

i"yx£¯ÈÚŒÏ‡ ·¯˜˙ŒÈk∑ לכלֿהערים ּתעׂשה "ּכן ּבענין: ׁשּמפרׁש ּכמֹו מדּבר, הּכתּוב הרׁשּות ּבמלחמת ƒƒ¿«∆ƒְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
וגֹו' עזרא עזרא עזרא עזרא ."הרחקת אבןאבןאבןאבן ְְָֹֹ

(àé)ðòz íBìL-íà äéäå-ìk äéäå Cì äçúôe E §¨¨Æ¦¨´©«©§½¨«§−̈¨®§¨º̈¨
:Eeãáòå ñîì Eì eéäé dá-àöîpä íòä̈¨´©¦§¨À̈¦«§¬§²¨©−©«£¨«

i"yx£d·Œ‡ˆÓp‰ ÌÚ‰ŒÏk∑(ספרי) רּׁשאי אּתה להחרימם, ׁשּנצטּוית אּומֹות מּׁשבעה ּבּה מֹוצא אּתה אפּלּו »»»«ƒ¿»»ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָ
Ee„·ÚÂ.לקּימם  ÒÓÏ∑(ספרי) וׁשעּבּוד מּסים עליהם ׁשּיקּבלּו .עד ְְַָ»««¬»ְְְְֲִִִֵֶֶַַ

(áé)äîçìî Enò äúNòå Cnò íéìLú àì-íàå§¦³Ÿ©§¦Æ¦½̈§¨«§¨¬¦§−¦§¨¨®
:äéìò zøöå§©§−̈¨¤«¨

i"yx£‰ÓÁÏÓ EnÚ ‰˙NÚÂ CnÚ ÌÈÏL˙ ‡ÏŒÌ‡Â∑ להּלחם סֹופּה ,עּמ ּתׁשלים לא ׁשאם מבּׂשר הּכתּוב ¿ƒ…«¿ƒƒ»¿»¿»ƒ¿ƒ¿»»ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹ
,ּבותל ּתּניחּנה ÈÏÚ‰.אם z¯ˆÂ∑ּולהצמיאּה להרעיבּה ּתחלּואים אף מיתת עזרא עזרא עזרא עזרא .ולהמיתּה אבןאבןאבןאבן ְְִִֵֵֶַָ¿«¿»»∆»ְְְְְֲֲִִִִִַַַַַַָָָ

Ôe¯ÓÈÈÂח  ‡nÚ ÌÚ ‡ÏlÓÏ ‡iÎ¯Ò ÔeÙÒBÈÂ¿¿»¿«»¿«»»ƒ«»¿≈¿
·e˙ÈÂ C‰È ‡aÏ ¯È·˙e ÏÁ„„ ‡¯·b ÔÓ»«¿»¿»≈¿ƒƒ»¿«ƒ
:daÏk È‰BÁ‡„ ‡aÏ ˙È ¯·zÈ ‡ÏÂ d˙È·Ï¿≈≈¿»ƒ¿«»ƒ»«¬ƒ¿ƒ≈

nÚ‡ט  ÌÚ ‡ÏlÓÏ ‡iÎ¯Ò ÔeˆLÈ „k È‰ÈÂƒ≈«¿≈»¿«»¿«»»ƒ«»
:‡nÚ LÈ¯a ‡ÏÈÁ Èa¯ ÔepÓÈÂƒ««»≈≈»¿≈«»

dÏÚי  (‡·¯˜) ‡Á‚‡Ï ‡z¯˜Ï ·¯˜˙ È¯‡¬≈ƒ¿«¿«¿»«¬»»¿»»¬«
:ÌÏLc ÔÈlÓ dÏ È¯˜˙Â¿ƒ¿≈«ƒƒƒ¿»

ÏÎיא  È‰ÈÂ CÏ ÁzÙ˙Â CpÚz ÌÏL Ì‡ È‰ÈÂƒ≈ƒ¿««¬ƒ»¿ƒ¿«»ƒ≈»
ÔÈqÓ È˜qÓ CÏ ÔB‰È da ÁÎzLÈ„ ‡nÚ«»¿ƒ¿¿««¿»«¿≈ƒƒ

:CpÁÏÙÈÂ¿ƒ¿¿À»

˜¯·יב  CnÚ „aÚ˙Â CnÚ ÌÏL˙ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»«¿≈ƒ»¿«¿≈ƒ»¿»
:dÏÚ ¯eˆ˙e¿¬«

dxezd lr `xfr oa`

g‡¯i‰:אחר להּכֹות .··l‰ C¯Â:אחר מּכת לסּבֹול .··Ï הּדבר:‡˙ ּכעצם ׁשהּוא ּפירׁשנּו, ּכאׁשר טעמֹו רק נֹוסף. יראה את, הּנה . «»≈ְֵַַ¿««≈»ְִֵַַַ∆¿«ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
he„˜Ùe:ּפּקֹוד מּגזרת .i˙‡¯˜Â:רׁשּות ׁשהּוא ויּתכן מצוה. אליה, קרא .aiÌÈÏL˙:ׁשלֹום ּתעׂשה . »¿ְִִַָ¿»»»ְְְְִִֵֵֶֶָָָָ«¿ƒֲֶַָ



מה mihtey zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'b iyiy meil inei xeriy

(â)íBiä íéáø÷ ízà ìàøNé òîL íäìà øîàå§¨©³£¥¤Æ§©´¦§¨¥½©¤̧§¥¦¬©²
eàøéz-ìà íëááì Cøé-ìà íëéáéà-ìò äîçìnì©¦§¨−̈©«Ÿ§¥¤®©¥©´§©§¤À©¦«§¯

:íäéðtî eöøòz-ìàå eætçz-ìàå§©©§§²§©©«©§−¦§¥¤«
i"yx£Ï‡¯NÈ ÚÓL∑(שם) ׁשמע קריאת אּלא זכּות ּבכם אין אתכם אפּלּו ׁשּיֹוׁשיע אּתם ּכדאי ÏÚ.ּבלבד, ¿«ƒ¿»≈ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָ«

ÌÎÈ·È‡∑,יׂשראל עם יהּודה ּכמלחמת זֹו אין עליכם; מרחמים אינם ּבידם, ּתּפלּו ׁשאם אחיכם, אּלּו אין …¿≈∆ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ
כח)ׁשּנאמר ב מןֿהּׁשלל,(ד"ה הלּביׁשּו וכלֿמערּמיהם ּבּׁשביה, וּיחזיקּו בׁשמֹות אׁשרֿנּקבּו האנׁשים "וּיקמּו : ְְְְְֱֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֻֻ

עירֿהּתמרים  יריחֹו ויביאּום לכלּֿכֹוׁשל, ּבחמרים וינהלּום ויסכּום וּיׁשקּום וּיאכילּום וּינעילּום ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵַַַַַַַַַַַַַַָָֹֻוּילּביׁשּום
אּל ׁשמרֹון", וּיׁשּובּו אחיהם למלחמה אצל התחּזקּו לפיכ הֹולכים, אּתם אֹויביכם על ÌÎ··Ï.א C¯ÈŒÏ‡ ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ«≈«¿«¿∆

eˆ¯ÚzŒÏ‡Â eÊtÁzŒÏ‡Â e‡¯ÈzŒÏ‡∑(מב העֹולם (סוטה אּומֹות ׁשּמלכי ּדברים ארּבעה ּכנגד אזהרֹות ארּבע «ƒ¿¿««¿¿¿«««¿ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ
ּבתריסיהם  מגיפין ורֹומסים עֹוׂשין, וינּוסּו. ׁשּכנגּדן אּלּו ׁשּיחפזּו קֹול, להׁשמיע ּכדי לזה זה להּקיׁשן ּכדי ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

ּומיני  ּבׁשֹופרֹות ותֹוקעין ּבקֹולם, וצֹווחין סּוסיהם, ּפרסֹות ׁשעטת קֹול להׁשמיע אֹותם ּומצהילין ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּבסּוסיהם
קֹול  ÌÎ··Ï.מׁשמיעי C¯ÈŒÏ‡∑ סּוסים מּצהלֹות.e‡¯ÈzŒÏ‡∑ הּתריסין מּקֹול ∑eÊtÁzŒÏ‡Â.מהגפת ְִֵַ«≈«¿«¿∆ֲִִַ«ƒ¿ְֲִִֵַַָ¿««¿¿ִ

הּצוחה ∑eˆ¯ÚzŒÏ‡Â.הּקרנֹות  עזרא עזרא עזרא עזרא .מּקֹול אבןאבןאבןאבן ְַָ¿«««¿ְִַָָ

(ã)íëì íçläì íënò Cìää íëéäìà ýåýé ék¦µ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½©«Ÿ¥−¦¨¤®§¦¨¥¬¨¤²
:íëúà òéLBäì íëéáéà-íò¦«Ÿ§¥¤−§¦¬©¤§¤«

i"yx£'‰ Èk'B‚Â ÌÎÈ‰Ï‡∑ּבאּו ּפלׁשּתים מקֹום, ׁשל ּבנצחֹונֹו ּבאים ואּתם ודם, ּבׂשר ׁשל ּבנצחֹונֹו ּבאים הם ƒ¡…≈∆¿ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָ
עּמֹו ונפלּו נפל סֹופֹו? היה מה ּגלית, ׁשל ÌÎnÚ.ּבנצחֹונֹו CÏ‰‰∑ הארֹון זה .מחנה ְְְְְִִֶֶַָָָָָָ«…≈ƒ»∆ֲֵֶַָָ

(ä)øLà Léàä-éî øîàì íòä-ìà íéøèMä eøaãå§¦§´©«Ÿ§¦»¤¨¨´¥Ÿ¼¦«¨¦º£¤̧
úeîé-ït Búéáì áLéå Cìé Bëðç àìå Lãç-úéá äðä¨³©«¦¨¨Æ§´Ÿ£¨½¥¥−§¨´Ÿ§¥®¤¨Æ

:epëðçé øçà Léàå äîçìna©¦§¨½̈§¦¬©¥−©§§¤«
i"yx£BÎÁ ‡ÏÂ∑ התחלה לׁשֹון ,חּנּו ּבֹו. ּדר epÎÁÈ.לא ¯Á‡ LÈ‡Â∑ הּוא נפׁש עגמת ׁשל ודבר ¿…¬»ְְִַָָָֹ¿ƒ«≈«¿¿∆ְְֶֶֶַָָָ

עזרא עזרא עזרא עזרא .זה  אבןאבןאבןאבן ֶ

(å)áLéå Cìé Bìlç àìå íøk òèð øLà Léàä-éîe¦«¨¦º£¤̧¨©¬¤̧¤Æ§´Ÿ¦§½¥¥−§¨´Ÿ
:epìlçé øçà Léàå äîçìna úeîé-ït Búéáì§¥®¤¨Æ©¦§¨½̈§¦¬©¥−§©§¤«

i"yx£BÏlÁ ‡ÏÂ∑ ולאכל ּבדמים, לחּללן אֹו ּבירּוׁשלים, לאכלן טעּונין ׁשהּפרֹות הרביעית, ּבּׁשנה ּפדאֹו לא ¿…ƒ¿ְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹ
ּבירּוׁשלים  עזרא עזרא עזרא עזרא .הּדמים אבןאבןאבןאבן ִִִַַָָ

(æ)áLéå Cìé dç÷ì àìå äMà Nøà øLà Léàä-éîe¦«¨¦º£¤̧¥©³¦¨Æ§´Ÿ§¨½̈¥¥−§¨´Ÿ
:äpçwé øçà Léàå äîçìna úeîé-ït Búéáì§¥®¤¨Æ©¦§¨½̈§¦¬©¥−¦¨¤«¨

i"yx£‰ÓÁÏna ˙eÓÈŒÔt∑ ׁשּימּות הּוא ּכדאי הּכהן, לדברי יׁשמע לא ׁשאם ימּות, ּפן עזרא עזרא עזרא עזרא .יׁשּוב אבןאבןאבןאבן ∆»«ƒ¿»»ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ

˜¯ÔÈ·Èג  Ôez‡ Ï‡¯NÈ ÚÓL ÔB‰Ï ¯ÓÈÈÂ¿≈«¿¿«ƒ¿»≈«¿ƒƒ
ÔBÎÈ··„ ÈÏÚa ÏÚ ‡·¯˜ ‡Á‚‡Ï ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈«¬»»¿»»««¬≈¿»≈
Ôez‰a˙˙ ‡ÏÂ ÔeÏÁ„˙ ‡Ï ÔBÎaÏ ÚeÊÈ ‡Ï»¿«ƒ¿»ƒ¿¬¿»ƒ¿««

:ÔB‰ÈÓ„wÓ Ôe¯·z˙ ‡ÏÂ¿»ƒ»¿ƒ√»≈

Á‚‡Ï‡ד  ÔBÎÈÓ„˜ ¯a„Óc ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ È¯‡¬≈¿»¡»¬ƒ¿««√»≈«¬»»
:ÔBÎ˙È ˜¯ÙÓÏ ÔBÎÈ··„ ÈÏÚa ÌÚ ·¯˜ ÔBÎÏ¿¿»ƒ«¬≈¿»≈¿ƒ¿«»¿

ÔÓה  ¯ÓÈÓÏ ‡nÚ Ì„˜ ‡iÎ¯Ò ÔeÏlÓÈÂƒ«¿»¿«»√»«»¿≈«»
C‰È dÎÁ ‡ÏÂ ‡z„Á ‡˙È· ‡· È„ ‡¯·b«¿»ƒ¿»≈»«¿»¿»»¿≈¿«
‡·¯˜ ‡Á‚‡a ˙eÓÈ ‡ÓÏÈ„ d˙È·Ï ·e˙ÈÂƒ¿≈≈ƒ¿»¿«¬»»¿»»

:dpÎÁÈ Ô¯Á‡ ¯·‚e¿«»√»«¿¿ƒ≈

C‰Èו  dÏÁ‡ ‡ÏÂ ‡Ó¯k ·Èˆ Èc ‡¯·b ÔÓe»«¿»ƒ¿ƒ«¿»¿»«¬≈¿«
‡·¯˜ ‡Á‚‡a ˙eÓÈ ‡ÓÏÈc d˙È·Ï ·e˙ÈÂƒ¿≈≈ƒ¿»¿«¬»»¿»»

:dplÁÈ Ô¯Á‡ ¯·‚e¿«»√»¿«ƒ≈

C‰Èז  d·Ò ‡ÏÂ ‡˙z‡ Ò¯‡ Èc ‡¯·‚ ÔÓe»«¿»ƒ≈«ƒ¿»¿»»¿«¿«
‡·¯˜ ‡Á‚‡a ˙eÓÈ ‡ÓÏÈc d˙È·Ï ·e˙ÈÂƒ¿≈≈ƒ¿»¿«¬»»¿»»

:dp·qÈ Ô¯Á‡ ¯·‚e¿«»√»ƒ¿ƒ«

dxezd lr `xfr oa`

be‡¯Èz Ï‡:ּבּלב .eÊtÁz Ï‡Â:לנּוס . «ƒ¿ֵַ¿««¿¿ָ
eˆ¯Úz Ï‡Â ּבמע ׂשה:. ¿«««¿ְֲֶַ

dBÎÁחנֹו וכן, הּמזּבח. חנּכת ּכמֹו . ¬»ְְְֲֲִֵֵַַַֻ
מחּנכין  ז''ל, רּבֹותינּו למדּו ּומּזה ְְְִִֵֶַַַַַַָלּנער.
ּתאותֹו, וכל לּבֹו ּכי והּטעם, הּנערים. ְְְֲִִִֶַַַַַָָָאת

לּמלחמה. לא לביתֹו, לּבֹו והּנה ּביתֹו. ְְְֲִִִֵֵֵַַָָֹלחנֹו
אחרים: ויניס ינּוס, ּכן ְֲִִֵֵַָָעל

eBÏlÁ היה מנהגם ּכי חלילים. מּגזרת . ƒ¿ְְֲִִִִִִַָָָָ
ּבּכרמים: ְִַָָלחּול

fdÁ˜Ï ‡ÏÂ ‰M‡ N¯‡ והּנה ּבנּׂשּואין . . ≈«ƒ»¿…¿»»ְְִִִֵ
ּבבא  ׁשּימּות מי יׁש ּכי לאֹות, הּכתּוב ְְִִֵֶֶַָָֹזה
יֹומֹו. ּבלא מת ּבּמלחמה, הּמת רק ְְִֵֵַַַָָֹיֹומֹו.
ונסּפה: ירד ּבּמלחמה אֹו ּדוד, אמר ּכן ְְְִִִֵַַַַָָָָָָעל

mihtey zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'c ycew zayl inei xeriy

(ç)Léàä-éî eøîàå íòä-ìà øaãì íéøèMä eôñéå§¨«§´©«Ÿ§¦»§©¥´¤¨¨¼§¨«§À¦«¨¦³
-úà ñné àìå Búéáì áLéå Cìé áálä Cøå àøiä©¨¥Æ§©´©¥½̈¥¥−§¨´Ÿ§¥®§¬Ÿ¦©²¤

:Bááìk åéçà ááì§©¬¤−̈¦§¨«
i"yx£ÌÈ¯ËM‰ eÙÒÈÂ∑(מג ּומׁשמיע (סוטה מדּבר ׁשהּכהן הּכהן, ּדברי על זה מֹוסיפין "ויספּו"? ּכאן נאמר לּמה ¿»¿«…¿ƒְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹ

ׁשֹוטר  וזה, מׁשמיע; וׁשֹוטר מדּבר ּכהן ּוׁשליׁשי, וׁשני האיׁש", ּו"מי אתכם". "להֹוׁשיע עד יׂשראל", "ׁשמע ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹמן
מׁשמיע מדּבר C¯Â.וׁשֹוטר ‡¯i‰··l‰∑ הּמלחמה ּבקׁשרי לעמד יכל ׁשאינֹו ּכמׁשמעֹו, אֹומר: עקיבא רּבי ְְְִֵֵַַַ«»≈¿««≈»ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֹ

וכרם  ּבית על לחזר ּתֹורה לֹו ּתלתה ּולכ ׁשּבידֹו, מעברֹות הּירא אֹומר: הּגלילי יֹוסי רּבי ׁשלּופה. חרב ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹולראֹות
'ׁשּמא  אֹומר: חֹוזר, והרֹואהּו עברה, ּבעלי ׁשהם יבינּו ׁשּלא ׁשּבידם, עברֹות ּבׁשביל החֹוזרים על לכּסֹות ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹואּׁשה,

אּׁשה' ארׂש אֹו ּכרם, נטע אֹו ּבית, עזרא עזרא עזרא עזרא .ּבנה אבןאבןאבןאבן ִִֵֶֶַַַָָָָ

(è)eã÷ôe íòä-ìà øaãì íéøèMä úlëk äéäå§¨¨²§©¬Ÿ©«Ÿ§¦−§©¥´¤¨¨®¨«§²
ñ :íòä Làøa úBàáö éøN̈¥¬§¨−§¬Ÿ¨¨«

i"yx£˙B‡·ˆ È¯N∑ ׁשרֹוצה מי וכל ּבידיהם, ּברזל ׁשל וכּׁשילים ּומלאחריהם, מּלפניהם זקפין ׁשּמעמידין »≈¿»ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָ
ּולחּזקם  הּנֹופלים את לזקף הּמערכה ּבקצה עֹומדים אדם ּבני זקפין, ׁשֹוקיו. את לקּפח ּבידן הרׁשּות ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹלחזר,

ניסה' נפילה, ׁשּתחּלת ּתנּוסּו, ולא הּמלחמה אל 'ׁשּובּו עזרא עזרא עזרא עזרא .ּבדברים: אבןאבןאבןאבן ְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָָֹ

ß lel` 'c ycew zay ß

(é)äéìà úàø÷å äéìò íçläì øéò-ìà áø÷ú-ék¦«¦§©´¤¦½§¦¨¥−¨¤®¨§¨¨¬¨¥¤−¨
ì:íBìL §¨«

i"yx£¯ÈÚŒÏ‡ ·¯˜˙ŒÈk∑ לכלֿהערים ּתעׂשה "ּכן ּבענין: ׁשּמפרׁש ּכמֹו מדּבר, הּכתּוב הרׁשּות ּבמלחמת ƒƒ¿«∆ƒְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
וגֹו' עזרא עזרא עזרא עזרא ."הרחקת אבןאבןאבןאבן ְְָֹֹ

(àé)ðòz íBìL-íà äéäå-ìk äéäå Cì äçúôe E §¨¨Æ¦¨´©«©§½¨«§−̈¨®§¨º̈¨
:Eeãáòå ñîì Eì eéäé dá-àöîpä íòä̈¨´©¦§¨À̈¦«§¬§²¨©−©«£¨«

i"yx£d·Œ‡ˆÓp‰ ÌÚ‰ŒÏk∑(ספרי) רּׁשאי אּתה להחרימם, ׁשּנצטּוית אּומֹות מּׁשבעה ּבּה מֹוצא אּתה אפּלּו »»»«ƒ¿»»ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָ
Ee„·ÚÂ.לקּימם  ÒÓÏ∑(ספרי) וׁשעּבּוד מּסים עליהם ׁשּיקּבלּו .עד ְְַָ»««¬»ְְְְֲִִִֵֶֶַַ

(áé)äîçìî Enò äúNòå Cnò íéìLú àì-íàå§¦³Ÿ©§¦Æ¦½̈§¨«§¨¬¦§−¦§¨¨®
:äéìò zøöå§©§−̈¨¤«¨

i"yx£‰ÓÁÏÓ EnÚ ‰˙NÚÂ CnÚ ÌÈÏL˙ ‡ÏŒÌ‡Â∑ להּלחם סֹופּה ,עּמ ּתׁשלים לא ׁשאם מבּׂשר הּכתּוב ¿ƒ…«¿ƒƒ»¿»¿»ƒ¿ƒ¿»»ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹ
,ּבותל ּתּניחּנה ÈÏÚ‰.אם z¯ˆÂ∑ּולהצמיאּה להרעיבּה ּתחלּואים אף מיתת עזרא עזרא עזרא עזרא .ולהמיתּה אבןאבןאבןאבן ְְִִֵֵֶַָ¿«¿»»∆»ְְְְְֲֲִִִִִַַַַַַָָָ

Ôe¯ÓÈÈÂח  ‡nÚ ÌÚ ‡ÏlÓÏ ‡iÎ¯Ò ÔeÙÒBÈÂ¿¿»¿«»¿«»»ƒ«»¿≈¿
·e˙ÈÂ C‰È ‡aÏ ¯È·˙e ÏÁ„„ ‡¯·b ÔÓ»«¿»¿»≈¿ƒƒ»¿«ƒ
:daÏk È‰BÁ‡„ ‡aÏ ˙È ¯·zÈ ‡ÏÂ d˙È·Ï¿≈≈¿»ƒ¿«»ƒ»«¬ƒ¿ƒ≈

nÚ‡ט  ÌÚ ‡ÏlÓÏ ‡iÎ¯Ò ÔeˆLÈ „k È‰ÈÂƒ≈«¿≈»¿«»¿«»»ƒ«»
:‡nÚ LÈ¯a ‡ÏÈÁ Èa¯ ÔepÓÈÂƒ««»≈≈»¿≈«»

dÏÚי  (‡·¯˜) ‡Á‚‡Ï ‡z¯˜Ï ·¯˜˙ È¯‡¬≈ƒ¿«¿«¿»«¬»»¿»»¬«
:ÌÏLc ÔÈlÓ dÏ È¯˜˙Â¿ƒ¿≈«ƒƒƒ¿»

ÏÎיא  È‰ÈÂ CÏ ÁzÙ˙Â CpÚz ÌÏL Ì‡ È‰ÈÂƒ≈ƒ¿««¬ƒ»¿ƒ¿«»ƒ≈»
ÔÈqÓ È˜qÓ CÏ ÔB‰È da ÁÎzLÈ„ ‡nÚ«»¿ƒ¿¿««¿»«¿≈ƒƒ

:CpÁÏÙÈÂ¿ƒ¿¿À»

˜¯·יב  CnÚ „aÚ˙Â CnÚ ÌÏL˙ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»«¿≈ƒ»¿«¿≈ƒ»¿»
:dÏÚ ¯eˆ˙e¿¬«

dxezd lr `xfr oa`

g‡¯i‰:אחר להּכֹות .··l‰ C¯Â:אחר מּכת לסּבֹול .··Ï הּדבר:‡˙ ּכעצם ׁשהּוא ּפירׁשנּו, ּכאׁשר טעמֹו רק נֹוסף. יראה את, הּנה . «»≈ְֵַַ¿««≈»ְִֵַַַ∆¿«ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
he„˜Ùe:ּפּקֹוד מּגזרת .i˙‡¯˜Â:רׁשּות ׁשהּוא ויּתכן מצוה. אליה, קרא .aiÌÈÏL˙:ׁשלֹום ּתעׂשה . »¿ְִִַָ¿»»»ְְְְִִֵֵֶֶָָָָ«¿ƒֲֶַָ
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(âé)éäìà ýåýé dðúðedøeëæ-ìk-úà úékäå Eãéa E §¨¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§¨¤®§¦¦¨¬¤¨§−̈
:áøç-éôì§¦¨«¤

i"yx£E„Èa EÈ‰Ï‡ '‰ d˙e∑ּביד נֹותנּה ׁשה' סֹוף ּבענין, האמּור ּכל עׂשית .אם ¿»»¡…∆¿»∆ְְְְִִִֶָָָָָָָָָ

(ãé)øéòá äéäé øLà ìëå äîäaäå óhäå íéLpä ÷ø©´Â©¨¦Â§©©̧§©§¥¹̈§ŸÁ£¤̧¦«§¤¬¨¦²
éáéà ììL-úà zìëàå Cì æáz dììL-ìkøLà E ¨§¨−̈¨´Ÿ¨®§¨«©§¨Æ¤§©´«Ÿ§¤½£¤¬

éäìà ýåýé ïúð:Cì E ¨©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨«
i"yx£Ûh‰Â∑ ּבגדֹולים ֿ ּכלֿזכּורּה"? את "והּכית מקּים: אני ּומה זכרים, ׁשל טף .אף ¿««ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָ

(åè)ãàî Enî ú÷çøä íéøòä-ìëì äNòz ïk¥³©«£¤Æ§¨¤´¨¦½¨«§Ÿ¬Ÿ¦§−§®Ÿ
:äpä älàä-íéBbä éøòî-àì øLà עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן £¤²Ÿ¥«¨¥¬©¦«¨¥−¤¥«¨

(æè)éäìà ýåýé øLà älàä íénòä éøòî ÷øïúð E ©À¥«¨¥³¨«©¦Æ¨¥½¤£¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬
:äîLð-ìk äiçú àì äìçð Eì עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §−©«£¨®¬Ÿ§©¤−¨§¨¨«

(æé)éðòðkä éøîàäå ézçä íîéøçz íøçä-ék¦©«£¥´©«£¦¥À©«¦¦³§¨«¡Ÿ¦Æ©§©«£¦´
éäìà ýåýé Eeö øLàk éñeáéäå éeçä éføtäå:E §©§¦¦½©«¦¦−§©§¦®©«£¤¬¦§−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«

i"yx£Eeˆ ¯L‡k∑ את .הּגרּגׁשי לרּבֹות «¬∆ƒ¿ְְִִֶַַָ

(çé)ìëk úBNòì íëúà eãnìé-àì øLà ïòîì§©À©£¤̧«Ÿ§©§³¤§¤Æ©«£½§ŸÆ
ýåýéì íúàèçå íäéäìàì eNò øLà íúáòBz«£Ÿ½̈£¤¬¨−¥«Ÿ¥¤®©«£¨¤−©«Ÿ̈¬

ñ :íëéäìà¡«Ÿ¥¤«
i"yx£e„nÏÈŒ‡Ï ¯L‡ ÔÚÓÏ∑ לקּבלם רּׁשאי אּתה ּומתּגּירין, ּתׁשּובה עׂשּו אם .הא ¿««¬∆…¿«¿ְְְְְִִִַַַַַָָָָָ

(èé)äéìò íçläì íéaø íéîé øéò-ìà øeöú-ék¦«¨´¤¦Á¨¦̧©¦¹§¦¨¥¯¨¤´¨
ék ïæøb åéìò çcðì döò-úà úéçLú-àì dNôúì§¨§À̈«Ÿ©§¦³¤¥¨Æ¦§³Ÿ©¨¨Æ©§¤½¦µ
äãOä õò íãàä ék úøëú àì Búàå ìëàú epnî¦¤´Ÿ¥½§Ÿ−´Ÿ¦§®Ÿ¦³¨«¨¨Æ¥´©¨¤½

éðtî àáì:øBöna E ¨¬Ÿ¦¨¤−©¨«
i"yx£ÌÈÓÈ∑ ׁשנים.ÌÈa¯∑,יט)ׁשלׁשה מּׁשלׁשה (שבת ּפחֹות ּכֹוכבים ע ֹובדי ׁשל עירֹות על צרין אין אמרּו: מּכאן »ƒְִַ«ƒְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָָֹֹ

אֹומר הּוא וכן ימים, ׁשלׁשה אֹו ׁשנים ּבׁשלֹום ׁשּפֹותח ולּמד לׁשּבת, קדם א)ימים ּבצקלג (שמואל-ב ּדוד "וּיׁשב : ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ
מדּבר הּכתּוב הרׁשּות ּובמלחמת ׁשנים", ‰O„‰.(ספרי)ימים ıÚ Ì„‡‰ Èk∑,'ּדלמא' ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'ּכי' הרי ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָƒ»»»≈«»∆ְְְֲִִִֵֵַָ

מּפני הּמצֹור ּבתֹו להּכנס הּׂשדה עץ האדם העי ׁשּמא ּכאנׁשי וצמא רעב ּביּסּורי ּתׁשחיתּנּולהתיּסר לּמה .ר, ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָ

Ïkיג  ˙È ÈÁÓ˙Â C„Èa C‰Ï‡ ÈÈ dp¯ÒÓÈÂ¿ƒ¿¿ƒ«¿»¡»»ƒ»¿ƒ¿≈»»
:·¯Ác Ìb˙ÙÏ d¯eÎc¿«¿ƒ¿«¿»∆

È‰Èיד  Èc ÏÎÂ ‡¯ÈÚ·e ‡ÏÙËÂ ‡iL „BÁÏ¿¿«»¿«¿»¿ƒ»¿…ƒ¿≈
˙È ÏeÎÈ˙Â CÏ ÊB·z d‡„Ú Ïk ‡z¯˜·¿«¿»»¬»«≈»¿≈»

:CÏ C‰Ï‡ ÈÈ ·‰È Èc C‡Ò„ ‰‡„Ú¬»»¿»¿»ƒ¿«¿»¡»»»

CpÓטו  ÔÈ˜ÈÁ¯ Èc ‡iÂ¯˜ ÏÎÏ „aÚz Ôk≈«¿≈¿»ƒ¿«»ƒ¿ƒƒƒ»
:Ôep‡ ÔÈl‡‰ ‡iÓÓÚ ÈÂ¯wÓ ‡Ï Èc ‡„ÁÏ«¬»ƒ»ƒƒ¿≈«¿«»»ƒ≈ƒ

‡C‰Ïטז  ÈÈ Èc ÔÈl‡‰ ‡iÓÓÚ ÈÂ¯wÓ „BÁÏ¿ƒƒ¿≈«¿«»»ƒ≈ƒ¿»¡»»
:‡˙ÓL Ïk Ìi˜˙ ‡Ï ‡ÒÁ‡ CÏ ·‰È»≈»«¬»»»¿««»ƒ¿»»

È‡¯Ó‡Âיז  È‡zÁ Ôep¯n‚˙ ‡¯n‚ È¯‡¬≈«»»¿«¿ƒƒ»≈∆¡…»≈
È„ ‡Ók È‡Òe·ÈÂ È‡eÁ È‡f¯Ùe È‡Úk¿«¬»≈¿ƒ»≈ƒ»≈ƒ»≈¿»ƒ

:C‰Ï‡ ÈÈ C„wÙ«¿»¿»¡»»

ÏÎkיח  „aÚÓÏ ÔBÎ˙È ÔeÙlÈ ‡Ï Èc ÏÈ„a¿ƒƒ»«¿»¿¿∆¿«¿»
Ôe·BÁ˙e ÔB‰˙ÂÚËÏ e„·Ú Èc ÔB‰˙·ÚBz¬»¿ƒ¬»¿«¬»¿¿

:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„√̃»¿»¡»¬

Á‚‡Ï‡יט  ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈÓBÈ ‡z¯˜Ï ¯eˆ˙ È¯‡¬≈¿¿«¿»ƒ«ƒƒ«¬»»
‡Ó¯‡Ï dÏÈ‡ ˙È ÏaÁ˙ ‡Ï dLaÎÓÏ dÏÚ¬«¿ƒ¿¿«»¿««»ƒ»««¬»»
‡Ï d˙ÈÂ ÏeÎÈz dpÓ È¯‡ ‡Ê¯b È‰BÏÚ¬ƒ«¿¿»¬≈ƒ≈≈¿»≈»
ÏÚÓÏ ‡Ï˜Á ÔÏÈ‡ ‡L‡Î ‡Ï È¯‡ ıe˜¿̇¬≈»«¬»»ƒ««¿»¿≈«

:‡¯Èˆa CÓ„wÓƒ√»»ƒ¿»»

dxezd lr `xfr oa`

ehEnÓ ˙B˜BÁ¯‰:ּגֹוים מּׁשבעה ׁשאינם .fh‰iÁ˙ ‡Ïיׁש אֹו ׁשּיאכילם אסּור יּוכל.. אם להמיתם חיב היה ּבימיהם והּכלל קם. »¿ƒ¿ְִִִֵֶָָ…¿«∆ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ
ׁשּבהם: והּקטן המעט הּוא ּכי הּגרּגׁשי, הזּכיר ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָֹולא

mihtey zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'c ycew zayl inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(118 'nr ck zegiy ihewl)

ההההּׂשּׂשּׂשּׂשדהדהדהדה עץעץעץעץ האדםהאדםהאדםהאדם יט)ּכּכּכּכיייי הרש"ב(כ, הרּבי 39)ּכתב עמ' לנער חנוך וחי.(קונטרס צֹומח מּדֹומם, ּכלּול האדם אֹותּיֹות ּדּדּדּדֹוֹוֹוֹומםמםמםמם: - ִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
והּדּבּור. לגדלּות.צצצצֹוֹוֹוֹומחמחמחמחהּמחׁשבה מּקטנּות  ׁשּצֹומחים הּמּדֹות, ּתחּיה.חיחיחיחי- והחכמה חכמה, ּבחינת ההההּׂשּׂשּׂשּׂשדה דה דה דה - עץעץעץעץ :האדםהאדםהאדםהאדם ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ

הּבהמּיֹות  מּדֹותיו להפ הינּו ּומזּככים, מבררים מּדֹותיו ׁשּיהיּו הּמּדֹות, ּבׁשביל הּוא וׂשכלֹו, חכמתֹו הינּו האדם, ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻעּקר
ּכתר  ּבספר וכדאיתא הּמּדֹות, וזּכּו ּברּור הּוא האדם עבֹודת עּקר ואכן, עכ"ל. לּברּיֹות, וטֹוב לּׁשמים טֹוב ויהיה ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹלאלקּות,

טֹוב והּטבעּיֹות.(סכ"ד)ׁשם הרעֹות מּדֹותיו את לׁשּבר ּכדי היא, הּזה ּבעֹולם האדם ּבריאת ׁשעּקר ּגאֹון, סעדיה רב ּבׁשם ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹ
מּדֹותיו. טבע לׁשּנֹות הּוא החסידּות ענין ּכל הּזקן: אדמו"ר ּפתּגם עזרא עזרא עזרא עזרא וידּוע אבןאבןאבןאבן ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָ

(ë)Búà àeä ìëàî õò-àì ék òãz-øLà õò ÷ø©º¥´£¤¥©À¦´Ÿ¥³©«£¨Æ½Ÿ¬
àåä-øLà øéòä-ìò øBöî úéðáe zøëå úéçLú©§¦−§¨¨®¨¨¦´¨¨À©¨¦Æ£¤¦Æ

ô :dzãø ãò äîçìî Enò äNòŸ¨¯¦§²¦§¨−̈©¬¦§¨«
i"yx£dz„¯ „Ú∑,רּדּוי ללׁשֹון ּכפּופה עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשּתהא אבןאבןאבןאבן «ƒ¿»ְְְְִֵֶָ

àë(à)éäìà ýåýé øLà äîãàa ììç àöné-ékE ¦«¦¨¥´¨À̈©«£¨¨Æ£¤Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹
éî òãBð àì äãOa ìôð dzLøì Eì ïúðŸ¥³§Æ§¦§½̈Ÿ¥−©¨¤®¬Ÿ©−¦¬

:eäkä עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¦¨«

(á)éð÷æ eàöéåéèôLå EøLà íéøòä-ìà eããîe E §¨«§¬§¥¤−§«Ÿ§¤®¨«§Æ¤¤´¨¦½£¤−
:ììçä úáéáñ§¦¬Ÿ¤«¨¨«

i"yx£EÈ˜Ê e‡ˆÈÂ∑(יד סנהדרין מד. ּגדֹולה (סוטה סנהדרי אּלּו ,ׁשּבזקני מה)∑e„„Óe.מיחדים ׁשהחלל מּמקֹום (סוטה ¿»¿¿≈∆ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָֻ»¿ִֶֶָָָ
‰ÏÏÁ.ׁשֹוכב  ˙·È·Ò ¯L‡ ÌÈ¯Ú‰ŒÏ‡∑ קרֹובה איזֹו לידע וצד, צד עזרא עזרא עזרא עזרא .לכל אבןאבןאבןאבן ֵ∆∆»ƒ¬∆¿ƒ…∆»»ְְְֵֵַַַָָ

(â)øéòä éð÷æ eç÷ìå ììçä-ìà äáøwä øéòä äéäå§¨¨´¨¦½©§Ÿ−̈¤¤«¨¨®§¨«§¿¦§¥Á¨¦̧
-àì øLà da ãaò-àì øLà ø÷a úìâò àåää©¦¹¤§©´¨À̈£¤³«Ÿª©Æ½̈£¤¬Ÿ

:ìòa äëLî עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¨«§−̈§«Ÿ

(ã)ìçð-ìà äìâòä-úà àåää øéòä éð÷æ eãøBäå§¦¿¦§¥Á¨¦̧©¦³¤¨«¤§¨Æ¤©´©
íL-eôøòå òøfé àìå Ba ãáòé-àì øLà ïúéà¥½̈£¤²Ÿ¥«¨¥¬−§¬Ÿ¦¨¥®©§¨«§¨¬

:ìçpa äìâòä-úà¤¨«¤§−̈©¨«©

ÏÎ‡Ócכ  ÔÏÈ‡ ‡Ï È¯‡ Úc˙c ÔÏÈ‡ „BÁÏ¿ƒ»¿ƒ«¬≈»ƒ«¿«¬»
ÏÚ ÔÈÓB˜¯Î È·˙Â ıe˜˙e ÏaÁz d˙È ‡e‰»≈¿««¿¿ƒ¿≈«¿ƒ«
„Ú ‡·¯˜ CnÚ ‡„·Ú ‡È‰ Èc ‡z¯«̃¿»ƒƒ»¿»ƒ»¿»»«

:dLaÎ˙c¿ƒ¿¿«

‡C‰Ïא  ÈÈ Èc ‡Ú¯‡a ‡ÏÈË˜ ÁÎzLÈ È¯‡¬≈ƒ¿¿«¿ƒ»¿«¿»ƒ¿»¡»»
ÔÓ Ú„È˙‡ ‡Ï ‡Ï˜Áa ÈÓ¯ d˙¯ÈÓÏ CÏ ·‰È»≈»¿≈¿«»≈¿«¿»»ƒ¿¿««

:dÏË»̃¿≈

Ècב  ‡iÂ¯˜Ï ÔeÁLÓÈÂ CÈi„Â CÈ·Ò Ôe˜tÈÂ¿ƒ¿»»¿«»»¿ƒ¿¿¿ƒ¿«»ƒ
:‡ÏÈË˜ ˙e¯ÁÒ«¬»¿ƒ»

È·Òג  Ôe¯a„ÈÂ ‡ÏÈË˜Ï ‡·È¯˜c ‡z¯˜ È‰˙e¿≈«¿»ƒ»ƒ»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿¿»≈
da ÁÏt˙‡ ‡Ï Èc È¯Bz ˙Ï‚Ú ‡È‰‰ ‡z¯«̃¿»«ƒ∆¿«≈ƒ»ƒ¿¿««

:¯Èa ˙„È‚ ‡Ï Ècƒ»¿ƒ«¿ƒ

zÏ‚Ú‡ד  ˙È ‡È‰‰ ‡z¯˜ È·Ò Ôe˙ÁÈÂ¿∆¡»≈«¿»«ƒ»¬«¿»
Ú¯cÊÈ ‡ÏÂ da ÁÏt˙‡ ‡Ï Èc ¯i· ‡ÏÁÏ¿«¬»«»ƒ»ƒ¿¿«≈¿»ƒ¿¿«

:‡ÏÁa ‡zÏ‚Ú ˙È Ônz ÔeÙ˜ÈÂ¿ƒ¿¿«»»¬«¿»¿«¬»

dxezd lr `xfr oa`

hi‰„O‰ ıÚ Ì„‡‰ Èk ּביארּתי ּכבר . ƒ»»»≈«»∆ְְִֵַָ
לקּצר, לׁשֹון ּבכל יּתכן ּכי הּיסֹוד, ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָּבספר
מּלת  רק לחם. חמור ּכמֹו קצרה. ּדר ְְֱִֶֶֶַַָָֹלאחז
הּטעם  ּכי נחסרת, להיֹותּה יּתכן לא ְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹלא,
ּכי  אמר, ספרּדי ּגדֹול ּומדקּדק .להפ ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָיהיה
הּׂשדה. עץ האדם הכי הּוא, וכן ה''א, ְֲִֵֵֵֵֶַָָָָָחסר
ּטעם  מה ּכי ּבעיני, נכֹון אינּנּו הּטעם ְְִֵֵֶֶַַַַַַַָוזה
ּכבני  אינּנּו ּכי ּפרי עץ תׁשחית לא ְְְִִִִֵֵֵֶַַֹֹלאמר
ּדעּתי, ּולפי .מּפני לברֹוח ׁשּיּוכל ְְְִִִִֶֶַַַָָָאדם
ּכי  ּפירּוׁשֹו, וזה זה. לכל צֹור לנּו ְְִֵֵֶֶֶֶָָׁשאין

האדם  ּכי תכרֹות, לא ואֹותֹו תאכל ְְִִִֵֶָָָֹֹמּמּנּו
הּוא  אדם ּבן חּיי ּכי והּטעם, הּׂשדה. ְִֵֵֶֶַַַַַָָָעץ
חֹובל, הּוא נפׁש ּכי וכמֹוהּו, הּׂשדה. ְִֵֵֶֶֶַָָעץ
תכרֹות, לא ואֹותֹו חֹובל. הּוא נפׁש חּיי ְְִִֵֵֶֶַֹּכי
לא  הּנה ּבּמצֹור, מּפני לבא עם ִִִֵֵֶַָָָָֹֹּדבק
רק  אדם, לבן חּיים ׁשהּוא ּפרי עץ ְְְִִִֵֶֶַַַָָתׁשחית
להׁשחיתֹו ל ואסּור מּמּנּו, ׁשּתאכל ְְְְִִֶֶַַָָֹמּוּתר
על  והעד ּבּמצֹור. מּפני העיר ׁשּתבא ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹּכדי
ּובנית  וכרּת ׁשאמר נכֹון, ׁשהּוא הּפירּוׁש ְִֵֶֶֶַַָָָָָָָזה

ָמצֹור:

kdz„¯ „Ú לא נׂשּגבה, ׁשהיתה לּולי ּכי . «ƒ¿»ְְִִֵֶָָָָֹ
רּבים: ימים הּכתּוב ִִַַַָָָאמר

`ÏÏÁ ‡ˆnÈ Èk הּמלחמה הזּכיר ּכאׁשר . ƒƒ»≈»»ְְֲִִִֶַַָָ
אחד, עם יּלחם אדם ואם אמר: האֹויב, ְִִִֵֵֶַַָָָָָָעל
מי  נֹודע ולא יׂשראל, ּבארץ חלל ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹונמצא

ִָהּכהּו:
aEÈ˜Ê:והּׁשֹופטים הּקרֹובֹות הערים זקני . ¿≈∆ְְְְִִִֵֶַַָ
bda „aÚ ‡Ï ¯L‡ ¯˜a ˙Ï‚Ú:לחרׁש . ∆¿«»»¬∆…À«»ֲַֹ

ÏBÚa ‰ÎLÓ ‡ÏÂ ּכמנהג אבנים להביא . ¿…»¿»¿ְְְֲִִִַָָ
ֲָָהעגלֹות:



מז mihtey zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'c ycew zayl inei xeriy

(âé)éäìà ýåýé dðúðedøeëæ-ìk-úà úékäå Eãéa E §¨¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§¨¤®§¦¦¨¬¤¨§−̈
:áøç-éôì§¦¨«¤

i"yx£E„Èa EÈ‰Ï‡ '‰ d˙e∑ּביד נֹותנּה ׁשה' סֹוף ּבענין, האמּור ּכל עׂשית .אם ¿»»¡…∆¿»∆ְְְְִִִֶָָָָָָָָָ

(ãé)øéòá äéäé øLà ìëå äîäaäå óhäå íéLpä ÷ø©´Â©¨¦Â§©©̧§©§¥¹̈§ŸÁ£¤̧¦«§¤¬¨¦²
éáéà ììL-úà zìëàå Cì æáz dììL-ìkøLà E ¨§¨−̈¨´Ÿ¨®§¨«©§¨Æ¤§©´«Ÿ§¤½£¤¬

éäìà ýåýé ïúð:Cì E ¨©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨«
i"yx£Ûh‰Â∑ ּבגדֹולים ֿ ּכלֿזכּורּה"? את "והּכית מקּים: אני ּומה זכרים, ׁשל טף .אף ¿««ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָ

(åè)ãàî Enî ú÷çøä íéøòä-ìëì äNòz ïk¥³©«£¤Æ§¨¤´¨¦½¨«§Ÿ¬Ÿ¦§−§®Ÿ
:äpä älàä-íéBbä éøòî-àì øLà עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן £¤²Ÿ¥«¨¥¬©¦«¨¥−¤¥«¨

(æè)éäìà ýåýé øLà älàä íénòä éøòî ÷øïúð E ©À¥«¨¥³¨«©¦Æ¨¥½¤£¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬
:äîLð-ìk äiçú àì äìçð Eì עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §−©«£¨®¬Ÿ§©¤−¨§¨¨«

(æé)éðòðkä éøîàäå ézçä íîéøçz íøçä-ék¦©«£¥´©«£¦¥À©«¦¦³§¨«¡Ÿ¦Æ©§©«£¦´
éäìà ýåýé Eeö øLàk éñeáéäå éeçä éføtäå:E §©§¦¦½©«¦¦−§©§¦®©«£¤¬¦§−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«

i"yx£Eeˆ ¯L‡k∑ את .הּגרּגׁשי לרּבֹות «¬∆ƒ¿ְְִִֶַַָ

(çé)ìëk úBNòì íëúà eãnìé-àì øLà ïòîì§©À©£¤̧«Ÿ§©§³¤§¤Æ©«£½§ŸÆ
ýåýéì íúàèçå íäéäìàì eNò øLà íúáòBz«£Ÿ½̈£¤¬¨−¥«Ÿ¥¤®©«£¨¤−©«Ÿ̈¬

ñ :íëéäìà¡«Ÿ¥¤«
i"yx£e„nÏÈŒ‡Ï ¯L‡ ÔÚÓÏ∑ לקּבלם רּׁשאי אּתה ּומתּגּירין, ּתׁשּובה עׂשּו אם .הא ¿««¬∆…¿«¿ְְְְְִִִַַַַַָָָָָ

(èé)äéìò íçläì íéaø íéîé øéò-ìà øeöú-ék¦«¨´¤¦Á¨¦̧©¦¹§¦¨¥¯¨¤´¨
ék ïæøb åéìò çcðì döò-úà úéçLú-àì dNôúì§¨§À̈«Ÿ©§¦³¤¥¨Æ¦§³Ÿ©¨¨Æ©§¤½¦µ
äãOä õò íãàä ék úøëú àì Búàå ìëàú epnî¦¤´Ÿ¥½§Ÿ−´Ÿ¦§®Ÿ¦³¨«¨¨Æ¥´©¨¤½

éðtî àáì:øBöna E ¨¬Ÿ¦¨¤−©¨«
i"yx£ÌÈÓÈ∑ ׁשנים.ÌÈa¯∑,יט)ׁשלׁשה מּׁשלׁשה (שבת ּפחֹות ּכֹוכבים ע ֹובדי ׁשל עירֹות על צרין אין אמרּו: מּכאן »ƒְִַ«ƒְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָָֹֹ

אֹומר הּוא וכן ימים, ׁשלׁשה אֹו ׁשנים ּבׁשלֹום ׁשּפֹותח ולּמד לׁשּבת, קדם א)ימים ּבצקלג (שמואל-ב ּדוד "וּיׁשב : ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ
מדּבר הּכתּוב הרׁשּות ּובמלחמת ׁשנים", ‰O„‰.(ספרי)ימים ıÚ Ì„‡‰ Èk∑,'ּדלמא' ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'ּכי' הרי ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָƒ»»»≈«»∆ְְְֲִִִֵֵַָ

מּפני הּמצֹור ּבתֹו להּכנס הּׂשדה עץ האדם העי ׁשּמא ּכאנׁשי וצמא רעב ּביּסּורי ּתׁשחיתּנּולהתיּסר לּמה .ר, ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָ

Ïkיג  ˙È ÈÁÓ˙Â C„Èa C‰Ï‡ ÈÈ dp¯ÒÓÈÂ¿ƒ¿¿ƒ«¿»¡»»ƒ»¿ƒ¿≈»»
:·¯Ác Ìb˙ÙÏ d¯eÎc¿«¿ƒ¿«¿»∆

È‰Èיד  Èc ÏÎÂ ‡¯ÈÚ·e ‡ÏÙËÂ ‡iL „BÁÏ¿¿«»¿«¿»¿ƒ»¿…ƒ¿≈
˙È ÏeÎÈ˙Â CÏ ÊB·z d‡„Ú Ïk ‡z¯˜·¿«¿»»¬»«≈»¿≈»

:CÏ C‰Ï‡ ÈÈ ·‰È Èc C‡Ò„ ‰‡„Ú¬»»¿»¿»ƒ¿«¿»¡»»»

CpÓטו  ÔÈ˜ÈÁ¯ Èc ‡iÂ¯˜ ÏÎÏ „aÚz Ôk≈«¿≈¿»ƒ¿«»ƒ¿ƒƒƒ»
:Ôep‡ ÔÈl‡‰ ‡iÓÓÚ ÈÂ¯wÓ ‡Ï Èc ‡„ÁÏ«¬»ƒ»ƒƒ¿≈«¿«»»ƒ≈ƒ

‡C‰Ïטז  ÈÈ Èc ÔÈl‡‰ ‡iÓÓÚ ÈÂ¯wÓ „BÁÏ¿ƒƒ¿≈«¿«»»ƒ≈ƒ¿»¡»»
:‡˙ÓL Ïk Ìi˜˙ ‡Ï ‡ÒÁ‡ CÏ ·‰È»≈»«¬»»»¿««»ƒ¿»»

È‡¯Ó‡Âיז  È‡zÁ Ôep¯n‚˙ ‡¯n‚ È¯‡¬≈«»»¿«¿ƒƒ»≈∆¡…»≈
È„ ‡Ók È‡Òe·ÈÂ È‡eÁ È‡f¯Ùe È‡Úk¿«¬»≈¿ƒ»≈ƒ»≈ƒ»≈¿»ƒ

:C‰Ï‡ ÈÈ C„wÙ«¿»¿»¡»»

ÏÎkיח  „aÚÓÏ ÔBÎ˙È ÔeÙlÈ ‡Ï Èc ÏÈ„a¿ƒƒ»«¿»¿¿∆¿«¿»
Ôe·BÁ˙e ÔB‰˙ÂÚËÏ e„·Ú Èc ÔB‰˙·ÚBz¬»¿ƒ¬»¿«¬»¿¿

:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„√̃»¿»¡»¬

Á‚‡Ï‡יט  ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈÓBÈ ‡z¯˜Ï ¯eˆ˙ È¯‡¬≈¿¿«¿»ƒ«ƒƒ«¬»»
‡Ó¯‡Ï dÏÈ‡ ˙È ÏaÁ˙ ‡Ï dLaÎÓÏ dÏÚ¬«¿ƒ¿¿«»¿««»ƒ»««¬»»
‡Ï d˙ÈÂ ÏeÎÈz dpÓ È¯‡ ‡Ê¯b È‰BÏÚ¬ƒ«¿¿»¬≈ƒ≈≈¿»≈»
ÏÚÓÏ ‡Ï˜Á ÔÏÈ‡ ‡L‡Î ‡Ï È¯‡ ıe˜¿̇¬≈»«¬»»ƒ««¿»¿≈«

:‡¯Èˆa CÓ„wÓƒ√»»ƒ¿»»

dxezd lr `xfr oa`

ehEnÓ ˙B˜BÁ¯‰:ּגֹוים מּׁשבעה ׁשאינם .fh‰iÁ˙ ‡Ïיׁש אֹו ׁשּיאכילם אסּור יּוכל.. אם להמיתם חיב היה ּבימיהם והּכלל קם. »¿ƒ¿ְִִִֵֶָָ…¿«∆ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ
ׁשּבהם: והּקטן המעט הּוא ּכי הּגרּגׁשי, הזּכיר ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָֹולא

mihtey zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'c ycew zayl inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(118 'nr ck zegiy ihewl)

ההההּׂשּׂשּׂשּׂשדהדהדהדה עץעץעץעץ האדםהאדםהאדםהאדם יט)ּכּכּכּכיייי הרש"ב(כ, הרּבי 39)ּכתב עמ' לנער חנוך וחי.(קונטרס צֹומח מּדֹומם, ּכלּול האדם אֹותּיֹות ּדּדּדּדֹוֹוֹוֹומםמםמםמם: - ִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
והּדּבּור. לגדלּות.צצצצֹוֹוֹוֹומחמחמחמחהּמחׁשבה מּקטנּות  ׁשּצֹומחים הּמּדֹות, ּתחּיה.חיחיחיחי- והחכמה חכמה, ּבחינת ההההּׂשּׂשּׂשּׂשדה דה דה דה - עץעץעץעץ :האדםהאדםהאדםהאדם ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ

הּבהמּיֹות  מּדֹותיו להפ הינּו ּומזּככים, מבררים מּדֹותיו ׁשּיהיּו הּמּדֹות, ּבׁשביל הּוא וׂשכלֹו, חכמתֹו הינּו האדם, ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻעּקר
ּכתר  ּבספר וכדאיתא הּמּדֹות, וזּכּו ּברּור הּוא האדם עבֹודת עּקר ואכן, עכ"ל. לּברּיֹות, וטֹוב לּׁשמים טֹוב ויהיה ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹלאלקּות,

טֹוב והּטבעּיֹות.(סכ"ד)ׁשם הרעֹות מּדֹותיו את לׁשּבר ּכדי היא, הּזה ּבעֹולם האדם ּבריאת ׁשעּקר ּגאֹון, סעדיה רב ּבׁשם ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹ
מּדֹותיו. טבע לׁשּנֹות הּוא החסידּות ענין ּכל הּזקן: אדמו"ר ּפתּגם עזרא עזרא עזרא עזרא וידּוע אבןאבןאבןאבן ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָ

(ë)Búà àeä ìëàî õò-àì ék òãz-øLà õò ÷ø©º¥´£¤¥©À¦´Ÿ¥³©«£¨Æ½Ÿ¬
àåä-øLà øéòä-ìò øBöî úéðáe zøëå úéçLú©§¦−§¨¨®¨¨¦´¨¨À©¨¦Æ£¤¦Æ

ô :dzãø ãò äîçìî Enò äNòŸ¨¯¦§²¦§¨−̈©¬¦§¨«
i"yx£dz„¯ „Ú∑,רּדּוי ללׁשֹון ּכפּופה עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשּתהא אבןאבןאבןאבן «ƒ¿»ְְְְִֵֶָ

àë(à)éäìà ýåýé øLà äîãàa ììç àöné-ékE ¦«¦¨¥´¨À̈©«£¨¨Æ£¤Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹
éî òãBð àì äãOa ìôð dzLøì Eì ïúðŸ¥³§Æ§¦§½̈Ÿ¥−©¨¤®¬Ÿ©−¦¬

:eäkä עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¦¨«

(á)éð÷æ eàöéåéèôLå EøLà íéøòä-ìà eããîe E §¨«§¬§¥¤−§«Ÿ§¤®¨«§Æ¤¤´¨¦½£¤−
:ììçä úáéáñ§¦¬Ÿ¤«¨¨«

i"yx£EÈ˜Ê e‡ˆÈÂ∑(יד סנהדרין מד. ּגדֹולה (סוטה סנהדרי אּלּו ,ׁשּבזקני מה)∑e„„Óe.מיחדים ׁשהחלל מּמקֹום (סוטה ¿»¿¿≈∆ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָֻ»¿ִֶֶָָָ
‰ÏÏÁ.ׁשֹוכב  ˙·È·Ò ¯L‡ ÌÈ¯Ú‰ŒÏ‡∑ קרֹובה איזֹו לידע וצד, צד עזרא עזרא עזרא עזרא .לכל אבןאבןאבןאבן ֵ∆∆»ƒ¬∆¿ƒ…∆»»ְְְֵֵַַַָָ

(â)øéòä éð÷æ eç÷ìå ììçä-ìà äáøwä øéòä äéäå§¨¨´¨¦½©§Ÿ−̈¤¤«¨¨®§¨«§¿¦§¥Á¨¦̧
-àì øLà da ãaò-àì øLà ø÷a úìâò àåää©¦¹¤§©´¨À̈£¤³«Ÿª©Æ½̈£¤¬Ÿ

:ìòa äëLî עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¨«§−̈§«Ÿ

(ã)ìçð-ìà äìâòä-úà àåää øéòä éð÷æ eãøBäå§¦¿¦§¥Á¨¦̧©¦³¤¨«¤§¨Æ¤©´©
íL-eôøòå òøfé àìå Ba ãáòé-àì øLà ïúéà¥½̈£¤²Ÿ¥«¨¥¬−§¬Ÿ¦¨¥®©§¨«§¨¬

:ìçpa äìâòä-úà¤¨«¤§−̈©¨«©

ÏÎ‡Ócכ  ÔÏÈ‡ ‡Ï È¯‡ Úc˙c ÔÏÈ‡ „BÁÏ¿ƒ»¿ƒ«¬≈»ƒ«¿«¬»
ÏÚ ÔÈÓB˜¯Î È·˙Â ıe˜˙e ÏaÁz d˙È ‡e‰»≈¿««¿¿ƒ¿≈«¿ƒ«
„Ú ‡·¯˜ CnÚ ‡„·Ú ‡È‰ Èc ‡z¯«̃¿»ƒƒ»¿»ƒ»¿»»«

:dLaÎ˙c¿ƒ¿¿«

‡C‰Ïא  ÈÈ Èc ‡Ú¯‡a ‡ÏÈË˜ ÁÎzLÈ È¯‡¬≈ƒ¿¿«¿ƒ»¿«¿»ƒ¿»¡»»
ÔÓ Ú„È˙‡ ‡Ï ‡Ï˜Áa ÈÓ¯ d˙¯ÈÓÏ CÏ ·‰È»≈»¿≈¿«»≈¿«¿»»ƒ¿¿««

:dÏË»̃¿≈

Ècב  ‡iÂ¯˜Ï ÔeÁLÓÈÂ CÈi„Â CÈ·Ò Ôe˜tÈÂ¿ƒ¿»»¿«»»¿ƒ¿¿¿ƒ¿«»ƒ
:‡ÏÈË˜ ˙e¯ÁÒ«¬»¿ƒ»

È·Òג  Ôe¯a„ÈÂ ‡ÏÈË˜Ï ‡·È¯˜c ‡z¯˜ È‰˙e¿≈«¿»ƒ»ƒ»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿¿»≈
da ÁÏt˙‡ ‡Ï Èc È¯Bz ˙Ï‚Ú ‡È‰‰ ‡z¯«̃¿»«ƒ∆¿«≈ƒ»ƒ¿¿««

:¯Èa ˙„È‚ ‡Ï Ècƒ»¿ƒ«¿ƒ

zÏ‚Ú‡ד  ˙È ‡È‰‰ ‡z¯˜ È·Ò Ôe˙ÁÈÂ¿∆¡»≈«¿»«ƒ»¬«¿»
Ú¯cÊÈ ‡ÏÂ da ÁÏt˙‡ ‡Ï Èc ¯i· ‡ÏÁÏ¿«¬»«»ƒ»ƒ¿¿«≈¿»ƒ¿¿«

:‡ÏÁa ‡zÏ‚Ú ˙È Ônz ÔeÙ˜ÈÂ¿ƒ¿¿«»»¬«¿»¿«¬»

dxezd lr `xfr oa`

hi‰„O‰ ıÚ Ì„‡‰ Èk ּביארּתי ּכבר . ƒ»»»≈«»∆ְְִֵַָ
לקּצר, לׁשֹון ּבכל יּתכן ּכי הּיסֹוד, ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָּבספר
מּלת  רק לחם. חמור ּכמֹו קצרה. ּדר ְְֱִֶֶֶַַָָֹלאחז
הּטעם  ּכי נחסרת, להיֹותּה יּתכן לא ְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹלא,
ּכי  אמר, ספרּדי ּגדֹול ּומדקּדק .להפ ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָיהיה
הּׂשדה. עץ האדם הכי הּוא, וכן ה''א, ְֲִֵֵֵֵֶַָָָָָחסר
ּטעם  מה ּכי ּבעיני, נכֹון אינּנּו הּטעם ְְִֵֵֶֶַַַַַַַָוזה
ּכבני  אינּנּו ּכי ּפרי עץ תׁשחית לא ְְְִִִִֵֵֵֶַַֹֹלאמר
ּדעּתי, ּולפי .מּפני לברֹוח ׁשּיּוכל ְְְִִִִֶֶַַַָָָאדם
ּכי  ּפירּוׁשֹו, וזה זה. לכל צֹור לנּו ְְִֵֵֶֶֶֶָָׁשאין

האדם  ּכי תכרֹות, לא ואֹותֹו תאכל ְְִִִֵֶָָָֹֹמּמּנּו
הּוא  אדם ּבן חּיי ּכי והּטעם, הּׂשדה. ְִֵֵֶֶַַַַַָָָעץ
חֹובל, הּוא נפׁש ּכי וכמֹוהּו, הּׂשדה. ְִֵֵֶֶֶַָָעץ
תכרֹות, לא ואֹותֹו חֹובל. הּוא נפׁש חּיי ְְִִֵֵֶֶַֹּכי
לא  הּנה ּבּמצֹור, מּפני לבא עם ִִִֵֵֶַָָָָֹֹּדבק
רק  אדם, לבן חּיים ׁשהּוא ּפרי עץ ְְְִִִֵֶֶַַַָָתׁשחית
להׁשחיתֹו ל ואסּור מּמּנּו, ׁשּתאכל ְְְְִִֶֶַַָָֹמּוּתר
על  והעד ּבּמצֹור. מּפני העיר ׁשּתבא ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹּכדי
ּובנית  וכרּת ׁשאמר נכֹון, ׁשהּוא הּפירּוׁש ְִֵֶֶֶַַָָָָָָָזה

ָמצֹור:

kdz„¯ „Ú לא נׂשּגבה, ׁשהיתה לּולי ּכי . «ƒ¿»ְְִִֵֶָָָָֹ
רּבים: ימים הּכתּוב ִִַַַָָָאמר

`ÏÏÁ ‡ˆnÈ Èk הּמלחמה הזּכיר ּכאׁשר . ƒƒ»≈»»ְְֲִִִֶַַָָ
אחד, עם יּלחם אדם ואם אמר: האֹויב, ְִִִֵֵֶַַָָָָָָעל
מי  נֹודע ולא יׂשראל, ּבארץ חלל ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹונמצא

ִָהּכהּו:
aEÈ˜Ê:והּׁשֹופטים הּקרֹובֹות הערים זקני . ¿≈∆ְְְְִִִֵֶַַָ
bda „aÚ ‡Ï ¯L‡ ¯˜a ˙Ï‚Ú:לחרׁש . ∆¿«»»¬∆…À«»ֲַֹ

ÏBÚa ‰ÎLÓ ‡ÏÂ ּכמנהג אבנים להביא . ¿…»¿»¿ְְְֲִִִַָָ
ֲָָהעגלֹות:



mihteyמח zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'c ycew zayl inei xeriy

i"yx£Ô˙È‡ ÏÁŒÏ‡∑,נעבד קׁשה 'ּתבא ∑eÙ¯ÚÂ.ׁשּלא הּוא: ּברּו הּקדֹוׁש אמר ּבקֹופיץ. ערּפּה קֹוצץ ∆««≈»ֱֶֶֶָָֹ¿»¿ְְִֵַַָָָָָָֹ
ׁשּלא  זה, ׁשל הריגתֹו על לכּפר ּפרֹות, עֹוׂשה ׁשאינֹו ּבמקֹום ותערף ּפרֹות עׂשתה ׁשּלא ׁשנתּה ּבת ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹעגלה

לעׂש עזרא עזרא עזרא עזרא .ּפרֹות'ֹות הּניחּוהּו אבןאבןאבןאבן ֲִִֵַ

(ä)éäìà ýåýé øça íá ék éåì éða íéðäkä eLbðåE §¦§´©«Ÿ£¦»§¥´¥¦¼¦´À̈¨©º§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ
ìáéø-ìk äéäé íäét-ìòå ýåýé íLa Cøáìe BúøL §¨´§½§¨¥−§¥´§Ÿ̈®§©¦¤¬¦«§¤−¨¦¬

:òâð-ìëå עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §¨¨«©

(å)eöçøé ììçä-ìà íéáøwä àåää øéòä éð÷æ ìëå§ÀŸ¦§¥Æ¨¦´©¦½©§Ÿ¦−¤¤«¨¨®¦§£Æ
:ìçpá äôeøòä äìâòä-ìò íäéãé-úà עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¤§¥¤½©¨«¤§−̈¨«£¨¬©¨«©

(æ)àì eðéãé eøîàå eðòåeðéðéòå äfä ícä-úà eëôL §¨−§¨«§®¨¥À³Ÿ¨«§Æ¤©¨´©¤½§¥¥−
:eàø àì¬Ÿ¨«

i"yx£‰ÎÙL ‡Ï eÈ„È∑ּופטרנּוהּו ראינּוהּו לא אּלא הם? ּדמים ׁשֹופכי ּדין ּבית ׁשּזקני לב על עלתה וכי »≈…»¿Àְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
יׂשראל  לעּמ "ּכּפר אֹומרים: והּכהנים לויה. ּובלא מזֹונֹות עזרא עזרא עזרא עזרא ."ּבלא אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָֹֹֹ

(ç)ïzz-ìàå ýåýé úéãt-øLà ìàøNé Enòì øtk©¥Á§©§Æ¦§¨¥³£¤¨¦¸¨Æ§Ÿ̈½§©¦¥Æ
:ícä íäì øtkðå ìàøNé Enò áø÷a é÷ð íć̈¨¦½§¤−¤©§´¦§¨¥®§¦©¥¬¨¤−©¨«

i"yx£Ìc‰ Ì‰Ï ¯tkÂ∑ העון להם יכּפר ּכן ׁשּמּׁשעׂשּו מבּׂשרם, עזרא עזרא עזרא עזרא .הּכתּוב אבןאבןאבןאבן ¿ƒ«≈»∆«»ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻ

(è)äNòú-ék Eaøwî é÷pä ícä øòáz äzàå§©À̈§©¥²©¨¬©¨¦−¦¦§¤®¦©«£¤¬
iä:ýåýé éðéòa øL ©¨−̈§¥¥¬§Ÿ̈«

i"yx£¯Ú·z ‰z‡Â∑(לז הּיׁשר (כתובות והּוא יהרג, זה הרי העגלה, ׁשּנתערפה אחר ההֹורג נמצא ׁשאם מּגיד ¿«»¿«≈ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ
ה': עזרא עזרא עזרא עזרא ּבעיני אבןאבןאבןאבן ְֵֵ

סימן. סלו"א פסוקים, שופטים צ"ז פרשת חסלת

ÈÚ¯zÈה  ÔB‰· È¯‡ ÈÂÏ Èa ‡i‰k Ôe·¯˜˙ÈÂ¿ƒ¿»¿»¬«»¿≈≈ƒ¬≈¿ƒƒ¿≈
ÈÈ„ ‡ÓLa ‡Î¯·Ïe d˙eLnLÏ C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»¿«»≈¿»»»ƒ¿»«¿»
LzÎÓ ÏÎÂ ÔÈc Ïk È‰È ÔB‰¯ÓÈÓ ÏÚÂ¿«≈¿≈¿≈»ƒ¿»«¿«

:e¯È‚Ò¿ƒ

ÏÈË˜Ï‡ו  ÔÈ·È¯˜c ‡È‰‰ ‡z¯˜ È·Ò ÏÎÂ¿…»≈«¿»«ƒƒ¿ƒƒƒ¿ƒ»
‡zÙ˜c ‡zÏ‚Ú ÏÚ ÔB‰È„È ˙È ÔeÁÒÈ«¿»¿≈«¬«¿»ƒ¿∆¿»

:‡ÏÁ·¿«¬»

Óc‡ז  ˙È BcL‡ ‡Ï ‡„È Ôe¯ÓÈÈÂ Ôe·È˙ÈÂƒƒ¿≈¿¿»»»«¿»¿»
:‰‡ÊÁ ‡Ï ‡ÈÚÂ ÔÈ„‰»≈¿≈»»»¬»»

Ècח  Ï‡¯NÈ CnÚÏ ¯tk Ôe¯ÓÈÈ ‡i‰k»¬«»≈¿««¿«»ƒ¿»≈ƒ
CnÚ B‚a ÈkÊ Ìc ˙·BÁ Ôz˙ ‡ÏÂ ÈÈ ‡z˜¯Ù¿«¿»¿»¿»ƒ≈««««¿«»

:‡Óc ÏÚ ÔB‰Ï ¯tk˙ÈÂ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ¿««¿«¿»

‡¯Èט  CÈaÓ ÈkÊ Ì„ ÈcL‡ ÈlÙz z‡Â¿«¿¿«≈«¿ƒ«««ƒ≈»¬≈
Ò Ò Ò :ÈÈ Ì„˜ ¯LÎc „aÚ«̇¿≈¿»»√»¿»

äð÷ 'îò ïî÷ì äñôãð íéèôåù úùøôì äøèôä

dxezd lr `xfr oa`

cÔ˙È‡:ּתקיף .ÌL eÙ¯ÚÂ עֹורף יסירּו . ≈»ִַ¿»¿»ִֶָ
ְֶָָהעגלה:

dÈÂÏ Èa ÌÈ‰k‰ מּבני ּבברּור ׁשהם . «…¬ƒ¿≈≈ƒְְִֵֵֵֶ
È‰È‰לוי: Ì‰Èt ÏÚÂ וכל ריב ּכל עֹונׁש . ִֵ¿«ƒ∆ƒ¿∆ְִֶָָ

ַָנגע:
e¯ÈÚ‰ È˜Ê ÏÎÂ:זקני ויצאּו זהּו . ¿…ƒ¿≈»ƒְְְֵֶֶָ
fה''א‰ÎÙLּכמֹו הרּבים, סימן ּתחת . ֵ»¿Àְִִַַַַָ

ׁשּיׁשּוב  הּדרׁש, ּדר ועל אּׁשּורי. ְְְִֶֶֶַַַָָָֻׁשפכה
ּברֹוב: נקבה, לׁשֹון הּיד ּכי eÈÈÚÂלאחת, ְְְְִֵַַַָָ¿≈≈

e‡¯ ‡Ï ּכן לעׂשֹות צּוה ׁשהּׁשם ויּתכן . …»ְֲִִֵֵֵֶַַָָ

עבירה  ׁשעׂשּו לּולי ּכי הּקרֹובה, ְֲִִֵֵֶַָָָָהעיר
אדם  ׁשּיהרג להם נזּדּמן לא לּה, ְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּכּדֹומה
וגבהּו עמקּו הּׁשם, ּומחׁשבֹות מהם. ְְְְְֵֵֶַַָָָקרֹוב

אצלנּו: קץ e¯Ó‡Âלאין eÚÂ וענית ּכמֹו, . ְְֵֵֵֶ¿»¿»¿ְְִָָ
אפרׁשנּו: וׁשם ְְְְֲֶַָָָָואמרּת.

gEnÚÏ ¯tkׁשמרּו ולא ׁשּׁשגגּו, . «≈¿«¿ְְְֶָָֹ
המסּוּכנים: ּתי''ו,tkÂ¯הּדרכים חסר . ְְִִַַָָ¿ƒ«≈ֵַָ

ׁשנים  והם הּנׁשים. ּכל ונּוּסרּו ְְְְְִִִֵַַַָָּכמֹו
נפעל: ּבנין עם התּפעל ּבנין ְְְְְִִִִִִִֵַַַַָּבנינים,

זכר È„t˙וטעם ¯L‡ ּפדיתם ּכאׁשר . ְַַַָ¬∆»ƒ»ְֲִֶַָ

מּזה  ּפדם ּכן ,חסדי למען ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָמּמצרים
ועֹונׁשֹו: ְְַָהּדם

hÈ˜p‰ Ìc‰ ¯Ú·z ‰z‡Âעֹונׁש ּפירּוׁשֹו, . ¿«»¿«≈«»«»ƒֵֶ
ויׁש הּנקי. ּדם הּדם, יהיה אֹו הּנקי. ְְִִִֵֶַַַַַָָָָהּדם
ּדמים. ׁשפיכּות לבער חיב אּתה ְְְִִִֵַַַָָָאֹומרים,
לא  ּכי הזּכרּתי, אׁשר הּוא ּבעיני ְְְְֲִִִֵֶַַַָֹוהּנכֹון
הּיׁשר  ּתעׂשה אם ,ּבארצ נקי ּדם ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָיּׁשפ
ּוׂשכר  עבירה עבירה ׂשכר ּכסֹוד, ה'. ְְְְֲֲֵֵֵֵַַָָּבעיני

מצוה: ְְִִָָמצוה



מט mihtey zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'c ycew zayl inei xeriy

i"yx£Ô˙È‡ ÏÁŒÏ‡∑,נעבד קׁשה 'ּתבא ∑eÙ¯ÚÂ.ׁשּלא הּוא: ּברּו הּקדֹוׁש אמר ּבקֹופיץ. ערּפּה קֹוצץ ∆««≈»ֱֶֶֶָָֹ¿»¿ְְִֵַַָָָָָָֹ
ׁשּלא  זה, ׁשל הריגתֹו על לכּפר ּפרֹות, עֹוׂשה ׁשאינֹו ּבמקֹום ותערף ּפרֹות עׂשתה ׁשּלא ׁשנתּה ּבת ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹעגלה

לעׂש עזרא עזרא עזרא עזרא .ּפרֹות'ֹות הּניחּוהּו אבןאבןאבןאבן ֲִִֵַ

(ä)éäìà ýåýé øça íá ék éåì éða íéðäkä eLbðåE §¦§´©«Ÿ£¦»§¥´¥¦¼¦´À̈¨©º§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ
ìáéø-ìk äéäé íäét-ìòå ýåýé íLa Cøáìe BúøL §¨´§½§¨¥−§¥´§Ÿ̈®§©¦¤¬¦«§¤−¨¦¬

:òâð-ìëå עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §¨¨«©

(å)eöçøé ììçä-ìà íéáøwä àåää øéòä éð÷æ ìëå§ÀŸ¦§¥Æ¨¦´©¦½©§Ÿ¦−¤¤«¨¨®¦§£Æ
:ìçpá äôeøòä äìâòä-ìò íäéãé-úà עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¤§¥¤½©¨«¤§−̈¨«£¨¬©¨«©

(æ)àì eðéãé eøîàå eðòåeðéðéòå äfä ícä-úà eëôL §¨−§¨«§®¨¥À³Ÿ¨«§Æ¤©¨´©¤½§¥¥−
:eàø àì¬Ÿ¨«

i"yx£‰ÎÙL ‡Ï eÈ„È∑ּופטרנּוהּו ראינּוהּו לא אּלא הם? ּדמים ׁשֹופכי ּדין ּבית ׁשּזקני לב על עלתה וכי »≈…»¿Àְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
יׂשראל  לעּמ "ּכּפר אֹומרים: והּכהנים לויה. ּובלא מזֹונֹות עזרא עזרא עזרא עזרא ."ּבלא אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָֹֹֹ

(ç)ïzz-ìàå ýåýé úéãt-øLà ìàøNé Enòì øtk©¥Á§©§Æ¦§¨¥³£¤¨¦¸¨Æ§Ÿ̈½§©¦¥Æ
:ícä íäì øtkðå ìàøNé Enò áø÷a é÷ð íć̈¨¦½§¤−¤©§´¦§¨¥®§¦©¥¬¨¤−©¨«

i"yx£Ìc‰ Ì‰Ï ¯tkÂ∑ העון להם יכּפר ּכן ׁשּמּׁשעׂשּו מבּׂשרם, עזרא עזרא עזרא עזרא .הּכתּוב אבןאבןאבןאבן ¿ƒ«≈»∆«»ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻ

(è)äNòú-ék Eaøwî é÷pä ícä øòáz äzàå§©À̈§©¥²©¨¬©¨¦−¦¦§¤®¦©«£¤¬
iä:ýåýé éðéòa øL ©¨−̈§¥¥¬§Ÿ̈«

i"yx£¯Ú·z ‰z‡Â∑(לז הּיׁשר (כתובות והּוא יהרג, זה הרי העגלה, ׁשּנתערפה אחר ההֹורג נמצא ׁשאם מּגיד ¿«»¿«≈ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ
ה': עזרא עזרא עזרא עזרא ּבעיני אבןאבןאבןאבן ְֵֵ

סימן. סלו"א פסוקים, שופטים צ"ז פרשת חסלת

ÈÚ¯zÈה  ÔB‰· È¯‡ ÈÂÏ Èa ‡i‰k Ôe·¯˜˙ÈÂ¿ƒ¿»¿»¬«»¿≈≈ƒ¬≈¿ƒƒ¿≈
ÈÈ„ ‡ÓLa ‡Î¯·Ïe d˙eLnLÏ C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»¿«»≈¿»»»ƒ¿»«¿»
LzÎÓ ÏÎÂ ÔÈc Ïk È‰È ÔB‰¯ÓÈÓ ÏÚÂ¿«≈¿≈¿≈»ƒ¿»«¿«

:e¯È‚Ò¿ƒ

ÏÈË˜Ï‡ו  ÔÈ·È¯˜c ‡È‰‰ ‡z¯˜ È·Ò ÏÎÂ¿…»≈«¿»«ƒƒ¿ƒƒƒ¿ƒ»
‡zÙ˜c ‡zÏ‚Ú ÏÚ ÔB‰È„È ˙È ÔeÁÒÈ«¿»¿≈«¬«¿»ƒ¿∆¿»

:‡ÏÁ·¿«¬»

Óc‡ז  ˙È BcL‡ ‡Ï ‡„È Ôe¯ÓÈÈÂ Ôe·È˙ÈÂƒƒ¿≈¿¿»»»«¿»¿»
:‰‡ÊÁ ‡Ï ‡ÈÚÂ ÔÈ„‰»≈¿≈»»»¬»»

Ècח  Ï‡¯NÈ CnÚÏ ¯tk Ôe¯ÓÈÈ ‡i‰k»¬«»≈¿««¿«»ƒ¿»≈ƒ
CnÚ B‚a ÈkÊ Ìc ˙·BÁ Ôz˙ ‡ÏÂ ÈÈ ‡z˜¯Ù¿«¿»¿»¿»ƒ≈««««¿«»

:‡Óc ÏÚ ÔB‰Ï ¯tk˙ÈÂ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ¿««¿«¿»

‡¯Èט  CÈaÓ ÈkÊ Ì„ ÈcL‡ ÈlÙz z‡Â¿«¿¿«≈«¿ƒ«««ƒ≈»¬≈
Ò Ò Ò :ÈÈ Ì„˜ ¯LÎc „aÚ«̇¿≈¿»»√»¿»

äð÷ 'îò ïî÷ì äñôãð íéèôåù úùøôì äøèôä

dxezd lr `xfr oa`

cÔ˙È‡:ּתקיף .ÌL eÙ¯ÚÂ עֹורף יסירּו . ≈»ִַ¿»¿»ִֶָ
ְֶָָהעגלה:

dÈÂÏ Èa ÌÈ‰k‰ מּבני ּבברּור ׁשהם . «…¬ƒ¿≈≈ƒְְִֵֵֵֶ
È‰È‰לוי: Ì‰Èt ÏÚÂ וכל ריב ּכל עֹונׁש . ִֵ¿«ƒ∆ƒ¿∆ְִֶָָ

ַָנגע:
e¯ÈÚ‰ È˜Ê ÏÎÂ:זקני ויצאּו זהּו . ¿…ƒ¿≈»ƒְְְֵֶֶָ
fה''א‰ÎÙLּכמֹו הרּבים, סימן ּתחת . ֵ»¿Àְִִַַַַָ

ׁשּיׁשּוב  הּדרׁש, ּדר ועל אּׁשּורי. ְְְִֶֶֶַַַָָָֻׁשפכה
ּברֹוב: נקבה, לׁשֹון הּיד ּכי eÈÈÚÂלאחת, ְְְְִֵַַַָָ¿≈≈

e‡¯ ‡Ï ּכן לעׂשֹות צּוה ׁשהּׁשם ויּתכן . …»ְֲִִֵֵֵֶַַָָ

עבירה  ׁשעׂשּו לּולי ּכי הּקרֹובה, ְֲִִֵֵֶַָָָָהעיר
אדם  ׁשּיהרג להם נזּדּמן לא לּה, ְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּכּדֹומה
וגבהּו עמקּו הּׁשם, ּומחׁשבֹות מהם. ְְְְְֵֵֶַַָָָקרֹוב

אצלנּו: קץ e¯Ó‡Âלאין eÚÂ וענית ּכמֹו, . ְְֵֵֵֶ¿»¿»¿ְְִָָ
אפרׁשנּו: וׁשם ְְְְֲֶַָָָָואמרּת.

gEnÚÏ ¯tkׁשמרּו ולא ׁשּׁשגגּו, . «≈¿«¿ְְְֶָָֹ
המסּוּכנים: ּתי''ו,tkÂ¯הּדרכים חסר . ְְִִַַָָ¿ƒ«≈ֵַָ

ׁשנים  והם הּנׁשים. ּכל ונּוּסרּו ְְְְְִִִֵַַַָָּכמֹו
נפעל: ּבנין עם התּפעל ּבנין ְְְְְִִִִִִִֵַַַַָּבנינים,

זכר È„t˙וטעם ¯L‡ ּפדיתם ּכאׁשר . ְַַַָ¬∆»ƒ»ְֲִֶַָ

מּזה  ּפדם ּכן ,חסדי למען ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָמּמצרים
ועֹונׁשֹו: ְְַָהּדם

hÈ˜p‰ Ìc‰ ¯Ú·z ‰z‡Âעֹונׁש ּפירּוׁשֹו, . ¿«»¿«≈«»«»ƒֵֶ
ויׁש הּנקי. ּדם הּדם, יהיה אֹו הּנקי. ְְִִִֵֶַַַַַָָָָהּדם
ּדמים. ׁשפיכּות לבער חיב אּתה ְְְִִִֵַַַָָָאֹומרים,
לא  ּכי הזּכרּתי, אׁשר הּוא ּבעיני ְְְְֲִִִֵֶַַַָֹוהּנכֹון
הּיׁשר  ּתעׂשה אם ,ּבארצ נקי ּדם ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָיּׁשפ
ּוׂשכר  עבירה עבירה ׂשכר ּכסֹוד, ה'. ְְְְֲֲֵֵֵֵַַָָּבעיני

מצוה: ְְִִָָמצוה

לשבוע פרשת שופטים תהלים  שיעורי 

יום ראשון - כ"ח מנחם אב
מפרק קלה 

עד סוף פרק קלט

יום רביעי - א' אלול
פרק כ, מפרק א
עד סוף פרק ט

ופרקים א-ג

יום שני - כ"ט מנחם אב 
מפרק קמ

עד סוף פרק קמד

יום חמישי - ב' אלול
מפרק י

עד סוף פרק יז
ופרקים ד-ו

יום שלישי -  ל' מנחם אב
פרק כ

מפרק קמה 
עד סוף פרק קנ

יום שישי - ג' אלול
מפרק יח

עד סוף פרק כב
ופרקים ז-ט

שבת קודש - ד' אלול
פרק כ 

מפרק כג עד סוף פרק כח ופרקים י-יב

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   
יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו, 
כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי 
בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי 
ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית 

... בשר  ועד  מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת 
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.1‡"ËÈÏ˘ "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰בסופו "וכן :˘È‚„Óוז"ש""‡È‰בוודאות אמרו להסביר -ÈÎ- בספק תמנו".‡Ì(ולא לא איכה 2.)
כב. שמו"ע.3.ג, תפלת ב.4.נוסח קלג, ˘ËÈÏ"‡:5.ח"ג "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰ שהתומ"צ הענין (שנוגע לכאן שייך אינו כ"ז "לכאורה

קושיא זו בהקדמה מתרץ ואולי וצמצום)? ואש גבורה מצות ‚„ÏÂ‰הם - (כולל והצמצום הגבורה מפי שניתנה כיון ההקדמה: לולא -
של בציצית - (וכמו המצוה על הוספה אין המצומצם על בההוספה הרי (È‚הצדקה) עוז שנק' מקדים ולכן פל"ו:ÁÎÂ-ÔÈÈÚגודלין).

שהוא כו') לבוש שום כו'ÔÂ˘Ïבלי בקרבנות משא"כ (וכח), העז מתגלה ובצדקה - כו' (וצמצום) גבורה דעוז) ענינו כל שזהו (ולא
לקמן". ראה א.6.- יא.7.קטז, כט, סע"ב.8.תהלים כג, ב.9.מכות לג, כו.10.האזינו לא, ב).11.משלי (עד, ת"ל תקו"ז
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ב.12. פח, ˘ËÈÏ"‡13.שבת "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰מוגבלין שהן להראות כאן הנקודה "לכאורה  :˘‚„ÂÓÎÂ ,‰ÏÚÓÏ"מצומצם" בההוספה
(חסד "שיעור") אמר שכבר ולאÚÌÏÂ(לאחרי ,‰ÏÚÓÏשיעור שיש - והדוגמאות - ֿ ËÓÏ‰מזה) (וכהדגשתו !Â˙ÙÒÂ‰ נישט" בהתרגום

לתקן), - אלו תיבות השמיט אד"ש שהרי (צ"ע יש Î"ÂÎÂווינציקער" ג"כ ה' דחסדי באופן צדקה שגם ובפרט זה)! מוסיף פעמים
שציציתËÓÏ‰שיעור - בההערה כנ"ל שהכוונה וי"ל זו). אגה"ק וכסיום מזה, פטור עולם" "חסד שמצד (אף פרוטה -‚È אינו גודלין
הציציתÌÂÏÎמוסיף ששיעור„Èעל ז.א. ˘ÈˆÈˆ˙גודלין, ‰ÂˆÓ‰מצומצם‰ÏÚÓÏ."'וכו בתפילין סי"ד.14.ועד"ז סי"א או"ח שו"ע

סל"ט.15. סל"ב או"ח שו"ע לג. סעיף לב סי' ˘ËÈÏ"‡:16.או"ח "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰מסוג אינו כ"א˘ÔÈÂÚÈ"לכאורה - ‰‚Ï‰כלל
בציצית וגם וכיו"ב). עגולה מחומש ˘ÈÙÏ'(לא דממעט וי"ל הגבלות. כו"כ עוד ישנם בתפילין וגם מזכירן. ואינו  ישנן הגבלות כו"כ -

) בכללו דיש קצוות) ויותר שש דלכאורה ÂÏ„‚Â(ובעל "דוקא", ההוספה תומתק ועפ"ז - רס"י). אדה"ז (שו"ע בציצית משא"כ מ)מרובע,
תרנ.17.שולל".˜Ò"„איזו ר"ס תרלד.18.שם ר"ס ס"ט.19.שם סתקפ"ו סר"א.20.שם יו"ד פ"א 21.שו"ע מעה"ק הל' רמב"ם

שם.22.הי"ד. מ"ב.23.רמב"ם פ"א פרה משנה שם. רמב"ם מ"ב.24.ראה פ"א ג.25.אבות פט, ס"א.26.תהלים סרמ"ט יו"ד שו"ע
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.1‡"ËÈÏ˘ "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰בסופו "וכן :˘È‚„Óוז"ש""‡È‰בוודאות אמרו להסביר -ÈÎ- בספק תמנו".‡Ì(ולא לא איכה 2.)
כב. שמו"ע.3.ג, תפלת ב.4.נוסח קלג, ˘ËÈÏ"‡:5.ח"ג "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰ שהתומ"צ הענין (שנוגע לכאן שייך אינו כ"ז "לכאורה

קושיא זו בהקדמה מתרץ ואולי וצמצום)? ואש גבורה מצות ‚„ÏÂ‰הם - (כולל והצמצום הגבורה מפי שניתנה כיון ההקדמה: לולא -
של בציצית - (וכמו המצוה על הוספה אין המצומצם על בההוספה הרי (È‚הצדקה) עוז שנק' מקדים ולכן פל"ו:ÁÎÂ-ÔÈÈÚגודלין).

שהוא כו') לבוש שום כו'ÔÂ˘Ïבלי בקרבנות משא"כ (וכח), העז מתגלה ובצדקה - כו' (וצמצום) גבורה דעוז) ענינו כל שזהו (ולא
לקמן". ראה א.6.- יא.7.קטז, כט, סע"ב.8.תהלים כג, ב.9.מכות לג, כו.10.האזינו לא, ב).11.משלי (עד, ת"ל תקו"ז
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ב.12. פח, ˘ËÈÏ"‡13.שבת "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰מוגבלין שהן להראות כאן הנקודה "לכאורה  :˘‚„ÂÓÎÂ ,‰ÏÚÓÏ"מצומצם" בההוספה
(חסד "שיעור") אמר שכבר ולאÚÌÏÂ(לאחרי ,‰ÏÚÓÏשיעור שיש - והדוגמאות - ֿ ËÓÏ‰מזה) (וכהדגשתו !Â˙ÙÒÂ‰ נישט" בהתרגום

לתקן), - אלו תיבות השמיט אד"ש שהרי (צ"ע יש Î"ÂÎÂווינציקער" ג"כ ה' דחסדי באופן צדקה שגם ובפרט זה)! מוסיף פעמים
שציציתËÓÏ‰שיעור - בההערה כנ"ל שהכוונה וי"ל זו). אגה"ק וכסיום מזה, פטור עולם" "חסד שמצד (אף פרוטה -‚È אינו גודלין
הציציתÌÂÏÎמוסיף ששיעור„Èעל ז.א. ˘ÈˆÈˆ˙גודלין, ‰ÂˆÓ‰מצומצם‰ÏÚÓÏ."'וכו בתפילין סי"ד.14.ועד"ז סי"א או"ח שו"ע

סל"ט.15. סל"ב או"ח שו"ע לג. סעיף לב סי' ˘ËÈÏ"‡:16.או"ח "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰מסוג אינו כ"א˘ÔÈÂÚÈ"לכאורה - ‰‚Ï‰כלל
בציצית וגם וכיו"ב). עגולה מחומש ˘ÈÙÏ'(לא דממעט וי"ל הגבלות. כו"כ עוד ישנם בתפילין וגם מזכירן. ואינו  ישנן הגבלות כו"כ -

) בכללו דיש קצוות) ויותר שש דלכאורה ÂÏ„‚Â(ובעל "דוקא", ההוספה תומתק ועפ"ז - רס"י). אדה"ז (שו"ע בציצית משא"כ מ)מרובע,
תרנ.17.שולל".˜Ò"„איזו ר"ס תרלד.18.שם ר"ס ס"ט.19.שם סתקפ"ו סר"א.20.שם יו"ד פ"א 21.שו"ע מעה"ק הל' רמב"ם

שם.22.הי"ד. מ"ב.23.רמב"ם פ"א פרה משנה שם. רמב"ם מ"ב.24.ראה פ"א ג.25.אבות פט, ס"א.26.תהלים סרמ"ט יו"ד שו"ע



נו             

אלול  ג' שישי יום
אגרת י            

         
        

      
  

  
  
   

   
  
  

 
  
   

   
         

         

         
          

         
  

   
   

   
  
   
   
  
  
   
  
          

  

          
          

        
        

   
    
  
  
  
  
   
  
  
  
  

   
  
  

  
  

 
    

     
      

        
        

       

      
          

         
    

  
  

   
   
  
   
  
  
   
   

     
  
    
  
  

 
   

  
  

         
      

        
      

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

 

 

          
     
       
         
        
         
       



       
       
       
       
       
       
        
      
        
      

        
      
        
       
         

     

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

ג.27. נב, א.28.תהלים יג, א.29.חגיגה לא, ב.30.ר"ה לד, בברכות 31.ברכות כמובא ודלא - ה"ד. פ"ז תשובה הל' רמב"ם
עומדין. אין שם:

              

אלול  ד' קודש שבת יום
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ד.32. טו, ראה עה"ת ג.33.פרש"י כא, ˘ËÈÏ"‡:34.משלי "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰עפ"ז"ËÙ˘Ó דוקא דאדרבא וי"ל הכא? בעי מאי
ה"ז  עליהם עומד שהעולם מהעמודים הצדקה, מצות צדקה, סתם נפש, לכל השווה צדקה דלכאורה מזבח. נבחר צדקה למה מובן עי"ז
צדקה  היינו משפט עם ובחבור ביחד הבאה בצדקה כאן שהמדובר הכתוב פי' ולכן מזבח?! נבחר זה ואיך לעיל, כמפורש עולם חסד
- וצדקה משפט או ומשפט צדקה השינוי - הענין אותו אינו אבל ב) (סג, בתו"א הבי' עם זה לקשר ויש עוונותיו. ותיקון משפט שהיא

א. צט, וירא אוה"ת רפל"ג. אדר"נ א.35.ראה נ, כתובות
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ג.27. נב, א.28.תהלים יג, א.29.חגיגה לא, ב.30.ר"ה לד, בברכות 31.ברכות כמובא ודלא - ה"ד. פ"ז תשובה הל' רמב"ם
עומדין. אין שם:

              

אלול  ד' קודש שבת יום
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ד.32. טו, ראה עה"ת ג.33.פרש"י כא, ˘ËÈÏ"‡:34.משלי "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰עפ"ז"ËÙ˘Ó דוקא דאדרבא וי"ל הכא? בעי מאי
ה"ז  עליהם עומד שהעולם מהעמודים הצדקה, מצות צדקה, סתם נפש, לכל השווה צדקה דלכאורה מזבח. נבחר צדקה למה מובן עי"ז
צדקה  היינו משפט עם ובחבור ביחד הבאה בצדקה כאן שהמדובר הכתוב פי' ולכן מזבח?! נבחר זה ואיך לעיל, כמפורש עולם חסד
- וצדקה משפט או ומשפט צדקה השינוי - הענין אותו אינו אבל ב) (סג, בתו"א הבי' עם זה לקשר ויש עוונותיו. ותיקון משפט שהיא

א. צט, וירא אוה"ת רפל"ג. אדר"נ א.35.ראה נ, כתובות
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ד.36. ב, איוב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hn sc migqt(iying meil)

,dti dlerìL Bòøæa ÷acé ,øMòúiL äöBøä ,ïðçBé éaø øîà àäå§¨¨©©¦¨¨¨¤¤¦§©¥¦©¥§©§¤
ïøäày ,odk za `yie ,odkdL ïkL ìkd zekfe äøBzd zekfäpeäë ©£Ÿ¨¤¥¤¨§¨

ïzøLòî:`xnbd zvxzn .exyrziy mexbz -àä ,àéL÷ àìdn - ©£©§¨Ÿ©§¨¨
xaecn ,xiyriy opgei iax xn`yíëç ãéîìúa,odk za `ypy §©§¦¨¨

e ,odkd oxd`l `ed gayyàämbeeif oi`y opgei iax xn`y dn - ¨
xaecn ,dti dlerõøàä íòa,oxd`l `ed i`pby ,odk za `ypy §©¨¨¤

.jk lr miyprp mde
:mipdk zepa e`ypy mi`xen` lr miyrn d`ian `xnbdéaø©¦

àzðäk áéñð ,òLBäéokn xg`le ,zpdk `yp -ìçL.[dlg-],øîà §ª©§¦¨©§¨£¨¨©
ïøäàì déì àçéð àì,odkddéòøæa ÷aãàc,erxfa wac`y -éåäc Ÿ¦¨¥§©£Ÿ§¤§©§©§¥§¨¥

àðà ék àðúç déì.ipenk ozg el didiy - ¥£¨¨¦£¨
àzðäk áéñð ïéáà øa éãéà áø,zpdk `yp -éða éøz dépéî e÷ôð ©¦¦©¨¦§¦¨©§¨§©¦¥§¥§¥

éëéîñ,mde ,zepaxl eknqpy mipa ipy el eclep -déøa úLL áø §¦¥©¥¤§¥
.éãéà áøc déøa òLBäé éaøå ,éãéà áøc§©¦¦§©¦§ª©§¥§©¦¦

àzðäk àðáéñð àì éà ,àtt áø øîà,zpdk `yep iziid `l m` - ¨©©¨¨¦Ÿ§¦§¨¨©§¨
éøzòéà àì.xyrzn iziid `l -àðáéñð àì éà ,àðäk áø øîà Ÿ¦©§¦¨©©©£¨¦Ÿ§¦§¨

éàìb àì ,àzðäk.l`xyi ux`l laan dleb iziid `l -déì eøîà ¨©§¨Ÿ§©¨§¥
,`pdk axl,úéìb äøBz íB÷îì àäå,mdl xn` .yper df oi` ok m`e §¨¦§¨§¥

éLðéà éìâãk éàìb àìmilery miyp` x`y jxck izilb `l - Ÿ§©¦§¨¥¦§¥
iytp zpkq zngn ,igxk lr izilb `l` ,mpevxn l`xyi ux`l

.zeklnd zni`e
:zeyx zcerqn dpdpd yper edn zx`an `xnbd,÷çöé éaø øîà̈©©¦¦§¨

óBqì ,úeLøä úceòqî äðäpä ìk`edøîàpL ,äìBb(c e qenr) ¨©¤¡¤¦§©¨§©¤¤¤¡©
'÷aøî CBzî íéìâòå ïàvî íéøk íéìëàå'on miyak milke` - §Ÿ§¦¨¦¦Ÿ©£¨¦¦©§¥

,mqepik mewnn milbre ,o`vdáéúëejk xg`(f e my)eìâé äzò ïëì' §¦¨¥©¨¦§
'íéìb Làøa.mlek iptl elbi - §ŸŸ¦

lka cerql daxnd mkg cinlz ly eteq dn zx`an `xnbd
:mewnïðaø eðz,`ziixaaBúceòñ äaønä íëç ãéîìz ìk ¨©¨¨¨©§¦¨¨©©§¤§¨

[cerql-]óBñ ,íB÷î ìëaenvr z` libxdy zngn ,eteq - §¨¨
y ,dax dlik`lBúéa úà áéøçîlk xkene epenn dlkny - ©£¦¤¥

,zepefn zbydl eilkBzLà úà ïîìàîedidzy mxeby - §©§¥¤¦§
,lbxedy itk lek`l ytgl dlebyk ,dig dpnl`kúà ízééîe§©¥¤

åéìæBb,miig minezik md s`y ,[eicli-],epnî çkzLî Bãeîìúå ¨¨§©§¦§©¥©¦¤

,eilr xefgl weqr epi`y itlåéìò úBàa úBaø úB÷Bìçîe- ©£©¨¨¨
mipeepg mr zeaixne ,ecenlz gkyy zngn dklda zewelgn

,eizecerq liaya dtwda zepefn mdn gwelyíðéà åéøáãe§¨¨¥¨
íéòîLð,milawzn -,åéáà íLå Baø íLå íéîL íL ìlçîejky ¦§¨¦§©¥¥¨©¦§¥©§¥¨¦

ie` ,dxez cnly df ly eiyrn mixrekn dnk ,zeixad zexne`
,dxez ecnily eaxl el ie` ,dxez ecnily eia`l elíL íøBâå§¥¥

,úBøBcä ìk óBñ ãò ,åéðá éðáìå åéðáìe Bì òøezlrn jezny ¨§¨¨§¦§¥¨¨©¨©
dpi`e xzeia znqxetn drxd ezbdpd ,mkg cinlz `edy

.zgkyp
:`xnbd zl`eyàéä éàîdaiyn .mxeby rx myd `ed dn - ©¦

:`xnbddéì eø÷ ,ééaà øîà,epal mi`xew -éøepz íéçî øaoa - ¨©©©¥¨¥©©¦©¥
.diefad ezepxbxb aexl ,dng zt lek`l ick ,mixepz mngn ly

:ztqep daeyz `xnbd daiyn,øîà àáøel mi`xewéa ãéwøî øa ¨¨¨©©§©¥¥
éáeëmicwxne miwgyny mipvild jxck ,zeiepga cwxn ly oa - ¥

.mxkya zezyl mdl epziy ick zeiepga
:ztqep daeyz `xnbd daiyn,øîà àtt áøel mi`xewéçìî øaC ©¨¨¨©©§©¥

éëðét.lke`l eze`z aexl ,zexrw jgln ly oa - ¦§¥
:ztqep daeyz `xnbd daiyn,øîà äéòîL áøel mi`xewCî øa ©§©§¨¨©©¨

òáøxkzynd jxck ,mdilr oyie uaexe eicba ltwn ly oa - ¨©
eyeal ltwn `l` ezhin lr akyle ezial jlil witqn epi`y

.oyie eizgz
oexqigde mkg cinlz za zgiwl zlrn zx`an `xnbd

:ux`d mr za zgiwlayïðaø eðz,`ziixaaìk íãà øBkîé íìBòì ¨©¨¨§¨¦§¨¨¨
L ,íëç ãéîìz úa àOéå Bì LiM äîelit` f`íà`ed onf xg`l ©¤¤§¦¨©©§¦¨¨¤¦

äìBb Bà úî,ezian,íéîëç éãéîìz åéðaL Bì çèáeîmn`y itl ¥¤§¨¤¨¨©§¦¥£¨¦
enk dax dciwyae zefixfa dxez cenila mze` dlibxne zcnln

,dia` ziaa dz`xy,äìBb Bà úî íàL ,õøàä íò úa àOé ìàå§©¦¨©©¨¨¤¤¦¥¤
elcbi.õøàä énò åéðä¨©¥¨¨¤

ïðaø eðz,`ziixaaBì LiM äî ìk íãà øBkîé íìBòìúa àOéå , ¨©¨¨§¨¦§¨¨¨©¤¤§¦¨©
.íëç ãéîìúì Bza àéOéå ,íëç ãéîìzeì ìLîaexir ,`ed dféáðò ©§¦¨¨§©¦¦§©§¦¨¨¨¨§¦§¥

,ïôbä éáðòa ïôbä`edyìa÷úîe äàð øác.mirneylúa àOé àìå ©¤¤§¦§¥©¤¤¨¨¨¤¦§©¥§Ÿ¦¨©
,õøàä íòeì ìLîaexir ,`ed df,äðqä éáðòa ïôbä éáðò`edy ©¨¨¤¨¨§¦§¥©¤¤§¦§¥©§¤
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המשך ביאור למסכת פסחים ליום חמישי עמ' א
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ד.36. ב, איוב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hn sc migqt(iying meil)

,dti dlerìL Bòøæa ÷acé ,øMòúiL äöBøä ,ïðçBé éaø øîà àäå§¨¨©©¦¨¨¨¤¤¦§©¥¦©¥§©§¤
ïøäày ,odk za `yie ,odkdL ïkL ìkd zekfe äøBzd zekfäpeäë ©£Ÿ¨¤¥¤¨§¨

ïzøLòî:`xnbd zvxzn .exyrziy mexbz -àä ,àéL÷ àìdn - ©£©§¨Ÿ©§¨¨
xaecn ,xiyriy opgei iax xn`yíëç ãéîìúa,odk za `ypy §©§¦¨¨

e ,odkd oxd`l `ed gayyàämbeeif oi`y opgei iax xn`y dn - ¨
xaecn ,dti dlerõøàä íòa,oxd`l `ed i`pby ,odk za `ypy §©¨¨¤

.jk lr miyprp mde
:mipdk zepa e`ypy mi`xen` lr miyrn d`ian `xnbdéaø©¦

àzðäk áéñð ,òLBäéokn xg`le ,zpdk `yp -ìçL.[dlg-],øîà §ª©§¦¨©§¨£¨¨©
ïøäàì déì àçéð àì,odkddéòøæa ÷aãàc,erxfa wac`y -éåäc Ÿ¦¨¥§©£Ÿ§¤§©§©§¥§¨¥

àðà ék àðúç déì.ipenk ozg el didiy - ¥£¨¨¦£¨
àzðäk áéñð ïéáà øa éãéà áø,zpdk `yp -éða éøz dépéî e÷ôð ©¦¦©¨¦§¦¨©§¨§©¦¥§¥§¥

éëéîñ,mde ,zepaxl eknqpy mipa ipy el eclep -déøa úLL áø §¦¥©¥¤§¥
.éãéà áøc déøa òLBäé éaøå ,éãéà áøc§©¦¦§©¦§ª©§¥§©¦¦

àzðäk àðáéñð àì éà ,àtt áø øîà,zpdk `yep iziid `l m` - ¨©©¨¨¦Ÿ§¦§¨¨©§¨
éøzòéà àì.xyrzn iziid `l -àðáéñð àì éà ,àðäk áø øîà Ÿ¦©§¦¨©©©£¨¦Ÿ§¦§¨

éàìb àì ,àzðäk.l`xyi ux`l laan dleb iziid `l -déì eøîà ¨©§¨Ÿ§©¨§¥
,`pdk axl,úéìb äøBz íB÷îì àäå,mdl xn` .yper df oi` ok m`e §¨¦§¨§¥

éLðéà éìâãk éàìb àìmilery miyp` x`y jxck izilb `l - Ÿ§©¦§¨¥¦§¥
iytp zpkq zngn ,igxk lr izilb `l` ,mpevxn l`xyi ux`l

.zeklnd zni`e
:zeyx zcerqn dpdpd yper edn zx`an `xnbd,÷çöé éaø øîà̈©©¦¦§¨

óBqì ,úeLøä úceòqî äðäpä ìk`edøîàpL ,äìBb(c e qenr) ¨©¤¡¤¦§©¨§©¤¤¤¡©
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,mqepik mewnn milbre ,o`vdáéúëejk xg`(f e my)eìâé äzò ïëì' §¦¨¥©¨¦§
'íéìb Làøa.mlek iptl elbi - §ŸŸ¦

lka cerql daxnd mkg cinlz ly eteq dn zx`an `xnbd
:mewnïðaø eðz,`ziixaaBúceòñ äaønä íëç ãéîìz ìk ¨©¨¨¨©§¦¨¨©©§¤§¨

[cerql-]óBñ ,íB÷î ìëaenvr z` libxdy zngn ,eteq - §¨¨
y ,dax dlik`lBúéa úà áéøçîlk xkene epenn dlkny - ©£¦¤¥

,zepefn zbydl eilkBzLà úà ïîìàîedidzy mxeby - §©§¥¤¦§
,lbxedy itk lek`l ytgl dlebyk ,dig dpnl`kúà ízééîe§©¥¤

åéìæBb,miig minezik md s`y ,[eicli-],epnî çkzLî Bãeîìúå ¨¨§©§¦§©¥©¦¤

,eilr xefgl weqr epi`y itlåéìò úBàa úBaø úB÷Bìçîe- ©£©¨¨¨
mipeepg mr zeaixne ,ecenlz gkyy zngn dklda zewelgn

,eizecerq liaya dtwda zepefn mdn gwelyíðéà åéøáãe§¨¨¥¨
íéòîLð,milawzn -,åéáà íLå Baø íLå íéîL íL ìlçîejky ¦§¨¦§©¥¥¨©¦§¥©§¥¨¦

ie` ,dxez cnly df ly eiyrn mixrekn dnk ,zeixad zexne`
,dxez ecnily eaxl el ie` ,dxez ecnily eia`l elíL íøBâå§¥¥

,úBøBcä ìk óBñ ãò ,åéðá éðáìå åéðáìe Bì òøezlrn jezny ¨§¨¨§¦§¥¨¨©¨©
dpi`e xzeia znqxetn drxd ezbdpd ,mkg cinlz `edy

.zgkyp
:`xnbd zl`eyàéä éàîdaiyn .mxeby rx myd `ed dn - ©¦

:`xnbddéì eø÷ ,ééaà øîà,epal mi`xew -éøepz íéçî øaoa - ¨©©©¥¨¥©©¦©¥
.diefad ezepxbxb aexl ,dng zt lek`l ick ,mixepz mngn ly

:ztqep daeyz `xnbd daiyn,øîà àáøel mi`xewéa ãéwøî øa ¨¨¨©©§©¥¥
éáeëmicwxne miwgyny mipvild jxck ,zeiepga cwxn ly oa - ¥

.mxkya zezyl mdl epziy ick zeiepga
:ztqep daeyz `xnbd daiyn,øîà àtt áøel mi`xewéçìî øaC ©¨¨¨©©§©¥

éëðét.lke`l eze`z aexl ,zexrw jgln ly oa - ¦§¥
:ztqep daeyz `xnbd daiyn,øîà äéòîL áøel mi`xewCî øa ©§©§¨¨©©¨

òáøxkzynd jxck ,mdilr oyie uaexe eicba ltwn ly oa - ¨©
eyeal ltwn `l` ezhin lr akyle ezial jlil witqn epi`y

.oyie eizgz
oexqigde mkg cinlz za zgiwl zlrn zx`an `xnbd

:ux`d mr za zgiwlayïðaø eðz,`ziixaaìk íãà øBkîé íìBòì ¨©¨¨§¨¦§¨¨¨
L ,íëç ãéîìz úa àOéå Bì LiM äîelit` f`íà`ed onf xg`l ©¤¤§¦¨©©§¦¨¨¤¦

äìBb Bà úî,ezian,íéîëç éãéîìz åéðaL Bì çèáeîmn`y itl ¥¤§¨¤¨¨©§¦¥£¨¦
enk dax dciwyae zefixfa dxez cenila mze` dlibxne zcnln

,dia` ziaa dz`xy,äìBb Bà úî íàL ,õøàä íò úa àOé ìàå§©¦¨©©¨¨¤¤¦¥¤
elcbi.õøàä énò åéðä¨©¥¨¨¤

ïðaø eðz,`ziixaaBì LiM äî ìk íãà øBkîé íìBòìúa àOéå , ¨©¨¨§¨¦§¨¨¨©¤¤§¦¨©
.íëç ãéîìúì Bza àéOéå ,íëç ãéîìzeì ìLîaexir ,`ed dféáðò ©§¦¨¨§©¦¦§©§¦¨¨¨¨§¦§¥

,ïôbä éáðòa ïôbä`edyìa÷úîe äàð øác.mirneylúa àOé àìå ©¤¤§¦§¥©¤¤¨¨¨¤¦§©¥§Ÿ¦¨©
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ה'תש"גכח מנחם אביום ראשון

חומש: שופטים, פ' ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קלה־קלט.

תניא: ט. אהוביי . . . קיד פי התורה.

ַנִים ֵהם: ְכָלל – ׁשְ ֳחִלי ַהּגּוף ּבִ ְרֵכי ָהְרפּוָאה ּבָ ּדַ

ֻקְלָקל חֹוֶלה ְוָחלּוׁש. א( ְלַרּפֹאת ֶאת ָהֵאֶבר אֹו ַהּכַֹח ַהּמְ

רּו ַעל ָהֵאֶבר ְוֹכַח ַהחֹוֶלה, ְלַרּפֹאתֹו. ּבְ ר ֵהם ִיְתּגַ ִריִאים, ֲאׁשֶ ק ֶאת ָהֵאָבִרים ְוַהּכֹחֹות ַהּבְ ב( ְלַחּזֵ

ים טֹוִבים. ׁשּוָבה ּוַמֲעׂשִ ְרֵכי ָהֲעבֹוָדה: ּתְ ֵני ּדַ ֶפׁש ֵהם ׁשְ ֳחִלי ַהּנֶ ה ּבָ ְגָמא ִמּזֶ ַהּדֻ

ה'תש"גכט מנחם אביום שני

חומש: שופטים, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמ־קמד.

תניא: ע"כ אהוביי . . . ציון כו'.

עס דארף זיין עבודה בכח עצמו. העכער איז אז מ'נעהמט פאר'ן הַאנט און מ'פירט. 
טייערער איז אז עס איז בכח עצמו.

ד ּומֹוִביִלים. ָיָקר יֹוֵתר הּוא –  ּיָ ּנֹוְטִלים ּבַ ֹכַח ַעְצמֹו. ַנֲעֶלה יֹוֵתר הּוא – ׁשֶ ְצִריָכה ִלְהיֹות ֲעבֹוָדה ּבְ
ֹכַח ַעְצמֹו. ר ֶזה ּבְ ֲאׁשֶ ּכַ

ה'תש"גל מנחם אב, ר"חיום שלישי
ד, ּוַמְתִחיִלים ִלְתקֹוַע  ְך ַהּיֹום ּתֹוְקִעים ְלִהְתַלּמֵ ֶמׁשֶ ּבְ ינּו, ׁשֶ ֵבית ַרּבֵ ְנָהג ּבְ ַמְתִחיִלים לֹוַמר ְלָדִוד ה' אֹוִרי. ַהּמִ

ֹראׁש ֹחֶדׁש.  ה ִמּיֹום ב' ּדְ ִפּלָ ַאַחר ַהּתְ
חומש: שופטים, שלישי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: קמה־קנ.
תניא: י. אד"ש וחיים . . . נשמתן כו'.

ַרב  "ֶזֶכר  ְתִחיל  ַהּמַ ּבּור  ּדִ ּוְלֻדְגָמא:  ְקָצִרים.  ַמֲאָמִרים  ה  ְתִחּלָ ּבִ אֹוֵמר  ָהָיה  ָהֶאְמָצִעי  ַאְדמֹו"ר 
ס. ְדּפָ ֲאִריכּות יֹוֵתר ְקָצת ֵמַהּנִ ִכים – ּבַ ה ֶהְמׁשֵ ָ ּשׁ ׁשִ ּדּור, ֶנֶאְמרּו ּבְ ּסִ ּבַ טּוְבָך" – ּוֵבאּורֹו – ׁשֶ

ה'תש"גא אלול, ר"חיום רביעי

חומש: שופטים, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: א־ט. א־ג.

תניא: והנה . . . 230 עומדין וכו'.

ל  ּבֵ ּקִ יד( ׁשֶ ּגִ י ִמּמֹוִרי )ָהַרב ַהּמַ ְלּתִ ֵקן: ִקּבַ נּו ַהּזָ ִנים, ָאַמר לֹו ַרּבֵ ע ׁשָ ׁשַ ן ּתֵ ַמח ֶצֶדק" ּבֶ ָהָיה ַה"ּצֶ ׁשֶ ּכְ
ּפּוִרים,  ַהּכִ רֹאׁש ֹחֶדׁש ֱאלּול ַעד יֹום  ּדְ ִני  ׁשֵ ִמּיֹום  ר  דּוַע, ֲאׁשֶ ַהּיָ ם מֹורֹו  ׁשֵ ּבְ ם טֹוב(  ַעל ׁשֵ ִמּמֹורֹו )ַהּבַ
ָרִקים: ט  ה ּפְ ָ ּשׁ ים ְוׁשִ לֹשִׁ ּפּוִרים ׁשְ ים, ּוְביֹום ַהּכִ ִהּלִ ְרֵקי ּתְ ה ּפִ לֹשָׁ ְך ַהּיֹום ׁשְ ֶמׁשֶ ָכל יֹום ָויֹום ּבְ יֹאְמרּו ּבְ
רֹאׁש ֹחֶדׁש,  יֹום ב ּדְ ּלֹא ִהְתִחיל ּבְ ָנה, ט ַאַחר מּוָסף, ט ַאַחר ְנִעיָלה. ּוִמי ׁשֶ ֵ ל ִנְדֵרי, ט ֹקֶדם ַהּשׁ ֹקֶדם ּכָ

ִלים. ר ֶהֱחִסיר ַיׁשְ הּוא עֹוֵמד ּבֹו, ְוֶאת ֲאׁשֶ אֹותֹו יֹום ׁשֶ ַיְתִחיל ּבְ

יום 
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יום 
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היום יום . . . ס

ה'תש"גב אלוליום חמישי

חומש: שופטים, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: י־יז. ד־ו.

תניא: והנה . . . קטז נפשו כתיב.

ְוִיְרָאתֹו  ֵרְך  ִיְתּבָ ה'  ַאֲהַבת  ּבְ ְיָקִרים  ֲחָפִצים  ה  ּמָ ּכַ ֶהם  ּבָ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ֵחֶפץ",  "ֶאֶרץ  ִנְקְראּו  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ
ָכל  ּבְ ר  ֲאׁשֶ הּוא,  רּור  ּבָ ָבר  ּדָ עֹוֵרר.  ּמְ ּבַ א  ֶאּלָ לּוי  ּתָ ַהּטֹובֹות  ּדֹות  ַהּמִ ּלּוי  ּגִ ַבר  ּדְ ְוֵאין  טֹובֹות,  ּוִמּדֹות 
לּוי  ן ֲהלֹא ַהּכֹל ּתָ ֵקרּוב ְוִרחּוק, ְוִאם ּכֵ ל הּוא ַרק ּבְ ים, ְוַהֶהְבּדֵ ֶחְלֵקי ָהֲאָדָמה ִנְמָצִאים ַמְעְינֹות ַמִים ַחּיִ

ַהחֹוֵפר ְוֹכַח ַסְבָלנּותֹו ּוְמִתינּותֹו. ּבְ

ִפי  ּכְ ְוִלְפֹעל  ַלֲעׂשֹות  ּוַמְכִריָחם  ַהּכֹחֹות,  ל  ּכָ ַעל  ד  ּוְמַפּקֵ ַהּגֹוֵזר  ֶעְליֹון  ּכַֹח  הּוא  ָהָרצֹון  ׁשֶ ְוֵכיָון 
ֵהן  ַעְצמֹו  ּבְ ֵהן  ְוַלֲעׂשֹות  ִלְפֹעל  ָהָרצֹון  ֶאת  ְלעֹוֵרר  הּוא  ָהֲעבֹוָדה  ר  ִעּקַ ֵאפֹוא  ן  ּכֵ ִאם  ּלֹו,  ׁשֶ ֻקּדֹות  ַהּפְ

זּוָלתֹו. ּבְ

ה'תש"גג אלוליום ששי

חומש: שופטים, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: יח־כב. ז־ט.

תניא: והנה מדת . . . בא כו'.

ְלָבֵרר  ְצִריָכה  זֹו  ָמה  ְנׁשָ ר  ֲאׁשֶ ּכֹוָננּו",  ֶגֶבר  ִמְצֲעֵדי  "ֵמה'  י  ּכִ יֹוֵדַע  ָרִטית  ּפְ ָחה  ּגָ ַהׁשְ ּבְ ֲאִמין  ַהּמַ
ָבר  ה ַהּדָ ִריַאת ָהעֹוָלם, ִהּנֵ ַעת ּבְ ְ ם ִמּשׁ ִנים, אֹו ּגַ ָ ּשׁ לֹוִני. ּוֵמאֹות ּבַ ָמקֹום ּפְ רּור ְוִתּקּון ּבְ ן ֵאיֶזה ּבֵ ּוְלַתּקֵ
ה  זּו ִהּנֵ ָמה ַהּלֵ נֹו, ְוַגם ְנׁשָ בֹוא ְלָבְררֹו ּוְלַתּקְ ּתָ ָמה ׁשֶ ׁשָ ה ְלאֹוָתּה ַהּנְ ן ְמַחּכֶ ּקֵ ֵרר אֹו ְלִהְתּתַ ִריְך ְלִהְתּבָ ּצָ ׁשֶ

ל ָעֶליָה. ר ֻהּטַ ן ֶאת ֲאׁשֶ ה ִלְזַמן ְיִריָדָתּה ְלָבֵרר ּוְלַתּקֵ ֵמָאז ֶנֱאְצָלה ְוִנְבְרָאה, ִהיא ְמַחּכָ

ה'תש"גד אלולשבת

חומש: שופטים, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כג־כח. י־יב.

תניא: יא. להשכילך . . . הגנוז.

ֶפר  ּסֵ ַגע ּבַ ּנָ קֹום ׁשֶ ּמָ ית ּבַ ּלִ ק ַהּטַ ִריָאה ּוְבסֹוָפּה, נֹוׁשֵ ת ַהּקְ ְתִחּלַ יתֹו ּבִ ַטּלִ ְרכֹות ַהּתֹוָרה: נֹוֵגַע ּבְ ֵסֶדר ּבִ
ֶפר ּתֹוָרה ְוקֹוֵרא. ָניו, ְקָצת, ְלָיִמין, ּוְמָבֵרְך. ּפֹוֵתַח ַהּסֵ ֶפר ּתֹוָרה, ַמְפֶנה ּפָ ּתֹוָרה, ּגֹוֵלל ַהּסֵ

ב  ֶכל, ִאיׁש – ַמֲעַלת ַהּלֵ ָאִרים: ָאָדם – ַמֲעַלת ַהּמִֹחין ְוַהּשֵׂ ָעה ּתְ ָנם ַאְרּבָ י, ֶיׁשְ ַמֲעַלת ִמין ָהֱאנֹוׁשִ ּבְ
ר ַעל ַעְצמֹו  ּבֵ ֶבר – ִמְתּגַ יֶהם, ּגֶ ּתֵ ׁשְ ִמּדֹות, אֹו ּבִ ֶכל אֹו ּבְ ׂשֵ ֶאָחד ֵמֶהם ּבְ ּדֹות, ֱאנֹוׁש – ַהֲחִליׁשּות ּבְ ְוַהּמִ
ֶגֶבר עֹוֵסק ִעם ָהֱאנֹוׁש  ִמּדֹות, ַהְינּו ּדְ ֶכל אֹו ּבְ ׂשֵ ֲעלֹות אֹו ּבְ יג ַאַחת ַהּמַ ִניעֹות ְוִעּכּוִבים ְלַהּשִׂ ְלָהִסיר ַהּמְ

יהֹו ְלַמֲעַלת ִאיׁש אֹו ָאָדם. ְלַהְגּבִ

ֲעלֹות  ל אֹוָתם ַהּמַ ָנם ּכָ ֱאנֹוׁש ֶיׁשְ ַגם ּבֶ ֶהְכֵרַח ּדְ ר ַלֲעׂשֹות ֵמֱאנֹוׁש ִאיׁש אֹו ָאָדם, ֲהֵרי ּבְ ֶאְפׁשָ ּוֵמַאַחר ּדְ
ָאָדם. ִאיׁש ְוַגם ּבְ ָנם ּבְ ׁשְ ּיֶ ׁשֶ

יום 
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v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ג  אב מנחם כ"ח ראשון יום פסח  קרבן בהקרבת יום טבול

:· ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ÁÒÙ Ô·¯˜ ˙ÂÎÏ‰ìçL úî àîè§¥¥¤¨
,åéìò äfäå ìáhL ét ìò óà ¯ øNò äòaøàa úBéäì BlL éòéáL§¦¦¤¦§§©§¨¨¨¨©©¦¤¨©§ª¨¨¨
àlà ,åéìò ïéèçBL ïéà ¯ áøòì íéLã÷ ìëàì éeàø àeä éøäå©£¥¨¤¡Ÿ¨¨¦¨¤¤¥£¦¨¨¤¨
Lôðì íéàîè eéä øLà ,íéLðà éäéå" :øîàpL ,éðL çñôì äçãð¦§¤§¤©¥¦¤¤¡©©§¦£¨¦£¤¨§¥¦§¤¤
íà ,eìàL äæ ìòå ..."àeää íBia çñtä úBNòì eìëé àìå ,íãà̈¨§Ÿ¨§©£©¤©©©§©¤¨£¦

.íäéìò ïéèçBL ïéàL Løôe ,áøòì eìëàé íäå íäéìò èçMé¦¨¥£¥¤§¥Ÿ§¨¤¤¥¥¤¥£¦£¥¤
עליו  "שוחטין יום' 'טבול שרץ טמא הרמב"ם לדעת

הפסח" את אוכל שמשו כשיעריב ולערב שיטבול (לעיל אחר

שוחטין ה"א) "אין והזאה טבילה לאחר גם מת טמא אבל ,
בגמרא  כי חולק והראב"ד שני". לפסח נדחה אלא עליו

ב) צ, שוחטים (פסחים מת, טמא גם יום, טבול שכל משמע
הפסח. את עליו

מתים  טמאי היו במדבר האנשים הרמב"ם, ולדעת
שלהם  השביעי ביום משה את שאלו וטבילה הזאה ולאחר
ויאכלוהו  הפסח עליהם ישחט האם בניסן, בארבעה שחל
טעו  הראב"ד לדעת אבל שוחטים. שאין והשיבם בערב,

לשאול ובאו וטבילה, הזאה לפני זמן xg`lושחטו שעבר
עולה  והטבילה ההזאה לפני שהביאו הקרבן האם השחיטה
היו  וטבילה הזאה היתה אילו אך עולה, שאינו והשיב להם

יום. טבול כל כמו עליהם שוחטים
הרמב"ם: לשיטת ראיה להביא שרצו ויש

ב)הגמרא כה, במצוה (סוכה ש'עוסק זה ממאורע לומדת
קבורת  במצוות עסקו אנשים אותם כי המצוה', מן פטור
נמנע  זה ידי שעל אף ונטמאו הפסח לפני ימים שבעה המת
(וחייבים  יותר חמורה שהיא פסח קרבן מצוות קיום מהם
פוטר  המת קבורת במצוות העיסוק כי - ביטולה) על כרת

הפסח. ממצוות בה העוסקים את
יכולים  וטבילה הזאה שאחר הראב"ד כשיטת נאמר ואם
ובאו  כן לפני שחטוהו שבטעות אלא הפסח, את לשחוט היו
שטימאו  מזה ראיה אין השחיטה, זמן שעבר לאחר לשאול
שהרי  המצוה' מן פטור במצוה ש'עוסק הפסח לפני עצמם
את  ולהקריב מועד מבעוד עצמם את לטהר יכולים היו

הפסח!
שבכך  שידעו אף עצמם שטמאו הרמב"ם לשיטת אבל
ש'עוסק  ראיה זו הרי - הפסח את מלהקריב מהם ימנע

המצוה'. מן פטור במצוה
(mixt` dpgn .a ,dk keq zeig u"xdn)

ה'תשע"ג  אב מנחם כ"ט שני יום לערל  מצה אכילת

:Á ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ÁÒÙ Ô·¯˜ ˙ÂÎÏ‰úéæk ìëàL ìøò̈¥¤¨©§©¦
"Ba" ;"Ba ìëàé àì ìøò ìëå" :øîàpL ,ä÷Bì ¯ çñtä øNaî¦§©©¤©¤¤¤¡©§¨¨¥ŸŸ©
øzî ïëå .øBøîe ävî àeä ìëBà ìáà ,ìëBà BðéàL àeä¤¥¥£¨¥©¨¨§¥ª¨

.øéëNìe áLBz øâì øBøîe ävî ìéëàäì§©£¦©¨¨§¥¨§¨¦
התוספות ב)והקשו כח, ללמד (פסחים כתוב צריך מדוע :

אלא  לו לאסור סברא אין והרי מצה, באכילת מותר שערל
הם  ומרור מצה אך וכיו"ב) קרבן (כגון שבקדושה דבר

קדושה? בו שאין רגיל מאכל
בא הפסוק שאין לערל,xizdlותירצו ומרור מצה אכילת

ש  לומר שחיוב aiigאלא לומר מקום היה כי כישראל, בהם
פסח  אוכל שאינו ומי פסח באכילת תלוי ומרור מצה אכילת

ומרור. ממצה פטור
"וכן בהמשך הרמב"ם מדברי מצה xzenאך להאכיל

שהערל  מלמד שהכתוב שפירש משמע תושב" לגר ומרור
לאסור. מקום היה הפסוק ולולא באכילתם מותר

המחלוקת: וביאור
נובע  פסח בקרבן ערל אכילת איסור התוספות לדעת

שאי  ומרור מצה ולכן כקרבן, קדושתו קדושה מדין בהם ן
שייך  אינו הדין הרמב"ם לדעת ואילו לזה. דומים אינם

ה'חינוך' שביאר כפי אלא הקרבן, יג)לקדושת :(מצוה
לאות  אותו עושין שאנו אחר משומד, בו יאכל "...שלא
השכינה  כנפי תחת לחסות הזמן באותו שבאנו ולזכרון
למי  ממנו שנאכיל ראוי אין והאמונה, התורה בברית ונכנסנו

מזה". היפך שהוא
המצוות בספר כתב הרמב"ם קל"ה)ואמנם שבכל (ל"ת

אך  פסח, בקרבן רק ולא ערל באכילת איסור יש הקדשים
דינם  הקדשים וכל מתרומה, נלמד זה שאיסור שם ביאר
היותו  מצד אינו בפסח המיוחד שהאיסור ונמצא כתרומה.
שבקרבן  הייחודי התוכן מצד אלא הקדשים) (ככל קרבן
לאסור  מקום היה כן ואם מצרים, ליציאת כזכר הבא פסח
ולכן  מצרים, ליציאת כזכר הבאים ומרור מצה גם לערל

להתירם. הכתוב הוצרך
(gp 'iq ,a (wi'viiaeleq) ycew ixxd)

ה'תשע"ג  אב מנחם ל' שלישי יום יושב? המלך מדוע

:‚ ‰ÎÏ‰ ‚ ˜¯Ù ‰‚È‚Á ˙ÂÎÏ‰àø÷iL àeä ,Cìnäå§©¤¤¤¦§¨
.áLBé àeäLk àøB÷å ...íäéðæàa§¨§¥¤§¥§¤¥

א)בגמרא כא, להיות (מגילה צריכה התורה שקריאת נאמר
עמדי". עמוד פה "ואתה הפסוק מן זאת ולמדים בעמידה,

להלכה גם נפסק א)כך קמ"א, או"ח קורא (ש"ע מדוע כן ואם .
יושב? כשהוא התורה את המלך

הירושלמי לדעת ב)אמנם, כז, בתורה (מגילה לקרוא האיסור
הציבור. כבוד משום אלא התורה כבוד משום אינו מיושב
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ה'תשע"ג  אב מנחם כ"ח ראשון יום פסח  קרבן בהקרבת יום טבול

:· ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ÁÒÙ Ô·¯˜ ˙ÂÎÏ‰ìçL úî àîè§¥¥¤¨
,åéìò äfäå ìáhL ét ìò óà ¯ øNò äòaøàa úBéäì BlL éòéáL§¦¦¤¦§§©§¨¨¨¨©©¦¤¨©§ª¨¨¨
àlà ,åéìò ïéèçBL ïéà ¯ áøòì íéLã÷ ìëàì éeàø àeä éøäå©£¥¨¤¡Ÿ¨¨¦¨¤¤¥£¦¨¨¤¨
Lôðì íéàîè eéä øLà ,íéLðà éäéå" :øîàpL ,éðL çñôì äçãð¦§¤§¤©¥¦¤¤¡©©§¦£¨¦£¤¨§¥¦§¤¤
íà ,eìàL äæ ìòå ..."àeää íBia çñtä úBNòì eìëé àìå ,íãà̈¨§Ÿ¨§©£©¤©©©§©¤¨£¦

.íäéìò ïéèçBL ïéàL Løôe ,áøòì eìëàé íäå íäéìò èçMé¦¨¥£¥¤§¥Ÿ§¨¤¤¥¥¤¥£¦£¥¤
עליו  "שוחטין יום' 'טבול שרץ טמא הרמב"ם לדעת

הפסח" את אוכל שמשו כשיעריב ולערב שיטבול (לעיל אחר

שוחטין ה"א) "אין והזאה טבילה לאחר גם מת טמא אבל ,
בגמרא  כי חולק והראב"ד שני". לפסח נדחה אלא עליו

ב) צ, שוחטים (פסחים מת, טמא גם יום, טבול שכל משמע
הפסח. את עליו

מתים  טמאי היו במדבר האנשים הרמב"ם, ולדעת
שלהם  השביעי ביום משה את שאלו וטבילה הזאה ולאחר
ויאכלוהו  הפסח עליהם ישחט האם בניסן, בארבעה שחל
טעו  הראב"ד לדעת אבל שוחטים. שאין והשיבם בערב,

לשאול ובאו וטבילה, הזאה לפני זמן xg`lושחטו שעבר
עולה  והטבילה ההזאה לפני שהביאו הקרבן האם השחיטה
היו  וטבילה הזאה היתה אילו אך עולה, שאינו והשיב להם

יום. טבול כל כמו עליהם שוחטים
הרמב"ם: לשיטת ראיה להביא שרצו ויש

ב)הגמרא כה, במצוה (סוכה ש'עוסק זה ממאורע לומדת
קבורת  במצוות עסקו אנשים אותם כי המצוה', מן פטור
נמנע  זה ידי שעל אף ונטמאו הפסח לפני ימים שבעה המת
(וחייבים  יותר חמורה שהיא פסח קרבן מצוות קיום מהם
פוטר  המת קבורת במצוות העיסוק כי - ביטולה) על כרת

הפסח. ממצוות בה העוסקים את
יכולים  וטבילה הזאה שאחר הראב"ד כשיטת נאמר ואם
ובאו  כן לפני שחטוהו שבטעות אלא הפסח, את לשחוט היו
שטימאו  מזה ראיה אין השחיטה, זמן שעבר לאחר לשאול
שהרי  המצוה' מן פטור במצוה ש'עוסק הפסח לפני עצמם
את  ולהקריב מועד מבעוד עצמם את לטהר יכולים היו

הפסח!
שבכך  שידעו אף עצמם שטמאו הרמב"ם לשיטת אבל
ש'עוסק  ראיה זו הרי - הפסח את מלהקריב מהם ימנע

המצוה'. מן פטור במצוה
(mixt` dpgn .a ,dk keq zeig u"xdn)

ה'תשע"ג  אב מנחם כ"ט שני יום לערל  מצה אכילת

:Á ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ÁÒÙ Ô·¯˜ ˙ÂÎÏ‰úéæk ìëàL ìøò̈¥¤¨©§©¦
"Ba" ;"Ba ìëàé àì ìøò ìëå" :øîàpL ,ä÷Bì ¯ çñtä øNaî¦§©©¤©¤¤¤¡©§¨¨¥ŸŸ©
øzî ïëå .øBøîe ävî àeä ìëBà ìáà ,ìëBà BðéàL àeä¤¥¥£¨¥©¨¨§¥ª¨

.øéëNìe áLBz øâì øBøîe ävî ìéëàäì§©£¦©¨¨§¥¨§¨¦
התוספות ב)והקשו כח, ללמד (פסחים כתוב צריך מדוע :

אלא  לו לאסור סברא אין והרי מצה, באכילת מותר שערל
הם  ומרור מצה אך וכיו"ב) קרבן (כגון שבקדושה דבר

קדושה? בו שאין רגיל מאכל
בא הפסוק שאין לערל,xizdlותירצו ומרור מצה אכילת

ש  לומר שחיוב aiigאלא לומר מקום היה כי כישראל, בהם
פסח  אוכל שאינו ומי פסח באכילת תלוי ומרור מצה אכילת

ומרור. ממצה פטור
"וכן בהמשך הרמב"ם מדברי מצה xzenאך להאכיל

שהערל  מלמד שהכתוב שפירש משמע תושב" לגר ומרור
לאסור. מקום היה הפסוק ולולא באכילתם מותר

המחלוקת: וביאור
נובע  פסח בקרבן ערל אכילת איסור התוספות לדעת

שאי  ומרור מצה ולכן כקרבן, קדושתו קדושה מדין בהם ן
שייך  אינו הדין הרמב"ם לדעת ואילו לזה. דומים אינם

ה'חינוך' שביאר כפי אלא הקרבן, יג)לקדושת :(מצוה
לאות  אותו עושין שאנו אחר משומד, בו יאכל "...שלא
השכינה  כנפי תחת לחסות הזמן באותו שבאנו ולזכרון
למי  ממנו שנאכיל ראוי אין והאמונה, התורה בברית ונכנסנו

מזה". היפך שהוא
המצוות בספר כתב הרמב"ם קל"ה)ואמנם שבכל (ל"ת

אך  פסח, בקרבן רק ולא ערל באכילת איסור יש הקדשים
דינם  הקדשים וכל מתרומה, נלמד זה שאיסור שם ביאר
היותו  מצד אינו בפסח המיוחד שהאיסור ונמצא כתרומה.
שבקרבן  הייחודי התוכן מצד אלא הקדשים) (ככל קרבן
לאסור  מקום היה כן ואם מצרים, ליציאת כזכר הבא פסח
ולכן  מצרים, ליציאת כזכר הבאים ומרור מצה גם לערל

להתירם. הכתוב הוצרך
(gp 'iq ,a (wi'viiaeleq) ycew ixxd)

ה'תשע"ג  אב מנחם ל' שלישי יום יושב? המלך מדוע

:‚ ‰ÎÏ‰ ‚ ˜¯Ù ‰‚È‚Á ˙ÂÎÏ‰àø÷iL àeä ,Cìnäå§©¤¤¤¦§¨
.áLBé àeäLk àøB÷å ...íäéðæàa§¨§¥¤§¥§¤¥

א)בגמרא כא, להיות (מגילה צריכה התורה שקריאת נאמר
עמדי". עמוד פה "ואתה הפסוק מן זאת ולמדים בעמידה,

להלכה גם נפסק א)כך קמ"א, או"ח קורא (ש"ע מדוע כן ואם .
יושב? כשהוא התורה את המלך

הירושלמי לדעת ב)אמנם, כז, בתורה (מגילה לקרוא האיסור
הציבור. כבוד משום אלא התורה כבוד משום אינו מיושב
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מכבוד  גדול המלך שכבוד מאחר כי לומר יש זה ולפי
שלנו הגמרא משמעות אך לשבת. המלך רשאי (שם)הציבור,

התורה, כבוד משום היא בעמידה התורה שקריאת היא,
לו  הותר איך המלך, מכבוד גדול התורה שכבוד וכיון

בישיבה? התורה את לקרוא
לבאר: ויש

הקריאה  כאשר רק הוא בישיבה בתורה לקרוא האיסור
אבל  הקריאה, חובת ידי השומעים את להוציא כדי באה
כמו  התורה, לימוד לשם אלא זו למטרה אינה המלך קריאת

הרמב"ם א)שכתב את (בהלכה לזרז היא הקריאה שמטרת
במצוות. העם

הגמרא נוסף: לימוד,(שם)הסבר סוגי שני בין מחלקת
וקלי  'רכים' קטעים כלומר, מיושב", קשות מעומד, "רכות

בישיבה. - להבנה קשים ואילו בעמידה, נקראים הבנה
פרשות, כמה וכוללת ארוכה המלך שקריאת ומכיוון
למלך  הותר ולכן ההבנה. על תקשה בעמידה קריאתה

יושב". "כשהוא לקרוא
(` ,`n dheq ray x`a)

ה'תשע"ג  אלול א' רביעי יום קבוע? מום - מברייתו שינוי

:Â ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ˙Â¯ÂÎ· ˙ÂÎÏ‰,æò ïéîk äãìiL ìçø̈¥¤¨§¨§¦¥
øBëa Cà" :øîàpL ,äøBëaä ïî øeèt ¯ ìçø ïéîk äãìiL æò Bà¥¤¨§¨§¦¨¥¨¦©§¨¤¤¡©©§
úö÷î Ba äéä íàå .øBL BøBëáe ,øBL àeä äéäiL ãò ,"øBL©¤¦§¤§§¦¨¨¦§¨
íeî Eì ïéàL ;òeá÷ íeî ìòa àeäå ,øBëa äæ éøä ¯ Bnà éðîéñ¦¨¥¦£¥¤§§©©¨©¤¥§

.Búiøa éepMî ìBãb̈¦¦§¦¨
בגמרא רש"י מדברי ב)גם ג, 'שינוי (בכורות כי עולה

הזה  שוולד לכך הסיבה גם וזו קבוע', 'מום הוא מברייתו'
הקדשים. ענייני ליתר גם פסול

הרמב"ם שיטת גם שזו לפי ונראה ה"ה, פ"ג, מזבח איסורי (הל'

הי"א) שם והלח"מ שם, הכס"מ פי פירוש על אף "הנדמה, שכתב:
שילדה  רחל כיצד, למזבח. פסול הוא הרי כלאים שאינו

בו שיש פי על אף - כבש כמין שילדה ועז עז מקצת כמין
קבוע  מום כבעל פסול אחר, למין דומה והוא הואיל סימנין,

השינוי". מן גדול מום לך שאין
מצד  הוא הפסול הרמב"ם שלשיטת מפרשים יש אמנם,

שם)'נדמה' איסו"מ המשנה מרכבת שנולד (ראה וולד היינו
יותר  דומה אלא למינו דומה אינו אך רגילה מהתעברות

המשנה דין את כי מיוחד, פסול וזהו אחר, נז,למין (בכורות

והטריפה.."א) הכלאים מן חוץ להתעשר לדיר נכנסין "הכל
– עז' 'או לכלאים; פרט – כשב' או 'שור מהפסוק למדים
בהגדרת  נכלל שאינו נפרד פסול שזהו היינו לנדמה...", פרט

'מום'.
מסיבה  או מום מחמת פסול זהו האם מינה' ו'נפקא
אינה  אך קבוע, מום בעל על שחלה תמורה לגבי - אחרת

'נדמה' על יב)חלה בכורות שיטמ"ק .(ראה
(gi ,ai mixeka 'ld awri zpyn)

ה'תשע"ג  אלול ב' חמישי יום שנה  על משנה בהמה מעשר

:‰ ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ˙Â¯ÂÎ· ˙ÂÎÏ‰ïî íéøOòî ïéà¥§©§¦¦
íàL ,éì äàøéå ...úøçà äðLa íéãìBpä ìò Bæ äðLa íéãìBpä©¨¦§¨¨©©¨¦§¨¨©¤¤§¥¨¤¦¤¦

.øNòî äæ éøä ¯ äðL ìò äðMî äîäa øOò¦¥§¥¨¦¨¨©¨¨£¥¤©£¥
חז"ל לומדים תעשר" "עשר הפסוק לשון (בכורות מכפל

ב): בהמה נג, מעשר אחד - מדבר הכתוב מעשרות "בשתי
חדשה  מתבואה דגן מעשרין שאין וכשם דגן". מעשר ואחד
על  משנה בהמה מעשר מעשרין אין כך ישנה, תבואה על

שנה.
זה  הרי שנה על משנה עישר ש"אם הרמב"ם למד ומנין

מעשר"?
משנה' ה'לחם תלמוד)מבאר ד"ה שם, התוס' דברי :(ע"פ

משנה  לעשר שאין דגן למעשר בהמה מעשר היקש כנגד
מההלכה ללמוד אפשר שנה ה"ד)על לעשר (לעיל המתירה

זה  כלאים שהם אלו אם וחומר: בקל מזה זה ועזים כבשים
דין  אינו כלאים שאינם וישן חדש מזה, זה מתעשרים בזה

מזה  זה שם)שיתעשרו שני (בכורות את לקיים אפשר והרי ?
לעשר  אין שלכתחילה מההיקש ללמוד – כאחד הלימודים

מעשר. זה הרי שבדיעבד וחומר' ומה'קל שנה על משנה
אבן' א)וה'טורי ב, ר"ה מילואים הרמב"ם:(אבני על הקשה

השנה)המשנה ראש מסכת שנים (בתחילת ראשי ארבעה מונה
והגמרא שונים, ב)לדינים ז, המשנה (שם אין מדוע שואלת

שקלים? לתרומת השנה ראש בניסן, האחד את מזכירה
כראש  בניסן האחד את מונה היתה המשנה אילו ומבארת:
הישנים  שהשקלים משתמע היה שקלים לתרומת השנה
הביא  אם והרי בדיעבד, אפילו ציבור לקרבנות פסולים

חובה. ידי יצא ישנים משקלים ציבור קרבנות
הן  להלכה, במשנה נקבעו השנה שראשי ונמצא
אם  שבדיעבד הרמב"ם, כדברי ואם בדיעבד, והן לכתחילה
המשנה  היתה לא המעשר, חל שנה על משנה בהמה עישר

בהמה! למעשר השנה ראש את למנות צריכה
ומבאר:

ראש  גם להימנות ראוי במשנה הנמנים השנה ראשי בין
ראש  את המשנה מונה ולכן לכתחילה, רק שתוקפו השנה
ראש  את מלמנות נמנעת זאת ובכל בהמה, למעשר השנה
אפשר  לכתחילה שגם מצינו כי השקלים, לתרומת השנה
השקלים  נאספו לא עדיין כאשר הישנים, מהשקלים לקחת

המשנה כדבר מ"ה)החדשים, פ"ד, החדש (שקלים בא "אם
הישנה". מן לאו ואם - חדשה מתרומה אותם לוקחים בזמנו
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ה'תשע"ג  אלול ג' שישי יום השבת? את דוחה מצוה הידור האם

:ÂË ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ˙Â‚‚˘ ˙ÂÎÏ‰ézL åéðôì eéä̈§¨¨§¥
äaúáBç äúéäå ,äðîL úçàå äLeçk úçà ,øeaö ìL úBî §¥¤¦©©§¨§©©§¥¨§¨§¨©

,älçza äLeçk èçL íà ¯ íézMä èçLå ââLå ...úçàa íBiä©§©©§¨©§¨©©§©¦¦¨©§¨©§¦¨
àlà ,ãBò àìå ;úàhç ïaøwî øeèt ¯ äðîMä èçL Ck øçàå§©©¨¨©©§¥¨¨¦¨§©©¨§Ÿ¤¨

.älçzëì ,'èçLe äðîL àáä' :Bì íéøîBàL¤§¦¨¥§¥¨§Ÿ§©§¦¨
המועד  חול או חודש ראש בו שחל בשבת מדובר
היתה  הראשונה אם - שתים ושחט לחטאת שעיר ומקריבים
יש  המובחר', 'מן אינה כי להקריבה אין ולכתחילה כחושה,
השבת  כי המובחר', 'מן שהיא השמנה את גם להקריב

בהידור. המצוה קיום לצורך גם נדחית
אריה' ה'שאגת מוכיח נ)ומכאן בדיעבד (סי' אם שגם

שבת  הדוחה במצוה הרי בהידור, שלא המצוה נתקיימה
מלו  אם ולכן בהידור. המצוה את ולקיים לחזור וצריך מותר
בדיעבד, המילה' את מעכבין שאינן 'ציצין ונשארו בשבת

ואנוהו'. אֿלי 'זה משום לחתכם צריך
מיעקב' ה'כוכב יישב זה פי נ)ועל סי' דברי (ח"א את

אחר: במקום הרמב"ם
הרמב"ם ה"ז)כתב פ"ז ומוספין תמידין אף (הל' העומר, :

והקשה  כשר". ביום קצרוהו "אם - בלילה להקצר שמצוותו
משנה' א)בגמרא(שם):ה'לחם עב, שהאומר (מנחות אמרו

כיון  השבת את דוחה היא אין - כשרה ביום העומר שקצירת
הרמב"ם  פסק מדוע כן, ואם שבת. בערב לעשותה שאפשר

אפשר (בה"ד) לדעתו הרי השבת, דוחה העומר שקצירת
שבת? בערב לקצור
מובן: הנ"ל ולפי

אפשר  אם גם שבת דוחה המובחר מן מצוה קיום
וכיון  בהידור, אינו שהקיום אלא השבת מחילול להימנע
השבת. את דוחה היא הרי יותר, מהודרת בלילה שקצירה

השבת: את דוחה מצוה הידור כל שלא אומרים יש אך
מן  הוא כי שבת דוחה המובחר' 'מן קרבנות להביא ההידור
מיוחד  "אחד - אחד" הכבש מ"את ונלמד התורה

א)שבעדרו" כח, נדריכם"(מגילה "מבחר מזבח וכן איסורי הל' (ראה

ה"ח) מ"זה פ"ב הנלמד המצוות ובשאר במילה ההידור אבל ,
מדרבנן שהוא ואנוהו" אין)אֿלי ד"ה ב. מא, מנחות אינו (תוס'

השבת את ש)דוחה סי' ח"א, יעלה .(יהודה

ה'תשע"ג  אלול ד' קודש שבת עבירות  כמה על אחד קרבן

:‚ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ˙Â‚‚˘ ˙ÂÎÏ‰:eøîà äæ ìò øúé̈¥©¤¨§
áìç ìò äpàéáé àì ¯ Lîà ìëàL áìç ìò Búàhç Léøôä¦§¦©¨©¥¤¤¨©¤¤Ÿ§¦¤¨©¥¤

.øtk ¯ àéáä íàå ;íBiä ìëàL¤¨©©§¦¥¦¦¥
גורסים  ויש כיפר", הביא "ואם זו בהלכה גורסים יש
על  שהופרשה שהחטאת היינו כיפר", לא הביא "ואם
חלב  אכילת על לכפר יכולה אינה אתמול של חלב אכילת

בדיעבד. אפילו היום של
הגרסאות: לשתי הטעם לבאר ויש

החזרה  מלבד בשוגג, עבירה על קרבן בהבאת הצורך את
אופנים: בשני לפרש ניתן בתשובה,

מחמת  בה שדבק מהרע הנפש את לטהר בשביל א.
העבירה.

בגמרא שאמרו כשם העונש, מחילת בשביל ז,ב. (זבחים

שהיא ב) משום עולה, לפני באה שחטאת הדבר בטעם
במלך  שסרח "כאדם רש"י: ופירש שנכנס" כ"פרקליט
הרע  להעברת שייך אינו זה וענין פרקליטין". ידי על וריצהו

שיביא  עד מוחל שאינו המלך לריצוי אלא החוטא מנפש
פרקליט. ידי על המלך ריצוי בדוגמת קרבן,

הגרסאות: שתי חלוקות ובזה
חלב  על שהפריש שהקרבן כיפר", הביא "אם הגרסא לפי
הבאת  היום, החלב אכילת על גם לכפר יכול אתמול שאכל
חרטה  מבטאת הקרבן הבאת כי המלך, לריצוי היא הקרבן
מכפר  הקב"ה ואזי עוד יחטא שלא האדם של מלאה וקבלה

סו  באותו מדובר כאשר ולכן, עונשו. על ומוחל חטא לו ג
הפעמים  כל על מועילה ויחטא ישוב שלא אחת קבלה הרי
הפעמים. כל על מועיל הקרבן ריצוי וגם זה בחטא שחטא
הקרבן  כפרת כיפר" לא הביא "אם הגירסא לפי אך
שבכל  ומאחר החטא, מעשה ידי שעל הרע לטהרת שייכת
מיוחדת  פעולה צריך בנפשו, רע עוד נכנס חטא מעשה
על  לכפר יכול אינו אחד חטא על שהפריש והקרבן להסירו,

נוסף. חטא
(jli`e 7 'nr ,al zegiy ihewl)
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מכבוד  גדול המלך שכבוד מאחר כי לומר יש זה ולפי
שלנו הגמרא משמעות אך לשבת. המלך רשאי (שם)הציבור,

התורה, כבוד משום היא בעמידה התורה שקריאת היא,
לו  הותר איך המלך, מכבוד גדול התורה שכבוד וכיון

בישיבה? התורה את לקרוא
לבאר: ויש

הקריאה  כאשר רק הוא בישיבה בתורה לקרוא האיסור
אבל  הקריאה, חובת ידי השומעים את להוציא כדי באה
כמו  התורה, לימוד לשם אלא זו למטרה אינה המלך קריאת

הרמב"ם א)שכתב את (בהלכה לזרז היא הקריאה שמטרת
במצוות. העם

הגמרא נוסף: לימוד,(שם)הסבר סוגי שני בין מחלקת
וקלי  'רכים' קטעים כלומר, מיושב", קשות מעומד, "רכות

בישיבה. - להבנה קשים ואילו בעמידה, נקראים הבנה
פרשות, כמה וכוללת ארוכה המלך שקריאת ומכיוון
למלך  הותר ולכן ההבנה. על תקשה בעמידה קריאתה

יושב". "כשהוא לקרוא
(` ,`n dheq ray x`a)

ה'תשע"ג  אלול א' רביעי יום קבוע? מום - מברייתו שינוי

:Â ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ˙Â¯ÂÎ· ˙ÂÎÏ‰,æò ïéîk äãìiL ìçø̈¥¤¨§¨§¦¥
øBëa Cà" :øîàpL ,äøBëaä ïî øeèt ¯ ìçø ïéîk äãìiL æò Bà¥¤¨§¨§¦¨¥¨¦©§¨¤¤¡©©§
úö÷î Ba äéä íàå .øBL BøBëáe ,øBL àeä äéäiL ãò ,"øBL©¤¦§¤§§¦¨¨¦§¨
íeî Eì ïéàL ;òeá÷ íeî ìòa àeäå ,øBëa äæ éøä ¯ Bnà éðîéñ¦¨¥¦£¥¤§§©©¨©¤¥§

.Búiøa éepMî ìBãb̈¦¦§¦¨
בגמרא רש"י מדברי ב)גם ג, 'שינוי (בכורות כי עולה

הזה  שוולד לכך הסיבה גם וזו קבוע', 'מום הוא מברייתו'
הקדשים. ענייני ליתר גם פסול

הרמב"ם שיטת גם שזו לפי ונראה ה"ה, פ"ג, מזבח איסורי (הל'

הי"א) שם והלח"מ שם, הכס"מ פי פירוש על אף "הנדמה, שכתב:
שילדה  רחל כיצד, למזבח. פסול הוא הרי כלאים שאינו

בו שיש פי על אף - כבש כמין שילדה ועז עז מקצת כמין
קבוע  מום כבעל פסול אחר, למין דומה והוא הואיל סימנין,

השינוי". מן גדול מום לך שאין
מצד  הוא הפסול הרמב"ם שלשיטת מפרשים יש אמנם,

שם)'נדמה' איסו"מ המשנה מרכבת שנולד (ראה וולד היינו
יותר  דומה אלא למינו דומה אינו אך רגילה מהתעברות

המשנה דין את כי מיוחד, פסול וזהו אחר, נז,למין (בכורות

והטריפה.."א) הכלאים מן חוץ להתעשר לדיר נכנסין "הכל
– עז' 'או לכלאים; פרט – כשב' או 'שור מהפסוק למדים
בהגדרת  נכלל שאינו נפרד פסול שזהו היינו לנדמה...", פרט

'מום'.
מסיבה  או מום מחמת פסול זהו האם מינה' ו'נפקא
אינה  אך קבוע, מום בעל על שחלה תמורה לגבי - אחרת

'נדמה' על יב)חלה בכורות שיטמ"ק .(ראה
(gi ,ai mixeka 'ld awri zpyn)

ה'תשע"ג  אלול ב' חמישי יום שנה  על משנה בהמה מעשר

:‰ ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ˙Â¯ÂÎ· ˙ÂÎÏ‰ïî íéøOòî ïéà¥§©§¦¦
íàL ,éì äàøéå ...úøçà äðLa íéãìBpä ìò Bæ äðLa íéãìBpä©¨¦§¨¨©©¨¦§¨¨©¤¤§¥¨¤¦¤¦

.øNòî äæ éøä ¯ äðL ìò äðMî äîäa øOò¦¥§¥¨¦¨¨©¨¨£¥¤©£¥
חז"ל לומדים תעשר" "עשר הפסוק לשון (בכורות מכפל

ב): בהמה נג, מעשר אחד - מדבר הכתוב מעשרות "בשתי
חדשה  מתבואה דגן מעשרין שאין וכשם דגן". מעשר ואחד
על  משנה בהמה מעשר מעשרין אין כך ישנה, תבואה על

שנה.
זה  הרי שנה על משנה עישר ש"אם הרמב"ם למד ומנין

מעשר"?
משנה' ה'לחם תלמוד)מבאר ד"ה שם, התוס' דברי :(ע"פ

משנה  לעשר שאין דגן למעשר בהמה מעשר היקש כנגד
מההלכה ללמוד אפשר שנה ה"ד)על לעשר (לעיל המתירה

זה  כלאים שהם אלו אם וחומר: בקל מזה זה ועזים כבשים
דין  אינו כלאים שאינם וישן חדש מזה, זה מתעשרים בזה

מזה  זה שם)שיתעשרו שני (בכורות את לקיים אפשר והרי ?
לעשר  אין שלכתחילה מההיקש ללמוד – כאחד הלימודים

מעשר. זה הרי שבדיעבד וחומר' ומה'קל שנה על משנה
אבן' א)וה'טורי ב, ר"ה מילואים הרמב"ם:(אבני על הקשה

השנה)המשנה ראש מסכת שנים (בתחילת ראשי ארבעה מונה
והגמרא שונים, ב)לדינים ז, המשנה (שם אין מדוע שואלת

שקלים? לתרומת השנה ראש בניסן, האחד את מזכירה
כראש  בניסן האחד את מונה היתה המשנה אילו ומבארת:
הישנים  שהשקלים משתמע היה שקלים לתרומת השנה
הביא  אם והרי בדיעבד, אפילו ציבור לקרבנות פסולים

חובה. ידי יצא ישנים משקלים ציבור קרבנות
הן  להלכה, במשנה נקבעו השנה שראשי ונמצא
אם  שבדיעבד הרמב"ם, כדברי ואם בדיעבד, והן לכתחילה
המשנה  היתה לא המעשר, חל שנה על משנה בהמה עישר

בהמה! למעשר השנה ראש את למנות צריכה
ומבאר:

ראש  גם להימנות ראוי במשנה הנמנים השנה ראשי בין
ראש  את המשנה מונה ולכן לכתחילה, רק שתוקפו השנה
ראש  את מלמנות נמנעת זאת ובכל בהמה, למעשר השנה
אפשר  לכתחילה שגם מצינו כי השקלים, לתרומת השנה
השקלים  נאספו לא עדיין כאשר הישנים, מהשקלים לקחת

המשנה כדבר מ"ה)החדשים, פ"ד, החדש (שקלים בא "אם
הישנה". מן לאו ואם - חדשה מתרומה אותם לוקחים בזמנו
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ה'תשע"ג  אלול ג' שישי יום השבת? את דוחה מצוה הידור האם

:ÂË ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ˙Â‚‚˘ ˙ÂÎÏ‰ézL åéðôì eéä̈§¨¨§¥
äaúáBç äúéäå ,äðîL úçàå äLeçk úçà ,øeaö ìL úBî §¥¤¦©©§¨§©©§¥¨§¨§¨©

,älçza äLeçk èçL íà ¯ íézMä èçLå ââLå ...úçàa íBiä©§©©§¨©§¨©©§©¦¦¨©§¨©§¦¨
àlà ,ãBò àìå ;úàhç ïaøwî øeèt ¯ äðîMä èçL Ck øçàå§©©¨¨©©§¥¨¨¦¨§©©¨§Ÿ¤¨

.älçzëì ,'èçLe äðîL àáä' :Bì íéøîBàL¤§¦¨¥§¥¨§Ÿ§©§¦¨
המועד  חול או חודש ראש בו שחל בשבת מדובר
היתה  הראשונה אם - שתים ושחט לחטאת שעיר ומקריבים
יש  המובחר', 'מן אינה כי להקריבה אין ולכתחילה כחושה,
השבת  כי המובחר', 'מן שהיא השמנה את גם להקריב

בהידור. המצוה קיום לצורך גם נדחית
אריה' ה'שאגת מוכיח נ)ומכאן בדיעבד (סי' אם שגם

שבת  הדוחה במצוה הרי בהידור, שלא המצוה נתקיימה
מלו  אם ולכן בהידור. המצוה את ולקיים לחזור וצריך מותר
בדיעבד, המילה' את מעכבין שאינן 'ציצין ונשארו בשבת

ואנוהו'. אֿלי 'זה משום לחתכם צריך
מיעקב' ה'כוכב יישב זה פי נ)ועל סי' דברי (ח"א את

אחר: במקום הרמב"ם
הרמב"ם ה"ז)כתב פ"ז ומוספין תמידין אף (הל' העומר, :

והקשה  כשר". ביום קצרוהו "אם - בלילה להקצר שמצוותו
משנה' א)בגמרא(שם):ה'לחם עב, שהאומר (מנחות אמרו

כיון  השבת את דוחה היא אין - כשרה ביום העומר שקצירת
הרמב"ם  פסק מדוע כן, ואם שבת. בערב לעשותה שאפשר

אפשר (בה"ד) לדעתו הרי השבת, דוחה העומר שקצירת
שבת? בערב לקצור
מובן: הנ"ל ולפי

אפשר  אם גם שבת דוחה המובחר מן מצוה קיום
וכיון  בהידור, אינו שהקיום אלא השבת מחילול להימנע
השבת. את דוחה היא הרי יותר, מהודרת בלילה שקצירה

השבת: את דוחה מצוה הידור כל שלא אומרים יש אך
מן  הוא כי שבת דוחה המובחר' 'מן קרבנות להביא ההידור
מיוחד  "אחד - אחד" הכבש מ"את ונלמד התורה

א)שבעדרו" כח, נדריכם"(מגילה "מבחר מזבח וכן איסורי הל' (ראה

ה"ח) מ"זה פ"ב הנלמד המצוות ובשאר במילה ההידור אבל ,
מדרבנן שהוא ואנוהו" אין)אֿלי ד"ה ב. מא, מנחות אינו (תוס'

השבת את ש)דוחה סי' ח"א, יעלה .(יהודה

ה'תשע"ג  אלול ד' קודש שבת עבירות  כמה על אחד קרבן

:‚ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ˙Â‚‚˘ ˙ÂÎÏ‰:eøîà äæ ìò øúé̈¥©¤¨§
áìç ìò äpàéáé àì ¯ Lîà ìëàL áìç ìò Búàhç Léøôä¦§¦©¨©¥¤¤¨©¤¤Ÿ§¦¤¨©¥¤

.øtk ¯ àéáä íàå ;íBiä ìëàL¤¨©©§¦¥¦¦¥
גורסים  ויש כיפר", הביא "ואם זו בהלכה גורסים יש
על  שהופרשה שהחטאת היינו כיפר", לא הביא "ואם
חלב  אכילת על לכפר יכולה אינה אתמול של חלב אכילת

בדיעבד. אפילו היום של
הגרסאות: לשתי הטעם לבאר ויש

החזרה  מלבד בשוגג, עבירה על קרבן בהבאת הצורך את
אופנים: בשני לפרש ניתן בתשובה,

מחמת  בה שדבק מהרע הנפש את לטהר בשביל א.
העבירה.

בגמרא שאמרו כשם העונש, מחילת בשביל ז,ב. (זבחים

שהיא ב) משום עולה, לפני באה שחטאת הדבר בטעם
במלך  שסרח "כאדם רש"י: ופירש שנכנס" כ"פרקליט
הרע  להעברת שייך אינו זה וענין פרקליטין". ידי על וריצהו

שיביא  עד מוחל שאינו המלך לריצוי אלא החוטא מנפש
פרקליט. ידי על המלך ריצוי בדוגמת קרבן,

הגרסאות: שתי חלוקות ובזה
חלב  על שהפריש שהקרבן כיפר", הביא "אם הגרסא לפי
הבאת  היום, החלב אכילת על גם לכפר יכול אתמול שאכל
חרטה  מבטאת הקרבן הבאת כי המלך, לריצוי היא הקרבן
מכפר  הקב"ה ואזי עוד יחטא שלא האדם של מלאה וקבלה

סו  באותו מדובר כאשר ולכן, עונשו. על ומוחל חטא לו ג
הפעמים  כל על מועילה ויחטא ישוב שלא אחת קבלה הרי
הפעמים. כל על מועיל הקרבן ריצוי וגם זה בחטא שחטא
הקרבן  כפרת כיפר" לא הביא "אם הגירסא לפי אך
שבכל  ומאחר החטא, מעשה ידי שעל הרע לטהרת שייכת
מיוחדת  פעולה צריך בנפשו, רע עוד נכנס חטא מעשה
על  לכפר יכול אינו אחד חטא על שהפריש והקרבן להסירו,

נוסף. חטא
(jli`e 7 'nr ,al zegiy ihewl)
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ו  ¤¤ּפרק
יכֹול ‡. ׁשאינֹו מי ּכל ׁשני? לפסח ׁשּנדחה טמא הּוא ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָאיזה

ּכגֹון  טמאתֹו, מּפני עׂשר חמּׁשה ּבלילי הּפסח את ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻלאכל
נּדֹות  ּובֹועלי ויֹולדֹות נּדֹות וזבֹות ּבנבלה זבים הּנֹוגע אבל . ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָ

טֹובל, זה הרי - עׂשר ארּבעה ּביֹום ּבהם וכּיֹוצא ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָוׁשרץ
אֹוכל  ׁשמׁשֹו, ּכׁשּיעריב ולערב ׁשּיטּבל, אחר עליו ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹוׁשֹוחטין

הּפסח. ֶֶַַאת
ׁשּלֹו·. ׁשביעי ׁשחל מת טהרתו]טמא יום להיֹות [- ְְְִִִֵֵֶֶָ

הּוא  והרי עליו, והּזה ׁשּטבל ּפי על אף - עׂשר ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָָָֻּבארּבעה
נדחה  אּלא עליו, ׁשֹוחטין אין - לערב קדׁשים לאכל ְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָֹראּוי
לנפׁש טמאים היּו אׁשר אנׁשים, "ויהי ׁשּנאמר: ׁשני, ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָלפסח
מּפי  - ההּוא" ּבּיֹום הּפסח לעׂשֹות יכלּו ולא ְְֲִִֶַַַַַָָָֹאדם,

רבינו]הּׁשמּועה ממשה ׁשּלהם [מסורת ׁשּׁשביעי למדּו, ְְְִִֶֶֶַָָָ
לערב, יאכלּו והם עליהם יּׁשחט אם ׁשאלּו, זה ועל ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹהיה,
אמּורים? ּדברים ּבּמה עליהם. ׁשֹוחטין ׁשאין ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָּופרׁש

עליהן מגּלח ׁשהּנזיר הּמת מן ּבטמאֹות [אם ּבׁשּנטמא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻ
ׁשאין נטמא] הּמת, מן טמאֹות ּבׁשאר טמא היה אם אבל ;ְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָֻ

אחר  ׁשּלֹו ּבּׁשביעי עליו ׁשֹוחטין - עליהן מגּלח  ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָהּנזיר
ּפסחֹו. אֹוכל ׁשמׁשֹו ּוכׁשּיעריב עליו, ויּזה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָֹֻׁשּיטּבל

ראּיֹות‚. ׁשּתי ׁשראה זיבה]זב ימים [של ׁשבעת וספר , ְְְְִִִֵֶַַָָָָָ
ואם  לערב; אֹוכל והּוא עליו, ׁשֹוחטין - ּבּׁשביעי ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָוטבל
ּפסח  מּלעׂשֹות ּפטּור זה הרי הּדם, ׁשּנזרק אחר זֹוב ְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָראה

וכן -]ׁשני. ודינה דם, שראתה יֹום[אשה [טהור]ׁשֹומרת ְִֵֵֶֶ
יֹום הּׁשּמּור[הטמא]ּכנגד ּביֹום טֹובלת הטהור]- ּכמֹו[- , ְְְִֶֶֶֶַ

אֹוכלת  והיא עליה, וׁשֹוחטין אסּורֹות, ּבביאֹות ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַָָׁשּבארנּו
ּפטּורה  הּפסח, ּדם ׁשּנזרק אחר ּדם ראת ואם ְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָלערב;
ׁשּלּה ּבּׁשביעי הּנּדה על ׁשֹוחטין ואין ׁשני. ּפסח ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָמּלעׂשֹות
לאכל  ראּויה ואינּה ׁשמיני, ליל עד טֹובלת אינּה ׁשהרי -ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹ

ּתׁשיעי. ליל עד ְִִִֵַָָקדׁשים
ּכּפּורים„. קרבן]מחּסרי הביאו וטרם שנטהרו [טמאים ְְִִֵֻ

ׁשֹוחטין  - עׂשר ּבארּבעה קרּבנֹותיהם הבאת יֹום ְְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָָָׁשחל
קדם  ּבין עׂשר, ּבארּבעה קרּבנֹותיהם ּומקריבין ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹעליהם
לערב. ּפסחיהם ואֹוכלין ׁשחיטתֹו; אחר ּבין הּפסח ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָׁשחיטת
- ּדין לבית קרּבנֹותיהם ׁשּימסרּו עד עליהם, ׁשֹוחטין ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָואין

אֹותם. יקריבּו ולא יפׁשעּו, ְְְְִִֶַָָֹׁשּמא
וראה ‰. עׂשר, ּבארּבעה להיֹות ׁשּלֹו ׁשמיני ׁשחל ְְְְְְִִִֶֶַָָָָָָָָֹמצרע
ונטמא]קרי נׁשים [- לעזרת ונכנס טֹובל, זה הרי - ּבּיֹום ּבֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָ

יֹום ׁשּטבּול ּפי על ואף קרּבנֹותיו. שיטהר ּומביא טמא -] ְְְְִִֵֶַַָָ
להּכנס בערב] ואּסּורֹו הֹואיל נׁשים, לעזרת להּכנס ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָאסּור

מּד חכמים]בריהםׁשם ּביאת [של ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָ
יבֹוא  - ּבמֹועדֹו הּפסח הקרבת יֹום הּוא זה ויֹום ְְְְֲִֶֶַַַַַָָָהּמקּדׁש,

ּדבריהם. ׁשל אּסּור וידחה ּכרת, ּבֹו ׁשּיׁש ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָעׂשה
.Â עליו מּזין אין ּבׁשּבת, להיֹות ׁשּלֹו ׁשביעי ׁשחל מת ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָטמא

עׂשר  ּבׁשלׁשה להיֹות ׁשּלֹו ׁשביעי חל ואפּלּו למחר; ְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָָָָֹאּלא
עליו; ּומּזין עׂשר, ארּבעה ליֹום יּדחה - ׁשּבת והּוא ְְְְִִִֶַַַָָָָָָָָָּבניסן,

ׁשּבארנּו ּכמֹו עליו ׁשֹוחטין ׁשני.ואין לפסח יּדחה אּלא , ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
ׁשבּות מּׁשּום ּבׁשּבת הּזיה אּסּור חכמים]והלא ,[איסור ְְֲִִַַַָָָֹ

מּפני  ּכרת? ּבמקֹום ּדבריהם יעמידּו והיא ּבכרת, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָוהּפסח
ׁשבּות מּׁשּום ּבהּזיה אסּור ׁשהּוא השבת]ׁשּבּיֹום יום -], ְְִֶֶַַָָָ

העמידּו לפיכ ּכרת; עליו ׁשחּיבין הּקרּבן זמן ְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָאינֹו
לבֹוא  לעתיד ּגֹורם ׁשהּדבר ּפי על אף ּבמקֹומם, ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּדבריהם

ּכרת. ּבמקֹום ְֲִֵַָֹלעמד
.Ê אחר עליו ׁשֹוחטין הּפסח, ּבערב ׁשּמל ערל ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָיׂשראל

- וטבל ּומל עׂשר, ארּבעה ּביֹום ׁשּנתּגּיר ּגר אבל ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָׁשּמל.
ּכפֹורׁש הּוא והרי לערב; אֹוכל ׁשאינֹו עליו, ׁשֹוחטין ְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָאין

הּקבר במת]מן כנוגע -]ּכ ואחר ימים ׁשבעת ׁשּצרי , ְְִִִִֶֶֶַַַַָָָ
ּביֹום  הּבאה לּׁשנה למת זה ּגר יטמא ׁשּמא ּגזרה, - ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָיטהר
ּכ 'אׁשּתקד ויאמר: לערב, ויאכל ויטּבל עׂשר, ְְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹארּבעה

טבל  ּכׁשּמלּתי: יׂשראל לי והלא עׂשּו לערב'. ואכלּתי ּתי, ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
ּדבריהם  העמידּו והיא ּבכרת, והּפסח מּדבריהם, זֹו ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּגזרה
מּפני  עׂשר? ארּבעה יֹום ׁשהּוא הּקרּבן, ּביֹום ּכרת ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָּבמקֹום
טֹובל  ואינֹו ויטּבל, ׁשּיּמֹול עד ּבּמצוֹות, מתחּיב הּגר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַֹׁשאין
לפיכ הּגרּות; ּבענין ׁשּבארנּו ּכמֹו הּמילה, מן ׁשּירפא ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָעד
ׁשּלא  לֹו יׁש הּמל זה ׁשהרי - זה ּבמקֹום ּדבריהם ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹהעמידּו

ּכלל. חּיּוב לידי יבֹוא ולא ׁשּיבריא, עד ְְְְִִִִֵֶַַָָֹֹלטּבל
.Áהּפרס ּבבית ׁשּבא ונחרש]מי - קבר בו שהיה ,[שדה ְְִֵֶַָָ

מנּפח זה ולא [העפר]הרי עצם, מצא לא ואם ;והֹול ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹ
ּבבית  ׁשהל ּפי על ואף ּפסחֹו, ואֹוכל ׁשֹוחט - ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָנטמא
ׁשּיתּבאר  ּכמֹו מּדבריהם, הּפרס ּבית ׁשּטמאת ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻהּפרס;
ּכרת, ּבמקֹום ּדבריהם העמידּו ולא מת, טמאת ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַָֹֻּבהלכֹות

ׁשּנדֹוׁש הּפרס ּבית וכן ׁשּבארנּו; אדם]ּכמֹו ברגלי הקבר -], ְְְְֵֵֵֶֶַַָָ
ּפסח. לעֹוׂשה ֶֶַָָטהֹור

.Ë לערב הּפסח לאכל ראּוי לילה האֹונן, ׁשאנינּות מּפני . ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ּכרת, ּבמקֹום זה ּבדבר ּדבריהם העמידּו לא ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֹמּדבריהם,
ׁשּיפרׁש ּכדי אֹוכל, ּכ ואחר וטֹובל, עליו, ׁשֹוחטין ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹאּלא

ּדעּתֹו יּסיח ולא אנינותו]מאנינּותֹו, בזמן נטמא אולי -]. ְְֲִִֵַַַֹ
ׁשּכבר  חצֹות, אחר הּמת לֹו ׁשּמת אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָּבּמה
- חצֹות קדם הּמת לֹו מת אם אבל ּפסח. ּבקרּבן ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹנתחּיב
עליו, ׁשחטּו ואם לּׁשני; יּדחה אּלא עליו, ׁשֹוחטין ְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָאין
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עׂשר, ּבׁשלׁשה מת לֹו מת לערב. ואֹוכל טֹובל - הּדם ְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹוזרקּו
אֹונן  קבּורה ּביֹום הּוא הרי - עׂשר ּבארּבעה ְְְְְֲֵֵַָָָָָָּוקברֹו

חכמים]מּדבריהם מּדבריהם;[של לילֹו ּתֹופס ואינֹו , ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶ
ּבׁשאר  אף לערב ואֹוכל וטֹובל עליו ׁשֹוחטין ,ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָלפיכ

ׁשמּועה ויֹום יום הּקדׁשים. ל' בתוך קרובו, שמת שמע -] ְְֳִַָָ
עצמֹותממיתתו] לּקּוט אחר]ויֹום לקבר הוריו, ,[מקברי ְֲִָ

מתֹו עצמֹות לֹו ׁשּלּקטּו מי ,לפיכ הּקבּורה; ּכיֹום הּוא ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָהרי
ׁשֹוחטין  - מת לֹו ׁשּמת ׁשּׁשמע אֹו עׂשר, ארּבעה ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָּביֹום

לערב. ּבּקדׁשים ואֹוכל וטֹובל ְְֳִֵֵֶֶַָָָָעליו,
.Èּבגל חֹופר ׁשהיה אבנים]מי על [לחפש]לבּקׁש[מפולת ְְִֵֵֶַַַָָ

והרי  ּבּגל, מת ׁשם יּמצא ׁשּמא עליו; ׁשֹוחטין אין - ֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָהּמת
מת  ׁשם נמצא ולא עליו, ׁשחטּו ׁשחיטה. ּבׁשעת טמא ְְְְֲִִִֵֵַָָָָָָָֹהּוא
- הּדם ׁשּנזרק אחר מת ׁשם נמצא לערב. אֹוכל זה הרי -ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
ּכגֹון  הּדם, זריקת ּבׁשעת טמא ׁשהיה ּבוּדאי לֹו נֹודע ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָאם

עגל ּגל המת]ׁשהיה מעל היה כולו וודאי חּיב [- זה הרי - ֲֵֶֶַַָָָָֹ
על  עֹומד היה לא וׁשּמא הּדבר, ספק ואם ׁשני; ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּבפסח
הרי  - זריקה אחר אּלא נטמא ולא זריקה, ּבׁשעת ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֹֻהּטמאה

ׁשני. מּפסח ּפטּור ִִֵֶֶַָזה
.‡Èונמצא ,ּבּדר ׁשעבר שעבר]מי מׁשּכב [לאחר מת ְְְִִֵֶֶֶַַָָָֻ

הּתהֹום טמאת הּמת היה אם - ּדר ׁשל שלא לרחּבּה -] ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֻ
מעולם] שם הימצאו על טמא ידעו ׁשהּוא ּפי על אף ,ִֵֶַַָ

ואף  ּפסחֹו. ואֹוכל וׁשֹוחט לפסח, טהֹור זה הרי ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָלּתרּומה,
טהֹור  הּתהֹום, טמאת והיא הֹואיל ׁשּנגע, ׁשאפׁשר ּפי ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָֻעל
הּקצה  אל הּקצה מן והּוא ׁשלם, ׁשהּמת ּפי על ואף ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָלפסח;

מעליו] שעבר ׁשּיּודע [וודאי עד ּפסחֹו, עֹוׂשה זה הרי -ְֲִִֵֶֶֶַַָ
מהּל ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה ּבֹו. ׁשּנטמא ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּבוּדאי
אֹו רֹוכב, היה אם אבל יּגע. ׁשּלא אפׁשר ׁשהרי ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּברגליו,
טמאת  ׁשהיא ּפי על אף טמא, זה הרי - מּׂשא ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֻטֹוען
וׁשּלא  יסיט, וׁשּלא יּגע, ׁשּלא אפׁשר ׁשאי לפי ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹהּתהֹום;

נזירּות. ּבהלכֹות הּתהֹום טמאת ּבארנּו ּוכבר ְְְְְְְֲִִִֵַַַַָֻיאהיל.
.·È נֹודע ּכ ואחר טהֹור, ׁשהּוא ּבחזקת ּפסח ׁשעׂשה ְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָמי

ׁשני  ּבפסח חּיב אינֹו - הּתהֹום ּבטמאת טמא ׁשהיה ;לֹו ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻ
הּקּבלה מּפי הלכה זה, רבינו]ודבר נֹודע [ממשה אם אבל . ְֲֲִִִֶַַַָָָָָָָ

ידּועה ּבטמאה טמא ׁשהיה הימצאה]לֹו על אדם שידע -], ְְְֵֶָָָָָֻ
ׁשני. ּבפסח ְִֵֶַַָחּיב

.‚Èוהּזה ּבמת, ׁשּנטמא בימי]מי הפרה, מאפר [עליו ְְְִִֵֶָָֻ
ולא  הּתהֹום, ּבקבר נטמא ׁשּלֹו ּובּׁשביעי ּוׁשביעי, ְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַָֹׁשליׁשי

ּכך  ואחר טהֹור, ׁשהּוא ּבחזקת ּפסח ועׂשה לֹוידע, נֹודע ְְְְְֶֶֶַַַַַַָָָָָ
ׁשּכיון  ׁשני; ּבפסח חּיב אינֹו - הּתהֹום ּבטמאת טמא ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻׁשהיה
נטמא  אם אבל הראׁשֹונה. טמאה ּפסקה ּבּׁשביעי, ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָָָֻׁשּטבל
ׁשעׂשה  עד ידע ולא לטמאתֹו, ּבּׁשּׁשי הּתהֹום ְְְְְְִִֶַַַַַָָָָֹֻֻּבטמאת
עד  טמא, הּטמא ׁשחזקת ׁשני; ּבפסח חּיב זה הרי - ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָהּפסח

לּדבר ׁשרגלים - וּדאי טהֹור שוודאי ׁשּיהיה מסתבר -] ְְִִֶֶֶַַַַַָָָ
.נטמא]

ז  ¤¤ּפרק
מעּוט ‡. היּו אם - ראׁשֹון ּבפסח מת טמאי ׁשהיּו ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָרּבים

אבל  הּטמאים; ּכׁשאר ׁשני לפסח נדחין אּלּו הרי ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָהּקהל,
ּכלי  אֹו הּכהנים ׁשהיּו אֹו מת, טמאי הּקהל רב היּו ְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹֹאם

המקדש]הּׁשרת נדחין,[כלי אינם - מת טמאת טמאים ְְְִִִֵֵֵֵַַָָֻ
הּטהֹורים, עם הּטמאים ּבטמאה, הּפסח ּכּלם יקריבּו ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָֻֻאּלא
- אדם" לנפׁש טמאים היּו אׁשר אנׁשים, "ויהי ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּנאמר:
ּבטמאת  - זה ודבר נדחה. הּצּבּור ואין נדחים, ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָֻיחידים

הּמקּדׁש. ּבביאת ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבלבד, ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָהּמת
ּכּלם ·. - מת טמאי ּומחצה טהֹורים מחצה הּקהל ְְֱֱִֵֵֵֶֶַָָָָָָֻהיּו

ּבטהרה, לעצמם עֹוׂשין והּטהֹורים ּבראׁשֹון, ְְְְְֳִִִִַַָָָָעֹוׂשין
ּבטמאה  אֹותֹו ואֹוכלין ּבטמאה, לעצמם עֹוׂשין .והּטמאים ְְְְְְְְְְִִִֵַַָָָֻֻ

- אחד אפּלּו הּטהֹורים, על עֹודפין הּמת טמאי היּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָואם
ּבטמאה. ּכּלם ְְֲַָָֻֻיעׂשּו

ּובזמן ‚. טהֹורים, ּומחצה מת, טמאי מחצה האנׁשים ְְְֱֱֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָהיּו
- טהֹורים הרב יהיּו האנׁשים, ּבכלל הּנׁשים מֹונה ְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָֹׁשאּתה
לא  עֹוׂשין אינם והּטמאין הראׁשֹון, את עֹוׂשים ְְְִִִִִֵֵֶַַָָֹהּטהֹורים
מּפני  הראׁשֹון, את עֹוׂשין אין הּׁשני: את ולא הראׁשֹון ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹאת
ּבּׁשני  ׁשהּנׁשים מּפני הּׁשני, את עֹוׂשין ואין מעּוט; ְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָׁשהם
את  עֹוׂשין מחצה ואין מחצה, הּטמאים ונמצאּו ְְְְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶַָָרׁשּות,

.הּׁשני  ִֵַ
ּומעּוטן „. נּדֹות, ּובֹועלי ּומצרעים זבים הּקהל רב ְֲִִִִֵַָָָָָָֹֹהיּו

ׁשהם  לפי הראׁשֹון, עֹוׂשין אין מת טמאי אֹותם - מת ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶָָטמאי
את  עֹוׂשין הּיחידים ׁשאין - הּׁשני את עֹוׂשין ואינן ְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָמעּוט;
וכאן  הראׁשֹון, את הּקהל רב ׁשעׂשּו ּבזמן אּלא ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹהּׁשני
הּמעּוט  אּלּו יעׂשּו לא ּבראׁשֹון, הּקהל רב עׂשה ולא ְֲִִִֵַַַָָָָָֹֹֹהֹואיל

הּׁשני  את למת .הּטמאים ְְִִֵֵֵֶַַ
.‰- ּבהם וכּיֹוצא זבים ּומעּוט מת, טמאי הּקהל רב ְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹהיּו

אינם  ּבהם וכּיֹוצא והּזבין הראׁשֹון. את עֹוׂשין מת ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָטמאי
עֹוׂשין  אינם הּׁשני: את ולא הראׁשֹון את לא ְִִִִֵֵֶֶַָָֹֹעֹוׂשין,
ּבלבד; הּמת טמאת אּלא ּבצּבּור נדחית ׁשאין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֻּבראׁשֹון,
ּבא  אם אּלא ׁשני ּפסח עֹוׂשין ׁשאין ּבּׁשני, עֹוׂשין ְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָואינם
אין  ּבטמאה, הראׁשֹון נעׂשה אם אבל ּבטהרה, ְְְֲֲֳִִִֵַָָָָָָָֻהראׁשֹון

ׁשני  ּפסח .ׁשם ִֵֶַָ
.Â,ּבהם וכּיֹוצא זבים ּוׁשליׁש טהֹורים, הּקהל ׁשליׁש ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָהיּו

את  לא עֹוׂשין אינן מת טמאי אֹותם - מת טמאי ְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶָָֹּוׁשליׁש
ולא  הם הראׁשֹון ׁשהרי ראׁשֹון, עֹוׂשים אינם הּׁשני: את ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹ

ׁשהרי  יעׂשּו, לא ּובּׁשני הּזבים; עם טהֹורים לגּבי ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹמּועטים
ּבראׁשֹון  עׂשּו הּפסח מעּוט מׁשערים ּכיצד ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָ

ּבכל  מׁשערין אין טהֹורים? אֹו טמאים הּקהל רב אם ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָֹלידע
נמנין עׂשרים ׁשּיהיּו ׁשאפׁשר - על [משתתפים]האֹוכלין ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָ

אּלא  עליהם; לׁשחט אחד ּביד אֹותֹו ּומׁשּלחין אחד, ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹּפסח
ועד לעזרה, הּנכנסים ּבכל כ]מׁשערין [עדיין]ׁשהם[- ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָ

אֹותן. מׁשערין הראׁשֹונה, ּכת ׁשּתּכנס קדם ְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹמּבחּוץ
.Êּבספק ׁשּנטמא ב:]יחיד נטמא האם ספק הּיחיד [- רׁשּות ְְְִִִִֵֶַָָָ

כטמא] ודינו יּדחה [- זה הרי - ּבמקֹומֹו ׁשּיתּבאר ּכמֹו ,ְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָ
רׁשּות  ּבספק ׁשּנטמא וצּבּור מת; טמאי ּכׁשאר ׁשני, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָלפסח

ּבטמאה. ּכּלם יעׂשּו ְְֲִַַָָָֻֻהּיחיד,
.Á,ּכטהֹור נאכל זה הרי - ּבטמאה ׁשהקריבּוהּו ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַָָָֻּפסח
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ו  ¤¤ּפרק
יכֹול ‡. ׁשאינֹו מי ּכל ׁשני? לפסח ׁשּנדחה טמא הּוא ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָאיזה

ּכגֹון  טמאתֹו, מּפני עׂשר חמּׁשה ּבלילי הּפסח את ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻלאכל
נּדֹות  ּובֹועלי ויֹולדֹות נּדֹות וזבֹות ּבנבלה זבים הּנֹוגע אבל . ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָ

טֹובל, זה הרי - עׂשר ארּבעה ּביֹום ּבהם וכּיֹוצא ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָוׁשרץ
אֹוכל  ׁשמׁשֹו, ּכׁשּיעריב ולערב ׁשּיטּבל, אחר עליו ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹוׁשֹוחטין

הּפסח. ֶֶַַאת
ׁשּלֹו·. ׁשביעי ׁשחל מת טהרתו]טמא יום להיֹות [- ְְְִִִֵֵֶֶָ

הּוא  והרי עליו, והּזה ׁשּטבל ּפי על אף - עׂשר ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָָָֻּבארּבעה
נדחה  אּלא עליו, ׁשֹוחטין אין - לערב קדׁשים לאכל ְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָֹראּוי
לנפׁש טמאים היּו אׁשר אנׁשים, "ויהי ׁשּנאמר: ׁשני, ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָלפסח
מּפי  - ההּוא" ּבּיֹום הּפסח לעׂשֹות יכלּו ולא ְְֲִִֶַַַַַָָָֹאדם,

רבינו]הּׁשמּועה ממשה ׁשּלהם [מסורת ׁשּׁשביעי למדּו, ְְְִִֶֶֶַָָָ
לערב, יאכלּו והם עליהם יּׁשחט אם ׁשאלּו, זה ועל ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹהיה,
אמּורים? ּדברים ּבּמה עליהם. ׁשֹוחטין ׁשאין ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָּופרׁש

עליהן מגּלח ׁשהּנזיר הּמת מן ּבטמאֹות [אם ּבׁשּנטמא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻ
ׁשאין נטמא] הּמת, מן טמאֹות ּבׁשאר טמא היה אם אבל ;ְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָֻ

אחר  ׁשּלֹו ּבּׁשביעי עליו ׁשֹוחטין - עליהן מגּלח  ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָהּנזיר
ּפסחֹו. אֹוכל ׁשמׁשֹו ּוכׁשּיעריב עליו, ויּזה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָֹֻׁשּיטּבל

ראּיֹות‚. ׁשּתי ׁשראה זיבה]זב ימים [של ׁשבעת וספר , ְְְְִִִֵֶַַָָָָָ
ואם  לערב; אֹוכל והּוא עליו, ׁשֹוחטין - ּבּׁשביעי ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָוטבל
ּפסח  מּלעׂשֹות ּפטּור זה הרי הּדם, ׁשּנזרק אחר זֹוב ְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָראה

וכן -]ׁשני. ודינה דם, שראתה יֹום[אשה [טהור]ׁשֹומרת ְִֵֵֶֶ
יֹום הּׁשּמּור[הטמא]ּכנגד ּביֹום טֹובלת הטהור]- ּכמֹו[- , ְְְִֶֶֶֶַ

אֹוכלת  והיא עליה, וׁשֹוחטין אסּורֹות, ּבביאֹות ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַָָׁשּבארנּו
ּפטּורה  הּפסח, ּדם ׁשּנזרק אחר ּדם ראת ואם ְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָלערב;
ׁשּלּה ּבּׁשביעי הּנּדה על ׁשֹוחטין ואין ׁשני. ּפסח ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָמּלעׂשֹות
לאכל  ראּויה ואינּה ׁשמיני, ליל עד טֹובלת אינּה ׁשהרי -ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹ

ּתׁשיעי. ליל עד ְִִִֵַָָקדׁשים
ּכּפּורים„. קרבן]מחּסרי הביאו וטרם שנטהרו [טמאים ְְִִֵֻ

ׁשֹוחטין  - עׂשר ּבארּבעה קרּבנֹותיהם הבאת יֹום ְְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָָָׁשחל
קדם  ּבין עׂשר, ּבארּבעה קרּבנֹותיהם ּומקריבין ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹעליהם
לערב. ּפסחיהם ואֹוכלין ׁשחיטתֹו; אחר ּבין הּפסח ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָׁשחיטת
- ּדין לבית קרּבנֹותיהם ׁשּימסרּו עד עליהם, ׁשֹוחטין ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָואין

אֹותם. יקריבּו ולא יפׁשעּו, ְְְְִִֶַָָֹׁשּמא
וראה ‰. עׂשר, ּבארּבעה להיֹות ׁשּלֹו ׁשמיני ׁשחל ְְְְְְִִִֶֶַָָָָָָָָֹמצרע
ונטמא]קרי נׁשים [- לעזרת ונכנס טֹובל, זה הרי - ּבּיֹום ּבֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָ

יֹום ׁשּטבּול ּפי על ואף קרּבנֹותיו. שיטהר ּומביא טמא -] ְְְְִִֵֶַַָָ
להּכנס בערב] ואּסּורֹו הֹואיל נׁשים, לעזרת להּכנס ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָאסּור

מּד חכמים]בריהםׁשם ּביאת [של ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָ
יבֹוא  - ּבמֹועדֹו הּפסח הקרבת יֹום הּוא זה ויֹום ְְְְֲִֶֶַַַַַָָָהּמקּדׁש,

ּדבריהם. ׁשל אּסּור וידחה ּכרת, ּבֹו ׁשּיׁש ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָעׂשה
.Â עליו מּזין אין ּבׁשּבת, להיֹות ׁשּלֹו ׁשביעי ׁשחל מת ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָטמא

עׂשר  ּבׁשלׁשה להיֹות ׁשּלֹו ׁשביעי חל ואפּלּו למחר; ְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָָָָֹאּלא
עליו; ּומּזין עׂשר, ארּבעה ליֹום יּדחה - ׁשּבת והּוא ְְְְִִִֶַַַָָָָָָָָָּבניסן,

ׁשּבארנּו ּכמֹו עליו ׁשֹוחטין ׁשני.ואין לפסח יּדחה אּלא , ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
ׁשבּות מּׁשּום ּבׁשּבת הּזיה אּסּור חכמים]והלא ,[איסור ְְֲִִַַַָָָֹ

מּפני  ּכרת? ּבמקֹום ּדבריהם יעמידּו והיא ּבכרת, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָוהּפסח
ׁשבּות מּׁשּום ּבהּזיה אסּור ׁשהּוא השבת]ׁשּבּיֹום יום -], ְְִֶֶַַָָָ

העמידּו לפיכ ּכרת; עליו ׁשחּיבין הּקרּבן זמן ְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָאינֹו
לבֹוא  לעתיד ּגֹורם ׁשהּדבר ּפי על אף ּבמקֹומם, ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּדבריהם

ּכרת. ּבמקֹום ְֲִֵַָֹלעמד
.Ê אחר עליו ׁשֹוחטין הּפסח, ּבערב ׁשּמל ערל ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָיׂשראל

- וטבל ּומל עׂשר, ארּבעה ּביֹום ׁשּנתּגּיר ּגר אבל ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָׁשּמל.
ּכפֹורׁש הּוא והרי לערב; אֹוכל ׁשאינֹו עליו, ׁשֹוחטין ְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָאין

הּקבר במת]מן כנוגע -]ּכ ואחר ימים ׁשבעת ׁשּצרי , ְְִִִִֶֶֶַַַַָָָ
ּביֹום  הּבאה לּׁשנה למת זה ּגר יטמא ׁשּמא ּגזרה, - ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָיטהר
ּכ 'אׁשּתקד ויאמר: לערב, ויאכל ויטּבל עׂשר, ְְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹארּבעה

טבל  ּכׁשּמלּתי: יׂשראל לי והלא עׂשּו לערב'. ואכלּתי ּתי, ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
ּדבריהם  העמידּו והיא ּבכרת, והּפסח מּדבריהם, זֹו ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּגזרה
מּפני  עׂשר? ארּבעה יֹום ׁשהּוא הּקרּבן, ּביֹום ּכרת ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָּבמקֹום
טֹובל  ואינֹו ויטּבל, ׁשּיּמֹול עד ּבּמצוֹות, מתחּיב הּגר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַֹׁשאין
לפיכ הּגרּות; ּבענין ׁשּבארנּו ּכמֹו הּמילה, מן ׁשּירפא ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָעד
ׁשּלא  לֹו יׁש הּמל זה ׁשהרי - זה ּבמקֹום ּדבריהם ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹהעמידּו

ּכלל. חּיּוב לידי יבֹוא ולא ׁשּיבריא, עד ְְְְִִִִֵֶַַָָֹֹלטּבל
.Áהּפרס ּבבית ׁשּבא ונחרש]מי - קבר בו שהיה ,[שדה ְְִֵֶַָָ

מנּפח זה ולא [העפר]הרי עצם, מצא לא ואם ;והֹול ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹ
ּבבית  ׁשהל ּפי על ואף ּפסחֹו, ואֹוכל ׁשֹוחט - ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָנטמא
ׁשּיתּבאר  ּכמֹו מּדבריהם, הּפרס ּבית ׁשּטמאת ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻהּפרס;
ּכרת, ּבמקֹום ּדבריהם העמידּו ולא מת, טמאת ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַָֹֻּבהלכֹות

ׁשּנדֹוׁש הּפרס ּבית וכן ׁשּבארנּו; אדם]ּכמֹו ברגלי הקבר -], ְְְְֵֵֵֶֶַַָָ
ּפסח. לעֹוׂשה ֶֶַָָטהֹור

.Ë לערב הּפסח לאכל ראּוי לילה האֹונן, ׁשאנינּות מּפני . ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ּכרת, ּבמקֹום זה ּבדבר ּדבריהם העמידּו לא ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֹמּדבריהם,
ׁשּיפרׁש ּכדי אֹוכל, ּכ ואחר וטֹובל, עליו, ׁשֹוחטין ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹאּלא

ּדעּתֹו יּסיח ולא אנינותו]מאנינּותֹו, בזמן נטמא אולי -]. ְְֲִִֵַַַֹ
ׁשּכבר  חצֹות, אחר הּמת לֹו ׁשּמת אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָּבּמה
- חצֹות קדם הּמת לֹו מת אם אבל ּפסח. ּבקרּבן ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹנתחּיב
עליו, ׁשחטּו ואם לּׁשני; יּדחה אּלא עליו, ׁשֹוחטין ְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָאין
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עׂשר, ּבׁשלׁשה מת לֹו מת לערב. ואֹוכל טֹובל - הּדם ְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹוזרקּו
אֹונן  קבּורה ּביֹום הּוא הרי - עׂשר ּבארּבעה ְְְְְֲֵֵַָָָָָָּוקברֹו

חכמים]מּדבריהם מּדבריהם;[של לילֹו ּתֹופס ואינֹו , ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶ
ּבׁשאר  אף לערב ואֹוכל וטֹובל עליו ׁשֹוחטין ,ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָלפיכ

ׁשמּועה ויֹום יום הּקדׁשים. ל' בתוך קרובו, שמת שמע -] ְְֳִַָָ
עצמֹותממיתתו] לּקּוט אחר]ויֹום לקבר הוריו, ,[מקברי ְֲִָ

מתֹו עצמֹות לֹו ׁשּלּקטּו מי ,לפיכ הּקבּורה; ּכיֹום הּוא ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָהרי
ׁשֹוחטין  - מת לֹו ׁשּמת ׁשּׁשמע אֹו עׂשר, ארּבעה ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָּביֹום

לערב. ּבּקדׁשים ואֹוכל וטֹובל ְְֳִֵֵֶֶַָָָָעליו,
.Èּבגל חֹופר ׁשהיה אבנים]מי על [לחפש]לבּקׁש[מפולת ְְִֵֵֶַַַָָ

והרי  ּבּגל, מת ׁשם יּמצא ׁשּמא עליו; ׁשֹוחטין אין - ֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָהּמת
מת  ׁשם נמצא ולא עליו, ׁשחטּו ׁשחיטה. ּבׁשעת טמא ְְְְֲִִִֵֵַָָָָָָָֹהּוא
- הּדם ׁשּנזרק אחר מת ׁשם נמצא לערב. אֹוכל זה הרי -ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
ּכגֹון  הּדם, זריקת ּבׁשעת טמא ׁשהיה ּבוּדאי לֹו נֹודע ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָאם

עגל ּגל המת]ׁשהיה מעל היה כולו וודאי חּיב [- זה הרי - ֲֵֶֶַַָָָָֹ
על  עֹומד היה לא וׁשּמא הּדבר, ספק ואם ׁשני; ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּבפסח
הרי  - זריקה אחר אּלא נטמא ולא זריקה, ּבׁשעת ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֹֻהּטמאה

ׁשני. מּפסח ּפטּור ִִֵֶֶַָזה
.‡Èונמצא ,ּבּדר ׁשעבר שעבר]מי מׁשּכב [לאחר מת ְְְִִֵֶֶֶַַָָָֻ

הּתהֹום טמאת הּמת היה אם - ּדר ׁשל שלא לרחּבּה -] ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֻ
מעולם] שם הימצאו על טמא ידעו ׁשהּוא ּפי על אף ,ִֵֶַַָ

ואף  ּפסחֹו. ואֹוכל וׁשֹוחט לפסח, טהֹור זה הרי ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָלּתרּומה,
טהֹור  הּתהֹום, טמאת והיא הֹואיל ׁשּנגע, ׁשאפׁשר ּפי ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָֻעל
הּקצה  אל הּקצה מן והּוא ׁשלם, ׁשהּמת ּפי על ואף ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָלפסח;

מעליו] שעבר ׁשּיּודע [וודאי עד ּפסחֹו, עֹוׂשה זה הרי -ְֲִִֵֶֶֶַַָ
מהּל ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה ּבֹו. ׁשּנטמא ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּבוּדאי
אֹו רֹוכב, היה אם אבל יּגע. ׁשּלא אפׁשר ׁשהרי ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּברגליו,
טמאת  ׁשהיא ּפי על אף טמא, זה הרי - מּׂשא ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֻטֹוען
וׁשּלא  יסיט, וׁשּלא יּגע, ׁשּלא אפׁשר ׁשאי לפי ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹהּתהֹום;

נזירּות. ּבהלכֹות הּתהֹום טמאת ּבארנּו ּוכבר ְְְְְְְֲִִִֵַַַַָֻיאהיל.
.·È נֹודע ּכ ואחר טהֹור, ׁשהּוא ּבחזקת ּפסח ׁשעׂשה ְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָמי

ׁשני  ּבפסח חּיב אינֹו - הּתהֹום ּבטמאת טמא ׁשהיה ;לֹו ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻ
הּקּבלה מּפי הלכה זה, רבינו]ודבר נֹודע [ממשה אם אבל . ְֲֲִִִֶַַַָָָָָָָ

ידּועה ּבטמאה טמא ׁשהיה הימצאה]לֹו על אדם שידע -], ְְְֵֶָָָָָֻ
ׁשני. ּבפסח ְִֵֶַַָחּיב

.‚Èוהּזה ּבמת, ׁשּנטמא בימי]מי הפרה, מאפר [עליו ְְְִִֵֶָָֻ
ולא  הּתהֹום, ּבקבר נטמא ׁשּלֹו ּובּׁשביעי ּוׁשביעי, ְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַָֹׁשליׁשי

ּכך  ואחר טהֹור, ׁשהּוא ּבחזקת ּפסח ועׂשה לֹוידע, נֹודע ְְְְְֶֶֶַַַַַַָָָָָ
ׁשּכיון  ׁשני; ּבפסח חּיב אינֹו - הּתהֹום ּבטמאת טמא ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻׁשהיה
נטמא  אם אבל הראׁשֹונה. טמאה ּפסקה ּבּׁשביעי, ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָָָֻׁשּטבל
ׁשעׂשה  עד ידע ולא לטמאתֹו, ּבּׁשּׁשי הּתהֹום ְְְְְְִִֶַַַַַָָָָֹֻֻּבטמאת
עד  טמא, הּטמא ׁשחזקת ׁשני; ּבפסח חּיב זה הרי - ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָהּפסח

לּדבר ׁשרגלים - וּדאי טהֹור שוודאי ׁשּיהיה מסתבר -] ְְִִֶֶֶַַַַַָָָ
.נטמא]

ז  ¤¤ּפרק
מעּוט ‡. היּו אם - ראׁשֹון ּבפסח מת טמאי ׁשהיּו ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָרּבים

אבל  הּטמאים; ּכׁשאר ׁשני לפסח נדחין אּלּו הרי ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָהּקהל,
ּכלי  אֹו הּכהנים ׁשהיּו אֹו מת, טמאי הּקהל רב היּו ְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹֹאם

המקדש]הּׁשרת נדחין,[כלי אינם - מת טמאת טמאים ְְְִִִֵֵֵֵַַָָֻ
הּטהֹורים, עם הּטמאים ּבטמאה, הּפסח ּכּלם יקריבּו ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָֻֻאּלא
- אדם" לנפׁש טמאים היּו אׁשר אנׁשים, "ויהי ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּנאמר:
ּבטמאת  - זה ודבר נדחה. הּצּבּור ואין נדחים, ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָֻיחידים

הּמקּדׁש. ּבביאת ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבלבד, ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָהּמת
ּכּלם ·. - מת טמאי ּומחצה טהֹורים מחצה הּקהל ְְֱֱִֵֵֵֶֶַָָָָָָֻהיּו

ּבטהרה, לעצמם עֹוׂשין והּטהֹורים ּבראׁשֹון, ְְְְְֳִִִִַַָָָָעֹוׂשין
ּבטמאה  אֹותֹו ואֹוכלין ּבטמאה, לעצמם עֹוׂשין .והּטמאים ְְְְְְְְְְִִִֵַַָָָֻֻ

- אחד אפּלּו הּטהֹורים, על עֹודפין הּמת טמאי היּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָואם
ּבטמאה. ּכּלם ְְֲַָָֻֻיעׂשּו

ּובזמן ‚. טהֹורים, ּומחצה מת, טמאי מחצה האנׁשים ְְְֱֱֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָהיּו
- טהֹורים הרב יהיּו האנׁשים, ּבכלל הּנׁשים מֹונה ְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָֹׁשאּתה
לא  עֹוׂשין אינם והּטמאין הראׁשֹון, את עֹוׂשים ְְְִִִִִֵֵֶַַָָֹהּטהֹורים
מּפני  הראׁשֹון, את עֹוׂשין אין הּׁשני: את ולא הראׁשֹון ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹאת
ּבּׁשני  ׁשהּנׁשים מּפני הּׁשני, את עֹוׂשין ואין מעּוט; ְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָׁשהם
את  עֹוׂשין מחצה ואין מחצה, הּטמאים ונמצאּו ְְְְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶַָָרׁשּות,

.הּׁשני  ִֵַ
ּומעּוטן „. נּדֹות, ּובֹועלי ּומצרעים זבים הּקהל רב ְֲִִִִֵַָָָָָָֹֹהיּו

ׁשהם  לפי הראׁשֹון, עֹוׂשין אין מת טמאי אֹותם - מת ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶָָטמאי
את  עֹוׂשין הּיחידים ׁשאין - הּׁשני את עֹוׂשין ואינן ְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָמעּוט;
וכאן  הראׁשֹון, את הּקהל רב ׁשעׂשּו ּבזמן אּלא ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹהּׁשני
הּמעּוט  אּלּו יעׂשּו לא ּבראׁשֹון, הּקהל רב עׂשה ולא ְֲִִִֵַַַָָָָָֹֹֹהֹואיל

הּׁשני  את למת .הּטמאים ְְִִֵֵֵֶַַ
.‰- ּבהם וכּיֹוצא זבים ּומעּוט מת, טמאי הּקהל רב ְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹהיּו

אינם  ּבהם וכּיֹוצא והּזבין הראׁשֹון. את עֹוׂשין מת ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָטמאי
עֹוׂשין  אינם הּׁשני: את ולא הראׁשֹון את לא ְִִִִֵֵֶֶַָָֹֹעֹוׂשין,
ּבלבד; הּמת טמאת אּלא ּבצּבּור נדחית ׁשאין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֻּבראׁשֹון,
ּבא  אם אּלא ׁשני ּפסח עֹוׂשין ׁשאין ּבּׁשני, עֹוׂשין ְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָואינם
אין  ּבטמאה, הראׁשֹון נעׂשה אם אבל ּבטהרה, ְְְֲֲֳִִִֵַָָָָָָָֻהראׁשֹון

ׁשני  ּפסח .ׁשם ִֵֶַָ
.Â,ּבהם וכּיֹוצא זבים ּוׁשליׁש טהֹורים, הּקהל ׁשליׁש ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָהיּו

את  לא עֹוׂשין אינן מת טמאי אֹותם - מת טמאי ְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶָָֹּוׁשליׁש
ולא  הם הראׁשֹון ׁשהרי ראׁשֹון, עֹוׂשים אינם הּׁשני: את ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹ

ׁשהרי  יעׂשּו, לא ּובּׁשני הּזבים; עם טהֹורים לגּבי ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹמּועטים
ּבראׁשֹון  עׂשּו הּפסח מעּוט מׁשערים ּכיצד ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָ

ּבכל  מׁשערין אין טהֹורים? אֹו טמאים הּקהל רב אם ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָֹלידע
נמנין עׂשרים ׁשּיהיּו ׁשאפׁשר - על [משתתפים]האֹוכלין ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָ

אּלא  עליהם; לׁשחט אחד ּביד אֹותֹו ּומׁשּלחין אחד, ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹּפסח
ועד לעזרה, הּנכנסים ּבכל כ]מׁשערין [עדיין]ׁשהם[- ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָ

אֹותן. מׁשערין הראׁשֹונה, ּכת ׁשּתּכנס קדם ְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹמּבחּוץ
.Êּבספק ׁשּנטמא ב:]יחיד נטמא האם ספק הּיחיד [- רׁשּות ְְְִִִִֵֶַָָָ

כטמא] ודינו יּדחה [- זה הרי - ּבמקֹומֹו ׁשּיתּבאר ּכמֹו ,ְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָ
רׁשּות  ּבספק ׁשּנטמא וצּבּור מת; טמאי ּכׁשאר ׁשני, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָלפסח

ּבטמאה. ּכּלם יעׂשּו ְְֲִַַָָָֻֻהּיחיד,
.Á,ּכטהֹור נאכל זה הרי - ּבטמאה ׁשהקריבּוהּו ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַָָָֻּפסח
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לאכילה  אּלא ּבא לא טמא,ׁשּמּתחּלתֹו לכל נאכל ואינֹו ; ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹ
ּולכּיֹוצא  הּזאת, הּטמאה להם ׁשּנדחית מת לטמאי ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻאּלא
ׁשהּטמאה  הּטמאים אבל טמאֹות. מּגע מּטמאי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻֻּבהם,

נּדֹות וזבֹות זבים ּכגֹון מּגּופם, עליהם ויֹולדֹות יֹוצאה ְְְְְֲִִִֵֶָָָָ
מּפי  ּפטּורין; אכלּו, ואם מּמּנּו. יאכלּו לא - ְְְְְִִִִִִֶָָֹֹֹּומצרעים

רבינו]הּׁשמּועה ממשה לטהֹורין,[מסורת ׁשהּנאכל למדּו, ְְְֱִִֶֶַַָָָ
חּיבין  אין לטמאין, והּנאכל טמאה; מּׁשּום עליו ְְְֱִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻחּיבין
האמּורין  מן מת טמאי אכלּו אפּלּו טמאה. מּׁשּום ְְְֲִִִִֵֵֵֵָָָָָֻעליו

הנקרבים] אמּורים,[האברים ּדברים ּבּמה ּפטּורין. ְְֲִִִֶֶַָׁשּלֹו,
זריקת  קדם הּצּבּור ּבׁשּנטמאּו ּבטמאה? יאכל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֻׁשהּפסח

יאכל. לא הּדם, זריקת לאחר נטמאּו אם אבל ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָֹהּדם;
.Ë- זריקה קדם הּצּבּור רב ונטמאּו ּבטהרה, ְְְְְְֳִִִֶַָָָָֹֹׁשחטּוהּו

אחר  יטמאּו ׁשּמא ּגזרה, יאכל; לא והּפסח הּדם, את ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹזֹורק
ּבטמאה  ויאכלּוהּו אחרת, ּבׁשנה ׁשרת זריקה ּכלי היּו . ְְְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָֹֻ

את  מטּמאין ואינם הֹואיל - ּבֹו וכּיֹוצא ּבׁשרץ  ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָטמאים
את  ׁשּמטּמאין ּפי על אף ּבמקֹומֹו, ׁשּיתּבאר ּכמֹו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָהאדם,
ּפי  על אף ויאכל הּטהֹורים, אּלא אֹותֹו יעׂשּו לא ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָֹהּבׂשר,
ולא  ּבלאו, ׁשהיא ּבׂשר ּבטמאת ׁשּיאכל מּוטב טמא; ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֻׁשהּוא
ּבהלכֹות  ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבכרת, ׁשהם הּגּוף טמאי ְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָֹיאכלּוהּו

הּמקּדׁשין. ְְִֵַָֻּפסּולי

ח  ¤¤ּפרק
מצות‡. - עׂשר חמּׁשה ּבלילי הּפסח ּבׂשר ,עׂשה אכילת ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ

ּומּצֹות, אׁש צלי הּזה, ּבּלילה הּבׂשר את "ואכלּו ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָׁשּנאמר:
יאכלהּו". מררים ְְִַֹֹֻעל

ּומרֹור,·. מּצה מצאּו לא אם מעּכבין; ּומרֹור מּצה ְְְְִִֵַַַָָָָָֹואין
לבּדֹו הּפסח ּבׂשר ּבאכילת חֹובתֹו ידי מרֹור יֹוצא אבל . ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָ

יאכלהּו". מררים "על ׁשּנאמר: מצוה, אינֹו - ּפסח ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָֹֹֹֻּבלא
ׂשבע;‚. אכילת הּפסח ּבׂשר לאכל הּמבחר מן ְְְֱֲִִִֶֶַַַַַַָָֹֹֻמצוה

אֹוכל  - עׂשר ּבארּבעה חגיגה ׁשלמי הקריב אם ,ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָָלפיכ
מּמּנּו לׂשּבע ּכדי הּפסח ּבׂשר אֹוכל ּכ ואחר ּתחּלה, .מהם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹ

ּבׂשר  אכילת וכן חֹובתֹו. ידי יצא ּכזית, אּלא אכל לא ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹואם
עׂשה, מצות - אּיר לחדׁש עׂשר חמּׁשה ּבלילי ׁשני ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹּפסח

יאכלהּו". ּומררים מּצֹות "על ּבֹו: ְְֱִֶֶַַַֹֹֻׁשּנאמר
אׁש„. צלי אּלא נאכלין אינם ּכזית ּוׁשניהם מהם והאֹוכל ; ְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ
מעט]נא מבּׁשל [צלוי ׁשּנאמר:אֹו לֹוקה, - ּפסחים ּבלילי ְְְֱִֵֵֶֶֶַָָָֻ

נא  אכל ּבּמים". מבּׁשל ּובׁשל נא, מּמּנּו ּתאכלּו ְְִִֵֶַַַָָָָָָֹֻ"אל
נכללּו ׁשּׁשניהם לפי אחת, אּלא לֹוקה אינֹו - ּכאחד ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֻּומבּׁשל
אינֹו - יֹום מּבעֹוד מבּׁשל אֹו נא מּמּנּו אכל אחד. ְְְִִֵֶֶַָָָָָֻּבלאו
לאכלֹו ׁשּמצוה ּבׁשעה - אׁש" צלי אם "ּכי ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַָָָָלֹוקה,
ּפטּור. יֹום, מּבעֹוד אבל ּומבּׁשל; נא אכילת על חּיב ְְֲֲִִִַַַָָָָָָֻצלי,

עׂשה ‰. מצות על עבר יֹום, מּבעֹוד צלי ּכזית מּמּנּו ,אכל ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָ
לא  "ּבּלילה", - הּזה" ּבּלילה הּבׂשר את "ואכלּו ְְְְֱֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹׁשּנאמר:

מּכלל הּבא ולאו מ:]ּבּיֹום; הנלמד הּוא.[- עׂשה עׂשה, ְְֲֲִֵֵַַָָָ
.Âּבֹו ׁשהתחיל הּבׂשר הּוא - ּתֹורה עליו ׁשהזהירה ְְִִִִֶֶַָָָָָָָ"נא"

עדין. אדם לאכילת ראּוי ואינֹו מעט, ונצלה האּור ְְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַַָָָָָמעׂשה
מצות  ּובּטל לֹוקה, אינֹו - חי ּבׂשר מּמּנּו אכל אם ְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָאבל

האעׂשה  - אׁש" "צלי ׁשּנאמר: אסּור.[הרי], צלי, ׁשאינֹו ְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָ
ּפטּור. - ואכלֹו ,ׁשּנתחר עד צרּכֹו ּכל ְְֲִֵֶַַָָָָָָָצלהּו

.Ê,ּבמים ׁשּנתּבּׁשל ּבין - ּתֹורה עליו ׁשהזהירה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻ"מבּׁשל"
ּפרֹות  ּבמי אֹו מׁשקין ּבׁשאר ׁשּנתּבּׁשל "ּובׁשל ּבין ׁשּנאמר: , ְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ

הּכל. רּבה ְִַָָֹֻמבּׁשל",
.Áאֹו צלהּו, ּכ ואחר ׁשּבּׁשלֹו אֹו ּבּׁשלֹו, ּכ ואחר ְְְְִִֶַַַַָָָָָָצלהּו

חּיב  - ואכלֹו קדרה, צלי אֹותֹוׁשעׂשהּו לסּו מּתר אבל ; ְְֲֲִֵֶַַָָָָָָָָֻ
ּומּתר  הּמים. מן חּוץ ּפרֹות, ּומי מׁשקין ּוׁשאר וׁשמן ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֻּביין

ּפרֹות. ּובמי ּבמׁשקין ׁשּנצלה, אחר הּבׂשר ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹלטּבל
.Ë מּתכֹות ּכלי אֹו אבן ּכלי ּגּבי על הּפסח את צֹולין ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָאין

היה  אם ,לפיכ אחר; ּדבר צלי לא אׁש", "צלי ׁשּנאמר: -ְְְֱִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ
צֹולין  ואין עליו. צֹולין האּור, ּבֹו ׁשּתׁשלט ּכדי מנּקב ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָֹֻּכלי
וצֹולה  ּכּלֹו, חם הּׁשּפּוד ׁשהרי - מּתכת ׁשל ּבׁשּפּוד ְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַַֻאֹותֹו

מהאש]מקֹומֹו ולא השפוד מחום נצלה ונמצא, -]. ְ
.È,ּבּתּנּור ותלהּו האׁש, ּכל את וגרף הּתּנּור, את ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָהּסיק

אׁש צלי זה ׁשאין אסּור, זה הרי - על וצלהּו וצלהּו חתכֹו . ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ
חרסית  אֹו סיד ּגּבי על צלהּו אׁש. צלי זה הרי ּגחלים, ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּגּבי

סיד] צלי [מין זה ׁשאין אסּור; זה הרי - טבריה חּמי ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָאֹו
נקבּותֹו ּבית עד ּפיו מּתֹו ּתֹוחבֹו אֹותֹו? צֹולין ּכיצד ְֲִִִֵֵֵַַַאׁש.

והאׁש[אחוריו] הּתּנּור, לתֹו אֹותֹו ותֹולה עץ, ׁשל ְְְְֵֵֶֶַַַָּבׁשּפּוד
ולא למּט לֹו; חּוצה ּבּתּנּור, מעיו ּובני ּכרעיו ותֹולה ה. ְְְְְֵֵֶַַַָָָָָֹ

ּבתֹוכֹו גופו]יּתנם וׁשּפּוד [בתוך הּוא. ּבּׁשּול ּכמין ׁשּזה , ְְְְִִִֵֶֶַ
את[עץ]ׁשל יזרק ׁשּלא ּכדי לצלּיתֹו, ּבֹוררין היּו [-רּמֹון ְְְְִִִִִֵֶֶֶָָֹֹ

העץ]מימיויצאו] ויבּׁשלֹו.[של ְִֵַָ
.‡È מּפני מקֹומֹו, את יקלף - ּתּנּור ׁשל ּבחרׂשֹו הּבׂשר ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹנגע

החרׂש צלי .ׁשהּוא ְִֶֶֶַ
.·È;מקֹומֹו את יקלף - אליו וחזר החרׂש, על מרטּבֹו ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹנטף

אסּורה, - ּכׁשּיּצלה מּמּנּו ׁשּתפרׁש והּלחה הּמרק ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּכל
צלי  ּבׂשר אינּה .ׁשהרי ֲִֵֵֶָָָָ

.‚Èהּסלת על ׁשּלֹו הרטב מן והתחמם נטף [החמה, ִֶֶֶַַַָָֹֹ
ויׁשליכּנּוהרוטב] מקֹומֹו, את יקמץ מפני - הסולת, את -] ְְְְִִֶֶַֹ

הפסול] .הרוטב
.„È.יאכלּו הּכהנים, חבּורת אם - ּתרּומה ׁשל ּבׁשמן ְְְֲֲִִֶֶֶַַָָֹֹסכֹו

הּוא חי אם - יׂשראל ׁשל צליה]ואם לפני יּדיחּנּו[- , ְְִִִִֵֶֶַַָ
מעׂשר  ׁשל ּבׁשמן סכֹו החיצֹון. את יקלף צלי, ואם ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹוינּגב;

ּדמים יעׂשּנּו לא - בממון]ׁשני לפדותו חבּורה;[- ּבני על ְֲֲִִֵֵֶַַָָֹ
ּבמקֹומֹו. ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבירּוׁשלים, ׁשני מעׂשר ּפֹודין ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָׁשאין
ּגדי  אפּלּו הּתערבת, מּפני - ּכאחד ּפסחים ׁשני צֹולין ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹואין

.וטלה  ְֶָ
.ÂËּבארנּו אּלא ּכבר נאכל הּפסח ׁשאין מקֹומֹות, ּבכּמה ְְְְֱֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

העברה מן להרחיק ּכדי חצֹות, אחר עד יאכלו שלא -] ְְְֲֲִִֵֵַַָָ
השחר] עמוד עד שיעלה הּלילה, ּכל ׁשּיאכל ּתֹורה ודין ;ְְִֵֵֶַַַָָָָ

ּומּצה, חמץ ּבהלכֹות ּבארנּו ּוכבר הּׁשחר. עּמּוד ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָׁשּיעלה
טעּון ּבני [אמירת]ׁשהּוא וׁשאין אכילתֹו, ּבׁשעת הּלל ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָ

ּבתחּלת  אפּלּו ּבׁשנה, ׁשּנרּדמּו אחר ואֹוכלין חֹוזרין ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָחבּורה
ְַַָהּלילה.
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ה'תשע"ג  מנחםֿאב כ"ט שני יום

ט  ¤¤ּפרק
מֹוציאין ‡. ואין אחת, ּבחבּורה אּלא נאכל אינֹו ְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּפסח

ּבׂשר  ּכזית מּמּנּו והּמֹוציא ּבּה. ׁשּיאכל החבּורה מן ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָמּמּנּו
ׁשּנאמר: לֹוקה, - עׂשר חמּׁשה ּבלילי לחבּורה ְֱֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָמחבּורה
ׁשּיּניחּנּו והּוא, חּוצה"; הּבׂשר מן הּבית מן תֹוציא ְִִִִִֶֶַַַַָָָֹ"לא

ּכׁשּבת ּבֹו, ּכתּובה ׁשהֹוצאה - שבת]ּבחּוץ לפיכ,[כדיני ; ְְְִֶַַָָָָָ
אחר  מֹוציא ואין ׁשּבת. ּכהֹוצאת והּנחה, עקירה ְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָָצרי
האגף  מן נפסל. הראׁשֹון, ׁשהֹוציאֹו ׁשּכיון - ּבפסח ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָמֹוציא

המשקוף] שברוחב הדלת ּומן [מקום ּכלפנים; ְְְְִִִִִולפנים,
- הּפתח עבי ׁשהּוא עצמֹו, והאגף ּכלחּוץ; ולחּוץ, ְְְְֲֲֳִֶֶַַַַַַַָָהאגף
והעלּיֹות, הּגּגים ּכלפנים; הּכתלים, ועבי החּלֹונֹות ְְְְְֲֳִִִִִִַַַַַַָָָּכלחּוץ.

הּבית. ּבכלל ְִִֵַַַָאינם
ּבין ·. ּבזדֹון ּבין לחבּורתֹו, חּוץ ׁשּיצא הּפסח ְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָּבׂשר

ּבאכילה  נאסר - חּוץ ּבׁשגגה ׁשּיצא קדׁשים קדׁשי ּכבׂשר הּוא והרי ; ְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָ

טרפה  ׁשהּכל - ירּוׁשלים לחֹומת חּוץ ׁשּיצא קּלים קדׁשים ּבׂשר אֹו ולֹוקין לעזרה, , ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ
ׁשּיצא  אבר הּקרּבנֹות. ּבמעׂשה ׁשּבארנּו ּכמֹו אכילתֹו, ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָעל
וקֹולף  לעצם, מּגיע ׁשהּוא עד ויֹורד הּבׂשר חֹות - ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָמקצתֹו

ׁשּבחּוץ וכל יאכל, - ׁשּבפנים ּכל הּבׂשר; שיצא]את -]- ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ
ּבקֹופיץ חֹות לעצם, מּגיע ּוכׁשהּוא גדול]יּׂשרף. ,[סכין ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָ

דינו] ׁשאסּור [כך ּפסח היה ואם קדׁשים; ׁשאר היה ְְִִִֶֶַָָָָָָָָאם
ׁשּיצא  האבר ּומפרק הּפרק, עד קֹולף עצם, ּבֹו ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹלׁשּבר

לחּוץ. ּומׁשליכֹו הּפרק, מן ְְִִִֶֶַַַָמקצתֹו
ּכל ‚. צריכה אחד, ּבבית אֹוכלֹות ׁשהיּו חבּורֹות ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָׁשּתי

הּקף לּה לעׂשֹות מהן "מן [מחיצה]חבּורה ׁשּנאמר: , ֱֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָ
הּׁשמּועה מּפי - חּוצה" רבינו]הּבׂשר ממשה למדּו,[מסורת ְְִִַַָָָָָ

חּוצה לֹו לּתן הֹופכין [גבול]ׁשּצרי ואּלּו אכילתֹו; למקֹום ְְְֲִִִִִֵֵֶָָָ
היל ּפניהם את הֹופכין ואּלּו ואֹוכלין, היל ּפניהם ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָאת

מערּבבין. יהּוא ׁשּלא ּכדי - ְְְְְְִִֵֶָֹֻואֹוכלין
ׁשּתי „. ּבין הּבית, ּבאמצע יינם ּבֹו ׁשּמֹוזגין הּמים ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָהיה

קֹופץ למזג, עֹומד ּכׁשהּׁשּמׁש - ּפיו [סוגר]החבּורֹות את ְְֲִִֵֵֶֶַַַָֹ
אוכל] חבּורתֹו,[ואינו אצל ׁשּמּגיע עד ּפניו, את ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָּומחזיר

חבּורֹות. ּבׁשּתי לאכל ׁשאסּור ּׁשּבפיו; מה אֹוכל ּכ ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹואחר
מּפני  - ואֹוכלת חבּורתּה, מּבני ּפניה להחזיר לּכּלה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻּומּתר

ּבפניהם. לאכל ּבֹוׁשה ְֱִִֵֶֶֶָֹׁשהיא
אֹוכלין;‰. אינן מּביניהן, מחיצה ׁשּנפרצה חבּורֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָׁשּתי

אינן  - ּביניהם מחיצה ונעׂשית אחת, חבּורה היתה אם ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָוכן
חבּורֹות, ּבׁשּתי נאכל הּפסח ׁשאין ׁשּתסּתּלק; עד ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָאֹוכלין

לחבּורה  מחבּורה נעקרין .ואין ְֱֲֲִֵֵֶַָָָ
.Âׁשלׁש ׁשּנכנסּו חבּורה ּפסחן,ּבני לאכל יתר אֹו מהם ה ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹֹ

ּבני  ׁשּדר ּבׁשעה נכנסּו אם - חבּורה ּבני ׁשאר ּבאּו ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָֹולא
ולא  הּׁשאר על לכּלם המעֹורר וחזר הּפסחים, לאכל ְְְְְְֱִֵֶַַַַַָָָָָָֹֹֻאדם
ממּתינים  ואין ׁשּיׂשּבעּו, עד אֹוכלין ׁשּנכנסּו אּלּו הרי - ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָּבאּו
אּלּו ּומצאּו ,ּכ אחר הּמתאחרין ּבאּו ואפּלּו ְְְֲֲִִִֵַַַַַַָָָָלּׁשאר;
חלקם. ּדמי להם מׁשּלמים אינן - הּכל ׁשאכלּו ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹהּׁשלׁשה

ּבּמה  ממּתינים. אּלּו הרי ּבלבד, ׁשנים נכנסּו אם ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָאבל
ּבעת  אבל לאכל. ּכניסתם ּבׁשעת אמּורים? ְְְְֱֲֲִִִִֵֶַָָָָֹּדברים

לחברֹו;[שיוצאים]ׁשּנפטרין להמּתין צרי אדם אין , ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָ
להמּתין. צרי ואינֹו יצא, - מּלאכל ּבלבד אחד ּגמר ְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹאפּלּו

.Ê מּפסח ּבין ראׁשֹון מּפסח ּבין הּפסח, מן ּכזית ְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַהּמאכיל
זרה לעבֹודה למׁשּמד שהשתמד]ׁשני, לגר [יהודי אֹו , ְְֲִִֵֵַָָָָֻ

נח]ּתֹוׁשב בני מצוות ז' ששומר ׂשכיר[נכרי הרי [גוי]אֹו - ֲִֵָָ
מּכת  אֹותֹו מּכין אבל לֹוקה, ואינֹו תעׂשה; ּבלא עֹובר ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָֹזה
נכר; אל העֹובד זה ּבּתֹורה, האמּור נכר" ּו"בן ְֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָמרּדּות.
- ׂשכיר אֹו ּתֹוׁשב ּגר אפּלּו לגֹוי, מּמּנּו מאכילין ְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָואין

ּבֹו". יאכל לא וׂשכיר "ּתֹוׁשב ְֱִֶֶַַָָֹֹׁשּנאמר:
.Á וכל ערל" ׁשּנאמר: לֹוקה, - הּפסח מּבׂשר ּכזית ׁשאכל ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ

אֹוכל  אבל אֹוכל, ׁשאינֹו הּוא "ּבֹו" ּבֹו"; יאכל לא ֲֵֵֵֵֶַָָֹֹערל
ּתֹוׁשב  לגר ּומרֹור מּצה להאכיל מּתר וכן ּומרֹור. מּצה ְְְֲִֵֵַַַָָָָָָֻהּוא

ְִָּולׂשכיר.
.Ë הּפסח מּלׁשחט אֹותֹו מעּכבת ועבדיו ּבניו ׁשּמילת ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּכׁשם

מּלאכל  אֹותֹו מעּכבת ּכ יאכל - אז אתֹו, "ּומלּת ׁשּנאמר: , ְְֱֱִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹ
לֹו ׁשהיה אֹו הּפסח, ׁשּנׁשחט אחר עבד קנה ּכיצד? ְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָּבֹו".
הרי  - הּפסח ׁשחיטת אחר אּלא להּמֹול זמ ּנֹו הּגיע ׁשּלא ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹּבן
ראּוי  הּבן יהיה וכיצד אֹותן. ׁשּימּול עד לאכל, אסּור ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹזה
ׁשחיטה? קדם ראּוי יהיה ולא הּפסח, ׁשחיטת אחר ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹלמילה

חּמה ׁשחלצּתּו ונרפא]ּכגֹון ימים [שנחלה ׁשבעת ׁשּצרי , ְְֲִִִֶֶַַַָָָָ
אחר  ונרּפאת עינֹו ׁשּכאבה ּוכגֹון הבראתֹו, מּיֹום לעת ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָמעת

טמטּום ׁשהיה אֹו מינו]ׁשחיטה, נודע ולא - ונקרע [סתום ְְְְִִֶַָָָֻ
זכר. ונמצא הּפסח ׁשחיטת ְְְִִֶַַַַַָָָאחר

י  ¤¤ּפרק
ׁשּנאמר:‡. לֹוקה, זה הרי - טהֹור ּבפסח עצם ְֱֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָהּׁשֹובר

בֹו" תׁשּברּו לא לא "ועצם "ועצם ׁשני: ּבפסח נאמר וכן ; ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַֹֹ
עצם, ּבֹו ׁשבר אם - ּבטמאה ׁשּבא ּפסח אבל בֹו". ְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָֻיׁשּברּו

הּׁשמּועה מּפי לֹוקה; רבינו]אינֹו ממשה למדּו:[מסורת ְְִִֵֶַָָ
את  הּׁשֹובר אחד ּבטמא. ולא ּבטהֹור, - בֹו" תׁשּברּו ְְְְְִֵֵֶֶַָָָֹֹ"לא
יֹום, מּבעֹוד עצם ּבֹו ׁשּׁשבר אֹו עׂשר, חמּׁשה ּבלילי ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָהעצם

לֹוקה; זה הרי - ימים ּכּמה אחר ׁשּׁשבר ֲִֵֶֶֶַַַַָָָאֹו
מּבׂשרֹו,·. הּנֹותר ּבכלל הּפסח עצמֹות ׂשֹורפין ,ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָלפיכ

ּתּקלה  לידי ּבהן יבֹואּו ׁשּלא .ּכדי ְִֵֵֶֶַָָָָֹ
ּבׂשר,‚. ּכזית עליו ׁשּיׁש עצם ׁשבירת על אּלא חּיבין ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָאין

ּכזית  עליו וׁשאין מח, ּבֹו ׁשאין עצם אבל  מח; ּבֹו ׁשּיׁש ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹאֹו
וׁשבר  ּבׂשר, ּכזית עליו היה ׁשבירתֹו. על חּיב אינֹו - ְְְִִֵַַַַָָָָָָָָָָָּבׂשר
ׁשהּמקֹום  ּפי על אף חּיב, - הּבׂשר ּבמקֹום ׁשּלא ְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהעצם

מּבׂשר  ּפנּוי .ׁשּׁשבר ִֶַָָָָ
לֹוקה „. אחד, ּבעצם הּׁשֹובר אחר .והּׁשֹובר ְְֵֵֶֶֶֶַַַַָ
מּׁשּום ‰. חּיב אינֹו ּגידים, והמחּת עצמֹות ְְֲִִִֵֵֵַַַַָָהּׂשֹורף

עצם  .ׁשבירת ְִֶֶַ
.Âנא ׁשהּוא מעט]ּפסח את [צלוי ּבֹו וׁשבר מבּׁשל, אֹו ְְֶֶֶַַָָָֻ

ויציאה ּבטמאה נפסל אפּלּו לֹוקה. - שיצא העצם -] ְְְֲִִִִֶֶֶַָָָֻ
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לאכילה  אּלא ּבא לא טמא,ׁשּמּתחּלתֹו לכל נאכל ואינֹו ; ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹ
ּולכּיֹוצא  הּזאת, הּטמאה להם ׁשּנדחית מת לטמאי ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻאּלא
ׁשהּטמאה  הּטמאים אבל טמאֹות. מּגע מּטמאי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻֻּבהם,

נּדֹות וזבֹות זבים ּכגֹון מּגּופם, עליהם ויֹולדֹות יֹוצאה ְְְְְֲִִִֵֶָָָָ
מּפי  ּפטּורין; אכלּו, ואם מּמּנּו. יאכלּו לא - ְְְְְִִִִִִֶָָֹֹֹּומצרעים

רבינו]הּׁשמּועה ממשה לטהֹורין,[מסורת ׁשהּנאכל למדּו, ְְְֱִִֶֶַַָָָ
חּיבין  אין לטמאין, והּנאכל טמאה; מּׁשּום עליו ְְְֱִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻחּיבין
האמּורין  מן מת טמאי אכלּו אפּלּו טמאה. מּׁשּום ְְְֲִִִִֵֵֵֵָָָָָֻעליו

הנקרבים] אמּורים,[האברים ּדברים ּבּמה ּפטּורין. ְְֲִִִֶֶַָׁשּלֹו,
זריקת  קדם הּצּבּור ּבׁשּנטמאּו ּבטמאה? יאכל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֻׁשהּפסח

יאכל. לא הּדם, זריקת לאחר נטמאּו אם אבל ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָֹהּדם;
.Ë- זריקה קדם הּצּבּור רב ונטמאּו ּבטהרה, ְְְְְְֳִִִֶַָָָָֹֹׁשחטּוהּו

אחר  יטמאּו ׁשּמא ּגזרה, יאכל; לא והּפסח הּדם, את ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹזֹורק
ּבטמאה  ויאכלּוהּו אחרת, ּבׁשנה ׁשרת זריקה ּכלי היּו . ְְְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָֹֻ

את  מטּמאין ואינם הֹואיל - ּבֹו וכּיֹוצא ּבׁשרץ  ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָטמאים
את  ׁשּמטּמאין ּפי על אף ּבמקֹומֹו, ׁשּיתּבאר ּכמֹו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָהאדם,
ּפי  על אף ויאכל הּטהֹורים, אּלא אֹותֹו יעׂשּו לא ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָֹהּבׂשר,
ולא  ּבלאו, ׁשהיא ּבׂשר ּבטמאת ׁשּיאכל מּוטב טמא; ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֻׁשהּוא
ּבהלכֹות  ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבכרת, ׁשהם הּגּוף טמאי ְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָֹיאכלּוהּו

הּמקּדׁשין. ְְִֵַָֻּפסּולי

ח  ¤¤ּפרק
מצות‡. - עׂשר חמּׁשה ּבלילי הּפסח ּבׂשר ,עׂשה אכילת ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ

ּומּצֹות, אׁש צלי הּזה, ּבּלילה הּבׂשר את "ואכלּו ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָׁשּנאמר:
יאכלהּו". מררים ְְִַֹֹֻעל

ּומרֹור,·. מּצה מצאּו לא אם מעּכבין; ּומרֹור מּצה ְְְְִִֵַַַָָָָָֹואין
לבּדֹו הּפסח ּבׂשר ּבאכילת חֹובתֹו ידי מרֹור יֹוצא אבל . ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָ

יאכלהּו". מררים "על ׁשּנאמר: מצוה, אינֹו - ּפסח ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָֹֹֹֻּבלא
ׂשבע;‚. אכילת הּפסח ּבׂשר לאכל הּמבחר מן ְְְֱֲִִִֶֶַַַַַַָָֹֹֻמצוה

אֹוכל  - עׂשר ּבארּבעה חגיגה ׁשלמי הקריב אם ,ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָָלפיכ
מּמּנּו לׂשּבע ּכדי הּפסח ּבׂשר אֹוכל ּכ ואחר ּתחּלה, .מהם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹ

ּבׂשר  אכילת וכן חֹובתֹו. ידי יצא ּכזית, אּלא אכל לא ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹואם
עׂשה, מצות - אּיר לחדׁש עׂשר חמּׁשה ּבלילי ׁשני ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹּפסח

יאכלהּו". ּומררים מּצֹות "על ּבֹו: ְְֱִֶֶַַַֹֹֻׁשּנאמר
אׁש„. צלי אּלא נאכלין אינם ּכזית ּוׁשניהם מהם והאֹוכל ; ְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ
מעט]נא מבּׁשל [צלוי ׁשּנאמר:אֹו לֹוקה, - ּפסחים ּבלילי ְְְֱִֵֵֶֶֶַָָָֻ

נא  אכל ּבּמים". מבּׁשל ּובׁשל נא, מּמּנּו ּתאכלּו ְְִִֵֶַַַָָָָָָֹֻ"אל
נכללּו ׁשּׁשניהם לפי אחת, אּלא לֹוקה אינֹו - ּכאחד ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֻּומבּׁשל
אינֹו - יֹום מּבעֹוד מבּׁשל אֹו נא מּמּנּו אכל אחד. ְְְִִֵֶֶַָָָָָֻּבלאו
לאכלֹו ׁשּמצוה ּבׁשעה - אׁש" צלי אם "ּכי ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַָָָָלֹוקה,
ּפטּור. יֹום, מּבעֹוד אבל ּומבּׁשל; נא אכילת על חּיב ְְֲֲִִִַַַָָָָָָֻצלי,

עׂשה ‰. מצות על עבר יֹום, מּבעֹוד צלי ּכזית מּמּנּו ,אכל ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָ
לא  "ּבּלילה", - הּזה" ּבּלילה הּבׂשר את "ואכלּו ְְְְֱֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹׁשּנאמר:

מּכלל הּבא ולאו מ:]ּבּיֹום; הנלמד הּוא.[- עׂשה עׂשה, ְְֲֲִֵֵַַָָָ
.Âּבֹו ׁשהתחיל הּבׂשר הּוא - ּתֹורה עליו ׁשהזהירה ְְִִִִֶֶַָָָָָָָ"נא"

עדין. אדם לאכילת ראּוי ואינֹו מעט, ונצלה האּור ְְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַַָָָָָמעׂשה
מצות  ּובּטל לֹוקה, אינֹו - חי ּבׂשר מּמּנּו אכל אם ְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָאבל

האעׂשה  - אׁש" "צלי ׁשּנאמר: אסּור.[הרי], צלי, ׁשאינֹו ְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָ
ּפטּור. - ואכלֹו ,ׁשּנתחר עד צרּכֹו ּכל ְְֲִֵֶַַָָָָָָָצלהּו

.Ê,ּבמים ׁשּנתּבּׁשל ּבין - ּתֹורה עליו ׁשהזהירה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻ"מבּׁשל"
ּפרֹות  ּבמי אֹו מׁשקין ּבׁשאר ׁשּנתּבּׁשל "ּובׁשל ּבין ׁשּנאמר: , ְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ

הּכל. רּבה ְִַָָֹֻמבּׁשל",
.Áאֹו צלהּו, ּכ ואחר ׁשּבּׁשלֹו אֹו ּבּׁשלֹו, ּכ ואחר ְְְְִִֶַַַַָָָָָָצלהּו

חּיב  - ואכלֹו קדרה, צלי אֹותֹוׁשעׂשהּו לסּו מּתר אבל ; ְְֲֲִֵֶַַָָָָָָָָֻ
ּומּתר  הּמים. מן חּוץ ּפרֹות, ּומי מׁשקין ּוׁשאר וׁשמן ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֻּביין

ּפרֹות. ּובמי ּבמׁשקין ׁשּנצלה, אחר הּבׂשר ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹלטּבל
.Ë מּתכֹות ּכלי אֹו אבן ּכלי ּגּבי על הּפסח את צֹולין ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָאין

היה  אם ,לפיכ אחר; ּדבר צלי לא אׁש", "צלי ׁשּנאמר: -ְְְֱִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ
צֹולין  ואין עליו. צֹולין האּור, ּבֹו ׁשּתׁשלט ּכדי מנּקב ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָֹֻּכלי
וצֹולה  ּכּלֹו, חם הּׁשּפּוד ׁשהרי - מּתכת ׁשל ּבׁשּפּוד ְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַַֻאֹותֹו

מהאש]מקֹומֹו ולא השפוד מחום נצלה ונמצא, -]. ְ
.È,ּבּתּנּור ותלהּו האׁש, ּכל את וגרף הּתּנּור, את ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָהּסיק

אׁש צלי זה ׁשאין אסּור, זה הרי - על וצלהּו וצלהּו חתכֹו . ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ
חרסית  אֹו סיד ּגּבי על צלהּו אׁש. צלי זה הרי ּגחלים, ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּגּבי

סיד] צלי [מין זה ׁשאין אסּור; זה הרי - טבריה חּמי ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָאֹו
נקבּותֹו ּבית עד ּפיו מּתֹו ּתֹוחבֹו אֹותֹו? צֹולין ּכיצד ְֲִִִֵֵֵַַַאׁש.

והאׁש[אחוריו] הּתּנּור, לתֹו אֹותֹו ותֹולה עץ, ׁשל ְְְְֵֵֶֶַַַָּבׁשּפּוד
ולא למּט לֹו; חּוצה ּבּתּנּור, מעיו ּובני ּכרעיו ותֹולה ה. ְְְְְֵֵֶַַַָָָָָֹ

ּבתֹוכֹו גופו]יּתנם וׁשּפּוד [בתוך הּוא. ּבּׁשּול ּכמין ׁשּזה , ְְְְִִִֵֶֶַ
את[עץ]ׁשל יזרק ׁשּלא ּכדי לצלּיתֹו, ּבֹוררין היּו [-רּמֹון ְְְְִִִִִֵֶֶֶָָֹֹ

העץ]מימיויצאו] ויבּׁשלֹו.[של ְִֵַָ
.‡È מּפני מקֹומֹו, את יקלף - ּתּנּור ׁשל ּבחרׂשֹו הּבׂשר ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹנגע

החרׂש צלי .ׁשהּוא ְִֶֶֶַ
.·È;מקֹומֹו את יקלף - אליו וחזר החרׂש, על מרטּבֹו ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹנטף

אסּורה, - ּכׁשּיּצלה מּמּנּו ׁשּתפרׁש והּלחה הּמרק ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּכל
צלי  ּבׂשר אינּה .ׁשהרי ֲִֵֵֶָָָָ

.‚Èהּסלת על ׁשּלֹו הרטב מן והתחמם נטף [החמה, ִֶֶֶַַַָָֹֹ
ויׁשליכּנּוהרוטב] מקֹומֹו, את יקמץ מפני - הסולת, את -] ְְְְִִֶֶַֹ

הפסול] .הרוטב
.„È.יאכלּו הּכהנים, חבּורת אם - ּתרּומה ׁשל ּבׁשמן ְְְֲֲִִֶֶֶַַָָֹֹסכֹו

הּוא חי אם - יׂשראל ׁשל צליה]ואם לפני יּדיחּנּו[- , ְְִִִִֵֶֶַַָ
מעׂשר  ׁשל ּבׁשמן סכֹו החיצֹון. את יקלף צלי, ואם ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹוינּגב;

ּדמים יעׂשּנּו לא - בממון]ׁשני לפדותו חבּורה;[- ּבני על ְֲֲִִֵֵֶַַָָֹ
ּבמקֹומֹו. ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבירּוׁשלים, ׁשני מעׂשר ּפֹודין ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָׁשאין
ּגדי  אפּלּו הּתערבת, מּפני - ּכאחד ּפסחים ׁשני צֹולין ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹואין

.וטלה  ְֶָ
.ÂËּבארנּו אּלא ּכבר נאכל הּפסח ׁשאין מקֹומֹות, ּבכּמה ְְְְֱֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

העברה מן להרחיק ּכדי חצֹות, אחר עד יאכלו שלא -] ְְְֲֲִִֵֵַַָָ
השחר] עמוד עד שיעלה הּלילה, ּכל ׁשּיאכל ּתֹורה ודין ;ְְִֵֵֶַַַָָָָ

ּומּצה, חמץ ּבהלכֹות ּבארנּו ּוכבר הּׁשחר. עּמּוד ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָׁשּיעלה
טעּון ּבני [אמירת]ׁשהּוא וׁשאין אכילתֹו, ּבׁשעת הּלל ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָ

ּבתחּלת  אפּלּו ּבׁשנה, ׁשּנרּדמּו אחר ואֹוכלין חֹוזרין ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָחבּורה
ְַַָהּלילה.
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ה'תשע"ג  מנחםֿאב כ"ט שני יום

ט  ¤¤ּפרק
מֹוציאין ‡. ואין אחת, ּבחבּורה אּלא נאכל אינֹו ְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּפסח

ּבׂשר  ּכזית מּמּנּו והּמֹוציא ּבּה. ׁשּיאכל החבּורה מן ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָמּמּנּו
ׁשּנאמר: לֹוקה, - עׂשר חמּׁשה ּבלילי לחבּורה ְֱֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָמחבּורה
ׁשּיּניחּנּו והּוא, חּוצה"; הּבׂשר מן הּבית מן תֹוציא ְִִִִִֶֶַַַַָָָֹ"לא

ּכׁשּבת ּבֹו, ּכתּובה ׁשהֹוצאה - שבת]ּבחּוץ לפיכ,[כדיני ; ְְְִֶַַָָָָָ
אחר  מֹוציא ואין ׁשּבת. ּכהֹוצאת והּנחה, עקירה ְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָָצרי
האגף  מן נפסל. הראׁשֹון, ׁשהֹוציאֹו ׁשּכיון - ּבפסח ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָמֹוציא

המשקוף] שברוחב הדלת ּומן [מקום ּכלפנים; ְְְְִִִִִולפנים,
- הּפתח עבי ׁשהּוא עצמֹו, והאגף ּכלחּוץ; ולחּוץ, ְְְְֲֲֳִֶֶַַַַַַַָָהאגף
והעלּיֹות, הּגּגים ּכלפנים; הּכתלים, ועבי החּלֹונֹות ְְְְְֲֳִִִִִִַַַַַַָָָּכלחּוץ.

הּבית. ּבכלל ְִִֵַַַָאינם
ּבין ·. ּבזדֹון ּבין לחבּורתֹו, חּוץ ׁשּיצא הּפסח ְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָּבׂשר

ּבאכילה  נאסר - חּוץ ּבׁשגגה ׁשּיצא קדׁשים קדׁשי ּכבׂשר הּוא והרי ; ְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָ

טרפה  ׁשהּכל - ירּוׁשלים לחֹומת חּוץ ׁשּיצא קּלים קדׁשים ּבׂשר אֹו ולֹוקין לעזרה, , ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ
ׁשּיצא  אבר הּקרּבנֹות. ּבמעׂשה ׁשּבארנּו ּכמֹו אכילתֹו, ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָעל
וקֹולף  לעצם, מּגיע ׁשהּוא עד ויֹורד הּבׂשר חֹות - ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָמקצתֹו

ׁשּבחּוץ וכל יאכל, - ׁשּבפנים ּכל הּבׂשר; שיצא]את -]- ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ
ּבקֹופיץ חֹות לעצם, מּגיע ּוכׁשהּוא גדול]יּׂשרף. ,[סכין ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָ

דינו] ׁשאסּור [כך ּפסח היה ואם קדׁשים; ׁשאר היה ְְִִִֶֶַָָָָָָָָאם
ׁשּיצא  האבר ּומפרק הּפרק, עד קֹולף עצם, ּבֹו ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹלׁשּבר

לחּוץ. ּומׁשליכֹו הּפרק, מן ְְִִִֶֶַַַָמקצתֹו
ּכל ‚. צריכה אחד, ּבבית אֹוכלֹות ׁשהיּו חבּורֹות ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָׁשּתי

הּקף לּה לעׂשֹות מהן "מן [מחיצה]חבּורה ׁשּנאמר: , ֱֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָ
הּׁשמּועה מּפי - חּוצה" רבינו]הּבׂשר ממשה למדּו,[מסורת ְְִִַַָָָָָ

חּוצה לֹו לּתן הֹופכין [גבול]ׁשּצרי ואּלּו אכילתֹו; למקֹום ְְְֲִִִִִֵֵֶָָָ
היל ּפניהם את הֹופכין ואּלּו ואֹוכלין, היל ּפניהם ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָאת

מערּבבין. יהּוא ׁשּלא ּכדי - ְְְְְְִִֵֶָֹֻואֹוכלין
ׁשּתי „. ּבין הּבית, ּבאמצע יינם ּבֹו ׁשּמֹוזגין הּמים ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָהיה

קֹופץ למזג, עֹומד ּכׁשהּׁשּמׁש - ּפיו [סוגר]החבּורֹות את ְְֲִִֵֵֶֶַַַָֹ
אוכל] חבּורתֹו,[ואינו אצל ׁשּמּגיע עד ּפניו, את ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָּומחזיר

חבּורֹות. ּבׁשּתי לאכל ׁשאסּור ּׁשּבפיו; מה אֹוכל ּכ ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹואחר
מּפני  - ואֹוכלת חבּורתּה, מּבני ּפניה להחזיר לּכּלה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻּומּתר

ּבפניהם. לאכל ּבֹוׁשה ְֱִִֵֶֶֶָֹׁשהיא
אֹוכלין;‰. אינן מּביניהן, מחיצה ׁשּנפרצה חבּורֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָׁשּתי

אינן  - ּביניהם מחיצה ונעׂשית אחת, חבּורה היתה אם ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָוכן
חבּורֹות, ּבׁשּתי נאכל הּפסח ׁשאין ׁשּתסּתּלק; עד ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָאֹוכלין

לחבּורה  מחבּורה נעקרין .ואין ְֱֲֲִֵֵֶַָָָ
.Âׁשלׁש ׁשּנכנסּו חבּורה ּפסחן,ּבני לאכל יתר אֹו מהם ה ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹֹ

ּבני  ׁשּדר ּבׁשעה נכנסּו אם - חבּורה ּבני ׁשאר ּבאּו ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָֹולא
ולא  הּׁשאר על לכּלם המעֹורר וחזר הּפסחים, לאכל ְְְְְְֱִֵֶַַַַַָָָָָָֹֹֻאדם
ממּתינים  ואין ׁשּיׂשּבעּו, עד אֹוכלין ׁשּנכנסּו אּלּו הרי - ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָּבאּו
אּלּו ּומצאּו ,ּכ אחר הּמתאחרין ּבאּו ואפּלּו ְְְֲֲִִִֵַַַַַַָָָָלּׁשאר;
חלקם. ּדמי להם מׁשּלמים אינן - הּכל ׁשאכלּו ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹהּׁשלׁשה

ּבּמה  ממּתינים. אּלּו הרי ּבלבד, ׁשנים נכנסּו אם ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָאבל
ּבעת  אבל לאכל. ּכניסתם ּבׁשעת אמּורים? ְְְְֱֲֲִִִִֵֶַָָָָֹּדברים

לחברֹו;[שיוצאים]ׁשּנפטרין להמּתין צרי אדם אין , ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָ
להמּתין. צרי ואינֹו יצא, - מּלאכל ּבלבד אחד ּגמר ְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹאפּלּו

.Ê מּפסח ּבין ראׁשֹון מּפסח ּבין הּפסח, מן ּכזית ְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַהּמאכיל
זרה לעבֹודה למׁשּמד שהשתמד]ׁשני, לגר [יהודי אֹו , ְְֲִִֵֵַָָָָֻ

נח]ּתֹוׁשב בני מצוות ז' ששומר ׂשכיר[נכרי הרי [גוי]אֹו - ֲִֵָָ
מּכת  אֹותֹו מּכין אבל לֹוקה, ואינֹו תעׂשה; ּבלא עֹובר ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָֹזה
נכר; אל העֹובד זה ּבּתֹורה, האמּור נכר" ּו"בן ְֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָמרּדּות.
- ׂשכיר אֹו ּתֹוׁשב ּגר אפּלּו לגֹוי, מּמּנּו מאכילין ְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָואין

ּבֹו". יאכל לא וׂשכיר "ּתֹוׁשב ְֱִֶֶַַָָֹֹׁשּנאמר:
.Á וכל ערל" ׁשּנאמר: לֹוקה, - הּפסח מּבׂשר ּכזית ׁשאכל ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ

אֹוכל  אבל אֹוכל, ׁשאינֹו הּוא "ּבֹו" ּבֹו"; יאכל לא ֲֵֵֵֵֶַָָֹֹערל
ּתֹוׁשב  לגר ּומרֹור מּצה להאכיל מּתר וכן ּומרֹור. מּצה ְְְֲִֵֵַַַָָָָָָֻהּוא

ְִָּולׂשכיר.
.Ë הּפסח מּלׁשחט אֹותֹו מעּכבת ועבדיו ּבניו ׁשּמילת ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּכׁשם

מּלאכל  אֹותֹו מעּכבת ּכ יאכל - אז אתֹו, "ּומלּת ׁשּנאמר: , ְְֱֱִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹ
לֹו ׁשהיה אֹו הּפסח, ׁשּנׁשחט אחר עבד קנה ּכיצד? ְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָּבֹו".
הרי  - הּפסח ׁשחיטת אחר אּלא להּמֹול זמ ּנֹו הּגיע ׁשּלא ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹּבן
ראּוי  הּבן יהיה וכיצד אֹותן. ׁשּימּול עד לאכל, אסּור ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹזה
ׁשחיטה? קדם ראּוי יהיה ולא הּפסח, ׁשחיטת אחר ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹלמילה

חּמה ׁשחלצּתּו ונרפא]ּכגֹון ימים [שנחלה ׁשבעת ׁשּצרי , ְְֲִִִֶֶַַַָָָָ
אחר  ונרּפאת עינֹו ׁשּכאבה ּוכגֹון הבראתֹו, מּיֹום לעת ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָמעת

טמטּום ׁשהיה אֹו מינו]ׁשחיטה, נודע ולא - ונקרע [סתום ְְְְִִֶַָָָֻ
זכר. ונמצא הּפסח ׁשחיטת ְְְִִֶַַַַַָָָאחר

י  ¤¤ּפרק
ׁשּנאמר:‡. לֹוקה, זה הרי - טהֹור ּבפסח עצם ְֱֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָהּׁשֹובר

בֹו" תׁשּברּו לא לא "ועצם "ועצם ׁשני: ּבפסח נאמר וכן ; ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַֹֹ
עצם, ּבֹו ׁשבר אם - ּבטמאה ׁשּבא ּפסח אבל בֹו". ְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָֻיׁשּברּו

הּׁשמּועה מּפי לֹוקה; רבינו]אינֹו ממשה למדּו:[מסורת ְְִִֵֶַָָ
את  הּׁשֹובר אחד ּבטמא. ולא ּבטהֹור, - בֹו" תׁשּברּו ְְְְְִֵֵֶֶַָָָֹֹ"לא
יֹום, מּבעֹוד עצם ּבֹו ׁשּׁשבר אֹו עׂשר, חמּׁשה ּבלילי ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָהעצם

לֹוקה; זה הרי - ימים ּכּמה אחר ׁשּׁשבר ֲִֵֶֶֶַַַַָָָאֹו
מּבׂשרֹו,·. הּנֹותר ּבכלל הּפסח עצמֹות ׂשֹורפין ,ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָלפיכ

ּתּקלה  לידי ּבהן יבֹואּו ׁשּלא .ּכדי ְִֵֵֶֶַָָָָֹ
ּבׂשר,‚. ּכזית עליו ׁשּיׁש עצם ׁשבירת על אּלא חּיבין ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָאין

ּכזית  עליו וׁשאין מח, ּבֹו ׁשאין עצם אבל  מח; ּבֹו ׁשּיׁש ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹאֹו
וׁשבר  ּבׂשר, ּכזית עליו היה ׁשבירתֹו. על חּיב אינֹו - ְְְִִֵַַַַָָָָָָָָָָָּבׂשר
ׁשהּמקֹום  ּפי על אף חּיב, - הּבׂשר ּבמקֹום ׁשּלא ְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהעצם

מּבׂשר  ּפנּוי .ׁשּׁשבר ִֶַָָָָ
לֹוקה „. אחד, ּבעצם הּׁשֹובר אחר .והּׁשֹובר ְְֵֵֶֶֶֶַַַַָ
מּׁשּום ‰. חּיב אינֹו ּגידים, והמחּת עצמֹות ְְֲִִִֵֵֵַַַַָָהּׂשֹורף

עצם  .ׁשבירת ְִֶֶַ
.Âנא ׁשהּוא מעט]ּפסח את [צלוי ּבֹו וׁשבר מבּׁשל, אֹו ְְֶֶֶַַָָָֻ

ויציאה ּבטמאה נפסל אפּלּו לֹוקה. - שיצא העצם -] ְְְֲִִִִֶֶֶַָָָֻ
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החבורה] אכילת ּבהם,ממקום ׁשבירת וכּיֹוצא אּסּור ּבֹו יׁש ְְִִֵֵֶַַָ
הּכׁשר  ׁשעת לֹו ּבׁשהיתה אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹהעצם.

כשר] שהיה ׁשעת [זמן לֹו היתה לא אם אבל ונפסל; ,ְְְְֲִִַַָָָֹ
ׁשּנתּפּגל ּכגֹון בהקרבה]הּכׁשר, הּזמן [נפסל ּבמחׁשבת ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַֹ

זמנו] אחר לאוכלו הּׁשם[שחשב ׁשּנּוי ּבמחׁשבת [-כגון אֹו ְֲִֵֶֶַַ
בעליו] לשם העצם.שלא ׁשבירת מּׁשּום ּבֹו אין -ְִִֵֶֶַָ

.Êהאליה עצם אינּה[הזנב]ׁשבר ׁשהרי לֹוקה, אינֹו - ְֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
לאכילה. ְֲִַָָראּויה

Áמּתרין אּלּו הרי רּכים, עצמים ּכמֹו ׁשהם ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָֻהּסחּוסחים,
.לאכלם  ְְָָ

.Ë,אֹותם יאכל לא - רּכים ׁשעצמֹותיו ,ור קטן ּגדי ְְִִֶַַַַָָָָָָָֹֹהיה
עצם  הּׁשֹובר ׁשאחד - לֹוקה אכל, ואם עצם; ׁשֹובר ְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָׁשּזה
ּבּׁשֹור  ׁשּנאכל ּכל הּכלל: זה .ר עצם הּׁשֹובר אֹו ְֱֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָקׁשה,
הּגדי  מן ּכנגּדֹו לאכל ׁשּמּתר הּוא - ׁשּיתּבּׁשל אחר ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֻהּגדֹול

ּכנפים ראׁשי ּכגֹון צלּיתֹו, אחר עצמות]הר ּוסחּוסחים.[- ְְְְִִִֵַַַַַָָָָ
.È ראּויין ׁשהן ּפי על אף - להקׁשֹות ׁשּסֹופן הרּכין ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָּגידין

נמנין אין - ּבפסח ונאכלין עּתה, [מחשבים]לאכילה ְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָָ
נוספים]עליהם משתתפים מּפני [- ׁשּבראׁש, מח על ונמנין . ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָֹֹ

מח  על נמנין ואין עצם; ׁשבירת ּבלא להֹוציאֹו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָֹֹׁשּיכֹול
אינֹו ׁשהרי - ראׁשיו מּׁשני הּסתּום העצם והּוא ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּבּקֹולית,

העצם. ּבׁשבירת אּלא להֹוציאֹו, ְְִִִֶֶֶַָָָיכֹול
.‡È,ואֹוכל הּבׂשר את חֹות - הּפסח את אֹוכל ְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּכׁשאדם

ּוכׁשּיּגיע  רצה; אם ּומפרקן הּפרק, מן העצמֹות את ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָוחֹות
והעצמֹות  הּגידים ׁשאר עם ּומּניחֹו מֹוציאֹו, הּנׁשה, ְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָלגיד

אכילה  ּבׁשעת ׁשּיֹוצאין אֹותֹווהּקרּומֹות מנּקין ׁשאין - ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָ
צֹולין  אּלא אֹותֹו, מחּתכין ואין הּבׂשר, ׁשלם ּכׁשאר ואם אֹותֹו . ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָ

אבר. יחסר ׁשּלא והּוא, ּכׁשר; - חתיכֹות חתיכֹות ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַָָֹחתכֹו
ּבקר, עד הּפסח מּבׂשר יׁשאיר ׁשּלא להׁשּתּדל אדם  ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹצרי
נאמר: ּבּׁשני וכן ּבקר"; עד מּמּנּו תֹותירּו "[ו]לא ְְֱֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַֹֹׁשּנאמר:
ּבין  מּמּנּו, הׁשאיר ואם ּבקר". עד מּמּנּו יׁשאירּו ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַֹֹ"לא
על  לֹוקה ואינֹו תעׂשה; ּבלא עֹובר - ּבּׁשני ּבין ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹּבראׁשֹון
. . מּמּנּו "והּנתר ׁשּנאמר: לעׂשה, נּתק ׁשהרי - זה ְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹלאו

ּתׂשרפּו". ְִֵָֹּבאׁש
.·È ׁשלמים עּמֹו מקריבין ּבראׁשֹון, הּפסח את ְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַָָּכׁשּמקריבין

אֹו ּגדֹולים הּצאן, מן אֹו הּבקר מן - עׂשר ארּבעה ְְְִִִַַַָָָָָָֹּביֹום
היא קטּנים  וזֹו הּׁשלמים. זבחי ּככל נקבֹות, אֹו זכרים , ְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָ

ּבּתֹורה:ה  נאמר זה ועל עׂשר'; ארּבעה 'חגיגת ּנקראת ְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ
עּמֹו מביאין אימתי ּובקר". צאן ,אלהי לה' ּפסח ְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹ"וזבחּת

ּבחל ּבא ׁשהּוא ּבזמן זֹו? בחול]חגיגה י"ד ּובטהרה [שחל ְְְֲֳִִֶַָָָָֹ
ישבעו ּובמעט ולא פסח, קרבן באותו השתתפו [כשרבים ְָֻ
אֹוממנו] ּבׁשּבת, להיֹות עׂשר ארּבעה יֹום חל אם אבל .ְְְֲִִַַָָָָָָָ

אין  - מרּבים הּפסחים ׁשהיּו אֹו ּבטמאה, הּפסח ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֻֻׁשּבא
ּבלבד. הּפסחים אּלא מקריבין ואין חגיגה, עּמֹו ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַָָָמביאין

.‚È והיא חֹובה; ואינּה רׁשּות, - עׂשר ארּבעה ְְְְֲִִֵַַָָָָָָחגיגת
ואסּור  ׁשלמים. זבחי ּככל אחד, ולילה ימים לׁשני ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָנאכלת
ׁשּנאמר: הּׁשליׁשי, לּיֹום עׂשר ארּבעה חגיגת מּבׂשר ְְְְֱֲִִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָלהּניח
- הראׁשֹון ּבּיֹום ּבערב ּתזּבח אׁשר הּבׂשר מן ילין ְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹ"ולא

ּבׂשר  למּניח אזהרה ׁשּזֹו למדּו, הּׁשמּועה מּפי ְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָֹלּבקר";
"לּבקר", ׁשּנאמר: - עׂשר ׁשּׁשה ליֹום עׂשר ארּבעה ְְֱֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹחגיגת
יׂשרף  אּלא לֹוקה; אינֹו והּמֹותיר, הּׁשני. יֹום ׁשל ּבקר ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹעד

הּנֹותרים. ּכׁשאר מּמּנה, ְִִִֶַַָָָָהּנֹותר
.„È וכל הּׁשלחן, על הּפסח עם ׁשעלה חגיגה ְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָֻּבׂשר

עּמֹו, מתּבערין - הּׁשלחן על עּמֹו העֹולים ְְְֲִִִִִִִַַַַַָָֻהּתבׁשילין
מּפני  ּגזרה, עצמֹו: ּכּפסח חצֹות עד אּלא נאכלים ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָואינם

.הּתערבת  ֲֶַַֹ
.ÂË אסּור - הראׁשֹון ׁשני? לפסח ראׁשֹון ּפסח ּבין ְִִִֵֵֶֶַַַָָמה

חמץ על נׁשחט ואינֹו יּמצא', ּוב'בל יראה' ּב'בל [-ּבחמץ ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָ
הבעלים] ברשות חמץ חּוץ כשיש מּמּנּו מֹוציאין ואין ,ְִִִֵֶ

וטעּון עּמֹו[אמירת]לחבּורה, ּומביאין ּבאכילתֹו, הּלל ְְֲֲִִִִֵַַַָָָ
טמאת  הּקהל רב נטמא אם ּבטמאה ׁשּיבֹוא ואפׁשר ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָֹֻֻחגיגה,
ּבּבית, עּמֹו ּומּצה חמץ - ׁשני ּפסח אבל ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָמת,
לבית  חּוץ אֹותֹו ּומֹוציאין ּבאכילתֹו, הּלל טעּון ְְֲִִִֵֵֵַַָָואינֹו
ּבטמאה. ּבא ואינֹו חגיגה, עּמֹו מביאין ואין ְְְְְֲֲִִִִִֵֵָָָָֻאכילתֹו,
ונאכלין  ּבעׂשּיתם, הּלל ּוטעּונין הּׁשּבת, את ּדֹוחין ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּוׁשניהם
ואין  מהם, מֹותירין ואין ּומרֹור, מּצה על אחד ּבבית ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָצלי
לראׁשֹון  הּׁשני יׁשוה לא ולּמה העצם. את ּבהם ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹׁשֹוברין
יעׂשּו הּפסח חּקת "ּככל ׁשּנאמר: מאחר הּדברים, ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֻלכל
ׁשאינֹו ללּמד הּפסח, חּקי מּקצת ּבֹו ׁשּפרׁש לפי ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֻאֹותֹו"?
הּמצוֹות  והן ּבֹו; ׁשּנתּפרׁשּו ּבּדברים אּלא לראׁשֹון ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָׁשוה
ּבמצרים, ׁשּנאמר זה ׁשּכלל הּפסח". "חּקת והם ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֻׁשּבגּופֹו,

הּגעת  טעּון וׁשהּוא מּבעׂשֹור, הּפסח ּבאגּדת ּדם ׁשּיּלקח ְֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֻ
אין  - ּבחּפזֹון וׁשּיאכל הּמזּוזֹות, ולׁשּתי לּמׁשקֹוף ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָאזֹוב
ּבפסח  אּלא נעׂשּו ולא לדֹורֹות, נֹוהגים הּדברים ְְְְֲֲִִֶֶַַַָָָֹאֹותם

ּבלבד. ְְִִִַַמצרים
ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
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ּוׁשּתי עׂשה, מצוֹות ארּבע - מצוֹות ׁשׁש ּבכללן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָיׁש
את להראֹות (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא ְְְְֲִֵֶֶֶַָָָֹמצוֹות
ּברגלים; לׂשמח (ג) רגלים; ּבׁשלׁש לחג (ב) ה'; ְְְְְִִִֵַָָָָָֹֹֹּפני
מּלׂשּמחֹו הּלוי יעזב ׁשּלא (ה) ריקם; יראה ׁשּלא ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹ(ד)
ּבחג העם את להקהיל (ו) ּברגלים; מּתנֹותיו לֹו ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָולּתן
ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ּובאּור ׁשמּטה. ּבמֹוצאי ְְְְִִִִֵֵֵַָָָֻהּסּכֹות

ֵאּלּו.

א ¤¤ּפרק
מּׁשלׁשה ‡. רגל ּבכל יׂשראל נצטּוּו עׂשה מצוֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹׁשלׁש

;"זכּור ּכל "יראה ׁשּנאמר: הראּיה, הן: ואּלּו ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָרגלים,
ׁשּנאמר: והּׂשמחה, ;"אלהי לה' "ּתחג ׁשּנאמר: ְְְֱֱֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹוהחגיגה,
ׁשּיראה  היא - ּבּתֹורה האמּורה הראּיה ."ּבחּג ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָָ"וׂשמחּת
קרּבן  עּמֹו ויביא חג, ׁשל הראׁשֹון טֹוב ּביֹום ּבעזרה ְְְֲִִִֶַָָָָָָָָָּפניו

העֹוף  מן ּבין ּביֹום עֹולה, לעזרה ׁשּבא ּומי הּבהמה. מן ּבין ְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָָ
עׂשה, מצות עׂשה ׁשּלא ּדּיֹו לא - עֹולה הביא ולא ְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹֹֹראׁשֹון,
פני  יראּו "ולא ׁשּנאמר: תעׂשה, לא מצות על ׁשעבר ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹאּלא
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מעׂשה. עׂשה לא ׁשהרי זה, לאו על לֹוקה ואינֹו ְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹריקם".
טֹוב  ּביֹום ׁשלמים ׁשּיקריב היא - ּבּתֹורה האמּורה ְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָָהחגיגה
ׁשאין  ידּוע, והּדבר להראֹות; ּכׁשּיבֹוא חג, ׁשל ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהראׁשֹון
ׁשהן  אּלּו, מצוֹות ּוׁשּתי הּבהמה. מן אּלא ּבאים ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָהּׁשלמים
הּׂשמחה  ּבהן. חּיבֹות הּנׁשים אין - והחגיגה ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָהראּיה

יתר ׁשלמים ׁשּיקריב הּוא - ּברגלים על [בנוסף]האמּורה ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָ
ׁשּנאמר: ׂשמחה', 'ׁשלמי הּנקראין הן ואּלּו חגיגה, ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשלמי
."אלהי ה' לפני וׂשמחּת ׁשם; ואכלּת ׁשלמים, ְְְְְְְְֱִִֵֶַַַָָָָָָָָֹ"וזבחּת

זֹו. ּבמצוה חּיבֹות ְְְִִַָָָונׁשים
הּתֹורה ·. מן ׁשעּור להן אין - והחגיגה ׁשּנאמר:הראּיה , ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

סֹופרים מּדברי אבל וגֹו'"; ידֹו ּכמּתנת חכמים]"איׁש -], ְְְְְֲִִִִֵַַָָ
ולא  ּכסף, מעה מּׁשוה ּפחֹות ראּיה עֹולת קרּבן יהא ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹׁשּלא
ּכפי  להביא ּומצוה ּכסף. ׁשּתי מּׁשוה ּפחֹות חגיגה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשלמי

ּכ ידֹו, "ּכמּתנת ׁשּנאמר: אלהי".עׁשרֹו, ה' ברּכת ְְְְְֱֱִֶֶֶַַַַָָֹ
ּבעת ‚. ׁשעּור. חכמים ּבהם נתנּו לא ׂשמחה, ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָֹׁשלמי

קרּבנֹות  ּבידֹו היּו אם - לחג לירּוׁשלים אדם ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָֹׁשּיעלה
אין  ואם הּקרּבן. ּבֹו לקנֹות ּכסף עּמֹו יעלה אֹו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָהראּיה,
ּכּמה  ׁשוה ּבידֹו היה אפּלּו ּכסף; ׁשוה יביא לא ּכסף, ְְֲִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹּבידֹו
ולּמה  קרּבן. ולא ּכסף ּבלא ריקם לעלֹות לֹו אסּור ְְְְְֲִֵֶֶַָָָָָָֹֹזהּובים,
ימצא  לא ׁשּמא ּגזרה, ּכסף? ׁשוה ּבידֹו ׁשּיעלה ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹאסרּו

סיגים  הּמעֹות יּמצאּו ׁשּמא אֹו טובים]למּכר, .[לא ְְִִִִֶַָָָֹ
וׁשלמי „. ראּיתֹו עֹולת הראׁשֹון טֹוב ּביֹום הקריב ׁשּלא ְְְְְִִִִִֵֶַַָָֹמי

הרגל  ימֹות ּבׁשאר מקריבן זה הרי ׁשּנאמר:חגיגתֹו, , ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
ראּויין  ׁשּכּלם מלּמד - "אלהי לה' ּתחג ימים ְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָֹֹֻ"ׁשבעת

ּתׁשלּומי  וכּלם הם.לחגיגה, ראׁשֹון ְְֲִִֵֵַַָָֻ
הקריב ּומצוה‰. לא ּבראׁשֹון. ּולהקריב להקּדים, ְְְְְְִִִִִִַַָָֹ

ּבּׁשני  יקריב - מזיד ּבין ׁשֹוגג ּבין המאחר ּבראׁשֹון, וכל . ְְְִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַָָ
אספּתי". מּמֹועד "נּוגי נאמר: ועליו מגּנה, זה הרי -ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻ

.Âחג ולא הרגל הקריב]עבר ּבאחריּותֹו[לא חּיב אינֹו , ְְֲֵֶֶַַַַָָָָֹ
קרבנו] אבד אם להקריב חייב ּבֹו[אינו וכּיֹוצא זה ועל ;ְְֵֶַַ

לתקן". יּוכל לא "מעּות, ְְֱִֶַַָֹֹֻנאמר:
.Ê חֹוגג - הּסּכֹות חג ׁשל הראׁשֹון טֹוב ּביֹום חג ׁשּלא ְִִֵֶֶַַַָֹֻמי

ואף  ׁשמיני; ׁשהּוא האחרֹון, טֹוב ּוביֹום הרגל, ּכל ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָאת
הּוא  ראׁשֹון ּתׁשלּומי חג הּׁשמיני, ּביֹום חג ׁשּלא מי וכן . ְְְְִִִִֵֵֶַַַַֹ

ּכל  ּתׁשלּומין לֹו ויׁש ׁשבעה, ּכל חֹוגג - ׁשׁשת הּׁשבּועֹות ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָ
הּׁשמּועה  מּפי זה ודבר הּׁשבּועֹות; חג ׁשּלאחר ְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָהּימים

רבינו] ממשה הּׁשבּועֹות[מסורת ׁשחג ז'נאמר, לו [יש ֱֶֶַַַָ
לתׁשלּומין.ימים] הּמּצֹות ְְְִַַַַּכחג

.Á הּׁשּבת את לא ּדֹוחין אינם חגיגה, וׁשלמי ראּיה ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹעֹולת
ּכקרּבנֹות  קבּוע זמן להם ׁשאין לפי הּטמאה, את ְְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻולא

למחר  חֹוגג הּיֹום, חֹוגג אינֹו ׁשאם ׁשּבארנּו.הּצּבּור; ּכמֹו , ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ
ּביֹום  מקריבין ׁשאין ּפי על אף טֹוב; יֹום את ּדֹוחין ְְֲִִִִֵֶֶַַַָאבל
חגיגה  וׁשלמי ראּיה עֹולת מקריבין ּונדבֹות, נדרים ְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָטֹוב

חֹובֹות. אּלא ּונדבֹות, נדרים אּלּו ׁשאין ׂשמחה, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָוׁשלמי
.Ëחגיגתֹו וׁשלמי ראּיתֹו עֹולת הּמקריב ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָּכׁשּמקריב

סֹומ טֹוב, ּביֹום ּכדר[ידיו]וׂשמחתֹו ּכחֹו ּבכל עליהם ְְְְְֲִֵֵֶֶֶָָֹ
מעּכבת  אינּה ׁשּסמיכה ּפי על אף הּימים; ּבׁשאר ,ׁשעֹוׂשה ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

מּׁשּום  עליה ּגזרּו לא הּקרּבנֹות, ּבמעׂשה ׁשּבארנּו ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּכמֹו
בחג]ׁשבּות בבהמה להשתמש חכמים איסור -]. ְ

.Èלהביאּה חּיבין יֹורׁשיו ומת, ראּיתֹו עֹולת מּתר הּמפריׁש . ְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָֻ
"אּלה  ׁשּנאמר: - ּונדבֹות נדרים מֹועד ׁשל ּבחּלֹו ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָֻלהקריב
- מּכלל ונדבתיכם", מּנדריכם לבד ּבמֹועדיכם, לה' ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹּתעׂשּו
ועֹולת  מצרע עֹולת ּכגֹון "לעלתיכם", ּברגל. ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹׁשּקרבין

להביא "ּולמנחתיכם", על]יֹולדת; מלמד חֹוטא [- מנחת ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָֹ
קנאֹות סוטה]ּומנחת ׁשלמי [של לרּבֹות "ּולׁשלמיכם", ; ְְְְְְִֵֵֶַַַַָ

ּבּמֹועד קרבין הּכל המועד]נזיר. ּביֹום[חול קרבין ואין , ְְְְִִִֵֵֵֵַַָֹ
טֹוב.

.‡Èלֹו ׁשהיּו משפחתו]אֹוכליןמי מעטין [- ּונכסים מרּבין ְְְִִִִִֶָָָֻֻ
חגיגה ׁשלמי מביא לאכילה]- ראּיה [שהם ועֹולת מרּבין, ְְְְֲִִִִֵֵַַָָֻ

לגמרי] ּונכסים [שקרבים מעטין אֹוכלין לֹו היּו ְְִִִִָָָָֻֻמעטין;
מעטֹות. חגיגה וׁשלמי מרּבֹות, ראּיה עֹולת מביא - ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָֻֻֻמרּבין
לעֹולה, מּמעה יפחֹות 'לא אמרּו: זה על - מעט וזה ְְְִִֶֶֶַָָָָָָֹֻזה
נאמר: זה על - מרּבה וזה זה לׁשלמים'; ּכסף ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֻּוׁשּתי

א  אלהי ה' ל"."ּכברּכת נתן ׁשר ְְֱֲִֶֶַַָָֹ

ה'תשע"ג  מנחםֿאב ל' שלישי יום

ב  ¤¤ּפרק
האנׁשים,‡. וכל הראּיה; מן ּפטּורין ועבדים, ְְְֲֲִִִִִִַָָָָָָָנׁשים

וסּומא  וקטן וׁשֹוטה ואּלם מחרׁש חּוץ - ּבראּיה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָחּיבים
מאד  והענג והר והחֹולה הּזקן וכן וערל, וטמא ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹוחּגר
עׂשר, האחד אּלּו ּכל רגליהן. על לעלֹות יכֹולין ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָׁשאינן
אף  - החרׁש ּבראּיה. חּיבין האנׁשים, ּכל ּוׁשאר ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָּפטּורין;
מן  ּפטּור - אחת ּבאזנֹו חרׁש אפּלּו מדּבר, ׁשהּוא ּפי ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָעל
- אחת ּברגלֹו חּגר אֹו אחת, ּבעינֹו הּסּומה וכן ְְְְְִִֵֵֵַַַַַַָָָהראּיה.
טמטּום  ּפטּור. ׁשֹומע, ׁשהּוא ּפי על אף - האּלם ְִִֵֵֶַַַָָָֻּפטּור.

מינו] ידוע ונקבה]ואנּדרּגינס[לא זכר סימני בו -[יש ְְְִַַַ
ּבן  וחציֹו עבד ׁשחציֹו מי אּׁשה. ספק ׁשהן מּפני ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָּפטּורין,
אּלּו ׁשּכל ּומּנין ׁשּבֹו. עבדּות צד מּפני ּפטּור, - ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָחֹורין
,"זכּור ּכל "יראה אֹומר: הּוא הרי הראּיה? מן ְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָּפטּורין
ּבּה, חּיבֹות הּנׁשים ׁשאין עׂשה ּומצות הּנׁשים. את ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָלהֹוציא
ּכל  "ּבבֹוא נאמר: הרי ועֹוד ּבּה; חּיבין העבדים ְְֱֲֲִִֵֵֶַַָָָָָאין
יׂשראל  ּכל "ּבבֹוא ונאמר: העבדים. להֹוציא ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶַָָָָָיׂשראל",
ּבאים  הם ּכ ה', לפני להראֹות ּבאין ׁשהם  ּכׁשם - ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶָָָָָלראֹות"

הדר  ׁשאינֹולראֹות סּומה להֹוציא - ׁשכינתֹו ּובית קדׁשֹו ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָ
ׁשלמה, ראּיתֹו אין ׁשהרי אחת, עינֹו נסמית אפּלּו ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָרֹואה,

ׁשאינֹוּגמּורה  מי להֹוציא - יׁשמעּו" "למען נאמר: וׁשם . ְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָ
ׁשאינֹו מי להֹוציא - ילמדּו" "ּולמען ּגמּורה. ׁשמיעה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָׁשֹומע
ּבעלת" ונאמר: ללּמד. מצּוה ללמד המצּוה ׁשּכל ְְְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹֻֻמדּבר,
להֹוציא  ּברגליו, לעלֹות ׁשּיכֹול מי - ה'" ּפני את ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָלראֹות
ּביאת  ּבהלכֹות ּבארנּו ּוכבר וענג. וזקן וחֹולה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹחּגר

לביאה ראּוי הּטמא ׁשאין הערל,[למקדש]הּמקּדׁש, וכן ; ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ
ּכּטמא. ֵַָָמאּוס

וכּיֹוצא ·. הּכלבים צֹואת לקּבץ ׁשּמלאכּתֹו והּוא ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַָהמקּמץ,
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החבורה] אכילת ּבהם,ממקום ׁשבירת וכּיֹוצא אּסּור ּבֹו יׁש ְְִִֵֵֶַַָ
הּכׁשר  ׁשעת לֹו ּבׁשהיתה אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹהעצם.

כשר] שהיה ׁשעת [זמן לֹו היתה לא אם אבל ונפסל; ,ְְְְֲִִַַָָָֹ
ׁשּנתּפּגל ּכגֹון בהקרבה]הּכׁשר, הּזמן [נפסל ּבמחׁשבת ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַֹ

זמנו] אחר לאוכלו הּׁשם[שחשב ׁשּנּוי ּבמחׁשבת [-כגון אֹו ְֲִֵֶֶַַ
בעליו] לשם העצם.שלא ׁשבירת מּׁשּום ּבֹו אין -ְִִֵֶֶַָ

.Êהאליה עצם אינּה[הזנב]ׁשבר ׁשהרי לֹוקה, אינֹו - ְֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
לאכילה. ְֲִַָָראּויה

Áמּתרין אּלּו הרי רּכים, עצמים ּכמֹו ׁשהם ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָֻהּסחּוסחים,
.לאכלם  ְְָָ

.Ë,אֹותם יאכל לא - רּכים ׁשעצמֹותיו ,ור קטן ּגדי ְְִִֶַַַַָָָָָָָֹֹהיה
עצם  הּׁשֹובר ׁשאחד - לֹוקה אכל, ואם עצם; ׁשֹובר ְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָׁשּזה
ּבּׁשֹור  ׁשּנאכל ּכל הּכלל: זה .ר עצם הּׁשֹובר אֹו ְֱֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָקׁשה,
הּגדי  מן ּכנגּדֹו לאכל ׁשּמּתר הּוא - ׁשּיתּבּׁשל אחר ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֻהּגדֹול

ּכנפים ראׁשי ּכגֹון צלּיתֹו, אחר עצמות]הר ּוסחּוסחים.[- ְְְְִִִֵַַַַַָָָָ
.È ראּויין ׁשהן ּפי על אף - להקׁשֹות ׁשּסֹופן הרּכין ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָּגידין

נמנין אין - ּבפסח ונאכלין עּתה, [מחשבים]לאכילה ְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָָ
נוספים]עליהם משתתפים מּפני [- ׁשּבראׁש, מח על ונמנין . ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָֹֹ

מח  על נמנין ואין עצם; ׁשבירת ּבלא להֹוציאֹו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָֹֹׁשּיכֹול
אינֹו ׁשהרי - ראׁשיו מּׁשני הּסתּום העצם והּוא ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּבּקֹולית,

העצם. ּבׁשבירת אּלא להֹוציאֹו, ְְִִִֶֶֶַָָָיכֹול
.‡È,ואֹוכל הּבׂשר את חֹות - הּפסח את אֹוכל ְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּכׁשאדם

ּוכׁשּיּגיע  רצה; אם ּומפרקן הּפרק, מן העצמֹות את ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָוחֹות
והעצמֹות  הּגידים ׁשאר עם ּומּניחֹו מֹוציאֹו, הּנׁשה, ְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָלגיד

אכילה  ּבׁשעת ׁשּיֹוצאין אֹותֹווהּקרּומֹות מנּקין ׁשאין - ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָ
צֹולין  אּלא אֹותֹו, מחּתכין ואין הּבׂשר, ׁשלם ּכׁשאר ואם אֹותֹו . ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָ

אבר. יחסר ׁשּלא והּוא, ּכׁשר; - חתיכֹות חתיכֹות ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַָָֹחתכֹו
ּבקר, עד הּפסח מּבׂשר יׁשאיר ׁשּלא להׁשּתּדל אדם  ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹצרי
נאמר: ּבּׁשני וכן ּבקר"; עד מּמּנּו תֹותירּו "[ו]לא ְְֱֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַֹֹׁשּנאמר:
ּבין  מּמּנּו, הׁשאיר ואם ּבקר". עד מּמּנּו יׁשאירּו ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַֹֹ"לא
על  לֹוקה ואינֹו תעׂשה; ּבלא עֹובר - ּבּׁשני ּבין ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹּבראׁשֹון
. . מּמּנּו "והּנתר ׁשּנאמר: לעׂשה, נּתק ׁשהרי - זה ְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹלאו

ּתׂשרפּו". ְִֵָֹּבאׁש
.·È ׁשלמים עּמֹו מקריבין ּבראׁשֹון, הּפסח את ְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַָָּכׁשּמקריבין

אֹו ּגדֹולים הּצאן, מן אֹו הּבקר מן - עׂשר ארּבעה ְְְִִִַַַָָָָָָֹּביֹום
היא קטּנים  וזֹו הּׁשלמים. זבחי ּככל נקבֹות, אֹו זכרים , ְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָ

ּבּתֹורה:ה  נאמר זה ועל עׂשר'; ארּבעה 'חגיגת ּנקראת ְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ
עּמֹו מביאין אימתי ּובקר". צאן ,אלהי לה' ּפסח ְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹ"וזבחּת

ּבחל ּבא ׁשהּוא ּבזמן זֹו? בחול]חגיגה י"ד ּובטהרה [שחל ְְְֲֳִִֶַָָָָֹ
ישבעו ּובמעט ולא פסח, קרבן באותו השתתפו [כשרבים ְָֻ
אֹוממנו] ּבׁשּבת, להיֹות עׂשר ארּבעה יֹום חל אם אבל .ְְְֲִִַַָָָָָָָ

אין  - מרּבים הּפסחים ׁשהיּו אֹו ּבטמאה, הּפסח ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֻֻׁשּבא
ּבלבד. הּפסחים אּלא מקריבין ואין חגיגה, עּמֹו ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַָָָמביאין

.‚È והיא חֹובה; ואינּה רׁשּות, - עׂשר ארּבעה ְְְְֲִִֵַַָָָָָָחגיגת
ואסּור  ׁשלמים. זבחי ּככל אחד, ולילה ימים לׁשני ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָנאכלת
ׁשּנאמר: הּׁשליׁשי, לּיֹום עׂשר ארּבעה חגיגת מּבׂשר ְְְְֱֲִִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָלהּניח
- הראׁשֹון ּבּיֹום ּבערב ּתזּבח אׁשר הּבׂשר מן ילין ְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹ"ולא

ּבׂשר  למּניח אזהרה ׁשּזֹו למדּו, הּׁשמּועה מּפי ְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָֹלּבקר";
"לּבקר", ׁשּנאמר: - עׂשר ׁשּׁשה ליֹום עׂשר ארּבעה ְְֱֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹחגיגת
יׂשרף  אּלא לֹוקה; אינֹו והּמֹותיר, הּׁשני. יֹום ׁשל ּבקר ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹעד

הּנֹותרים. ּכׁשאר מּמּנה, ְִִִֶַַָָָָהּנֹותר
.„È וכל הּׁשלחן, על הּפסח עם ׁשעלה חגיגה ְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָֻּבׂשר

עּמֹו, מתּבערין - הּׁשלחן על עּמֹו העֹולים ְְְֲִִִִִִִַַַַַָָֻהּתבׁשילין
מּפני  ּגזרה, עצמֹו: ּכּפסח חצֹות עד אּלא נאכלים ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָואינם

.הּתערבת  ֲֶַַֹ
.ÂË אסּור - הראׁשֹון ׁשני? לפסח ראׁשֹון ּפסח ּבין ְִִִֵֵֶֶַַַָָמה

חמץ על נׁשחט ואינֹו יּמצא', ּוב'בל יראה' ּב'בל [-ּבחמץ ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָ
הבעלים] ברשות חמץ חּוץ כשיש מּמּנּו מֹוציאין ואין ,ְִִִֵֶ

וטעּון עּמֹו[אמירת]לחבּורה, ּומביאין ּבאכילתֹו, הּלל ְְֲֲִִִִֵַַַָָָ
טמאת  הּקהל רב נטמא אם ּבטמאה ׁשּיבֹוא ואפׁשר ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָֹֻֻחגיגה,
ּבּבית, עּמֹו ּומּצה חמץ - ׁשני ּפסח אבל ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָמת,
לבית  חּוץ אֹותֹו ּומֹוציאין ּבאכילתֹו, הּלל טעּון ְְֲִִִֵֵֵַַָָואינֹו
ּבטמאה. ּבא ואינֹו חגיגה, עּמֹו מביאין ואין ְְְְְֲֲִִִִִֵֵָָָָֻאכילתֹו,
ונאכלין  ּבעׂשּיתם, הּלל ּוטעּונין הּׁשּבת, את ּדֹוחין ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּוׁשניהם
ואין  מהם, מֹותירין ואין ּומרֹור, מּצה על אחד ּבבית ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָצלי
לראׁשֹון  הּׁשני יׁשוה לא ולּמה העצם. את ּבהם ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹׁשֹוברין
יעׂשּו הּפסח חּקת "ּככל ׁשּנאמר: מאחר הּדברים, ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֻלכל
ׁשאינֹו ללּמד הּפסח, חּקי מּקצת ּבֹו ׁשּפרׁש לפי ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֻאֹותֹו"?
הּמצוֹות  והן ּבֹו; ׁשּנתּפרׁשּו ּבּדברים אּלא לראׁשֹון ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָׁשוה
ּבמצרים, ׁשּנאמר זה ׁשּכלל הּפסח". "חּקת והם ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֻׁשּבגּופֹו,

הּגעת  טעּון וׁשהּוא מּבעׂשֹור, הּפסח ּבאגּדת ּדם ׁשּיּלקח ְֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֻ
אין  - ּבחּפזֹון וׁשּיאכל הּמזּוזֹות, ולׁשּתי לּמׁשקֹוף ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָאזֹוב
ּבפסח  אּלא נעׂשּו ולא לדֹורֹות, נֹוהגים הּדברים ְְְְֲֲִִֶֶַַַָָָֹאֹותם

ּבלבד. ְְִִִַַמצרים
ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

-zepaxwdxtqdbibg zFkld¦§£¦¨
ּוׁשּתי עׂשה, מצוֹות ארּבע - מצוֹות ׁשׁש ּבכללן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָיׁש
את להראֹות (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא ְְְְֲִֵֶֶֶַָָָֹמצוֹות
ּברגלים; לׂשמח (ג) רגלים; ּבׁשלׁש לחג (ב) ה'; ְְְְְִִִֵַָָָָָֹֹֹּפני
מּלׂשּמחֹו הּלוי יעזב ׁשּלא (ה) ריקם; יראה ׁשּלא ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹ(ד)
ּבחג העם את להקהיל (ו) ּברגלים; מּתנֹותיו לֹו ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָולּתן
ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ּובאּור ׁשמּטה. ּבמֹוצאי ְְְְִִִִֵֵֵַָָָֻהּסּכֹות

ֵאּלּו.

א ¤¤ּפרק
מּׁשלׁשה ‡. רגל ּבכל יׂשראל נצטּוּו עׂשה מצוֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹׁשלׁש

;"זכּור ּכל "יראה ׁשּנאמר: הראּיה, הן: ואּלּו ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָרגלים,
ׁשּנאמר: והּׂשמחה, ;"אלהי לה' "ּתחג ׁשּנאמר: ְְְֱֱֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹוהחגיגה,
ׁשּיראה  היא - ּבּתֹורה האמּורה הראּיה ."ּבחּג ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָָ"וׂשמחּת
קרּבן  עּמֹו ויביא חג, ׁשל הראׁשֹון טֹוב ּביֹום ּבעזרה ְְְֲִִִֶַָָָָָָָָָּפניו

העֹוף  מן ּבין ּביֹום עֹולה, לעזרה ׁשּבא ּומי הּבהמה. מן ּבין ְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָָ
עׂשה, מצות עׂשה ׁשּלא ּדּיֹו לא - עֹולה הביא ולא ְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹֹֹראׁשֹון,
פני  יראּו "ולא ׁשּנאמר: תעׂשה, לא מצות על ׁשעבר ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹאּלא
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מעׂשה. עׂשה לא ׁשהרי זה, לאו על לֹוקה ואינֹו ְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹריקם".
טֹוב  ּביֹום ׁשלמים ׁשּיקריב היא - ּבּתֹורה האמּורה ְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָָהחגיגה
ׁשאין  ידּוע, והּדבר להראֹות; ּכׁשּיבֹוא חג, ׁשל ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהראׁשֹון
ׁשהן  אּלּו, מצוֹות ּוׁשּתי הּבהמה. מן אּלא ּבאים ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָהּׁשלמים
הּׂשמחה  ּבהן. חּיבֹות הּנׁשים אין - והחגיגה ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָהראּיה

יתר ׁשלמים ׁשּיקריב הּוא - ּברגלים על [בנוסף]האמּורה ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָ
ׁשּנאמר: ׂשמחה', 'ׁשלמי הּנקראין הן ואּלּו חגיגה, ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשלמי
."אלהי ה' לפני וׂשמחּת ׁשם; ואכלּת ׁשלמים, ְְְְְְְְֱִִֵֶַַַָָָָָָָָֹ"וזבחּת

זֹו. ּבמצוה חּיבֹות ְְְִִַָָָונׁשים
הּתֹורה ·. מן ׁשעּור להן אין - והחגיגה ׁשּנאמר:הראּיה , ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

סֹופרים מּדברי אבל וגֹו'"; ידֹו ּכמּתנת חכמים]"איׁש -], ְְְְְֲִִִִֵַַָָ
ולא  ּכסף, מעה מּׁשוה ּפחֹות ראּיה עֹולת קרּבן יהא ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹׁשּלא
ּכפי  להביא ּומצוה ּכסף. ׁשּתי מּׁשוה ּפחֹות חגיגה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשלמי

ּכ ידֹו, "ּכמּתנת ׁשּנאמר: אלהי".עׁשרֹו, ה' ברּכת ְְְְְֱֱִֶֶֶַַַַָָֹ
ּבעת ‚. ׁשעּור. חכמים ּבהם נתנּו לא ׂשמחה, ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָֹׁשלמי

קרּבנֹות  ּבידֹו היּו אם - לחג לירּוׁשלים אדם ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָֹׁשּיעלה
אין  ואם הּקרּבן. ּבֹו לקנֹות ּכסף עּמֹו יעלה אֹו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָהראּיה,
ּכּמה  ׁשוה ּבידֹו היה אפּלּו ּכסף; ׁשוה יביא לא ּכסף, ְְֲִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹּבידֹו
ולּמה  קרּבן. ולא ּכסף ּבלא ריקם לעלֹות לֹו אסּור ְְְְְֲִֵֶֶַָָָָָָֹֹזהּובים,
ימצא  לא ׁשּמא ּגזרה, ּכסף? ׁשוה ּבידֹו ׁשּיעלה ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹאסרּו

סיגים  הּמעֹות יּמצאּו ׁשּמא אֹו טובים]למּכר, .[לא ְְִִִִֶַָָָֹ
וׁשלמי „. ראּיתֹו עֹולת הראׁשֹון טֹוב ּביֹום הקריב ׁשּלא ְְְְְִִִִִֵֶַַָָֹמי

הרגל  ימֹות ּבׁשאר מקריבן זה הרי ׁשּנאמר:חגיגתֹו, , ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
ראּויין  ׁשּכּלם מלּמד - "אלהי לה' ּתחג ימים ְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָֹֹֻ"ׁשבעת

ּתׁשלּומי  וכּלם הם.לחגיגה, ראׁשֹון ְְֲִִֵֵַַָָֻ
הקריב ּומצוה‰. לא ּבראׁשֹון. ּולהקריב להקּדים, ְְְְְְִִִִִִַַָָֹ

ּבּׁשני  יקריב - מזיד ּבין ׁשֹוגג ּבין המאחר ּבראׁשֹון, וכל . ְְְִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַָָ
אספּתי". מּמֹועד "נּוגי נאמר: ועליו מגּנה, זה הרי -ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻ

.Âחג ולא הרגל הקריב]עבר ּבאחריּותֹו[לא חּיב אינֹו , ְְֲֵֶֶַַַַָָָָֹ
קרבנו] אבד אם להקריב חייב ּבֹו[אינו וכּיֹוצא זה ועל ;ְְֵֶַַ

לתקן". יּוכל לא "מעּות, ְְֱִֶַַָֹֹֻנאמר:
.Ê חֹוגג - הּסּכֹות חג ׁשל הראׁשֹון טֹוב ּביֹום חג ׁשּלא ְִִֵֶֶַַַָֹֻמי

ואף  ׁשמיני; ׁשהּוא האחרֹון, טֹוב ּוביֹום הרגל, ּכל ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָאת
הּוא  ראׁשֹון ּתׁשלּומי חג הּׁשמיני, ּביֹום חג ׁשּלא מי וכן . ְְְְִִִִֵֵֶַַַַֹ

ּכל  ּתׁשלּומין לֹו ויׁש ׁשבעה, ּכל חֹוגג - ׁשׁשת הּׁשבּועֹות ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָ
הּׁשמּועה  מּפי זה ודבר הּׁשבּועֹות; חג ׁשּלאחר ְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָהּימים

רבינו] ממשה הּׁשבּועֹות[מסורת ׁשחג ז'נאמר, לו [יש ֱֶֶַַַָ
לתׁשלּומין.ימים] הּמּצֹות ְְְִַַַַּכחג

.Á הּׁשּבת את לא ּדֹוחין אינם חגיגה, וׁשלמי ראּיה ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹעֹולת
ּכקרּבנֹות  קבּוע זמן להם ׁשאין לפי הּטמאה, את ְְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻולא

למחר  חֹוגג הּיֹום, חֹוגג אינֹו ׁשאם ׁשּבארנּו.הּצּבּור; ּכמֹו , ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ
ּביֹום  מקריבין ׁשאין ּפי על אף טֹוב; יֹום את ּדֹוחין ְְֲִִִִֵֶֶַַַָאבל
חגיגה  וׁשלמי ראּיה עֹולת מקריבין ּונדבֹות, נדרים ְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָטֹוב

חֹובֹות. אּלא ּונדבֹות, נדרים אּלּו ׁשאין ׂשמחה, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָוׁשלמי
.Ëחגיגתֹו וׁשלמי ראּיתֹו עֹולת הּמקריב ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָּכׁשּמקריב

סֹומ טֹוב, ּביֹום ּכדר[ידיו]וׂשמחתֹו ּכחֹו ּבכל עליהם ְְְְְֲִֵֵֶֶֶָָֹ
מעּכבת  אינּה ׁשּסמיכה ּפי על אף הּימים; ּבׁשאר ,ׁשעֹוׂשה ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

מּׁשּום  עליה ּגזרּו לא הּקרּבנֹות, ּבמעׂשה ׁשּבארנּו ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּכמֹו
בחג]ׁשבּות בבהמה להשתמש חכמים איסור -]. ְ

.Èלהביאּה חּיבין יֹורׁשיו ומת, ראּיתֹו עֹולת מּתר הּמפריׁש . ְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָֻ
"אּלה  ׁשּנאמר: - ּונדבֹות נדרים מֹועד ׁשל ּבחּלֹו ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָֻלהקריב
- מּכלל ונדבתיכם", מּנדריכם לבד ּבמֹועדיכם, לה' ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹּתעׂשּו
ועֹולת  מצרע עֹולת ּכגֹון "לעלתיכם", ּברגל. ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹׁשּקרבין

להביא "ּולמנחתיכם", על]יֹולדת; מלמד חֹוטא [- מנחת ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָֹ
קנאֹות סוטה]ּומנחת ׁשלמי [של לרּבֹות "ּולׁשלמיכם", ; ְְְְְְִֵֵֶַַַַָ

ּבּמֹועד קרבין הּכל המועד]נזיר. ּביֹום[חול קרבין ואין , ְְְְִִִֵֵֵֵַַָֹ
טֹוב.

.‡Èלֹו ׁשהיּו משפחתו]אֹוכליןמי מעטין [- ּונכסים מרּבין ְְְִִִִִֶָָָֻֻ
חגיגה ׁשלמי מביא לאכילה]- ראּיה [שהם ועֹולת מרּבין, ְְְְֲִִִִֵֵַַָָֻ

לגמרי] ּונכסים [שקרבים מעטין אֹוכלין לֹו היּו ְְִִִִָָָָֻֻמעטין;
מעטֹות. חגיגה וׁשלמי מרּבֹות, ראּיה עֹולת מביא - ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָֻֻֻמרּבין
לעֹולה, מּמעה יפחֹות 'לא אמרּו: זה על - מעט וזה ְְְִִֶֶֶַָָָָָָֹֻזה
נאמר: זה על - מרּבה וזה זה לׁשלמים'; ּכסף ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֻּוׁשּתי

א  אלהי ה' ל"."ּכברּכת נתן ׁשר ְְֱֲִֶֶַַָָֹ

ה'תשע"ג  מנחםֿאב ל' שלישי יום

ב  ¤¤ּפרק
האנׁשים,‡. וכל הראּיה; מן ּפטּורין ועבדים, ְְְֲֲִִִִִִַָָָָָָָנׁשים

וסּומא  וקטן וׁשֹוטה ואּלם מחרׁש חּוץ - ּבראּיה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָחּיבים
מאד  והענג והר והחֹולה הּזקן וכן וערל, וטמא ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹוחּגר
עׂשר, האחד אּלּו ּכל רגליהן. על לעלֹות יכֹולין ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָׁשאינן
אף  - החרׁש ּבראּיה. חּיבין האנׁשים, ּכל ּוׁשאר ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָּפטּורין;
מן  ּפטּור - אחת ּבאזנֹו חרׁש אפּלּו מדּבר, ׁשהּוא ּפי ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָעל
- אחת ּברגלֹו חּגר אֹו אחת, ּבעינֹו הּסּומה וכן ְְְְְִִֵֵֵַַַַַַָָָהראּיה.
טמטּום  ּפטּור. ׁשֹומע, ׁשהּוא ּפי על אף - האּלם ְִִֵֵֶַַַָָָֻּפטּור.

מינו] ידוע ונקבה]ואנּדרּגינס[לא זכר סימני בו -[יש ְְְִַַַ
ּבן  וחציֹו עבד ׁשחציֹו מי אּׁשה. ספק ׁשהן מּפני ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָּפטּורין,
אּלּו ׁשּכל ּומּנין ׁשּבֹו. עבדּות צד מּפני ּפטּור, - ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָחֹורין
,"זכּור ּכל "יראה אֹומר: הּוא הרי הראּיה? מן ְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָּפטּורין
ּבּה, חּיבֹות הּנׁשים ׁשאין עׂשה ּומצות הּנׁשים. את ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָלהֹוציא
ּכל  "ּבבֹוא נאמר: הרי ועֹוד ּבּה; חּיבין העבדים ְְֱֲֲִִֵֵֶַַָָָָָאין
יׂשראל  ּכל "ּבבֹוא ונאמר: העבדים. להֹוציא ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶַָָָָָיׂשראל",
ּבאים  הם ּכ ה', לפני להראֹות ּבאין ׁשהם  ּכׁשם - ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶָָָָָלראֹות"

הדר  ׁשאינֹולראֹות סּומה להֹוציא - ׁשכינתֹו ּובית קדׁשֹו ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָ
ׁשלמה, ראּיתֹו אין ׁשהרי אחת, עינֹו נסמית אפּלּו ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָרֹואה,

ׁשאינֹוּגמּורה  מי להֹוציא - יׁשמעּו" "למען נאמר: וׁשם . ְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָ
ׁשאינֹו מי להֹוציא - ילמדּו" "ּולמען ּגמּורה. ׁשמיעה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָׁשֹומע
ּבעלת" ונאמר: ללּמד. מצּוה ללמד המצּוה ׁשּכל ְְְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹֻֻמדּבר,
להֹוציא  ּברגליו, לעלֹות ׁשּיכֹול מי - ה'" ּפני את ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָלראֹות
ּביאת  ּבהלכֹות ּבארנּו ּוכבר וענג. וזקן וחֹולה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹחּגר

לביאה ראּוי הּטמא ׁשאין הערל,[למקדש]הּמקּדׁש, וכן ; ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ
ּכּטמא. ֵַָָמאּוס

וכּיֹוצא ·. הּכלבים צֹואת לקּבץ ׁשּמלאכּתֹו והּוא ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַָהמקּמץ,

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92



dbibgע zekld - zepaxwd xtq - a`Îmgpn 'l iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

לרפּואה  אֹו העֹורֹות לעּבּוד נחׁשת ּבהן המצרף וכן , ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹ
והעּבדנין ׁשּלֹו, עורות]ּבּמחצב ׁשהן [מעבדי ּפי על אף - ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָ

ּומלּבּוׁשן, ּגּופן מטהרין אּלּו הרי - מלאכּתן מּפני ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָמאּוסין
להראֹות. יׂשראל ּבכלל ְְְְִִִֵֵַָָועֹולין

מירּוׁשלים ‚. ולעלֹות אביו, ׁשל ּבידֹו לאחז ׁשּיכֹול קטן ְְֱֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָֹּכל
לחּנכֹו ּכדי ּבֹו, ּולהראֹות להעלֹותֹו חּיב אביו - הּבית ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָלהר

חּגר ּבּמצוֹות  הּקטן היה ואם ."זכּור ּכל "יראה ׁשּנאמר: , ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
על  אף לחּנכֹו, חּיב אינֹו - ּבאחת אפּלּו חרׁש אֹו סּומה ְְְֲִֵֵֵַַַַַַָָאֹו
ּפטּור  היה - ּכ ּגדֹול היה ׁשאּלּו לרפּואה; ראּוי ׁשהּוא ,ּפי ְִִִֶֶָָָָָָָָָ

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו
ּבחגיגה„. חּיב ּבראּיה, החּיב חגיגה]ּכל קרבן וכל [- ; ְְֲִִִַַַַָָָָָָ

ּבׂשמחה  חּיבין וכּלן החגיגה. מן ּפטּור הראּיה, מן ְְְְֲִִִִִִַַַָָָָָָָָֻהּפטּור
וערל  וקטן וׁשֹוטה מדּבר, ואינֹו ׁשֹומע ׁשאינֹו מחרׁש חּוץ -ְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ
הם  הרי חּיּוב, ּבני ׁשאינם מּפני - וקטן ׁשֹוטה חרׁש ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָוטמא.
מּפני  - וטמא וערל ּבּתֹורה; האמּורֹות מצוֹות מּכל ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָּפטּורין
ּכמֹו לביאה, ראּויין ואינם ּבּקדׁשים אֹוכלים ְְְְְֳִִִִֵֵֶַָָָָׁשאינם
מעׂשה  ּובהלכֹות הּמקּדׁש ּביאת ּבהלכֹות ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָׁשּבארנּו

ְַָָהּקרּבנֹות.
.‰- ּבּׁשני ונתרּפא ראׁשֹון, ּביֹום סּומה אֹו חּגר ׁשהיה ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָמי

- ּפטּור היה חֹובתֹו ׁשּביֹום החגיגה; ּומן הראּיה מן ְְֲִִִִֶַָָָָָָָָּפטּור
ׁשּבארנּו ּכמֹו הם, ראׁשֹון ּתׁשלּומי החג ימֹות אם ׁשּכל וכן . ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ

למחר, ׁשּטהר ּפי על אף - הראׁשֹון טֹוב יֹום ּבלילי ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָנטמא
להביא  חּיב זה הרי - ראׁשֹון ּביֹום נטמא אם אבל ְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָָּפטּור;

ּכׁשּיטהר. הרגל, ימי ּבתֹו ּוראּיתֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָחגיגתֹו
.Â עֹולה להביא חּיב אינֹו החג, ימי ּבכל לעזרה ׁשּבא ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָמי

פני  יראּו "ולא ׁשּנאמר: ׁשּזה - ׁשּיּכנס עת ּבכל ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּבידֹו
ראׁשֹון,ריקם" יֹום ׁשהּוא ּבלבד, הרגל ּבעּקר אּלא אינֹו , ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ

מקּבלין  - ׁשּיבֹוא עת ּבכל הביא ואם ראׁשֹון. ּתׁשלּומי ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָאֹו
ּומקריב  אין מּמּנּו, ׁשהראּיה, ראּיה; עֹולת לׁשם אֹותּה ין ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָ

ׁשעּור. ִָלּה
.Ê מקצתן מהן והקריב לחגיגתֹו, ּבהמֹות עׂשר ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָהפריׁש

ׁשהרי  הּׁשאר, ּומקריב חֹוזר אינֹו ׁשּוב - ּופסק ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָּבראׁשֹון,
יכֹול  ולא הּיֹום, ּדחקֹו אּלא ּפסק, לא ואם אֹותן; ְְְִִֵֶַַָָָָָֹֹׁשּיר

למחר  הּׁשאר מקריב - הּיֹום .להקריבן ְְְְְִִַַַַָָָָ
.Á ּכׁשאר החּלין, מן אּלא ּכּלּה ּבאה אינּה ראּיה ְְִִִִֵֶַַָָָָָָָֻֻעֹולת

ּבאֹות  חגיגה, ׁשלמי אבל ּבהן. חּיב ׁשאדם ְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָָהּקרּבנֹות
מן  לֹוקח - חּלין מעֹות עם המערבֹות ׁשני מעׂשר ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָֹֻמּמעֹות
ׁשּיהיה  והּוא, חגיגה; ׁשלמי ּומקריבּה ּבהמה, ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹהּתערבת
חגיגה  ׁשּׁשלמי מּפני - החּלין מן ראׁשֹונה אכילה ְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָֻׁשעּור

החּלין  מן אּלא ּבא אינֹו חֹובה ׁשהּוא וכל .חֹובה, ְִִֵֶֶַָָָָֹֻ
.Ë;ּבהמה ּבמעׂשר חגיגה, ׁשלמי חֹובת ידי אדם ְְְְְֲֲִֵֵֵֵַַַַָָָָויֹוצא

טֹוב  ּביֹום אֹותֹו מביאין ּביֹום ואין יעּׂשר ׁשּמא ּגזרה, - ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָ
טֹוב.

.È ּונדבֹות ּבנדרים ׂשמחה ׁשלמי חֹובת ידי יׂשראל ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָיֹוצאין
ּובבכֹור  ּובאׁשם ּבחּטאת - והּכהנים ּבהמה, ְְְְְְֲֲִִֵַַַַָָָָֹּובמעׂשר

ׁשּמצוה  וׁשֹוק; לפני ּובחזה ּבׂשר ּבאכילת לׂשמח היא זֹו ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ
ּבעֹופֹות  לא חֹובתם, ידי יֹוצאין אין אבל אכלּו. והרי ְְְְֲֲִֵֵֵַָָָָֹה',

המׂשּמח  ּבׂשר ׁשאינם - ּבמנחֹות ּבפסחים,ולא ּבארנּו ּכבר . ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹ
של]ׁשחגיגת חגיגה קרבן עׂשר[- רׁשּות;[בניסן]ארּבעה ְְֲִֶַַָָָָ

ּבּה יֹוצא אבל חגיגה, חֹובת ידי ּבּה יֹוצא אדם אין ,ְְֲֲִִֵֵֵֵַָָָָָָָלפיכ
ׂשמחה. חֹובת ְְִֵַָידי

.‡È יֹום מערב ּוׁשחטם נדבה, אֹו נדר ׁשלמים לֹו ׁשהיּו ְְְִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָמי
ידי  ּבהם יֹוצא אינֹו - טֹוב ּביֹום ׁשאכלם ּפי על אף - ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָטֹוב
ּבהן  יֹוצא אבל החּלין; מן אּלא ּבאה ׁשאינּה חגיגה, ֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻחֹובת

ׂשמחה  חֹובת .ידי ְְִֵַָ
.·È מהם ואכל הֹואיל - הרגל קדם ׁשּׁשחטן ּפי על ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹאף

ׂשמחה  ׁשלמי לׁשחט צרי ׁשאינֹו חֹובתֹו; ידי יצא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹּברגל,
ׂשמחה  .ּבׁשעת ְְִִַָ

.‚Èאדם יביא מּפני [קרבן]לא עׂשר, ארּבעה ּביֹום ּתֹודה ְְְִִֵַָָָָָָָָֹ
ׁשּבּה[לחמי] עמה]החמץ קדׁשים [שמביאין מביאין ׁשאין ; ְִִִֵֵֶֶֶָָָָ

ּכמֹו ׂשמחה, חֹובת ידי ּבּה יֹוצא - הביא ואם הּפסּול. ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָלבית
ְֵֶַׁשּבארנּו.

.„È לׁשם חֹובתי ידי ּבּה ׁשאצא ּתֹודה עלי 'הרי ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָהאֹומר:
חגיגה; ידי ּבּה יֹוצא ואינֹו ּתֹודה, להביא חּיב - ְְְֲֲִִִֵֵֵַָָָָָָחגיגה'

החּלין  מן אּלא ּבאה חגיגה ׁשלמי ׁשאין אדם ּכׁשּיזּבח . ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻ
ּוב  הּוא אֹוכל יהיה לא - ׂשמחה וׁשלמי ואׁשּתֹוחגיגה ניו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָֹ

לׂשּמח  חּיב אּלא ּגמּורה, מצוה ׁשעׂשה וידּמה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּבלבד,
והּיתֹום  והּגר "והּלוי ׁשּנאמר: והאמללים, ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻהענּיים
ׁשאכל  ּומי עׁשרֹו. ּכפי ּומׁשקם הּכל, מאכיל - ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָֹוהאלמנה"
ּכלחם  "זבחיהם נאמר: עליו - עּמֹו אּלּו ׂשּמח ולא ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹזבחיו,
ּומצוה  לנפׁשם". לחמם ּכי יּטּמאּו, אכליו ּכל להם, ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָֹאֹונים
נחלה, ולא חלק, לא לֹו ׁשאין לפי - הּכל מן יתר ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹֹּבּלוי
ׁשלחנֹו על לוּיים לזּמן צרי ,לפיכ ּבּבׂשר; מּתנֹות לֹו ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָֻואין
ּכדי  ׁשּלהם, מעׂשר עם ּבׂשר מּתנֹות להם יּתן אֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָלׂשּמחם,
מּלׂשּמחֹו, הּלוי את העֹוזב וכל צרכיהם. ּבֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּימצאּו
תעׂשה, ּבלא עֹובר - ּברגלים מעׂשרֹותיו מּמּנּו ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹוׁשיהה

הּלוי". את ּתעזב ּפן ,ל "הּׁשמר ְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹׁשּנאמר:

ג  ¤¤ּפרק
להקהיל ‡. עׂשה ונׁשים מצות אנׁשים יׂשראל, ּכל את ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָ

ּבאזניהם  ולקרֹות לרגל, ּכׁשּיעלּו ׁשמּטה מֹוצאי ּבכל ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָוטף,
הּתֹורה  ּומחּזקֹות מן ּבמצוֹות אֹותם מזרזֹות ׁשהן ּפרׁשּיֹות ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָ

ּבמעד  ׁשנים, ׁשבע "מּקץ ׁשּנאמר: - האמת ּבדת ְְְֱֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹידיהם
וגֹו' לראֹות יׂשראל ּכל ּבבֹוא הּסּכֹות, ּבחג - הּׁשמּטה ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָֻׁשנת
אׁשר  ּוגר והּטף, והּנׁשים האנׁשים העם, את ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהקהל

.". . ְִֶָּבׁשערי
הקהל ·. מּמצות ּפטּור הראּיה, מן הּפטּור מן ּכל חּוץ - ְְְִִִִִֵַַַָָָָָ

- הקהל מּמצות ּפטּור הּטמא אבל והערל; והּטף ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָהּנׁשים
לביאה  ראּוי אינֹו וזה יׂשראל", ּכל "ּבבֹוא ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָָׁשּנאמר:

ׁשהּטמטּום[למקדש] ּברּור, והּדבר מינו]. בו ניכר [לא ְְֶַַָָָֻ
ונקבה]והאנּדרֹוגינס זכר סימני בו ׁשהרי [יש חּיבין, ְְְֲִִֵֶַַַָָ

חּיבֹות. ִַַָָהּנׁשים
חג ‚. ׁשל הראׁשֹון טֹוב יֹום ּבמֹוצאי קֹוראין? היּו ְְִִֵֵֶַַָָָָאימתי

ׁשמינית. ׁשנה ׁשל מֹועד ׁשל חּלֹו ימי ּתחּלת ׁשהּוא ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֻֻהּסּכֹות,
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קֹוראין  היּו הּנׁשים ּובעזרת ּבאזניהם. ׁשּיקרא הּוא ,והּמל. ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ
מׁשּבח. זה הרי - מעּמד קרא ואם יֹוׁשב; ּכׁשהּוא ְְְְְֲִֵֵֵֶֶָָָָֻֻוקֹורא
סֹוף  עד הּדברים', 'אּלה חּמׁש מּתחּלת קֹורא? הּוא ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֻמאיכן
אֹותּה; וגֹומר ׁשמע', אם ל'והיה ּומדּלג 'ׁשמע'; ְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָֹּפרׁשת
עד  הּסדר על ּתעּׂשר' מ'עּׂשר וקֹורא ּתעּׂשר', ל'עּׂשר ְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַּומדּלג
אּתם  ּכרת אׁשר הּברית "מּלבד עד ּוקללֹות, ּברכֹות ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָסֹוף

ּופֹוסק. ְֵֵֹּבחרב",
ּכדי „. ירּוׁשלם, ּבכל ּבחצֹוצרֹות ּתֹוקעין קֹורא? הּוא ְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָּכיצד

העם  את היתה,להקהיל עץ וׁשל ּגדֹולה, ּבימה ּומביאין ; ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָ
ויֹוׁשב  עֹולה והּמל נׁשים. עזרת ּבאמצע אֹותּה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָּומעמידין
לחג, העֹולים יׂשראל וכל קריאתֹו; ׁשּיׁשמעּו ּכדי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָעליה,

וחּזן סביביו. ּתֹורה,[שמש]מתקּבצין ספר נֹוטל הּכנסת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
לּסגן נֹותנֹו הּכנסת וראׁש הּכנסת, לראׁש כהן ונֹותנֹו [של ְְְְְְְְֶֶֶֶַַַָֹֹ

-גדול] לּמל נֹותנֹו ּגדֹול וכהן ּגדֹול, לכהן נֹותנֹו והּסגן ,ְְְְְְֵֵֶֶַַָָָֹֹ
עֹומד; ּכׁשהּוא מקּבלֹו והּמל אדם. ּבני ּברב להּדרֹו ְְְְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָֹּכדי
קֹורא  ּכל ׁשּמבר ּכדר ּומבר ּופֹותח יׁשב. רצה, ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָואם
ׁשהּוא  עד ׁשאמרנּו הּפרׁשּיֹות וקֹורא הּכנסת, ּבבית ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּבּתֹורה
ּבבּתי  ׁשּמברכין ּכדר לאחריה ּומבר וגֹולל ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּגֹומר,
אלהינּו ה' 'רצה הן: ואּלּו ּברכֹות, ׁשבע ּומֹוסיף ְְְְֱִִֵֵֵֵֵֶַָֹּכנסּיֹות.
מּכל  בחרּתנּו 'אּתה ,'ל אנחנּו 'מֹודים יׂשראל', ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָּבעּמ
ׁשּמברכין  ּכדר והּזמּנים', יׂשראל 'מקּדׁש עד ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהעּמים'

ּכמטּבען ּברכֹות ׁשלׁש הרי הרגיל]ּבּתפּלה; .[כלשונם ְְְְֲִֵֵַַָָָָֹ
'הּׁשֹוכן  ּבּה: וחֹותם ׁשּיעמד, הּמקּדׁש על מתּפּלל - ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹרביעית
מלכּותם, ׁשּתעמד יׂשראל על מתּפּלל - חמיׁשית ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֹּבצּיֹון';
על  מתּפּלל - ׁשּׁשית ּביׂשראל'; 'הּבֹוחר ּבּה: ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָוחֹותם
'מקּדׁש ּבּה: וחֹותם עבֹודתם, האל ׁשּירצה ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹהּכהנים
ּׁשהּוא  מה ּכפי ּבּה ּומתּפּלל מתחּנן - ׁשביעית ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָֹהּכהנים';
עּמ את ה' 'הֹוׁשע ּבּה: וחֹותם לׁשֹונֹו, צחּות לפי ְְְְִֵֶַַַָָיכֹול
ׁשֹומע  ה' אּתה ּברּו להּוׁשע, צריכין ׁשעּמ ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָיׂשראל,

ְִָּתפּלה'.
הּקדׁש‰. ּבלׁשֹון והּברכֹות את הּקריאה "ּתקרא ׁשּנאמר: , ְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹ

ׁשּיׁש ּפי על אף ּבלׁשֹונּה, - הּזאת" לעֹוזֹות הּתֹורה ׁשם ְְִִֵֶַַַַָָָֹ
הקודש] לשון מבינים שאינם .[אנשים

(.Â) ּולהקׁשיב לּבם להכין חּיבין מּכירים, ׁשאינם ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָוגרים
ּבֹו ׁשּנּתנה ּכּיֹום ּברעדה, וגילה ויראה ּבאימה לׁשמע ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָָֹאזנם

אפּלּוּבסיני  ּכּלּה,. הּתֹורה ּכל ׁשּיֹודעים ּגדֹולים חכמים ְְְֲֲִִִִִֶַַָָָָֻ
לׁשמע  יכֹול ׁשאינֹו ּומי יתרה. ּגדֹולה ּבכּונה לׁשמע ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹחּיבין
לחּזק  אּלא הּכתּוב קבעּה ׁשּלא זֹו, לקריאה לּבֹו מכּון -ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

האמת  ּומּפי ּדת ּבּה, נצטּוה עּתה ּכאּלּו עצמֹו ויראה ; ְְְְְֱִִִִִֶֶַַַָָָָָ
ּדברי  להׁשמיע הּוא, ׁשליח ׁשהּמל - ׁשֹומעּה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָהּגבּורה

ֵָהאל.
.Ê לאחר אֹותֹו מאחרין ּבׁשּבת, להיֹות ׁשחל הקהל ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָיֹום

ּדֹוחין הּׁשּבת  ׁשאינן והּתחּנֹות, החצֹוצרֹות ּתקיעת מּפני , ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָ
הּׁשּבת. ֶַַָאת

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

-zepaxwdxtqzFxFkA zFkld¦§§
וׁשלׁש עׂשה, מצוֹות ׁשּתי - מצוֹות חמׁש ּבכללן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵָָָָֹיׁש
להפריׁש (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא ְְְְְֲִִֶֶַַָָֹמצוֹות
לירּוׁשלים; חּוץ ּתמים ּבכֹור יאכל ׁשּלא (ב) ְְִִִֵֵֶַָָָֹּבכֹורֹות;
ּבהמה; מעׂשר להפריׁש (ד) הּבכֹור; יּפדה ׁשּלא ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָֹ(ג)
עם הּמעׂשר וכללּתי ּבהמה. מעׂשר יּגאל ׁשּלא ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹ(ה)
ּכללֹו והּכתּוב אחד, ׁשניהם ׁשּמעׂשה לפי - ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָהּבכֹור

ּתזרק"עּמֹו ּדמם "ואת ׁשּנאמר: למדּו,, הּׁשמּועה מּפי - ְְְְֱִִִִֶֶֶַַָָָָֹ
- אּלּו מצוֹות ּובאּור ּבכֹור. ודם מעׂשר ּדם ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַׁשּזה

אּלּו. ְִִֵָּבפרקים

א ¤¤ּפרק
ּבאדם ‡. ּבין הּזכרים, רחם ּפטר ּכל להפריׁש עׂשה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמצות

ׁשלמים  ׁשהיּו ּבין החמֹור, ּבמין ּבין טהֹורה ּבבהמה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָּבין
טרפֹות ׁשהיּו למות]ּבין כל [נוטות לי "קּדׁש ׁשּנאמר: - ְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָ

וכּלן  ּובּבהמה"; ּבאדם יׂשראל, ּבבני רחם ּכל ּפטר ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻּבכֹור,
ֲִַֹלּכהנים.

נפּדין ·. - חמֹור ּובכֹור אדם ּובכֹור ּבכֹור לּכהן; ּופדיֹונן , ְְְְְֲִִִֵַָָָֹ
זֹורקין  קּלים, קדׁשים ּכׁשאר ּבעזרה נׁשחט - טהֹורה ְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָָָּבהמה

ּבמע  ׁשּבארנּו ּכמֹו אמּוריו, ּומקטירין הּקרּבנֹות,ּדמֹו ׂשה ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
את  תפּדה ּפדה א" ׁשּנאמר: לּכהנים, נאכל הּבׂשר ְְֱֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹּוׁשאר
א . . ּתפּדה הּטמאה הּבהמה ּבכֹור ואת האדם, ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָּבכֹור
."ל יהיה ּובׂשרם . . הם קדׁש - תפּדה לא . . ׁשֹור ְְְְִִֵֶֶֶָָָֹֹּבכֹור

ּבמּומֹו‚. ׁשּנֹולד ּבין מּום, ּבעל ׁשהּוא טהֹורה ּבהמה ְְְְֵֵֶֶַַַָָּבכֹור
אם  לּכהן. הּוא הרי - ּתמים ׁשהיה אחר מּום ּבֹו ׁשּנפל ֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבין
למי  מאכילֹו אֹו מֹוכרֹו, אֹו מקֹום, ּבכל אֹוכלֹו - ְְְְֲִִַָָָָרצה
יהיה  "וכי ׁשּנאמר: חּלין, ׁשהּוא מּפני לגֹוי; אפּלּו ְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַֻׁשּירצה,
יאכלּנּו, יחּדו והּטהֹור הּטמא וגֹו' עּור אֹו ּפּסח מּום, ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָֹבֹו

ּכהן. נכסי הּוא והרי וכאּיל"; ְְְֲִִֵֵֵַַַָָֹּכּצבי
זה „. 'הרי ויאמר: טהֹורה, ּבהמה ּבכֹור להקּדיׁש ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹמצוה

הקּדיׁשֹוקדׁש' לא ואם ;"אלהי לה' "ּתקּדיׁש ׁשּנאמר: - ְְְֱֱִִִִֶֶֶֶַַַֹֹֹ
היא. מרחם ּוקדּׁשתֹו מאליו, מתקּדׁש זה הרי -ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֻ

לארץ.‰. ּובחּוצה ּבארץ נֹוהגת טהֹורה ּבהמה ּבכֹור ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָָָמצות
ׁשּנאמר: לארץ, לארץ מחּוצה ּבכֹורֹות מביאין ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָָָָואין
,ויצהר ּתירׁש ּדגנ מעׂשר . . אלהי ה' לפני ְְְְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹ"ואכלּת

"וצאנ ּבקר ׁשּובכרת מּמקֹום ּדגן,- מעׂשר מביא אּתה ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹֹ
מביא  אּתה ׁשאין ּומּמקֹום וצאן; ּבקר ּבכֹור מביא ְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹאּתה

אּלא וצאן, ּבקר ּבכֹור מביא אּתה אי ּדגן, יאכל {מעׂשר ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹ
ÔÈÏÂÁÎ)ּבמּומֹו ‡È‰ È¯‰) מקּבלין } אין - הביא ואם . ְְְְִִִֵֵַ

ּבמּומֹו. יאכל אּלא יקרב; ולא ְְְִִֵֵֶֶַָָֹמּמּנּו,
(.Â),הּבית ּבפני ׁשּלא ּבין הּבית ּבפני ּבין נֹוהגת זֹו ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹמצוה

ּבקדּׁשתן  ּכׁשהן ּבמקּדׁשין, נֹוהגת ואינּה ּדגן; מעׂשר ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻֻּכמֹו
הּבית. ּבדק קדׁשי ּבין מזּבח, קדׁשי ּבין ׁשּיּפדּו, ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹקדם

.Ê לוּיים ּכהנים טהֹורה, ּבהמה ּבבכֹור חּיבין ְְְְֲִִִִִֵַַָָָֹֹהּכל
- ּבכֹור נֹולד אם - לּכהן ׁשהּבכֹור ּפי על ואף ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַֹויׂשראלים.
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לרפּואה  אֹו העֹורֹות לעּבּוד נחׁשת ּבהן המצרף וכן , ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹ
והעּבדנין ׁשּלֹו, עורות]ּבּמחצב ׁשהן [מעבדי ּפי על אף - ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָ

ּומלּבּוׁשן, ּגּופן מטהרין אּלּו הרי - מלאכּתן מּפני ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָמאּוסין
להראֹות. יׂשראל ּבכלל ְְְְִִִֵֵַָָועֹולין

מירּוׁשלים ‚. ולעלֹות אביו, ׁשל ּבידֹו לאחז ׁשּיכֹול קטן ְְֱֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָֹּכל
לחּנכֹו ּכדי ּבֹו, ּולהראֹות להעלֹותֹו חּיב אביו - הּבית ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָלהר

חּגר ּבּמצוֹות  הּקטן היה ואם ."זכּור ּכל "יראה ׁשּנאמר: , ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
על  אף לחּנכֹו, חּיב אינֹו - ּבאחת אפּלּו חרׁש אֹו סּומה ְְְֲִֵֵֵַַַַַַָָאֹו
ּפטּור  היה - ּכ ּגדֹול היה ׁשאּלּו לרפּואה; ראּוי ׁשהּוא ,ּפי ְִִִֶֶָָָָָָָָָ

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו
ּבחגיגה„. חּיב ּבראּיה, החּיב חגיגה]ּכל קרבן וכל [- ; ְְֲִִִַַַַָָָָָָ

ּבׂשמחה  חּיבין וכּלן החגיגה. מן ּפטּור הראּיה, מן ְְְְֲִִִִִִַַַָָָָָָָָֻהּפטּור
וערל  וקטן וׁשֹוטה מדּבר, ואינֹו ׁשֹומע ׁשאינֹו מחרׁש חּוץ -ְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ
הם  הרי חּיּוב, ּבני ׁשאינם מּפני - וקטן ׁשֹוטה חרׁש ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָוטמא.
מּפני  - וטמא וערל ּבּתֹורה; האמּורֹות מצוֹות מּכל ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָּפטּורין
ּכמֹו לביאה, ראּויין ואינם ּבּקדׁשים אֹוכלים ְְְְְֳִִִִֵֵֶַָָָָׁשאינם
מעׂשה  ּובהלכֹות הּמקּדׁש ּביאת ּבהלכֹות ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָׁשּבארנּו

ְַָָהּקרּבנֹות.
.‰- ּבּׁשני ונתרּפא ראׁשֹון, ּביֹום סּומה אֹו חּגר ׁשהיה ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָמי

- ּפטּור היה חֹובתֹו ׁשּביֹום החגיגה; ּומן הראּיה מן ְְֲִִִִֶַָָָָָָָָּפטּור
ׁשּבארנּו ּכמֹו הם, ראׁשֹון ּתׁשלּומי החג ימֹות אם ׁשּכל וכן . ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ

למחר, ׁשּטהר ּפי על אף - הראׁשֹון טֹוב יֹום ּבלילי ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָנטמא
להביא  חּיב זה הרי - ראׁשֹון ּביֹום נטמא אם אבל ְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָָּפטּור;

ּכׁשּיטהר. הרגל, ימי ּבתֹו ּוראּיתֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָחגיגתֹו
.Â עֹולה להביא חּיב אינֹו החג, ימי ּבכל לעזרה ׁשּבא ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָמי

פני  יראּו "ולא ׁשּנאמר: ׁשּזה - ׁשּיּכנס עת ּבכל ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּבידֹו
ראׁשֹון,ריקם" יֹום ׁשהּוא ּבלבד, הרגל ּבעּקר אּלא אינֹו , ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ

מקּבלין  - ׁשּיבֹוא עת ּבכל הביא ואם ראׁשֹון. ּתׁשלּומי ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָאֹו
ּומקריב  אין מּמּנּו, ׁשהראּיה, ראּיה; עֹולת לׁשם אֹותּה ין ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָ

ׁשעּור. ִָלּה
.Ê מקצתן מהן והקריב לחגיגתֹו, ּבהמֹות עׂשר ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָהפריׁש

ׁשהרי  הּׁשאר, ּומקריב חֹוזר אינֹו ׁשּוב - ּופסק ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָּבראׁשֹון,
יכֹול  ולא הּיֹום, ּדחקֹו אּלא ּפסק, לא ואם אֹותן; ְְְִִֵֶַַָָָָָֹֹׁשּיר

למחר  הּׁשאר מקריב - הּיֹום .להקריבן ְְְְְִִַַַַָָָָ
.Á ּכׁשאר החּלין, מן אּלא ּכּלּה ּבאה אינּה ראּיה ְְִִִִֵֶַַָָָָָָָֻֻעֹולת

ּבאֹות  חגיגה, ׁשלמי אבל ּבהן. חּיב ׁשאדם ְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָָהּקרּבנֹות
מן  לֹוקח - חּלין מעֹות עם המערבֹות ׁשני מעׂשר ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָֹֻמּמעֹות
ׁשּיהיה  והּוא, חגיגה; ׁשלמי ּומקריבּה ּבהמה, ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹהּתערבת
חגיגה  ׁשּׁשלמי מּפני - החּלין מן ראׁשֹונה אכילה ְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָֻׁשעּור

החּלין  מן אּלא ּבא אינֹו חֹובה ׁשהּוא וכל .חֹובה, ְִִֵֶֶַָָָָֹֻ
.Ë;ּבהמה ּבמעׂשר חגיגה, ׁשלמי חֹובת ידי אדם ְְְְְֲֲִֵֵֵֵַַַַָָָָויֹוצא

טֹוב  ּביֹום אֹותֹו מביאין ּביֹום ואין יעּׂשר ׁשּמא ּגזרה, - ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָ
טֹוב.

.È ּונדבֹות ּבנדרים ׂשמחה ׁשלמי חֹובת ידי יׂשראל ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָיֹוצאין
ּובבכֹור  ּובאׁשם ּבחּטאת - והּכהנים ּבהמה, ְְְְְְֲֲִִֵַַַַָָָָֹּובמעׂשר

ׁשּמצוה  וׁשֹוק; לפני ּובחזה ּבׂשר ּבאכילת לׂשמח היא זֹו ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ
ּבעֹופֹות  לא חֹובתם, ידי יֹוצאין אין אבל אכלּו. והרי ְְְְֲֲִֵֵֵַָָָָֹה',

המׂשּמח  ּבׂשר ׁשאינם - ּבמנחֹות ּבפסחים,ולא ּבארנּו ּכבר . ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹ
של]ׁשחגיגת חגיגה קרבן עׂשר[- רׁשּות;[בניסן]ארּבעה ְְֲִֶַַָָָָ

ּבּה יֹוצא אבל חגיגה, חֹובת ידי ּבּה יֹוצא אדם אין ,ְְֲֲִִֵֵֵֵַָָָָָָָלפיכ
ׂשמחה. חֹובת ְְִֵַָידי

.‡È יֹום מערב ּוׁשחטם נדבה, אֹו נדר ׁשלמים לֹו ׁשהיּו ְְְִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָמי
ידי  ּבהם יֹוצא אינֹו - טֹוב ּביֹום ׁשאכלם ּפי על אף - ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָטֹוב
ּבהן  יֹוצא אבל החּלין; מן אּלא ּבאה ׁשאינּה חגיגה, ֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻחֹובת

ׂשמחה  חֹובת .ידי ְְִֵַָ
.·È מהם ואכל הֹואיל - הרגל קדם ׁשּׁשחטן ּפי על ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹאף

ׂשמחה  ׁשלמי לׁשחט צרי ׁשאינֹו חֹובתֹו; ידי יצא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹּברגל,
ׂשמחה  .ּבׁשעת ְְִִַָ

.‚Èאדם יביא מּפני [קרבן]לא עׂשר, ארּבעה ּביֹום ּתֹודה ְְְִִֵַָָָָָָָָֹ
ׁשּבּה[לחמי] עמה]החמץ קדׁשים [שמביאין מביאין ׁשאין ; ְִִִֵֵֶֶֶָָָָ

ּכמֹו ׂשמחה, חֹובת ידי ּבּה יֹוצא - הביא ואם הּפסּול. ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָלבית
ְֵֶַׁשּבארנּו.

.„È לׁשם חֹובתי ידי ּבּה ׁשאצא ּתֹודה עלי 'הרי ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָהאֹומר:
חגיגה; ידי ּבּה יֹוצא ואינֹו ּתֹודה, להביא חּיב - ְְְֲֲִִִֵֵֵַָָָָָָחגיגה'

החּלין  מן אּלא ּבאה חגיגה ׁשלמי ׁשאין אדם ּכׁשּיזּבח . ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻ
ּוב  הּוא אֹוכל יהיה לא - ׂשמחה וׁשלמי ואׁשּתֹוחגיגה ניו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָֹ

לׂשּמח  חּיב אּלא ּגמּורה, מצוה ׁשעׂשה וידּמה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּבלבד,
והּיתֹום  והּגר "והּלוי ׁשּנאמר: והאמללים, ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻהענּיים
ׁשאכל  ּומי עׁשרֹו. ּכפי ּומׁשקם הּכל, מאכיל - ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָֹוהאלמנה"
ּכלחם  "זבחיהם נאמר: עליו - עּמֹו אּלּו ׂשּמח ולא ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹזבחיו,
ּומצוה  לנפׁשם". לחמם ּכי יּטּמאּו, אכליו ּכל להם, ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָֹאֹונים
נחלה, ולא חלק, לא לֹו ׁשאין לפי - הּכל מן יתר ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹֹּבּלוי
ׁשלחנֹו על לוּיים לזּמן צרי ,לפיכ ּבּבׂשר; מּתנֹות לֹו ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָֻואין
ּכדי  ׁשּלהם, מעׂשר עם ּבׂשר מּתנֹות להם יּתן אֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָלׂשּמחם,
מּלׂשּמחֹו, הּלוי את העֹוזב וכל צרכיהם. ּבֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּימצאּו
תעׂשה, ּבלא עֹובר - ּברגלים מעׂשרֹותיו מּמּנּו ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹוׁשיהה

הּלוי". את ּתעזב ּפן ,ל "הּׁשמר ְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹׁשּנאמר:

ג  ¤¤ּפרק
להקהיל ‡. עׂשה ונׁשים מצות אנׁשים יׂשראל, ּכל את ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָ

ּבאזניהם  ולקרֹות לרגל, ּכׁשּיעלּו ׁשמּטה מֹוצאי ּבכל ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָוטף,
הּתֹורה  ּומחּזקֹות מן ּבמצוֹות אֹותם מזרזֹות ׁשהן ּפרׁשּיֹות ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָ

ּבמעד  ׁשנים, ׁשבע "מּקץ ׁשּנאמר: - האמת ּבדת ְְְֱֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹידיהם
וגֹו' לראֹות יׂשראל ּכל ּבבֹוא הּסּכֹות, ּבחג - הּׁשמּטה ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָֻׁשנת
אׁשר  ּוגר והּטף, והּנׁשים האנׁשים העם, את ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהקהל

.". . ְִֶָּבׁשערי
הקהל ·. מּמצות ּפטּור הראּיה, מן הּפטּור מן ּכל חּוץ - ְְְִִִִִֵַַַָָָָָ

- הקהל מּמצות ּפטּור הּטמא אבל והערל; והּטף ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָהּנׁשים
לביאה  ראּוי אינֹו וזה יׂשראל", ּכל "ּבבֹוא ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָָׁשּנאמר:

ׁשהּטמטּום[למקדש] ּברּור, והּדבר מינו]. בו ניכר [לא ְְֶַַָָָֻ
ונקבה]והאנּדרֹוגינס זכר סימני בו ׁשהרי [יש חּיבין, ְְְֲִִֵֶַַַָָ

חּיבֹות. ִַַָָהּנׁשים
חג ‚. ׁשל הראׁשֹון טֹוב יֹום ּבמֹוצאי קֹוראין? היּו ְְִִֵֵֶַַָָָָאימתי

ׁשמינית. ׁשנה ׁשל מֹועד ׁשל חּלֹו ימי ּתחּלת ׁשהּוא ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֻֻהּסּכֹות,
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קֹוראין  היּו הּנׁשים ּובעזרת ּבאזניהם. ׁשּיקרא הּוא ,והּמל. ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ
מׁשּבח. זה הרי - מעּמד קרא ואם יֹוׁשב; ּכׁשהּוא ְְְְְֲִֵֵֵֶֶָָָָֻֻוקֹורא
סֹוף  עד הּדברים', 'אּלה חּמׁש מּתחּלת קֹורא? הּוא ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֻמאיכן
אֹותּה; וגֹומר ׁשמע', אם ל'והיה ּומדּלג 'ׁשמע'; ְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָֹּפרׁשת
עד  הּסדר על ּתעּׂשר' מ'עּׂשר וקֹורא ּתעּׂשר', ל'עּׂשר ְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַּומדּלג
אּתם  ּכרת אׁשר הּברית "מּלבד עד ּוקללֹות, ּברכֹות ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָסֹוף

ּופֹוסק. ְֵֵֹּבחרב",
ּכדי „. ירּוׁשלם, ּבכל ּבחצֹוצרֹות ּתֹוקעין קֹורא? הּוא ְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָּכיצד

העם  את היתה,להקהיל עץ וׁשל ּגדֹולה, ּבימה ּומביאין ; ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָ
ויֹוׁשב  עֹולה והּמל נׁשים. עזרת ּבאמצע אֹותּה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָּומעמידין
לחג, העֹולים יׂשראל וכל קריאתֹו; ׁשּיׁשמעּו ּכדי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָעליה,

וחּזן סביביו. ּתֹורה,[שמש]מתקּבצין ספר נֹוטל הּכנסת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
לּסגן נֹותנֹו הּכנסת וראׁש הּכנסת, לראׁש כהן ונֹותנֹו [של ְְְְְְְְֶֶֶֶַַַָֹֹ

-גדול] לּמל נֹותנֹו ּגדֹול וכהן ּגדֹול, לכהן נֹותנֹו והּסגן ,ְְְְְְֵֵֶֶַַָָָֹֹ
עֹומד; ּכׁשהּוא מקּבלֹו והּמל אדם. ּבני ּברב להּדרֹו ְְְְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָֹּכדי
קֹורא  ּכל ׁשּמבר ּכדר ּומבר ּופֹותח יׁשב. רצה, ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָואם
ׁשהּוא  עד ׁשאמרנּו הּפרׁשּיֹות וקֹורא הּכנסת, ּבבית ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּבּתֹורה
ּבבּתי  ׁשּמברכין ּכדר לאחריה ּומבר וגֹולל ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּגֹומר,
אלהינּו ה' 'רצה הן: ואּלּו ּברכֹות, ׁשבע ּומֹוסיף ְְְְֱִִֵֵֵֵֵֶַָֹּכנסּיֹות.
מּכל  בחרּתנּו 'אּתה ,'ל אנחנּו 'מֹודים יׂשראל', ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָּבעּמ
ׁשּמברכין  ּכדר והּזמּנים', יׂשראל 'מקּדׁש עד ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהעּמים'

ּכמטּבען ּברכֹות ׁשלׁש הרי הרגיל]ּבּתפּלה; .[כלשונם ְְְְֲִֵֵַַָָָָֹ
'הּׁשֹוכן  ּבּה: וחֹותם ׁשּיעמד, הּמקּדׁש על מתּפּלל - ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹרביעית
מלכּותם, ׁשּתעמד יׂשראל על מתּפּלל - חמיׁשית ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֹּבצּיֹון';
על  מתּפּלל - ׁשּׁשית ּביׂשראל'; 'הּבֹוחר ּבּה: ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָוחֹותם
'מקּדׁש ּבּה: וחֹותם עבֹודתם, האל ׁשּירצה ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹהּכהנים
ּׁשהּוא  מה ּכפי ּבּה ּומתּפּלל מתחּנן - ׁשביעית ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָֹהּכהנים';
עּמ את ה' 'הֹוׁשע ּבּה: וחֹותם לׁשֹונֹו, צחּות לפי ְְְְִֵֶַַַָָיכֹול
ׁשֹומע  ה' אּתה ּברּו להּוׁשע, צריכין ׁשעּמ ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָיׂשראל,

ְִָּתפּלה'.
הּקדׁש‰. ּבלׁשֹון והּברכֹות את הּקריאה "ּתקרא ׁשּנאמר: , ְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹ

ׁשּיׁש ּפי על אף ּבלׁשֹונּה, - הּזאת" לעֹוזֹות הּתֹורה ׁשם ְְִִֵֶַַַַָָָֹ
הקודש] לשון מבינים שאינם .[אנשים

(.Â) ּולהקׁשיב לּבם להכין חּיבין מּכירים, ׁשאינם ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָוגרים
ּבֹו ׁשּנּתנה ּכּיֹום ּברעדה, וגילה ויראה ּבאימה לׁשמע ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָָֹאזנם

אפּלּוּבסיני  ּכּלּה,. הּתֹורה ּכל ׁשּיֹודעים ּגדֹולים חכמים ְְְֲֲִִִִִֶַַָָָָֻ
לׁשמע  יכֹול ׁשאינֹו ּומי יתרה. ּגדֹולה ּבכּונה לׁשמע ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹחּיבין
לחּזק  אּלא הּכתּוב קבעּה ׁשּלא זֹו, לקריאה לּבֹו מכּון -ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

האמת  ּומּפי ּדת ּבּה, נצטּוה עּתה ּכאּלּו עצמֹו ויראה ; ְְְְְֱִִִִִֶֶַַַָָָָָ
ּדברי  להׁשמיע הּוא, ׁשליח ׁשהּמל - ׁשֹומעּה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָהּגבּורה

ֵָהאל.
.Ê לאחר אֹותֹו מאחרין ּבׁשּבת, להיֹות ׁשחל הקהל ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָיֹום

ּדֹוחין הּׁשּבת  ׁשאינן והּתחּנֹות, החצֹוצרֹות ּתקיעת מּפני , ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָ
הּׁשּבת. ֶַַָאת

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

-zepaxwdxtqzFxFkA zFkld¦§§
וׁשלׁש עׂשה, מצוֹות ׁשּתי - מצוֹות חמׁש ּבכללן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵָָָָֹיׁש
להפריׁש (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא ְְְְְֲִִֶֶַַָָֹמצוֹות
לירּוׁשלים; חּוץ ּתמים ּבכֹור יאכל ׁשּלא (ב) ְְִִִֵֵֶַָָָֹּבכֹורֹות;
ּבהמה; מעׂשר להפריׁש (ד) הּבכֹור; יּפדה ׁשּלא ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָֹ(ג)
עם הּמעׂשר וכללּתי ּבהמה. מעׂשר יּגאל ׁשּלא ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹ(ה)
ּכללֹו והּכתּוב אחד, ׁשניהם ׁשּמעׂשה לפי - ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָהּבכֹור

ּתזרק"עּמֹו ּדמם "ואת ׁשּנאמר: למדּו,, הּׁשמּועה מּפי - ְְְְֱִִִִֶֶֶַַָָָָֹ
- אּלּו מצוֹות ּובאּור ּבכֹור. ודם מעׂשר ּדם ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַׁשּזה

אּלּו. ְִִֵָּבפרקים

א ¤¤ּפרק
ּבאדם ‡. ּבין הּזכרים, רחם ּפטר ּכל להפריׁש עׂשה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמצות

ׁשלמים  ׁשהיּו ּבין החמֹור, ּבמין ּבין טהֹורה ּבבהמה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָּבין
טרפֹות ׁשהיּו למות]ּבין כל [נוטות לי "קּדׁש ׁשּנאמר: - ְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָ

וכּלן  ּובּבהמה"; ּבאדם יׂשראל, ּבבני רחם ּכל ּפטר ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻּבכֹור,
ֲִַֹלּכהנים.

נפּדין ·. - חמֹור ּובכֹור אדם ּובכֹור ּבכֹור לּכהן; ּופדיֹונן , ְְְְְֲִִִֵַָָָֹ
זֹורקין  קּלים, קדׁשים ּכׁשאר ּבעזרה נׁשחט - טהֹורה ְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָָָּבהמה

ּבמע  ׁשּבארנּו ּכמֹו אמּוריו, ּומקטירין הּקרּבנֹות,ּדמֹו ׂשה ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
את  תפּדה ּפדה א" ׁשּנאמר: לּכהנים, נאכל הּבׂשר ְְֱֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹּוׁשאר
א . . ּתפּדה הּטמאה הּבהמה ּבכֹור ואת האדם, ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָּבכֹור
."ל יהיה ּובׂשרם . . הם קדׁש - תפּדה לא . . ׁשֹור ְְְְִִֵֶֶֶָָָֹֹּבכֹור

ּבמּומֹו‚. ׁשּנֹולד ּבין מּום, ּבעל ׁשהּוא טהֹורה ּבהמה ְְְְֵֵֶֶַַַָָּבכֹור
אם  לּכהן. הּוא הרי - ּתמים ׁשהיה אחר מּום ּבֹו ׁשּנפל ֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבין
למי  מאכילֹו אֹו מֹוכרֹו, אֹו מקֹום, ּבכל אֹוכלֹו - ְְְְֲִִַָָָָרצה
יהיה  "וכי ׁשּנאמר: חּלין, ׁשהּוא מּפני לגֹוי; אפּלּו ְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַֻׁשּירצה,
יאכלּנּו, יחּדו והּטהֹור הּטמא וגֹו' עּור אֹו ּפּסח מּום, ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָֹבֹו

ּכהן. נכסי הּוא והרי וכאּיל"; ְְְֲִִֵֵֵַַַָָֹּכּצבי
זה „. 'הרי ויאמר: טהֹורה, ּבהמה ּבכֹור להקּדיׁש ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹמצוה

הקּדיׁשֹוקדׁש' לא ואם ;"אלהי לה' "ּתקּדיׁש ׁשּנאמר: - ְְְֱֱִִִִֶֶֶֶַַַֹֹֹ
היא. מרחם ּוקדּׁשתֹו מאליו, מתקּדׁש זה הרי -ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֻ

לארץ.‰. ּובחּוצה ּבארץ נֹוהגת טהֹורה ּבהמה ּבכֹור ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָָָמצות
ׁשּנאמר: לארץ, לארץ מחּוצה ּבכֹורֹות מביאין ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָָָָואין
,ויצהר ּתירׁש ּדגנ מעׂשר . . אלהי ה' לפני ְְְְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹ"ואכלּת

"וצאנ ּבקר ׁשּובכרת מּמקֹום ּדגן,- מעׂשר מביא אּתה ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹֹ
מביא  אּתה ׁשאין ּומּמקֹום וצאן; ּבקר ּבכֹור מביא ְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹאּתה

אּלא וצאן, ּבקר ּבכֹור מביא אּתה אי ּדגן, יאכל {מעׂשר ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹ
ÔÈÏÂÁÎ)ּבמּומֹו ‡È‰ È¯‰) מקּבלין } אין - הביא ואם . ְְְְִִִֵֵַ

ּבמּומֹו. יאכל אּלא יקרב; ולא ְְְִִֵֵֶֶַָָֹמּמּנּו,
(.Â),הּבית ּבפני ׁשּלא ּבין הּבית ּבפני ּבין נֹוהגת זֹו ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹמצוה

ּבקדּׁשתן  ּכׁשהן ּבמקּדׁשין, נֹוהגת ואינּה ּדגן; מעׂשר ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻֻּכמֹו
הּבית. ּבדק קדׁשי ּבין מזּבח, קדׁשי ּבין ׁשּיּפדּו, ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹקדם

.Ê לוּיים ּכהנים טהֹורה, ּבהמה ּבבכֹור חּיבין ְְְְֲִִִִִֵַַָָָֹֹהּכל
- ּבכֹור נֹולד אם - לּכהן ׁשהּבכֹור ּפי על ואף ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַֹויׂשראלים.
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ׁשּבארנּו ּכמֹו ואמּוריו ּדמֹו הּבׂשר מקריב ׁשאר ואֹוכל , ְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָ
ּבבקר יּולד אׁשר הּבכֹור "ּכל ׁשּנאמר: ּבכֹור, ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָּבתֹורת
- טמאה ּבהמה ּובכֹור אדם ּבכֹור אבל וגֹו'". ְְְְְְְֲֵֵָָָָָֹּובצאנ
ּכהּנה. מּתנֹות ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ּפטּורין, ּולוּיים ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָֹֻּכהנים

.Áשיהיה]הּבכֹור ּבין [מצוה ּתמים ּבין ׁשנתֹו, ּבתֹו נאכל ְְְֱִֵֵֶַָָָ
בׁשנה  ׁשנה תאכלּנּו אלהי ה' "לפני ׁשּנאמר: - מּום ְְְֱֱִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּבעל

מּו בֹו יהיה וכי . מֹונה . ּומאימתי ּתאכלּנּו". ּבׁשערי . . ם ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹ
שנתו]לֹו ּתם[לתחילת אם מּיֹום [שלם]? לֹו מֹונה - הּוא ִִֶָ

מֹונה  - מּום ּבעל נֹולד ואם להקרבה. ראּוי ׁשהּוא ְְְְִִִֶֶַַַַָָָׁשמיני,
חדׁשיו לֹו ׁשּכלּו והּוא, ׁשּנֹולד; מּיֹום בהריון לֹו [שהיה ְֳִֶֶָָָָ

נראהמלא] ׁשהרי אם [ראוי], אבל לדתֹו; ּביֹום לאכילה ְְֲֲֲִִִֵֵֶַָָָָ
ׁשמיני. מּיֹום לֹו מֹונה חדׁשיו, לֹו ׁשּכלּו ּבוּדאי ידע ְְֳִִִֶֶַַַָָָָֹלא

.Ë עׂשר ׁשנים ּכל לקּימֹו רּׁשאי - ׁשנתֹו ּבתֹו מּום לֹו ְְְְְֵַַַַָָָָנֹולד
יֹום  ׁשלׁשים לקּימֹו מּתר - ׁשנתֹו ּבסֹוף מּום לֹו נֹולד ְְְְְִֶַַָָֹֹֻחדׁש;
לאחר  מתאחר ׁשהּוא ּפי על ואף הּמּום, ּבֹו ׁשּנפל ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָמּיֹום

לפני ׁשנתֹו יֹום עׂשר ּבחמּׁשה מּום ּבֹו ׁשּנפל ּכגֹון ּכיצד? . ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָ
לֹו נֹולד ׁשנתֹו. אחר עׂשר חמּׁשה לֹו מׁשלימין ׁשנתֹו, ְְְְֲִִִַַַַַָָָָָּגמר
יֹום, ׁשלׁשים עד אּלא לקּימֹו רּׁשאי אינֹו - ׁשנתֹו אחר ְְְְִֵֶַַַַַַָָֹמּום

ְֵֵָויאכל.
.È ויאכל מּום, ּבֹו ׁשּיּפל עד מּניחֹו - הּזה ּבּזמן .הּבכֹור ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָֹ

.‡Èנראה ׁשּלא מום]ועד רּׁשאי [בו לחכם, להראֹותֹו ְְְְְִֶַַַַָָָֹ
- לחכם להראֹותֹו ּומּׁשּנראה ׁשנים. וׁשלׁש ׁשּתים ְְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָֹלקּימֹו
עׂשר  ׁשנים ּכל לקּימֹו רּׁשאי ׁשנתֹו, ּבתֹו מּום ּבֹו נֹולד ְְְְְִֵַַַַָָָָאם

נֹולד יֹום.[המום]חדׁש; ׁשלׁשים מקּימֹו ׁשנתֹו, אחר ְְְְִֶַַַַָֹֹ
.·È ּתמימ לבנה ׁשנת היא - ּבכֹור ׁשל עׂשר ׁשנה ׁשנים ה, ְְְְְִִֵֶַָָָָָָָ

לֹו, נתעּברה - מעּברת ׁשנה היתה ואם ליֹום; מּיֹום ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָֹֻחדׁש
אחד  טלאים, ׁשני לֹו נֹולדּו חדׁש. עׂשר ׁשלׁשה ְְְְִֵֶֶֶָָָָָֹֹּומֹונה
אדר  חדׁש ּבראׁש ואחד הראׁשֹון, אדר ׁשל עׂשר ְְֲֲֲִִֶֶֶַָָָָָָָֹֹּבחמּׁשה
יֹום  ׁשהּגיע ּכיון - ׁשני אדר חדׁש ּבראׁש ׁשּנֹולד זה - ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹׁשני
ׁשּנֹולד  וזה ׁשנה. לֹו עלתה הּבאה, ׁשנה ׁשל ּבאדר ְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָָָָראׁשֹון
ׁשל  אדר חצי עד ׁשנה, לֹו עלתה לא - ראׁשֹון אדר ְֲֲֲֲִִִֶַַָָָָָָֹּבחצי
לֹו אֹותֹו מֹונין העּבּור, ּבחדׁש ונֹולד הֹואיל הּבאה; .ׁשנה ְְִִִֶַַָָָָָֹ

.‚È ׁשהּוא ּפי על אף - ׁשנתֹו לאחר הּבכֹור ואחר ְְְְִִֵֶַַַַַַָָעבר 
תעׂשה  ּבלא אּלא עֹובר נפסל, לא זה הרי - ּתם היה אם , ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹ

ׁשּנאמר: מקֹום, ּבכל ׁשֹוחטֹו מּום, ּבעל היה ואם ְְְֱֲִִֶֶַַַַָָָָמקריבֹו;
מּקיׁש ,"וצאנ ּבקר ּובכרת ,ויצהר ּתירׁש ּדגנ ְְְְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָֹֹֹֹ"מעׂשר
אף  לחברּתּה, מּׁשנה נפסל אינֹו ּמעׂשר מה - למעׂשר ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּבכֹור

לחברּתּה. מּׁשנה נפסל אינֹו ְְְֲִִֵֶַָָָָּבכֹור
.„È ּגדּלה זֹו ׁשאין ּכׁשּיּולד, לּכהן הּבכֹור את נֹותנין ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֻאין

לּכהן. ויּתנּנּו מעט, ׁשּיגּדיל עד ּבעליו ּבֹו יטּפל אּלא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹלּכהן,
ּדּקה, ּבהמה ּבּבכֹור? להּטּפל חּיבין יׂשראל ּכּמה ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָועד
הּכהן: לֹו אמר ואם יֹום. חמּׁשים ּובגּסה, יֹום; ְְְֲִִִִֵַַַָָֹֹׁשלׁשים
רּׁשאי  אינֹו - לעצמי' אטּפל ואני זה, זמן ּבתֹו לי ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַ'ּתנהּו

מּתנֹותיו על מסּיע ּכמֹו ׁשּזה לֹו; לו]לּתנֹו שיתנו כדי -], ְְְְִֵֶֶַַַַָ
ּבתרּומֹות  ּבארנּו הּגרנֹות ּוכבר ּבבית המסּיעין ׁשהּכהנים , ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָֹ

להן  נֹותנין אין - הרֹועים ּובתֹו הּמטּבחים ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָּובבית
ּבׂשכרן. ְְִֵֶַָָמּתנֹותיהן

.ÂËּתנהּו' זה: זמן ּבתֹו לֹו ואמר מּום, ּבעל הּבכֹור ְְְְְֵֶַַַַַָָָהיה
ּבתֹו לי 'ּתנהּו לֹו: ואמר ּתמים, ׁשהיה אֹו ׁשאכלּנּו', ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹלי

לֹו נֹותנֹו זה הרי - עּתה' ׁשאקריבּנּו זה, לי,זמן ויראה . ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
ׁשּירצה. ּכהן לכל נּתן ְְְִִֵֶֶֶַָָֹׁשהּבכֹור

.ÊË לֹוקה - לירּוׁשלים חּוץ ּתמים מּבכֹור ּכזית ׁשאכל ְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹּכהן
מעׂשר  ,ּבׁשערי לאכל תּוכל "לא ׁשּנאמר: הּתֹורה, ְֱֱֲִִֶֶֶֶַַַַַָָֹֹמן
ׁשאכל  זר וכן ."וצאנ ּבקר ּובכרת ,ויצהר ותירׁש ְְְְְְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹֹֹּדגנ

זריקה לפני ּבין מּבכֹור, הדם]ּכזית לאחר [זריקת ּבין ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָ
הּׁשמּועה מּפי לֹוקה; - רבינו]זריקה ממשה למדּו,[מסורת ְְְִִִֶַָָָ

ּבין  זריקה לפני ּבין ּבכֹור, ׁשאכל לזר אף אזהרה ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּזֹו
זריקה. ְְִַַָלאחר

.ÊÈאֹו ׁשֹור ּבכֹור א" ׁשּנאמר: אֹותֹו, ּפֹודין אין - ְְֱִֵֶֶַַַהּבכֹור
אֹותֹו מֹוכרין אין וכן תפּדה". לא עז, בכֹור אֹו ּכׂשב ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֹבכֹור
ּבֹו לּכהן אין לקרּבן, עֹומד ׁשהּוא ׁשּכיון - ּתם ְְְֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹּכׁשהּוא

למכרֹו ּכדי ּביתזכּות ׁשאין הּזה ּובּזמן הֹואיל [מקדש]; , ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָ
ּפי  על ואף למכרֹו, מּתר הּוא הרי לאכילה, עֹומד ְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָֻוהּוא

ליׂשראל. ּבין לכהן, ּבין - ּתמים ְְְִִֵֵֵֵֶָָֹׁשהּוא
.ÁÈ ּבפני ּבין זמן, ּבכל למכרֹו לּכהן יׁש - מּום ּבעל ְְְְְְִֵֵֵֵַַַַָָֹּבכֹור

ׁשחּוט;[בזמן] ּבין חי ּבין הּבית, ּבפני ׁשּלא ּבין ְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָֹהּבית
אבל  ּבּבית, מֹוכרֹו - מּום ּבעל ּבכֹור ּבׂשר מֹוכר ְְְְֲִֵֶַַַַַָּוכׁשהּוא

ּבּׁשּוק בקדשים]לא זלזול ּבהלכֹות [שזה ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְִֵֶַַֹ
מּפני  נמּכר, אינֹו ּתמים ּבכֹור ּבׂשר אבל מזּבח. ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַָָָאּסּורי

ׁשּנמנּו וכהנים קדׁש; ּבׂשר -]ׁשהּוא הּבכֹור,[ששותפים על ְְְְֲִִֶֶֶַַַֹֹ
מנה ּכנגד מנה לׁשקל מול מּתרין חלק משקל ע"פ [חולקים ְְִִֶֶָָָָָֹֻ

.חלק]
.ËÈלהפׁשיטֹו מּתר זה הרי מּום, ּבעל ּבכֹור ְְְְֲִִֵֶַַַַַָֻהּמפׁשיט

להרּגיל רצה אם ׁשּירצה: ּדר רגליו]ּבאיזה מרּגיל.[דרך , ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָ
הרגל, מן להפׁשיטֹו רצה אם - הּמקּדׁשין ּפסּולי ׁשאר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻוכן

ְִַמפׁשיט.

ה'תשע"ג  אלול א' רביעי יום

ב  ¤¤ּפרק
הּקבּועין‡. הּמּומין עוברים]ּכל את [שאינם הּפֹוסלין ְְִִִֶַַַָ

עליהן ונפּדין לחולין]הּקדׁשים, אחד [-אותם נפל אם - ְְֲֳִִִִֵֶֶַַָָָ
ּבארנּו ּוכבר מקֹום; ּבכל עליו נׁשחט זה הרי ּבּבכֹור, ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָמהן
להיֹות  מהן וׁשהראּוי מזּבח, אּסּורי ּבהלכֹות הּמּומין ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָאֹותן

וׁשּׁשים. ׁשבעה - ְְְִִִָָָּבזכר
ׁשם·. ׁשּמנינּו הּדברים -]וכל אך מומין ׁשאין [שאינם ְְִִֵֶֶַָָָָ

ולא  ּבהן, קרבין הּקדׁשים ואין הּמבחר, מן מהן ְְְְְֳִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻהּקרּבן
קרב, ולא עליהם, נׁשחט הּבכֹור אין ּכ - עליהן ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹנפּדין
נֹולד  אם וכן קבּוע. מּום לֹו ׁשּיּולד עד עֹומד יהיה ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָאּלא
ולא  מקֹום, ּבכל נׁשחט אינֹו זה הרי - עֹובר מּום ְְְְֲִֵֵֵֶַָָָֹּבּבכֹור
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ויּׁשחט  קבּוע, מּום ּבֹו ׁשּיּפל עד רֹועה יהיה אּלא ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹקרב,
ָָעליו.

עברה‚. ּבֹו נעברה אם הבהמה]וכן על אדם אֹו[שבא , ְְֲִֵֵֶֶָָ
ּפי על אֹו אחד, ּבעד נהרג]הּבעלים[עדות]ׁשהרג ואינו -], ְְִִֵֶֶַַַָָָ

ׁשהקצה זרה]אֹו לעבודה נעבד[יועד אֹו ירעה [כע"ז], - ְְֱִֶֶֶַָֻ
מזּבח. אּסּורי ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו מּום, ּבֹו ׁשּיּפל ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַֹעד

ּדפן„. קיסרי]יֹוצא בניתוח ׁשניהן [נולד - אחריו והּבא , ְְֲֵֵֶֶַַָָֹ
והאחרֹון, רחם; ּפטר ׁשאינֹו מּפני הראׁשֹון, ּבכֹור: ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָאינן
ּדר וזכר ּדפן, ּדר נקבה יצאת אפּלּו אחר. ׁשּקדמֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹמּפני

ּבכֹור  אינֹו - .רחם ְֵֶֶ
אנּדרּגינס‰. ׁשהּוא ונקבה]ּבכֹור זכר סימני בו אין [יש - ְְְִֵֶַַַ

ּכלּום, ּבֹו לּכהן ׁשאין ּכנקבה; הּוא והרי ּכלל, קדּׁשה ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָֹֻּבֹו
טמטּום נֹולד החּלין. ּכׁשאר אֹותֹו וגֹוזזין ּבֹו [לא ועֹובדין ְְְְְְִִִִַַָֻֻ

מינו] ּבין ניכר לבעליו, ּבמּומֹו ויאכל ּבכֹור, ספק זה הרי -ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶָָָ
נקבּות. מּמקֹום ׁשהטיל ּבין זכרּות, מּמקֹום מים ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַׁשהטיל

.Â ּפטּור - רחל ּכמין ׁשּילדה עז אֹו עז, ּכמין ׁשּילדה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָרחל
הּבכֹורה  הּוא מן ׁשּיהיה עד ׁשֹור", ּבכֹור א" ׁשּנאמר: , ְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָ

הרי  - אּמֹו סימני מקצת ּבֹו היה ואם ׁשֹור. ּובכֹורֹו ְְְֲִִִִֵֵָָָָׁשֹור,
מּׁשּנּוי  ּגדֹול מּום ל ׁשאין קבּוע; מּום ּבעל והּוא ּבכֹור, ְְְִִֵֶֶַַַָָזה
ּפרה  אפּלּו מזּבח. אּסּורי ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָּברּיתֹו,
זה  הרי - ּפרה סימני מקצת ּבֹו ויׁש חמֹור, ּכמין ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶָָָָָָׁשּילדה
אבל  ּבכֹורה. ּדין ּבֹו יׁש החמֹור ּומין הֹואיל לּכהן, ְְֲֲִִִֵֵַַָָֹּבכֹור
מקצת  ּבֹו ׁשּיׁש ּפי על אף - ּגמל אֹו סּוס ּכמין ילדה ְְְִִִִֵֶַַָָָָָאם
לבעליו. יאכל ,לפיכ ּבכֹור; ספק הּוא הרי אּמֹו, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵָָָָָסימני

מּידֹו. מֹוציאין אין ּכהן, ּתפסֹו ְְִִִִֵֵָָֹואם
.Ê,אֹותֹו קֹונסין עברה, ועׂשה הֹואיל - ּבּבכֹור מּום ְְְֲִִִֵַַַָָָהּמּטיל

מאליו ואינֹו אחר מּום ּבֹו ׁשּיּפל עד זה, מ ּום על .נׁשחט ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹ
מּום  על אֹותֹו לׁשחט לבנֹו מּתר - החֹוטא זה מת ְְְִִִֵֵֶַַָֹֻואם

אחריו. ּבנֹו קנסּו ׁשּלא אביו; ְְֲִֶֶַָָָָָֹׁשעׂשה
.Áּדבלה [גרם]הרּגיל ׁשּנתן ּכגֹון - מּום ּבֹו ׁשּיּפל לבכֹור ְְְְִִִִֵֶֶַָָֹ

אֹו[תאנה] אזנֹו, וחת ּונטלּה ּכלב ׁשּבא עד אזנֹו ְְְְֶֶֶַַַָָָָָָעל
ידֹו ׁשּתּקטע ּכדי זכּוכית ׁשל ועׁשׁשּיֹות ּברזל ּבין ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשהל
לא  זה הרי - מּום ּבֹו להּטיל לגֹוי ׁשאמר אֹו ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָֹונקטעה,
לֹו אסּור לדעּתֹו, ׁשּנעׂשה מּום ּכל הּכלל: זה עליו. ְְְְֲִֶֶַַַָָָָָָֹיׁשחט
עליו. ׁשֹוחט זה הרי לדעּתֹו, ׁשּלא נעׂשה ואם עליו; ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹלׁשחט

.Ë וׁשמע ׁשֹוחטֹו', הייתי מּום, זה ּבבכֹור נפל 'אּלּו ְְֲִִִִֶַַַָָָָאמר:
נעׂשה  לא ׁשהרי עליו, ׁשֹוחט זה הרי - מּום ּבֹו ועׂשה ְֲֲֲֵֵֵֶֶַַָָָָָֹהּגֹוי,

.ּבדעּתֹו ְְַ
.Èּבֹו ונפל מּום, להּטיל הּמרּגיל מעׂשה ׁשעׂשה ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָראינּוהּו

הרי  - נתּכּון לא אֹו לּמּום נתּכּון אם יֹודעין אנּו ואין ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָֹמּום,
ּבמקֹום  ׂשעֹורים לֹו ׁשּנתן ּכגֹון ּכיצד? עליו. יׁשחט לא ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹֹזה

נחלקה ׁשאכל וכיון ּבעצים, מסרג ׂשפתֹו[נחתכה]ּדחּוק ְְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָֹ
חבר היה אפּלּו חכם]- עליו;[תלמיד יׁשחט לא זה הרי , ְֲֲִִֵֵֶָָָָָֹֹ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
.‡Èואפּלּו לטרדֹו, ּכדי ּובעטֹו האדם, את רֹודף ּבכֹור ְְְְְֲִֵֵֶַָָָָָָָהיה

מ  ּבֹו זֹוּבעט ּבבעיטה מּום ּבֹו ונעׂשה מּקדם, ׁשרדפֹו ּפני ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹ
עליו  יׁשחט זה הרי -. ְֲִֵֶָָֹ

.·È הּגֹוי וכן ׂשחֹוק, ּדר ּבבכֹור מּום ׁשהּטילּו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַקטּנים
ּכדי  עׂשּו ואם עליו; ׁשֹוחט זה הרי - לדעּתֹו ְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשעׂשה

עליו  יׁשחט לא .להּתירֹו, ְְִִַָָֹֹ
.‚Èּדם ׁשאחזֹו יּקיז[חלה]ּבכֹור ׁשּלא [דם]- ּובלבד , ְְֲִִֶֶַַָָֹ

הרי  זֹו, ּבהּקזה מּום ּבֹו נעׂשה ואם מּום; ּבֹו לעׂשֹות ְְְֲֲֲִִֵֵַַַַָָָיתּכּון
עליו. נׁשחט ְִֶָָָזה

.„È,העֹולם לאויר ׁשּיצא קדם ּבּבכֹור מּום להּטיל ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻמּתר
ׁשם  ׁשאין הּזה ּבּזמן אמּורים? ּדברים ּבּמה עליו. ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָויּׁשחט

ּבזמן [מקדש]ּבית אבל ּבמּומֹו; להאכל ׁשּסֹופֹו מּפני , ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָ
אסּור. קּים, ְִֶַַָָָׁשהּמקּדׁש

.ÂË לדעת ׁשּלא נפל זה ׁשּמּום אחד, עד מּפי ׁשהעיד ְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹעד
זה  מּום נפל 'ּבפני לֹומר: נאמנת אּׁשה אפּלּו נאמן; -ְֱֱֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָ

עליו  ויּׁשחט .מאליו', ְִֵֵֵָָָָ
.ÊË הרֹועה נאמן - אדם ּבידי לבֹוא הראּויין הּמּומין ְֱִִִֵֶֶַָָָָָָָּכל

ויּׁשחט  ּבכּונה'; נעׂשּו ולא נפלּו, 'מאליהן לֹומר: ְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹעליהן
הרֹוע  ּכׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה יׂשראלי,עליהן. ה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ

ּביד של]והּבכֹור ּכהן,[- הרֹועה היה אם אבל הּכהן. ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָֹֹ
אינֹו זה הרי - הּיׂשראלּיים ּבעליו ּביד הּוא עדין ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָוהּבכֹור
ׁשּיּתנּנּו ּכדי מּום ּבֹו הּטיל הּוא ׁשּמא אֹותֹו, וחֹוׁשדין ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶָָנאמן;

לֹו.
.ÊÈ,נאמן - נפל מאליו זה ׁשּמּום אחר, לכהן ׁשהעיד ְֱִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹּכהן

זה  את זה ּגֹומלים הם ׁשּמא להם, חֹוׁשׁשין משקר,ואין -] ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָ
כשיצטרך] חברו לו שיעיד חׁשּודין בכדי הּכהנים ׁשּכל ;ֲֲִִֶַָֹ

נאמנין  אין ּולפיכ ּבחּוץ, לאכלֹו ּכדי ּבּבכֹור מּום ְְְְְְֱִִִֵֵֶַַַָָָלהּטיל
חֹוטא  אדם ׁשאין לֹו, מעיד חברֹו אבל עצמם; ידי ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָעל
על  לֹו מעידין ּכהן, ׁשל ּביתֹו ּובני ּבניו אפּלּו ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָֹלאחר.

ּכגּופֹו. ׁשהיא מּפני אׁשּתֹו, לא אבל ְְְְֲִִִֵֶַָֹהּבכֹור;
.ÁÈ עד עליו והעיד מּום, ּבֹו ונפל ּכהן, ּביד ׁשהיה ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָֹּבכֹור

זה  מּום אם יֹודעים אנּו ואין נפל, מאליו הּמּום ׁשּזה ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָאחד
הּכהן  ּובא עליו, ׁשֹוחטין אין אֹו הּבכֹור את עליו ְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָֹׁשֹוחטין
והּתירֹו לממחה, זה מּום 'הראיתי ואמר: ּבידֹו, ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָֻׁשהּוא
הראהּו, לא ׁשּמא חֹוׁשׁשין, ואין נאמן; זה הרי - ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹלׁשחיטה'

ּתם ּבכֹור קדׁשים [שלם]וׁשּמא לׁשחט נחׁשדּו ׁשּלא - הּוא ְְְְְִִֶֶֶָָָָֹֹ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּכרת, עֹון ׁשהּוא מּפני ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָּבחּוץ,

.ËÈ זה 'ּבכֹור מּום: ּבעל ּבכֹור על לֹומר הּכהן נאמן ְְְֱֵֵֶֶַַַַַָֹוכן 
לֹו, לחש ּכדי - ּברׁשּותי' נפל ולא ּבמּומֹו, יׂשראל לי ְְְְְְִִִִֵֵַָָָָֹֹנתנֹו
מתירא  והּוא להּגלֹות, עׂשּוי ׁשהּדבר הּטילֹו; הּוא ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָׁשּמא

'ּתמים ויאמרּו: ּבעליו, יּׁשאלּו ׁשּנתנּוהּוׁשּמא ּבעת היה ְְְְְֲִִֵֶֶָָָָָָָָֹ
.לֹו'

ג  ¤¤ּפרק
לֹו‡. ׁשּנתן ממחה ּפי על אּלא הּבכֹור את ׁשֹוחטין ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָֻאין

ּבכֹורֹות  'הּתר לֹו: ואמר רׁשּות, יׂשראל ׁשּבארץ ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָהּנׂשיא
אּלא ּבמּומן' יּתירֹו לא לּכל, וגלּוי ּגדֹול מּום היה אפּלּו ; ְְֲִִֶַַָָָָָָֹֹ

אדם הּבכֹורֹות וכל רׁשּות. ׁשּנטל רֹואה,[מומחה]ממחה ְְְְֶֶֶַַָָָָֻ
עצמֹו.חּוץ  ְְִַמּבכֹור

הּגלּויין ·. הּמּומין מן הּמּום והיה ממחה, ׁשם אין ְְְִִִִֵֶַַַָָָֻאם
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ׁשּבארנּו ּכמֹו ואמּוריו ּדמֹו הּבׂשר מקריב ׁשאר ואֹוכל , ְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָ
ּבבקר יּולד אׁשר הּבכֹור "ּכל ׁשּנאמר: ּבכֹור, ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָּבתֹורת
- טמאה ּבהמה ּובכֹור אדם ּבכֹור אבל וגֹו'". ְְְְְְְֲֵֵָָָָָֹּובצאנ
ּכהּנה. מּתנֹות ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ּפטּורין, ּולוּיים ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָֹֻּכהנים

.Áשיהיה]הּבכֹור ּבין [מצוה ּתמים ּבין ׁשנתֹו, ּבתֹו נאכל ְְְֱִֵֵֶַָָָ
בׁשנה  ׁשנה תאכלּנּו אלהי ה' "לפני ׁשּנאמר: - מּום ְְְֱֱִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּבעל

מּו בֹו יהיה וכי . מֹונה . ּומאימתי ּתאכלּנּו". ּבׁשערי . . ם ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹ
שנתו]לֹו ּתם[לתחילת אם מּיֹום [שלם]? לֹו מֹונה - הּוא ִִֶָ

מֹונה  - מּום ּבעל נֹולד ואם להקרבה. ראּוי ׁשהּוא ְְְְִִִֶֶַַַַָָָׁשמיני,
חדׁשיו לֹו ׁשּכלּו והּוא, ׁשּנֹולד; מּיֹום בהריון לֹו [שהיה ְֳִֶֶָָָָ

נראהמלא] ׁשהרי אם [ראוי], אבל לדתֹו; ּביֹום לאכילה ְְֲֲֲִִִֵֵֶַָָָָ
ׁשמיני. מּיֹום לֹו מֹונה חדׁשיו, לֹו ׁשּכלּו ּבוּדאי ידע ְְֳִִִֶֶַַַָָָָֹלא

.Ë עׂשר ׁשנים ּכל לקּימֹו רּׁשאי - ׁשנתֹו ּבתֹו מּום לֹו ְְְְְֵַַַַָָָָנֹולד
יֹום  ׁשלׁשים לקּימֹו מּתר - ׁשנתֹו ּבסֹוף מּום לֹו נֹולד ְְְְְִֶַַָָֹֹֻחדׁש;
לאחר  מתאחר ׁשהּוא ּפי על ואף הּמּום, ּבֹו ׁשּנפל ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָמּיֹום

לפני ׁשנתֹו יֹום עׂשר ּבחמּׁשה מּום ּבֹו ׁשּנפל ּכגֹון ּכיצד? . ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָ
לֹו נֹולד ׁשנתֹו. אחר עׂשר חמּׁשה לֹו מׁשלימין ׁשנתֹו, ְְְְֲִִִַַַַַָָָָָּגמר
יֹום, ׁשלׁשים עד אּלא לקּימֹו רּׁשאי אינֹו - ׁשנתֹו אחר ְְְְִֵֶַַַַַַָָֹמּום

ְֵֵָויאכל.
.È ויאכל מּום, ּבֹו ׁשּיּפל עד מּניחֹו - הּזה ּבּזמן .הּבכֹור ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָֹ

.‡Èנראה ׁשּלא מום]ועד רּׁשאי [בו לחכם, להראֹותֹו ְְְְְִֶַַַַָָָֹ
- לחכם להראֹותֹו ּומּׁשּנראה ׁשנים. וׁשלׁש ׁשּתים ְְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָֹלקּימֹו
עׂשר  ׁשנים ּכל לקּימֹו רּׁשאי ׁשנתֹו, ּבתֹו מּום ּבֹו נֹולד ְְְְְִֵַַַַָָָָאם

נֹולד יֹום.[המום]חדׁש; ׁשלׁשים מקּימֹו ׁשנתֹו, אחר ְְְְִֶַַַַָֹֹ
.·È ּתמימ לבנה ׁשנת היא - ּבכֹור ׁשל עׂשר ׁשנה ׁשנים ה, ְְְְְִִֵֶַָָָָָָָ

לֹו, נתעּברה - מעּברת ׁשנה היתה ואם ליֹום; מּיֹום ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָֹֻחדׁש
אחד  טלאים, ׁשני לֹו נֹולדּו חדׁש. עׂשר ׁשלׁשה ְְְְִֵֶֶֶָָָָָֹֹּומֹונה
אדר  חדׁש ּבראׁש ואחד הראׁשֹון, אדר ׁשל עׂשר ְְֲֲֲִִֶֶֶַָָָָָָָֹֹּבחמּׁשה
יֹום  ׁשהּגיע ּכיון - ׁשני אדר חדׁש ּבראׁש ׁשּנֹולד זה - ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹׁשני
ׁשּנֹולד  וזה ׁשנה. לֹו עלתה הּבאה, ׁשנה ׁשל ּבאדר ְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָָָָראׁשֹון
ׁשל  אדר חצי עד ׁשנה, לֹו עלתה לא - ראׁשֹון אדר ְֲֲֲֲִִִֶַַָָָָָָֹּבחצי
לֹו אֹותֹו מֹונין העּבּור, ּבחדׁש ונֹולד הֹואיל הּבאה; .ׁשנה ְְִִִֶַַָָָָָֹ

.‚È ׁשהּוא ּפי על אף - ׁשנתֹו לאחר הּבכֹור ואחר ְְְְִִֵֶַַַַַַָָעבר 
תעׂשה  ּבלא אּלא עֹובר נפסל, לא זה הרי - ּתם היה אם , ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹ

ׁשּנאמר: מקֹום, ּבכל ׁשֹוחטֹו מּום, ּבעל היה ואם ְְְֱֲִִֶֶַַַַָָָָמקריבֹו;
מּקיׁש ,"וצאנ ּבקר ּובכרת ,ויצהר ּתירׁש ּדגנ ְְְְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָֹֹֹֹ"מעׂשר
אף  לחברּתּה, מּׁשנה נפסל אינֹו ּמעׂשר מה - למעׂשר ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּבכֹור

לחברּתּה. מּׁשנה נפסל אינֹו ְְְֲִִֵֶַָָָָּבכֹור
.„È ּגדּלה זֹו ׁשאין ּכׁשּיּולד, לּכהן הּבכֹור את נֹותנין ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֻאין

לּכהן. ויּתנּנּו מעט, ׁשּיגּדיל עד ּבעליו ּבֹו יטּפל אּלא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹלּכהן,
ּדּקה, ּבהמה ּבּבכֹור? להּטּפל חּיבין יׂשראל ּכּמה ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָועד
הּכהן: לֹו אמר ואם יֹום. חמּׁשים ּובגּסה, יֹום; ְְְֲִִִִֵַַַָָֹֹׁשלׁשים
רּׁשאי  אינֹו - לעצמי' אטּפל ואני זה, זמן ּבתֹו לי ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַ'ּתנהּו

מּתנֹותיו על מסּיע ּכמֹו ׁשּזה לֹו; לו]לּתנֹו שיתנו כדי -], ְְְְִֵֶֶַַַַָ
ּבתרּומֹות  ּבארנּו הּגרנֹות ּוכבר ּבבית המסּיעין ׁשהּכהנים , ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָֹ

להן  נֹותנין אין - הרֹועים ּובתֹו הּמטּבחים ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָּובבית
ּבׂשכרן. ְְִֵֶַָָמּתנֹותיהן

.ÂËּתנהּו' זה: זמן ּבתֹו לֹו ואמר מּום, ּבעל הּבכֹור ְְְְְֵֶַַַַַָָָהיה
ּבתֹו לי 'ּתנהּו לֹו: ואמר ּתמים, ׁשהיה אֹו ׁשאכלּנּו', ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹלי

לֹו נֹותנֹו זה הרי - עּתה' ׁשאקריבּנּו זה, לי,זמן ויראה . ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
ׁשּירצה. ּכהן לכל נּתן ְְְִִֵֶֶֶַָָֹׁשהּבכֹור

.ÊË לֹוקה - לירּוׁשלים חּוץ ּתמים מּבכֹור ּכזית ׁשאכל ְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹּכהן
מעׂשר  ,ּבׁשערי לאכל תּוכל "לא ׁשּנאמר: הּתֹורה, ְֱֱֲִִֶֶֶֶַַַַַָָֹֹמן
ׁשאכל  זר וכן ."וצאנ ּבקר ּובכרת ,ויצהר ותירׁש ְְְְְְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹֹֹּדגנ

זריקה לפני ּבין מּבכֹור, הדם]ּכזית לאחר [זריקת ּבין ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָ
הּׁשמּועה מּפי לֹוקה; - רבינו]זריקה ממשה למדּו,[מסורת ְְְִִִֶַָָָ

ּבין  זריקה לפני ּבין ּבכֹור, ׁשאכל לזר אף אזהרה ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּזֹו
זריקה. ְְִַַָלאחר

.ÊÈאֹו ׁשֹור ּבכֹור א" ׁשּנאמר: אֹותֹו, ּפֹודין אין - ְְֱִֵֶֶַַַהּבכֹור
אֹותֹו מֹוכרין אין וכן תפּדה". לא עז, בכֹור אֹו ּכׂשב ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֹבכֹור
ּבֹו לּכהן אין לקרּבן, עֹומד ׁשהּוא ׁשּכיון - ּתם ְְְֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹּכׁשהּוא

למכרֹו ּכדי ּביתזכּות ׁשאין הּזה ּובּזמן הֹואיל [מקדש]; , ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָ
ּפי  על ואף למכרֹו, מּתר הּוא הרי לאכילה, עֹומד ְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָֻוהּוא

ליׂשראל. ּבין לכהן, ּבין - ּתמים ְְְִִֵֵֵֵֶָָֹׁשהּוא
.ÁÈ ּבפני ּבין זמן, ּבכל למכרֹו לּכהן יׁש - מּום ּבעל ְְְְְְִֵֵֵֵַַַַָָֹּבכֹור

ׁשחּוט;[בזמן] ּבין חי ּבין הּבית, ּבפני ׁשּלא ּבין ְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָֹהּבית
אבל  ּבּבית, מֹוכרֹו - מּום ּבעל ּבכֹור ּבׂשר מֹוכר ְְְְֲִֵֶַַַַַָּוכׁשהּוא

ּבּׁשּוק בקדשים]לא זלזול ּבהלכֹות [שזה ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְִֵֶַַֹ
מּפני  נמּכר, אינֹו ּתמים ּבכֹור ּבׂשר אבל מזּבח. ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַָָָאּסּורי

ׁשּנמנּו וכהנים קדׁש; ּבׂשר -]ׁשהּוא הּבכֹור,[ששותפים על ְְְְֲִִֶֶֶַַַֹֹ
מנה ּכנגד מנה לׁשקל מול מּתרין חלק משקל ע"פ [חולקים ְְִִֶֶָָָָָֹֻ

.חלק]
.ËÈלהפׁשיטֹו מּתר זה הרי מּום, ּבעל ּבכֹור ְְְְֲִִֵֶַַַַַָֻהּמפׁשיט

להרּגיל רצה אם ׁשּירצה: ּדר רגליו]ּבאיזה מרּגיל.[דרך , ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָ
הרגל, מן להפׁשיטֹו רצה אם - הּמקּדׁשין ּפסּולי ׁשאר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻוכן

ְִַמפׁשיט.

ה'תשע"ג  אלול א' רביעי יום

ב  ¤¤ּפרק
הּקבּועין‡. הּמּומין עוברים]ּכל את [שאינם הּפֹוסלין ְְִִִֶַַַָ

עליהן ונפּדין לחולין]הּקדׁשים, אחד [-אותם נפל אם - ְְֲֳִִִִֵֶֶַַָָָ
ּבארנּו ּוכבר מקֹום; ּבכל עליו נׁשחט זה הרי ּבּבכֹור, ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָמהן
להיֹות  מהן וׁשהראּוי מזּבח, אּסּורי ּבהלכֹות הּמּומין ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָאֹותן

וׁשּׁשים. ׁשבעה - ְְְִִִָָָּבזכר
ׁשם·. ׁשּמנינּו הּדברים -]וכל אך מומין ׁשאין [שאינם ְְִִֵֶֶַָָָָ

ולא  ּבהן, קרבין הּקדׁשים ואין הּמבחר, מן מהן ְְְְְֳִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻהּקרּבן
קרב, ולא עליהם, נׁשחט הּבכֹור אין ּכ - עליהן ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹנפּדין
נֹולד  אם וכן קבּוע. מּום לֹו ׁשּיּולד עד עֹומד יהיה ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָאּלא
ולא  מקֹום, ּבכל נׁשחט אינֹו זה הרי - עֹובר מּום ְְְְֲִֵֵֵֶַָָָֹּבּבכֹור
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ויּׁשחט  קבּוע, מּום ּבֹו ׁשּיּפל עד רֹועה יהיה אּלא ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹקרב,
ָָעליו.

עברה‚. ּבֹו נעברה אם הבהמה]וכן על אדם אֹו[שבא , ְְֲִֵֵֶֶָָ
ּפי על אֹו אחד, ּבעד נהרג]הּבעלים[עדות]ׁשהרג ואינו -], ְְִִֵֶֶַַַָָָ

ׁשהקצה זרה]אֹו לעבודה נעבד[יועד אֹו ירעה [כע"ז], - ְְֱִֶֶֶַָֻ
מזּבח. אּסּורי ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו מּום, ּבֹו ׁשּיּפל ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַֹעד

ּדפן„. קיסרי]יֹוצא בניתוח ׁשניהן [נולד - אחריו והּבא , ְְֲֵֵֶֶַַָָֹ
והאחרֹון, רחם; ּפטר ׁשאינֹו מּפני הראׁשֹון, ּבכֹור: ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָאינן
ּדר וזכר ּדפן, ּדר נקבה יצאת אפּלּו אחר. ׁשּקדמֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹמּפני

ּבכֹור  אינֹו - .רחם ְֵֶֶ
אנּדרּגינס‰. ׁשהּוא ונקבה]ּבכֹור זכר סימני בו אין [יש - ְְְִֵֶַַַ

ּכלּום, ּבֹו לּכהן ׁשאין ּכנקבה; הּוא והרי ּכלל, קדּׁשה ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָֹֻּבֹו
טמטּום נֹולד החּלין. ּכׁשאר אֹותֹו וגֹוזזין ּבֹו [לא ועֹובדין ְְְְְְִִִִַַָֻֻ

מינו] ּבין ניכר לבעליו, ּבמּומֹו ויאכל ּבכֹור, ספק זה הרי -ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶָָָ
נקבּות. מּמקֹום ׁשהטיל ּבין זכרּות, מּמקֹום מים ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַׁשהטיל

.Â ּפטּור - רחל ּכמין ׁשּילדה עז אֹו עז, ּכמין ׁשּילדה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָרחל
הּבכֹורה  הּוא מן ׁשּיהיה עד ׁשֹור", ּבכֹור א" ׁשּנאמר: , ְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָ

הרי  - אּמֹו סימני מקצת ּבֹו היה ואם ׁשֹור. ּובכֹורֹו ְְְֲִִִִֵֵָָָָׁשֹור,
מּׁשּנּוי  ּגדֹול מּום ל ׁשאין קבּוע; מּום ּבעל והּוא ּבכֹור, ְְְִִֵֶֶַַַָָזה
ּפרה  אפּלּו מזּבח. אּסּורי ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָּברּיתֹו,
זה  הרי - ּפרה סימני מקצת ּבֹו ויׁש חמֹור, ּכמין ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶָָָָָָׁשּילדה
אבל  ּבכֹורה. ּדין ּבֹו יׁש החמֹור ּומין הֹואיל לּכהן, ְְֲֲִִִֵֵַַָָֹּבכֹור
מקצת  ּבֹו ׁשּיׁש ּפי על אף - ּגמל אֹו סּוס ּכמין ילדה ְְְִִִִֵֶַַָָָָָאם
לבעליו. יאכל ,לפיכ ּבכֹור; ספק הּוא הרי אּמֹו, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵָָָָָסימני

מּידֹו. מֹוציאין אין ּכהן, ּתפסֹו ְְִִִִֵֵָָֹואם
.Ê,אֹותֹו קֹונסין עברה, ועׂשה הֹואיל - ּבּבכֹור מּום ְְְֲִִִֵַַַָָָהּמּטיל

מאליו ואינֹו אחר מּום ּבֹו ׁשּיּפל עד זה, מ ּום על .נׁשחט ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹ
מּום  על אֹותֹו לׁשחט לבנֹו מּתר - החֹוטא זה מת ְְְִִִֵֵֶַַָֹֻואם

אחריו. ּבנֹו קנסּו ׁשּלא אביו; ְְֲִֶֶַָָָָָֹׁשעׂשה
.Áּדבלה [גרם]הרּגיל ׁשּנתן ּכגֹון - מּום ּבֹו ׁשּיּפל לבכֹור ְְְְִִִִֵֶֶַָָֹ

אֹו[תאנה] אזנֹו, וחת ּונטלּה ּכלב ׁשּבא עד אזנֹו ְְְְֶֶֶַַַָָָָָָעל
ידֹו ׁשּתּקטע ּכדי זכּוכית ׁשל ועׁשׁשּיֹות ּברזל ּבין ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשהל
לא  זה הרי - מּום ּבֹו להּטיל לגֹוי ׁשאמר אֹו ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָֹונקטעה,
לֹו אסּור לדעּתֹו, ׁשּנעׂשה מּום ּכל הּכלל: זה עליו. ְְְְֲִֶֶַַַָָָָָָֹיׁשחט
עליו. ׁשֹוחט זה הרי לדעּתֹו, ׁשּלא נעׂשה ואם עליו; ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹלׁשחט

.Ë וׁשמע ׁשֹוחטֹו', הייתי מּום, זה ּבבכֹור נפל 'אּלּו ְְֲִִִִֶַַַָָָָאמר:
נעׂשה  לא ׁשהרי עליו, ׁשֹוחט זה הרי - מּום ּבֹו ועׂשה ְֲֲֲֵֵֵֶֶַַָָָָָֹהּגֹוי,

.ּבדעּתֹו ְְַ
.Èּבֹו ונפל מּום, להּטיל הּמרּגיל מעׂשה ׁשעׂשה ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָראינּוהּו

הרי  - נתּכּון לא אֹו לּמּום נתּכּון אם יֹודעין אנּו ואין ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָֹמּום,
ּבמקֹום  ׂשעֹורים לֹו ׁשּנתן ּכגֹון ּכיצד? עליו. יׁשחט לא ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹֹזה

נחלקה ׁשאכל וכיון ּבעצים, מסרג ׂשפתֹו[נחתכה]ּדחּוק ְְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָֹ
חבר היה אפּלּו חכם]- עליו;[תלמיד יׁשחט לא זה הרי , ְֲֲִִֵֵֶָָָָָֹֹ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
.‡Èואפּלּו לטרדֹו, ּכדי ּובעטֹו האדם, את רֹודף ּבכֹור ְְְְְֲִֵֵֶַָָָָָָָהיה

מ  ּבֹו זֹוּבעט ּבבעיטה מּום ּבֹו ונעׂשה מּקדם, ׁשרדפֹו ּפני ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹ
עליו  יׁשחט זה הרי -. ְֲִֵֶָָֹ

.·È הּגֹוי וכן ׂשחֹוק, ּדר ּבבכֹור מּום ׁשהּטילּו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַקטּנים
ּכדי  עׂשּו ואם עליו; ׁשֹוחט זה הרי - לדעּתֹו ְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשעׂשה

עליו  יׁשחט לא .להּתירֹו, ְְִִַָָֹֹ
.‚Èּדם ׁשאחזֹו יּקיז[חלה]ּבכֹור ׁשּלא [דם]- ּובלבד , ְְֲִִֶֶַַָָֹ

הרי  זֹו, ּבהּקזה מּום ּבֹו נעׂשה ואם מּום; ּבֹו לעׂשֹות ְְְֲֲֲִִֵֵַַַַָָָיתּכּון
עליו. נׁשחט ְִֶָָָזה

.„È,העֹולם לאויר ׁשּיצא קדם ּבּבכֹור מּום להּטיל ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻמּתר
ׁשם  ׁשאין הּזה ּבּזמן אמּורים? ּדברים ּבּמה עליו. ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָויּׁשחט

ּבזמן [מקדש]ּבית אבל ּבמּומֹו; להאכל ׁשּסֹופֹו מּפני , ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָ
אסּור. קּים, ְִֶַַָָָׁשהּמקּדׁש

.ÂË לדעת ׁשּלא נפל זה ׁשּמּום אחד, עד מּפי ׁשהעיד ְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹעד
זה  מּום נפל 'ּבפני לֹומר: נאמנת אּׁשה אפּלּו נאמן; -ְֱֱֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָ

עליו  ויּׁשחט .מאליו', ְִֵֵֵָָָָ
.ÊË הרֹועה נאמן - אדם ּבידי לבֹוא הראּויין הּמּומין ְֱִִִֵֶֶַָָָָָָָּכל

ויּׁשחט  ּבכּונה'; נעׂשּו ולא נפלּו, 'מאליהן לֹומר: ְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹעליהן
הרֹוע  ּכׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה יׂשראלי,עליהן. ה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ

ּביד של]והּבכֹור ּכהן,[- הרֹועה היה אם אבל הּכהן. ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָֹֹ
אינֹו זה הרי - הּיׂשראלּיים ּבעליו ּביד הּוא עדין ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָוהּבכֹור
ׁשּיּתנּנּו ּכדי מּום ּבֹו הּטיל הּוא ׁשּמא אֹותֹו, וחֹוׁשדין ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶָָנאמן;

לֹו.
.ÊÈ,נאמן - נפל מאליו זה ׁשּמּום אחר, לכהן ׁשהעיד ְֱִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹּכהן

זה  את זה ּגֹומלים הם ׁשּמא להם, חֹוׁשׁשין משקר,ואין -] ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָ
כשיצטרך] חברו לו שיעיד חׁשּודין בכדי הּכהנים ׁשּכל ;ֲֲִִֶַָֹ

נאמנין  אין ּולפיכ ּבחּוץ, לאכלֹו ּכדי ּבּבכֹור מּום ְְְְְְֱִִִֵֵֶַַַָָָלהּטיל
חֹוטא  אדם ׁשאין לֹו, מעיד חברֹו אבל עצמם; ידי ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָעל
על  לֹו מעידין ּכהן, ׁשל ּביתֹו ּובני ּבניו אפּלּו ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָֹלאחר.

ּכגּופֹו. ׁשהיא מּפני אׁשּתֹו, לא אבל ְְְְֲִִִֵֶַָֹהּבכֹור;
.ÁÈ עד עליו והעיד מּום, ּבֹו ונפל ּכהן, ּביד ׁשהיה ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָֹּבכֹור

זה  מּום אם יֹודעים אנּו ואין נפל, מאליו הּמּום ׁשּזה ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָאחד
הּכהן  ּובא עליו, ׁשֹוחטין אין אֹו הּבכֹור את עליו ְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָֹׁשֹוחטין
והּתירֹו לממחה, זה מּום 'הראיתי ואמר: ּבידֹו, ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָֻׁשהּוא
הראהּו, לא ׁשּמא חֹוׁשׁשין, ואין נאמן; זה הרי - ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹלׁשחיטה'

ּתם ּבכֹור קדׁשים [שלם]וׁשּמא לׁשחט נחׁשדּו ׁשּלא - הּוא ְְְְְִִֶֶֶָָָָֹֹ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּכרת, עֹון ׁשהּוא מּפני ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָּבחּוץ,

.ËÈ זה 'ּבכֹור מּום: ּבעל ּבכֹור על לֹומר הּכהן נאמן ְְְֱֵֵֶֶַַַַַָֹוכן 
לֹו, לחש ּכדי - ּברׁשּותי' נפל ולא ּבמּומֹו, יׂשראל לי ְְְְְְִִִִֵֵַָָָָֹֹנתנֹו
מתירא  והּוא להּגלֹות, עׂשּוי ׁשהּדבר הּטילֹו; הּוא ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָׁשּמא

'ּתמים ויאמרּו: ּבעליו, יּׁשאלּו ׁשּנתנּוהּוׁשּמא ּבעת היה ְְְְְֲִִֵֶֶָָָָָָָָֹ
.לֹו'

ג  ¤¤ּפרק
לֹו‡. ׁשּנתן ממחה ּפי על אּלא הּבכֹור את ׁשֹוחטין ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָֻאין

ּבכֹורֹות  'הּתר לֹו: ואמר רׁשּות, יׂשראל ׁשּבארץ ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָהּנׂשיא
אּלא ּבמּומן' יּתירֹו לא לּכל, וגלּוי ּגדֹול מּום היה אפּלּו ; ְְֲִִֶַַָָָָָָֹֹ

אדם הּבכֹורֹות וכל רׁשּות. ׁשּנטל רֹואה,[מומחה]ממחה ְְְְֶֶֶַַָָָָֻ
עצמֹו.חּוץ  ְְִַמּבכֹור

הּגלּויין ·. הּמּומין מן הּמּום והיה ממחה, ׁשם אין ְְְִִִִֵֶַַַָָָֻאם
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נׁשּברה  אֹו ידֹו, נקטעה אֹו עינֹו, ׁשּנסּתמית ּכגֹון ְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָֻהּמבהקין,
הּכנסת ּבני ׁשלׁשה ּפי על יׁשחט זה הרי - [חכמים רגלֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹ

בקיאים] ּבֹושאינם ונפל לארץ, לחּוצה ׁשּיצא ּבכֹור וכן ;ְְְְֵֶֶַָָָָָָ
הּכנסת. ּבני ׁשלׁשה ּפי על נּתר זה הרי - מבהק ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻמּום

.‚- עּמֹו ּכהן ׁשּיהיה עד ליׂשראל, הּבכֹור את רֹואין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹאין
עליו', לׁשחט ּומּתר הּוא, 'מּום הּממחה: לֹו יאמר ְְִֶֶַַָָָָֹֹֻֻׁשּמא
ׁשאינֹו ּפי על ׁשאף לּכהן; יּתנּנּו ולא לעצמֹו, ויׁשחטּנּו ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹויל
ּכהּנה. מּתנֹות לגזל הּוא חׁשּוד ּבחּוץ, קדׁשים לאכל ְְְֱִִֶַַָָָָָֹֹֻחׁשּוד
- עצמֹו על מדקּדק ׁשהּוא וידּוע חכם, היה אם ,ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָלפיכ

לּכ ּגלּוי הּמּום היה לֹו. רגלֹורֹואין אֹו ידֹו ׁשּנקטעה ּכגֹון ל, ְְְְִִֶַַַָָָָָֹ
מדקּדק  ּבחזקת זה הרי הּממחה, לחכם והביאֹו הֹואיל -ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻ

ּכהן  עּמֹו ׁשאין ּפי על אף לֹו, רֹואין לפיכ עצמֹו; .על ְְִִִִֵֵֶַַַַָֹ
אף „. - מּומֹו את הראה ּכ ואחר הּבכֹור, את ְְְֵֶֶֶַַַַַָָהּׁשֹוחט

ּכגֹון  ּבּׁשחיטה, מׁשּתּנה ׁשאינֹו ּגלּוי מּום ׁשהּוא ּפי ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָעל
ממחה, ּפי על ׁשּלא ונׁשחט הֹואיל - רגלֹו אֹו ידֹו ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָֹֻׁשּנחּתכה

אסּור  זה ׁשּמת.הרי ּכבכֹור ויּקבר ; ְְֲִִֵֵֵֶֶָָ
ּובדקֹו‰. ּכיסין, ּוׁשני אחת ּביצה לֹו ׁשהיתה ְְְְִִֵֵֶַַָָָָּבכֹור

הרּגּוזֹו על והֹוׁשיבּוהּו השדרה]הּממחה, ולא [סוף ּומעכֹו, ְְְְֲִִֶַַַֹֻ
ונמצאת  ונׁשחט, הּממחה, והּתירֹו ׁשנּיה, ּביצה ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֻיצאת

ּבּכסלים ּדבּוקה הֹואיל [מעיים]הּׁשנּיה מּתר, זה הרי - ְְְֲִִִֵֶַַָָָָֻ
ּפי  על ׁשּנׁשחט ּפי על אף - נמע לא אם אבל ְְֲֲִִִִִִֶַַַַַָֹּומעכֹו;

יּקבר. זה הרי ְֲִֵֵֶֶָֻממחה,
.Â- ּפיו על ונׁשחט הּבכֹור, את וראה ממחה, ׁשאינֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֻמי

מּביתֹו ויׁשּלם יּקבר, זה לדּקה,הרי רביע מׁשּלם? וכּמה ; ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָ
ׁשּקנסּו מּפני ּדמיו? ּכל יׁשּלם לא מה ּומּפני לגּסה. ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹּומחצה

הּבהמה ּבעל אֹותּה[הגסה]את יׁשהה ׁשּלא ּכדי , ְְְֵֵֶֶֶַַַַָָֹ
מום] בה יפול טרם יותר ,[מלהקריבה עוד נקנס - [ובדקה

הוראת  על יעבור שלא כדי בלבד, רבע של פיצוי ומקבל

יׂשר חז"ל] ּבארץ ּדּקה ּבהמה יגּדל אל.ולא ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָֹ
.Ê על ׁשֹוחטין אין - ּבכֹורֹות רֹואה להיֹות ׂשכרֹו ְְְֲִִֵֵֶַַָהּנֹוטל

ׁשאין  חכמים ּבֹו וידעּו ּגדֹול, ממחה היה ּכן אם אּלא ְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָָֻּפיו,
ׁשּנמצא  ּבין והּבּקּור, הראּיה על ׂשכר לֹו ּופסקּו ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָּכמֹותֹו,

ּתמים  ׁשּנמצא ּבין מּום זֹו,ּבעל ּבהמה על ׂשכר יּטל ולא . ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹ
ׁשּמביאין  זמן ּכל לעֹולם אֹותּה ורֹואה אחת; מּפעם ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָחּוץ

חׁשד. לידי יבֹוא ׁשּלא ּכדי ְֲִֵֵֶָָָֹאֹותּה,
.Á אין - חּלין לׁשם אֹותן למּכר הּבכֹורֹות על ְְְִִֵֵֶַַָָֹֻהחׁשּוד

לבׂשר  ּדֹומה ׁשהּוא מּפני צבאים, ּבׂשר אפּלּו מּמּנּו ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָלֹוקחין
עבּודין ׁשאינן עֹורֹות מּמּנּו לֹוקחין ואין [לא העגל. ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָ

ויאמר:מעובדים] זכרּותֹו, יחּת ׁשּמא נקבה, ׁשל אפּלּו ,ְְְְֲִֵֶֶַַַָָֹֹ
מלּבן; אפּלּו צמר, מּמּנּו לֹוקחין ואין הּוא'. נקבה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָֻ'עֹור

צֹואי לֹומר, צרי טוּוי,[מלוכלך]ואין מּמּנּו לֹוקחין אבל . ְְֲִִִִֵֶַָָָ
צמר]ּולבדין מחתיכות ׁשאינֹו[יריעות - עבּודין ועֹורֹות , ְְֲִִֵֶָ

אצלֹו, לׁשהֹותֹו מפחד ׁשהּוא מּפני ּתמים, ּבכֹור עֹור ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָמעּבד
רׁשעֹו. ּכפי אֹותֹו ויקנסּו הּדּינים, יׁשמעּו ְְְְְְְִִִִִֶַַָָׁשּמא

.Ë לּממחה הראהּו ׁשּלא ונֹודע ּומכרֹו, הּבכֹור את ְְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָֹֻהּׁשֹוחט
ּׁשּלא  ּומה הּדמים; את להם ויחזיר אכלּו, - ּׁשאכלּו מה -ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

את  ּבמאכיל הּדין וכן הּדמים. את ויחזיר יּקבר, - ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָנאכל
ּוממּכר.הּטרפה  מּקח ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו , ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָ

.Èהּואּב ּתמים אם - טרפה ׁשּנמצא במקדש כֹור [ונשחט ְְְִִִֵֶָָָ
ּכמֹולקרבן] יּׂשרף, העֹור - ׁשהפׁשט אחר טרפה ונמצא ,ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֻ

ואם  יּקבר. והּבׂשר הּמקּדׁשין, ּפסּולי ּבהלכֹות ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻׁשּבארנּו
ויאֹותּו יּקבר, הּבׂשר - נׁשחט הּכהנים [יהנו]ּבמּומֹו ְְְֲִִִֵֵַַַָָָֹ

ממחה. ּפי על ׁשּנׁשחט והּוא, ְְְְִִֶֶַַֻּבעֹורֹו;
.‡È מּום ּבעל ּבין ּתמים ּבין ּכהלכה, ּבׂשרֹו ׁשּנאכל ְְֱֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּבכֹור

ּבגּזתֹו נהנין ּכ ּבעֹורֹו, להנֹות ׁשּמּתר ּכׁשם אבל [צמרו]- ; ְְְֱֲִִֵֵֶֶָָָָָֻ
הּוא  הרי - נׁשר אפּלּו חי, ּכׁשהּוא מּמּנּו ׁשּנגזז צמר ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָּכל
ואפּלּו מּום. ּבֹו ׁשּנפל אחר מּמּנּו נׁשר אפּלּו ּבהניה, ֲֲֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָאסּור
אֹותֹו הרי - מיתתֹו אחר לֹומר צרי ואין ׁשחיטתֹו, ְְֲִִִֵֵַַַַַָָָאחר
ּבמעׂשר  וכן עֹומד. ּבאּסּורֹו מחּיים, מּמּנּו ׁשּנׁשר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָהּצמר
זֹו ּגזרה ּגזרּו ׁשּלא מעילה, ּבהלכֹות ּבארנּו ּוכבר ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָֹּבהמה.
לכּפרה  ּבאין ׁשאינן מּפני ּבלבד, והּמעׂשר הּבכֹור על ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָאּלא
ׁשּינׁשר  הּצמר ּכל לּקח ּכדי אצלֹו, אֹותן יׁשהה ׁשּמא -ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
ּבין  ּתמים ּבין ּבׁשנתֹו, לאכלֹו ׁשּמצוה ּבארנּו, ּוכבר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָמהן.

מּום. ַַּבעל
.·Èמדבלל צמר ּבֹו ׁשהיה במחובר]ּבכֹור ומעורב ,[תלוש ְְְֶֶֶָָָֻ

הּגּזה מן עּמֹו נראה ׁשהּוא את - שהיה ּוׁשחטֹו ניכר שלא -] ְְִִִִֶֶֶַָָ
הּצמר תלוש] והּוא עּמֹו, נראה ׁשאינֹו ואת ּבהניה; מּתר ,ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֻ

ראׁשֹו ּכלּפי הפּו חוץ]ׁשעּקרֹו כלפי קצותיו אסּור,[שב' - ְִֵֶַָָָֹ
מחּיים. ׁשּנׁשר ּכמי ְִִֵֶֶֶַַָׁשּזה

.‚È,חּלין ּבגּזי ׁשּנתערבה - מּום ּבעל אפּלּו ּבכֹור, ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָֻּגּזת
ּדבר  הּוא הרי אסּורים; הּכל - אלפים ּבכּמה אחת ְֲֲֲֲִִִֵַַַַָָָָֹאפּלּו

ׁשהּוא  ּבכל ּומקּדׁש הּסיטחׁשּוב, מלא האֹורג שיעור . -] ְְְִֵֵֶַַָָָֹ
הּמקּדׁשין,אריגה] מּצמר יּדלק; ּבבגד, הּבכֹור ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֻמּצמר

ׁשהּוא. ּבכל ְְֵֶַָמקּדׁש

ד  ¤¤ּפרק
ּבּבכֹורה ‡. חּיבת הּׁשּתפין, "ּבקרּבהמת נאמר לא . ְְְֱֱִֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻ

ּבּפרה  ׁשּתף היה ׁשאם הּגֹוי; ׁשּתפּות למעט אּלא ,"ְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻֻוצאנ
הרי  - ּבּולד אֹו ּבאם מאלף אחד לּגֹוי היה אפּלּו ּבעּבר, ֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֻאֹו
אחד, אבר מּׁשניהן ּבאחד לֹו היה הּבכֹורה. מן ּפטּור ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָזה
מּום  ּבעל יהיה ,יחת ׁשאּלּו ּכל רֹואין: - רגל אֹו יד ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָּכגֹון
יּפסל  ולא הּגֹוי, אבר ׁשּיחת אפׁשר ואם ּפטּור; זה הרי -ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ

ּבּבכֹורה. חּיב זה הרי -ְֲֵֶַַָָ
ּפרתֹו.· עּבר הּמֹוכר אֹו נכרי, ׁשל ּפרתֹו עּבר ְִֵֵֶַַַַַָָָָָֻֻהּלֹוקח

רּׁשאי  ׁשאינֹו ּפי על אף - מן לנכרי ּפטּור זה הרי - ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָ
זה. ּדבר על אֹותֹו קֹונסין ואין ְְְִֵֶַַָָָהּבכֹורה,

ּבּה,[ישראל]‚. מּטּפל להיֹות הּגֹוי מן ּבהמה ְְְִִִֵֵֵַַַַָָהמקּבל
-[יחלקו]והּולדֹות ּכזה מּיׂשראל ׁשּקּבל נכרי אֹו ּביניהן, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ

ּבבני  רחם ּכל "ּפטר ׁשּנאמר: הּבכֹורה, מן ּפטּורין אּלּו ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָהרי
ּביׂשראל. הּכל ׁשּיהיה עד ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹיׂשראל",

קצּוב„. ּבממֹון הּגֹוי מן צאן הישראל המקּבל ויתן -] ְְִֵַַַָָֹ
תקופה] לאחר ּופסקהכסף הּׂשכר [סיכם], ׁשּיהיה עּמֹו ְִִֶֶַַָָָ
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ברווח]ּביניהן יתחלקו הבהמות יתייקרו אם ּפחתּו[- ואם , ְֲִִֵֵֶ
הן,[יוזלו] יׂשראל ׁשּברׁשּות ּפי על אף - ליׂשראל ּפחתּו ,ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָ

ממֹון  אצלֹו הּגֹוי ימצא לא ואם הֹואיל ּכקנינֹו, הן ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹוהרי
נעׂשה  - ּומּולדֹותיהן האּלּו הּבהמֹות מן יגּבה מּמּנּו, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָלגּבֹות
הּגֹוי  יד והרי ולדֹותיהן, ועל עליהן אחריּות לֹו ׁשּיׁש ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָּכמי
ולד  אבל ּוולדֹותיהן. הן הּבכֹורה, מן ּופטּורין ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָּבאמצע,
עליהן  לּגֹוי ואין הן, יׂשראל ׁשל ׁשהרי - חּיבין ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָולדֹות

ְרׁשּות.
מּגֹוי ‰. ּבהמה ּבהן לֹו וקנה לּגֹוי, מעֹות ׁשּנתן ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָיׂשראל

בכסף]ּבדיניהן - התורה שע"פ גוי ׁשּלא [בקנין ּפי על אף - ְִִֵֶֶַַֹ
מּיׂשראל  הּגֹוי קנה אם וכן ּבּבכֹורה; וחּיבת קנה ,ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָמׁש
ּופטּורה  קנה ,מׁש ׁשּלא ּפי על אף - מעֹות ונתן ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹּבדיניהן,

הּבכֹורה. ְִַָמן
.Â,ּפרתֹו ילדה נתּגּיר ׁשּלא עד אם ידּוע ואין ׁשּנתּגּיר, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּגר

מּספק  ּבכֹור זה הרי - ׁשּנתּגּיר אחר .אֹו ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָ
.Êּבּכרה אם ידּוע ואין הּגֹוי, מן ּבהמה ילדה]הּלֹוקח -] ְְְִִִֵֵֵַַַַָָָ

ויאכל  ּבכֹור, ספק זה הרי - אצלֹו וילדה ּבּכרה, לא ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶָָָָֹאֹו
מום]ּבמּומֹו לו ׁשהּמֹוציא [כשיהיה לּכהן; ואינֹו לּבעלים, ְְְִִֵֵֶַַַָֹ

הראיה. עליו ְֲֵֵָָָָָמחברֹו,
.Áּבנּה ׁשּמא חֹוׁשׁש אינֹו - הּגֹוי מן מניקה ּבהמה ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָלקח

ואפּלּו ׁשּילדה; ּבחזקת זֹו הרי אּלא מניקה, היא אחרת ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשל
הרי  - חזיר ּכמין ואפּלּו אחר, מין ּכמֹו ׁשּמניקה זה ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָהיה

הּבכֹורה  מן ּפטּורה חֹולבתזֹו ׁשהיא ּבהמה וכן [נותנת . ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָ
חֹולבֹות חלב] אינן הּבהמֹות, ׁשרב - הּבכֹורה מן ּפטּורה ,ְְְְִֵֵֶַַָָָֹ

ילדּו. ּכבר אם ְְִֶָָָאּלא
.Ëעד הּלֹוקח ׁשּבּכרה, ּבחזקת זֹו הרי - מּיׂשראל ּבהמה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ

ׁשֹותק  הּיׂשראלי ׁשאין ילדה; לא ׁשעדין הּמֹוכר ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשּיֹודיעֹו
ּולפיכ ׁשּבּכרה, ּווּדאי ּבחּוץ, קדׁשים לאכל לֹו ְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָֹוגֹורם

סתם  .מכרּה ְְָָָ
.Èצּורתֹו נתּבארה לא ׁשעדין עּבר ׁשהּפילה ּדּקה ְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֻּבהמה

אמרּו אם - 'טּנּוף' הּנקרא הּוא וזה לּכל, ונּכרה ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹהרּבה
מן  ּפטּורה זֹו הרי - ׁשּנפסד' אּלא הּוא, 'עּבר ְְֲִִִֵֶֶָָָָָֻהרֹועים:

הּלֹוקח הּבכֹורה  ,לפיכ חכם; לרֹועה להראֹותֹו וצרי , ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָ
ּבתֹו אצלֹו וילדה קטּנה, היתה אפּלּו הּגֹוי, מן ְְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָּבהמה
ּברׁשּות  הּפילה טּנּוף ׁשּמא ּבכֹור, ספק זה הרי - ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָׁשנתּה

ׁשליה ׁשהּפילה ּגּסה ּבהמה וכן העובר]הּגֹוי. הרי [שק - ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָ
הּבכֹורה. מן ונפטרה ולד; ּבלא ׁשליה ׁשאין ולד, סימן ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹזה
מתקּדׁש ׁשאין - לּכלבים הּׁשליה אֹותּה להׁשלי ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻּומּתר
ּומחצה  זכרים מחצה הּנֹולדים וחזקת זכרים, אּלא ְְְְְֱֱִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָּבּבכֹורה
אּמֹו, סימני מקצת ּבֹו ׁשאין ׁשהּזכר ּבארנּו, ּוכבר ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָנקבֹות;
הן  הּנֹולדים מעּוט ונמצא ּבּבכֹורה. מתקּדׁש ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָאינֹו
ּבהמת  אבל למעּוט. חֹוׁשׁשין ואין ּבּבכֹורה, ְְְְְְֱֲִִִִֵֶַַַַָָהּמתקּדׁשין
ּכּנקבֹות. ּבּה ׁשהּזכרים ּתּקבר, - ׁשליה ׁשהּפילה ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָקדׁשים

.‡Èחררת ׁשהּפילה ּגּסה זֹו[חתיכת]ּבהמה הרי - ּדם ְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָ

הּבכֹורה  מן עליו נפטרה ורבה ּבתֹוכּה, ׁשהּולד ׁשחזקתּה ; ְְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָָָָָ
ּכל  נפל ּכמֹו זֹו חררה וקֹוברין ּובּטלֹו. והפסידֹו ְְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָהּדם,
קֹוברין  ולּמה קדּׁשה; זֹו ּבחררה ׁשאין ּפי על אף ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻמבּכרת,

הּבכֹורה. מן ׁשּנפטרה הּדבר לפרסם ּכדי ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָאֹותּה?
.·Èּבארנּו לארּבעים ּכבר נגמר ּבאדם ׁשהּולד נּדה, ּבענין ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָ

ּבהמה  ולד אבל ולד. אינֹו מארּבעים, לפחֹות והּמּפלת ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָיֹום,
אמרּו, אבל ּבֹו; ׁשּיּגמר הּימים מנין על חכמים עמדּו לא -ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֹ
ולד  מקּבלת ולא אחריו מתעּברת אינּה טּנּוף, ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשהּמּפלת

יֹום. מּׁשלׁשים לפחֹות ְְִִֵַָֹאחר
.‚Èׁשּיצאת ריקנית [מעוברת]מלאה[לשדה]ּבהמה ּובאה , ְְִֵֵֵֶָָָָָָָ

הּבא ׁשאינֹו[הנולד]- ּדבר ׁשּמא מּספק; ּבכֹור ּכן אחר ְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
עד  רחם ּפטירת ּבהמה לנפלי ואין הּפילה, ּבּבכֹורה ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָּפֹוטר

ּכפּקה ראׁש טוויה]ׁשּיעּגילּו ה]ׁשל['כדור' [חוט ערב[חוט ְְִִֵֶֶֶַָֹ
.טוויה]

.„Èּומׁשלי אבר, אבר מחּת - לילד המקּׁשה ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָמבּכרת
יּקבר, זה הרי - רּבֹו יצא ּבכֹור. אחריו, והּבא ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָֻלּכלבים;

הּבכֹורה  מן והּניחֹוונפטרה אבר חת ואם השליכו . [ולא ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָ
וחת לכלב] ּכל , הרי - רּבֹו ׁשהׁשלים עד והּניחֹו, אבר  ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֻ

ׁשּיצא  ּכיון הּבכֹורה; מן ונפטרה קבּורה, צריכין ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָָָהאברים
נתקּדׁש - לפנינּו הּוא והרי ,מחּת ּבין ׁשלם ּבין ְְְֲִֵֵֵֵֵֵַַָָָֻֻרּבֹו,

ְְֵַַלמפרע.
.ÂË- אחר ׁשליׁש ויצא וחזר לגֹוי, ּומכרֹו ׁשליׁש, ְְְְְְִִֵַַָָָָָָיצא

ּדפן  ּדר ׁשליׁש יצא הּבכֹורה. מן ונפטרה למפרע, ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹנתקּדׁש
ׁשהרב [הרחם] קדֹוׁש; אינֹו - רחם ּדר ׁשליׁשים ּוׁשני ,ְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָֹ

ּולמפרע רחם, ּדר יצא לא לכתחילה הראׁשֹון אם רק -] ְְִֵֶֶֶֶַַָָָֹ
מהרחם] מתקּדׁש.יצא ְִֵַהּוא

.ÊË עּבר ׁשל רּבֹו הּיֹוצא זה והרי ּגדֹול, אבר מעּוט ֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻֻיצא
מהדופן] יצא הּיֹוצא.[והשאר ויּקבר הּבכֹורה, מן נפטרה -ְְְְִִִֵֵַַָָָ

ספק  זה הרי - הּיֹוצא אבר ׁשל רּבֹו והּוא העּבר, חצי ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻֻיצא
הּבא  ,לפיכ נפטרה; לא אֹו הּבכֹורה, מן נפטרה ְְְְְְִִִִִַַָָָָָֹאם

ּבכֹור. ספק - ְְֲֵַָאחריו
.ÊÈּבסיב ׁשּכרכֹו דקל]ּבכֹור נגע [סיבי ולא והֹוציאֹו, ְְְְְִִֶַָָֹ

עליו  ׁשּנכרכה אֹו אחרת, ּבהמה ּבׁשלית ׁשּכרכֹו אֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָּברחם,
זה  הרי מקֹום, מּכל ּברחם נגע ולא הֹואיל - ויצא ְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָָָֹאחֹותֹו,

ּבכֹור. ְְֵספק
.ÁÈ- לזה ונכנס מּזה ויצא לזה, זה רחמים ׁשני ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָהדּביק

ּבּה ׁשּנכנס הּבהמה הּבכֹורה מן נפטרה אם ספק זה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהרי
אֹו רחם, ּפטר ׁשהרי רחמּההּבכֹור, ׁשּיפטר עד נפטרה, לא ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ

.ולדּה ְָָ
.ËÈויצא הרחם, ּבית ּכתלי ברחם]נפּתחּו נגע הרי [ולא - ְְְְֲִֵֵֵֶֶָָָָ

אוירֹו. אֹו מקּדׁשת, רחם נגיעת אם ספק ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָזה
.Îהרחם ּבית ּכתלי ספק [ונתלו]נעקרּו זה הרי - ּבצּוארֹו ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ

למקֹומֹו. חּוץ אף מקּדׁש אֹו מקּדׁש, ּבמקֹומֹו ְְְְִִִֵֵַַַאם
.‡Îונעלמו]נגממּו אינֹו[הצטמקו הרחם, ּבית ּכתלי ְְְִֵֵֵֶֶָָ
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נׁשּברה  אֹו ידֹו, נקטעה אֹו עינֹו, ׁשּנסּתמית ּכגֹון ְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָֻהּמבהקין,
הּכנסת ּבני ׁשלׁשה ּפי על יׁשחט זה הרי - [חכמים רגלֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹ

בקיאים] ּבֹושאינם ונפל לארץ, לחּוצה ׁשּיצא ּבכֹור וכן ;ְְְְֵֶֶַָָָָָָ
הּכנסת. ּבני ׁשלׁשה ּפי על נּתר זה הרי - מבהק ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻמּום

.‚- עּמֹו ּכהן ׁשּיהיה עד ליׂשראל, הּבכֹור את רֹואין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹאין
עליו', לׁשחט ּומּתר הּוא, 'מּום הּממחה: לֹו יאמר ְְִֶֶַַָָָָֹֹֻֻׁשּמא
ׁשאינֹו ּפי על ׁשאף לּכהן; יּתנּנּו ולא לעצמֹו, ויׁשחטּנּו ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹויל
ּכהּנה. מּתנֹות לגזל הּוא חׁשּוד ּבחּוץ, קדׁשים לאכל ְְְֱִִֶַַָָָָָֹֹֻחׁשּוד
- עצמֹו על מדקּדק ׁשהּוא וידּוע חכם, היה אם ,ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָלפיכ

לּכ ּגלּוי הּמּום היה לֹו. רגלֹורֹואין אֹו ידֹו ׁשּנקטעה ּכגֹון ל, ְְְְִִֶַַַָָָָָֹ
מדקּדק  ּבחזקת זה הרי הּממחה, לחכם והביאֹו הֹואיל -ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻ

ּכהן  עּמֹו ׁשאין ּפי על אף לֹו, רֹואין לפיכ עצמֹו; .על ְְִִִִֵֵֶַַַַָֹ
אף „. - מּומֹו את הראה ּכ ואחר הּבכֹור, את ְְְֵֶֶֶַַַַַָָהּׁשֹוחט

ּכגֹון  ּבּׁשחיטה, מׁשּתּנה ׁשאינֹו ּגלּוי מּום ׁשהּוא ּפי ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָעל
ממחה, ּפי על ׁשּלא ונׁשחט הֹואיל - רגלֹו אֹו ידֹו ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָֹֻׁשּנחּתכה

אסּור  זה ׁשּמת.הרי ּכבכֹור ויּקבר ; ְְֲִִֵֵֵֶֶָָ
ּובדקֹו‰. ּכיסין, ּוׁשני אחת ּביצה לֹו ׁשהיתה ְְְְִִֵֵֶַַָָָָּבכֹור

הרּגּוזֹו על והֹוׁשיבּוהּו השדרה]הּממחה, ולא [סוף ּומעכֹו, ְְְְֲִִֶַַַֹֻ
ונמצאת  ונׁשחט, הּממחה, והּתירֹו ׁשנּיה, ּביצה ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֻיצאת

ּבּכסלים ּדבּוקה הֹואיל [מעיים]הּׁשנּיה מּתר, זה הרי - ְְְֲִִִֵֶַַָָָָֻ
ּפי  על ׁשּנׁשחט ּפי על אף - נמע לא אם אבל ְְֲֲִִִִִִֶַַַַַָֹּומעכֹו;

יּקבר. זה הרי ְֲִֵֵֶֶָֻממחה,
.Â- ּפיו על ונׁשחט הּבכֹור, את וראה ממחה, ׁשאינֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֻמי

מּביתֹו ויׁשּלם יּקבר, זה לדּקה,הרי רביע מׁשּלם? וכּמה ; ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָ
ׁשּקנסּו מּפני ּדמיו? ּכל יׁשּלם לא מה ּומּפני לגּסה. ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹּומחצה

הּבהמה ּבעל אֹותּה[הגסה]את יׁשהה ׁשּלא ּכדי , ְְְֵֵֶֶֶַַַַָָֹ
מום] בה יפול טרם יותר ,[מלהקריבה עוד נקנס - [ובדקה

הוראת  על יעבור שלא כדי בלבד, רבע של פיצוי ומקבל

יׂשר חז"ל] ּבארץ ּדּקה ּבהמה יגּדל אל.ולא ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָֹ
.Ê על ׁשֹוחטין אין - ּבכֹורֹות רֹואה להיֹות ׂשכרֹו ְְְֲִִֵֵֶַַָהּנֹוטל

ׁשאין  חכמים ּבֹו וידעּו ּגדֹול, ממחה היה ּכן אם אּלא ְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָָֻּפיו,
ׁשּנמצא  ּבין והּבּקּור, הראּיה על ׂשכר לֹו ּופסקּו ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָּכמֹותֹו,

ּתמים  ׁשּנמצא ּבין מּום זֹו,ּבעל ּבהמה על ׂשכר יּטל ולא . ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹ
ׁשּמביאין  זמן ּכל לעֹולם אֹותּה ורֹואה אחת; מּפעם ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָחּוץ

חׁשד. לידי יבֹוא ׁשּלא ּכדי ְֲִֵֵֶָָָֹאֹותּה,
.Á אין - חּלין לׁשם אֹותן למּכר הּבכֹורֹות על ְְְִִֵֵֶַַָָֹֻהחׁשּוד

לבׂשר  ּדֹומה ׁשהּוא מּפני צבאים, ּבׂשר אפּלּו מּמּנּו ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָלֹוקחין
עבּודין ׁשאינן עֹורֹות מּמּנּו לֹוקחין ואין [לא העגל. ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָ

ויאמר:מעובדים] זכרּותֹו, יחּת ׁשּמא נקבה, ׁשל אפּלּו ,ְְְְֲִֵֶֶַַַָָֹֹ
מלּבן; אפּלּו צמר, מּמּנּו לֹוקחין ואין הּוא'. נקבה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָֻ'עֹור

צֹואי לֹומר, צרי טוּוי,[מלוכלך]ואין מּמּנּו לֹוקחין אבל . ְְֲִִִִֵֶַָָָ
צמר]ּולבדין מחתיכות ׁשאינֹו[יריעות - עבּודין ועֹורֹות , ְְֲִִֵֶָ

אצלֹו, לׁשהֹותֹו מפחד ׁשהּוא מּפני ּתמים, ּבכֹור עֹור ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָמעּבד
רׁשעֹו. ּכפי אֹותֹו ויקנסּו הּדּינים, יׁשמעּו ְְְְְְְִִִִִֶַַָָׁשּמא

.Ë לּממחה הראהּו ׁשּלא ונֹודע ּומכרֹו, הּבכֹור את ְְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָֹֻהּׁשֹוחט
ּׁשּלא  ּומה הּדמים; את להם ויחזיר אכלּו, - ּׁשאכלּו מה -ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

את  ּבמאכיל הּדין וכן הּדמים. את ויחזיר יּקבר, - ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָנאכל
ּוממּכר.הּטרפה  מּקח ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו , ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָ

.Èהּואּב ּתמים אם - טרפה ׁשּנמצא במקדש כֹור [ונשחט ְְְִִִֵֶָָָ
ּכמֹולקרבן] יּׂשרף, העֹור - ׁשהפׁשט אחר טרפה ונמצא ,ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֻ

ואם  יּקבר. והּבׂשר הּמקּדׁשין, ּפסּולי ּבהלכֹות ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻׁשּבארנּו
ויאֹותּו יּקבר, הּבׂשר - נׁשחט הּכהנים [יהנו]ּבמּומֹו ְְְֲִִִֵֵַַַָָָֹ

ממחה. ּפי על ׁשּנׁשחט והּוא, ְְְְִִֶֶַַֻּבעֹורֹו;
.‡È מּום ּבעל ּבין ּתמים ּבין ּכהלכה, ּבׂשרֹו ׁשּנאכל ְְֱֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּבכֹור

ּבגּזתֹו נהנין ּכ ּבעֹורֹו, להנֹות ׁשּמּתר ּכׁשם אבל [צמרו]- ; ְְְֱֲִִֵֵֶֶָָָָָֻ
הּוא  הרי - נׁשר אפּלּו חי, ּכׁשהּוא מּמּנּו ׁשּנגזז צמר ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָּכל
ואפּלּו מּום. ּבֹו ׁשּנפל אחר מּמּנּו נׁשר אפּלּו ּבהניה, ֲֲֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָאסּור
אֹותֹו הרי - מיתתֹו אחר לֹומר צרי ואין ׁשחיטתֹו, ְְֲִִִֵֵַַַַַָָָאחר
ּבמעׂשר  וכן עֹומד. ּבאּסּורֹו מחּיים, מּמּנּו ׁשּנׁשר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָהּצמר
זֹו ּגזרה ּגזרּו ׁשּלא מעילה, ּבהלכֹות ּבארנּו ּוכבר ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָֹּבהמה.
לכּפרה  ּבאין ׁשאינן מּפני ּבלבד, והּמעׂשר הּבכֹור על ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָאּלא
ׁשּינׁשר  הּצמר ּכל לּקח ּכדי אצלֹו, אֹותן יׁשהה ׁשּמא -ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
ּבין  ּתמים ּבין ּבׁשנתֹו, לאכלֹו ׁשּמצוה ּבארנּו, ּוכבר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָמהן.

מּום. ַַּבעל
.·Èמדבלל צמר ּבֹו ׁשהיה במחובר]ּבכֹור ומעורב ,[תלוש ְְְֶֶֶָָָֻ

הּגּזה מן עּמֹו נראה ׁשהּוא את - שהיה ּוׁשחטֹו ניכר שלא -] ְְִִִִֶֶֶַָָ
הּצמר תלוש] והּוא עּמֹו, נראה ׁשאינֹו ואת ּבהניה; מּתר ,ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֻ

ראׁשֹו ּכלּפי הפּו חוץ]ׁשעּקרֹו כלפי קצותיו אסּור,[שב' - ְִֵֶַָָָֹ
מחּיים. ׁשּנׁשר ּכמי ְִִֵֶֶֶַַָׁשּזה

.‚È,חּלין ּבגּזי ׁשּנתערבה - מּום ּבעל אפּלּו ּבכֹור, ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָֻּגּזת
ּדבר  הּוא הרי אסּורים; הּכל - אלפים ּבכּמה אחת ְֲֲֲֲִִִֵַַַַָָָָֹאפּלּו

ׁשהּוא  ּבכל ּומקּדׁש הּסיטחׁשּוב, מלא האֹורג שיעור . -] ְְְִֵֵֶַַָָָֹ
הּמקּדׁשין,אריגה] מּצמר יּדלק; ּבבגד, הּבכֹור ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֻמּצמר

ׁשהּוא. ּבכל ְְֵֶַָמקּדׁש

ד  ¤¤ּפרק
ּבּבכֹורה ‡. חּיבת הּׁשּתפין, "ּבקרּבהמת נאמר לא . ְְְֱֱִֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻ

ּבּפרה  ׁשּתף היה ׁשאם הּגֹוי; ׁשּתפּות למעט אּלא ,"ְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻֻוצאנ
הרי  - ּבּולד אֹו ּבאם מאלף אחד לּגֹוי היה אפּלּו ּבעּבר, ֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֻאֹו
אחד, אבר מּׁשניהן ּבאחד לֹו היה הּבכֹורה. מן ּפטּור ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָזה
מּום  ּבעל יהיה ,יחת ׁשאּלּו ּכל רֹואין: - רגל אֹו יד ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָּכגֹון
יּפסל  ולא הּגֹוי, אבר ׁשּיחת אפׁשר ואם ּפטּור; זה הרי -ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ

ּבּבכֹורה. חּיב זה הרי -ְֲֵֶַַָָ
ּפרתֹו.· עּבר הּמֹוכר אֹו נכרי, ׁשל ּפרתֹו עּבר ְִֵֵֶַַַַַָָָָָֻֻהּלֹוקח

רּׁשאי  ׁשאינֹו ּפי על אף - מן לנכרי ּפטּור זה הרי - ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָ
זה. ּדבר על אֹותֹו קֹונסין ואין ְְְִֵֶַַָָָהּבכֹורה,

ּבּה,[ישראל]‚. מּטּפל להיֹות הּגֹוי מן ּבהמה ְְְִִִֵֵֵַַַַָָהמקּבל
-[יחלקו]והּולדֹות ּכזה מּיׂשראל ׁשּקּבל נכרי אֹו ּביניהן, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ

ּבבני  רחם ּכל "ּפטר ׁשּנאמר: הּבכֹורה, מן ּפטּורין אּלּו ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָהרי
ּביׂשראל. הּכל ׁשּיהיה עד ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹיׂשראל",

קצּוב„. ּבממֹון הּגֹוי מן צאן הישראל המקּבל ויתן -] ְְִֵַַַָָֹ
תקופה] לאחר ּופסקהכסף הּׂשכר [סיכם], ׁשּיהיה עּמֹו ְִִֶֶַַָָָ
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ברווח]ּביניהן יתחלקו הבהמות יתייקרו אם ּפחתּו[- ואם , ְֲִִֵֵֶ
הן,[יוזלו] יׂשראל ׁשּברׁשּות ּפי על אף - ליׂשראל ּפחתּו ,ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָ

ממֹון  אצלֹו הּגֹוי ימצא לא ואם הֹואיל ּכקנינֹו, הן ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹוהרי
נעׂשה  - ּומּולדֹותיהן האּלּו הּבהמֹות מן יגּבה מּמּנּו, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָלגּבֹות
הּגֹוי  יד והרי ולדֹותיהן, ועל עליהן אחריּות לֹו ׁשּיׁש ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָּכמי
ולד  אבל ּוולדֹותיהן. הן הּבכֹורה, מן ּופטּורין ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָּבאמצע,
עליהן  לּגֹוי ואין הן, יׂשראל ׁשל ׁשהרי - חּיבין ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָולדֹות

ְרׁשּות.
מּגֹוי ‰. ּבהמה ּבהן לֹו וקנה לּגֹוי, מעֹות ׁשּנתן ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָיׂשראל

בכסף]ּבדיניהן - התורה שע"פ גוי ׁשּלא [בקנין ּפי על אף - ְִִֵֶֶַַֹ
מּיׂשראל  הּגֹוי קנה אם וכן ּבּבכֹורה; וחּיבת קנה ,ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָמׁש
ּופטּורה  קנה ,מׁש ׁשּלא ּפי על אף - מעֹות ונתן ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹּבדיניהן,

הּבכֹורה. ְִַָמן
.Â,ּפרתֹו ילדה נתּגּיר ׁשּלא עד אם ידּוע ואין ׁשּנתּגּיר, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּגר

מּספק  ּבכֹור זה הרי - ׁשּנתּגּיר אחר .אֹו ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָ
.Êּבּכרה אם ידּוע ואין הּגֹוי, מן ּבהמה ילדה]הּלֹוקח -] ְְְִִִֵֵֵַַַַָָָ

ויאכל  ּבכֹור, ספק זה הרי - אצלֹו וילדה ּבּכרה, לא ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶָָָָֹאֹו
מום]ּבמּומֹו לו ׁשהּמֹוציא [כשיהיה לּכהן; ואינֹו לּבעלים, ְְְִִֵֵֶַַַָֹ

הראיה. עליו ְֲֵֵָָָָָמחברֹו,
.Áּבנּה ׁשּמא חֹוׁשׁש אינֹו - הּגֹוי מן מניקה ּבהמה ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָלקח

ואפּלּו ׁשּילדה; ּבחזקת זֹו הרי אּלא מניקה, היא אחרת ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשל
הרי  - חזיר ּכמין ואפּלּו אחר, מין ּכמֹו ׁשּמניקה זה ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָהיה

הּבכֹורה  מן ּפטּורה חֹולבתזֹו ׁשהיא ּבהמה וכן [נותנת . ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָ
חֹולבֹות חלב] אינן הּבהמֹות, ׁשרב - הּבכֹורה מן ּפטּורה ,ְְְְִֵֵֶַַָָָֹ

ילדּו. ּכבר אם ְְִֶָָָאּלא
.Ëעד הּלֹוקח ׁשּבּכרה, ּבחזקת זֹו הרי - מּיׂשראל ּבהמה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ

ׁשֹותק  הּיׂשראלי ׁשאין ילדה; לא ׁשעדין הּמֹוכר ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשּיֹודיעֹו
ּולפיכ ׁשּבּכרה, ּווּדאי ּבחּוץ, קדׁשים לאכל לֹו ְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָֹוגֹורם

סתם  .מכרּה ְְָָָ
.Èצּורתֹו נתּבארה לא ׁשעדין עּבר ׁשהּפילה ּדּקה ְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֻּבהמה

אמרּו אם - 'טּנּוף' הּנקרא הּוא וזה לּכל, ונּכרה ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹהרּבה
מן  ּפטּורה זֹו הרי - ׁשּנפסד' אּלא הּוא, 'עּבר ְְֲִִִֵֶֶָָָָָֻהרֹועים:

הּלֹוקח הּבכֹורה  ,לפיכ חכם; לרֹועה להראֹותֹו וצרי , ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָ
ּבתֹו אצלֹו וילדה קטּנה, היתה אפּלּו הּגֹוי, מן ְְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָּבהמה
ּברׁשּות  הּפילה טּנּוף ׁשּמא ּבכֹור, ספק זה הרי - ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָׁשנתּה

ׁשליה ׁשהּפילה ּגּסה ּבהמה וכן העובר]הּגֹוי. הרי [שק - ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָ
הּבכֹורה. מן ונפטרה ולד; ּבלא ׁשליה ׁשאין ולד, סימן ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹזה
מתקּדׁש ׁשאין - לּכלבים הּׁשליה אֹותּה להׁשלי ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻּומּתר
ּומחצה  זכרים מחצה הּנֹולדים וחזקת זכרים, אּלא ְְְְְֱֱִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָּבּבכֹורה
אּמֹו, סימני מקצת ּבֹו ׁשאין ׁשהּזכר ּבארנּו, ּוכבר ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָנקבֹות;
הן  הּנֹולדים מעּוט ונמצא ּבּבכֹורה. מתקּדׁש ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָאינֹו
ּבהמת  אבל למעּוט. חֹוׁשׁשין ואין ּבּבכֹורה, ְְְְְְֱֲִִִִֵֶַַַַָָהּמתקּדׁשין
ּכּנקבֹות. ּבּה ׁשהּזכרים ּתּקבר, - ׁשליה ׁשהּפילה ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָקדׁשים

.‡Èחררת ׁשהּפילה ּגּסה זֹו[חתיכת]ּבהמה הרי - ּדם ְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָ

הּבכֹורה  מן עליו נפטרה ורבה ּבתֹוכּה, ׁשהּולד ׁשחזקתּה ; ְְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָָָָָ
ּכל  נפל ּכמֹו זֹו חררה וקֹוברין ּובּטלֹו. והפסידֹו ְְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָהּדם,
קֹוברין  ולּמה קדּׁשה; זֹו ּבחררה ׁשאין ּפי על אף ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻמבּכרת,

הּבכֹורה. מן ׁשּנפטרה הּדבר לפרסם ּכדי ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָאֹותּה?
.·Èּבארנּו לארּבעים ּכבר נגמר ּבאדם ׁשהּולד נּדה, ּבענין ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָ

ּבהמה  ולד אבל ולד. אינֹו מארּבעים, לפחֹות והּמּפלת ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָיֹום,
אמרּו, אבל ּבֹו; ׁשּיּגמר הּימים מנין על חכמים עמדּו לא -ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֹ
ולד  מקּבלת ולא אחריו מתעּברת אינּה טּנּוף, ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשהּמּפלת

יֹום. מּׁשלׁשים לפחֹות ְְִִֵַָֹאחר
.‚Èׁשּיצאת ריקנית [מעוברת]מלאה[לשדה]ּבהמה ּובאה , ְְִֵֵֵֶָָָָָָָ

הּבא ׁשאינֹו[הנולד]- ּדבר ׁשּמא מּספק; ּבכֹור ּכן אחר ְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
עד  רחם ּפטירת ּבהמה לנפלי ואין הּפילה, ּבּבכֹורה ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָּפֹוטר

ּכפּקה ראׁש טוויה]ׁשּיעּגילּו ה]ׁשל['כדור' [חוט ערב[חוט ְְִִֵֶֶֶַָֹ
.טוויה]

.„Èּומׁשלי אבר, אבר מחּת - לילד המקּׁשה ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָמבּכרת
יּקבר, זה הרי - רּבֹו יצא ּבכֹור. אחריו, והּבא ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָֻלּכלבים;

הּבכֹורה  מן והּניחֹוונפטרה אבר חת ואם השליכו . [ולא ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָ
וחת לכלב] ּכל , הרי - רּבֹו ׁשהׁשלים עד והּניחֹו, אבר  ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֻ

ׁשּיצא  ּכיון הּבכֹורה; מן ונפטרה קבּורה, צריכין ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָָָהאברים
נתקּדׁש - לפנינּו הּוא והרי ,מחּת ּבין ׁשלם ּבין ְְְֲִֵֵֵֵֵֵַַָָָֻֻרּבֹו,

ְְֵַַלמפרע.
.ÂË- אחר ׁשליׁש ויצא וחזר לגֹוי, ּומכרֹו ׁשליׁש, ְְְְְְִִֵַַָָָָָָיצא

ּדפן  ּדר ׁשליׁש יצא הּבכֹורה. מן ונפטרה למפרע, ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹנתקּדׁש
ׁשהרב [הרחם] קדֹוׁש; אינֹו - רחם ּדר ׁשליׁשים ּוׁשני ,ְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָֹ

ּולמפרע רחם, ּדר יצא לא לכתחילה הראׁשֹון אם רק -] ְְִֵֶֶֶֶַַָָָֹ
מהרחם] מתקּדׁש.יצא ְִֵַהּוא

.ÊË עּבר ׁשל רּבֹו הּיֹוצא זה והרי ּגדֹול, אבר מעּוט ֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻֻיצא
מהדופן] יצא הּיֹוצא.[והשאר ויּקבר הּבכֹורה, מן נפטרה -ְְְְִִִֵֵַַָָָ

ספק  זה הרי - הּיֹוצא אבר ׁשל רּבֹו והּוא העּבר, חצי ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻֻיצא
הּבא  ,לפיכ נפטרה; לא אֹו הּבכֹורה, מן נפטרה ְְְְְְִִִִִַַָָָָָֹאם

ּבכֹור. ספק - ְְֲֵַָאחריו
.ÊÈּבסיב ׁשּכרכֹו דקל]ּבכֹור נגע [סיבי ולא והֹוציאֹו, ְְְְְִִֶַָָֹ

עליו  ׁשּנכרכה אֹו אחרת, ּבהמה ּבׁשלית ׁשּכרכֹו אֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָּברחם,
זה  הרי מקֹום, מּכל ּברחם נגע ולא הֹואיל - ויצא ְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָָָֹאחֹותֹו,

ּבכֹור. ְְֵספק
.ÁÈ- לזה ונכנס מּזה ויצא לזה, זה רחמים ׁשני ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָהדּביק

ּבּה ׁשּנכנס הּבהמה הּבכֹורה מן נפטרה אם ספק זה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהרי
אֹו רחם, ּפטר ׁשהרי רחמּההּבכֹור, ׁשּיפטר עד נפטרה, לא ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ

.ולדּה ְָָ
.ËÈויצא הרחם, ּבית ּכתלי ברחם]נפּתחּו נגע הרי [ולא - ְְְְֲִֵֵֵֶֶָָָָ

אוירֹו. אֹו מקּדׁשת, רחם נגיעת אם ספק ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָזה
.Îהרחם ּבית ּכתלי ספק [ונתלו]נעקרּו זה הרי - ּבצּוארֹו ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ

למקֹומֹו. חּוץ אף מקּדׁש אֹו מקּדׁש, ּבמקֹומֹו ְְְְִִִֵֵַַַאם
.‡Îונעלמו]נגממּו אינֹו[הצטמקו הרחם, ּבית ּכתלי ְְְִֵֵֵֶֶָָ
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ּדר ויצא הּפרּוץ, על מרּבה ועֹומד מקצתֹו, נפרץ ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻקדֹוׁש.
ּדר ויצא העֹומד, על מרּבה הּפרּוץ ׁשהיה אֹו ְְֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻהּפרּוץ,

ּבכֹור. ספק זה הרי - ְְֲֵֵֵֶָהעֹומד

ה'תשע"ג  אלול ב' חמישי יום

ה  ¤¤ּפרק
ּבּכרה‡. ׁשּלא מעולם]רחל ילדה זכרים [לא ׁשני וילדה , ְְְְְִִֵֵֶָָָָָֹ

קדם  ׁשּלא אפׁשר אי ּכאחד, ראׁשיהן ׁשני יצאּו אפּלּו -ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹ
את  נֹוטל הּכהן - ראׁשֹון יצא איזה ידּוע ואין הֹואיל ְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹאחד;

אי  מהן, אחד מת ּבכֹור. ספק והּׁשני ּכלּום;הּכחּוׁש, לּכהן ן ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹ
וכן  הראיה. עליו מחברֹו והּמֹוציא הּוא, ספק - החי ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשּזה
יצאת  הּנקבה ׁשּמא ספק, הּזכר הרי - ּונקבה זכר ילדה ְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָָָָאם
עליו  מחברֹו, ׁשהּמֹוציא - ּכלּום לּכהן אין לפיכ ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹּתחּלה;

ְָָָהראיה.
וילדּו·. ּבּכרּו, ׁשּלא רחלֹות -[יחד]ׁשּתי זכרים ׁשני ְְְְְְְִִֵֵֵֶָָֹ

לּכהן שניהם]ׁשניהם את ילדה שאחת נאמר זכר [ולא ; ְֵֵֶַָָֹ
את  נֹוטל הּכהן - ּונקבה זכרים ׁשני ל ּכהן. הּזכר ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹּונקבה,
לּכהן  אין מהן, אחד מת ואם ּבכֹור; ספק והּׁשני ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹהּכחּוׁש,
מחברֹו והּמֹוציא הּוא, ּבכֹור ספק החי, הּזכר ׁשּזה - ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָּכלּום
ּוׁשּתי  זכרים ׁשני אֹו וזכר, נקבֹות ׁשּתי ילדּו הראיה. ְְְְְְְְִֵֵֵֵָָָָָָָָָעליו
ׁשּמא  אֹומר: ׁשאני ּבכֹור; ספק הּזכרים הרי - ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָנקבֹות
ּכאן  אין ,לפיכ הּזכר; ּכ ואחר ּתחּלה, נֹולדה ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָָהּנקבה
ּבּכרה  אחת הראיה. עליו מחברֹו, ׁשהּמֹוציא - ּכלּום ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹלּכהן
לּכהן, ואחד לֹו אחד - זכרים ׁשני וילדּו ּבּכרה, ׁשּלא ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹואחת
מת  הּכחּוׁש. את נֹוטל הּכהן ּבכֹור; ספק מהם אחד ְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹוכל
וכן  הּוא. ספק החי, ׁשּזה ּכלּום; לּכהן ּכאן אין מהן, ְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹאחד
הּזכר, ׁשּזה ּכלּום; לּכהן ּכאן אין ּונקבה, זכר ילדּו ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹאם

הּוא. ּבכֹור ְְֵספק
מּום,‚. ּבֹו ׁשּיּפל עד ׁשּירעה ּדינֹו - ספק ׁשהּוא ּבכֹור ְְִִִֵֶֶֶֶַָָֹּכל

לבעליו  מּידֹו;ויאכל אֹותֹו מֹוציאין אין הּכהן, ּתפׂשֹו ואם . ְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָָָֹ
מקריב  ׁשאין - מקריבֹו אינֹו אבל ּבמּומֹו, אֹותֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָואֹוכל

ּבעזרה. חּלין יׁשחט ׁשּמא וּדאי, ּבכֹור אּלא ְְְֲִִֶֶַַָָָָָָֹֻלעֹולם
וילדּו„. מבּכרֹות, וׁשאינן מבּכרֹות ּבעדרֹו ׁשהיה ואין מי ְְְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָ

ואת  נקבֹות, מניקֹות המבּכרֹות את ּומצא ונכנס אדם, ְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָׁשם
ׁשל  ּבנּה ׁשּמא חֹוׁשׁש אינֹו - זכרים מניקֹות מבּכרֹות ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָׁשאינן
הרי  אּלא זֹו; אצל לֹו ּבא זֹו ׁשל ּובנּה זֹו, אצל לֹו ּבא ְֲֵֵֵֶֶֶֶָָָָזֹו

ּבנּה מניקה אחת ׁשּכל ּבחזקתֹו, .הּדבר ְְְְִֶֶַַַָָָָָָ
ּבכֹור ‰. האחד רֹועה, אצל זכרים ׁשני ׁשהפקידּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָׁשנים

ּביניהן  הּׁשני הרֹועה מּניח - מהן אחד ּומת ּפׁשּוט, ְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָוהּׁשני
אֹותֹו, חֹולקין ּוׁשניהן ּבכֹור, ספק הּוא והרי ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַּומסּתּלק;

ׁשּלֹו את מּכיר מהן אחד .ׁשאין ִֵֵֶֶֶֶֶַָ
.Â עם הּבית ּבעל והּניחֹו הּבית, ּבעל אצל ּבכֹור ְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַַַהפקיד

הּמֹוציא  - הּוא איזה ידּוע ואין מהן, אחד ּומת ׁשּלֹו, ְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּפׁשּוט
רֹועה  ואפּלּו ּבכֹור. ספק הּוא והרי הראיה; עליו ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָמחברֹו,
ּבעל  ׁשל ּפׁשּוט עם הּבית, ּבעל ּבחצר ּבכֹורֹו ׁשהּניח ְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָֹּכהן
הראיה; עליו מחברֹו, הּמֹוציא - מהן אחד ּומת ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהּבית,

ׁשהרי  - ּבראיה אּלא הּבית, ּבעל מחצר מֹוציאין ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָואין
הּבית  ּבעל ׁשל הּפׁשּוט עם הּניחֹו הּבכֹור ּבעל .מּדעת ְִִִִִֶַַַַַַַַַַָ

.Ê נאמן ,לפיכ הּבכֹורֹות; על יׂשראל נחׁשדּו ְְְְְֱִִֵֶֶַַָָָֹלא
מּומֹו, לֹו ורֹואין הּוא', ּבכֹור ספק 'זה לֹומר: ְְְְְִִִֵֵֶַַהּיׂשראלי

ּבמּומֹו אֹותֹו .ואֹוכל ְְֵ
.Á חּיבין - ונפּדּו להקּדׁשן, קבּוע מּום ׁשּקדם הּקדׁשים ְְְְֳִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּכל

ׁשהקּדיׁשן  אֹו להקּדׁשן, עֹובר מּום קדם ואם ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָּבּבכֹורה;
מן ּתמימי  ּפטּורין - ונפּדּו קבּוע, מּום להן נֹולד ּכ ואחר ן ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָ

ּדבר  לכל לחּלין יצאּו לא ׁשהרי ׁשהן הּבכֹורה; מּפני - ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻ
מעילה. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ועבֹודה, ּבגּזה ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָאסּורין

.Ë חּיבת ּבירּוׁשלים, ׁשני מעׂשר מּמעֹות ּבהמה ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָהּלֹוקח
ׁשביעיתּבּבכֹורה  מּפרֹות ּבהמה הּלֹוקח אבל תמורתם]. -], ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָ

לעׂשֹות  רּׁשאי ׁשאינֹו לפי הּבכֹורה; מן ּפטּורה זֹו ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָהרי
ׁשּבת  "והיתה ּבּה: נאמר ׁשהרי ׁשביעית, ּבפרֹות ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָָסחֹורה
חּיבת  ּתהיה ואם לסחֹורה, ולא לאכלה", לכם ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָֹהארץ
ּפרֹות  מּתֹורת יצא ׁשהרי ּבּבכֹור, מׂשּתּכר זה הרי - ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּבּבכֹורה
ׁשאסּור  אסּורֹות, מאכלֹות ּבהלכֹות ּבארנּו ּכבר ְְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָׁשביעית.
ּבארנּו וכן ּבאכילה; האסּורים ּבדברים סחֹורה ְְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַָָָָלעׂשֹות
אסּור  וכן ּבּתרּומֹות. סחֹורה לעׂשֹות ׁשאסּור ְְְְֲִֵֶַַָָָּבתרּומֹות,
על  למכרם ׁשּמּתר ּפי על אף ּבּבכֹורֹות, סחֹורה ְְְְֲִֶַַַַַָָָָֻלעׂשֹות

ׁשּבארנּו. ְֵֶֶֶַּדר
.Èלרגל[קנה]לקח אֹו ּבנֹו, למׁשּתה בחג]ּבכֹור ,[לאוכלו ְְְְִֵֶֶַָָ

למכרֹו. מּתר - לֹו צר ְְְַָָָֹֻולא
.‡È להן ׁשמין אבל ליׂשראל, ּתמימין ּבכֹורֹות ׁשמין ְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָאין

ּבּזמן  לכהנים ּתמימין ּבכֹורֹות וׁשמין מּומין. ּבעלי ְְְְְְֲֲִִִִִֵַַַָֹּבכֹורֹות
לֹומר, צרי ואין ּבמּומן; להאכל עֹומדין ׁשהן ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָהּזה,

מּומין  ּבעלי להן .ׁשּׁשמין ֲִִֵֶֶַָָ

ו  ¤¤ּפרק
ּבהמֹות ‡. מּכל מעׂשרה אחד להפריׁש עׂשה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָמצות

זֹו מצוה ואין וׁשנה; ׁשנה ּבכל לאדם, ׁשּיּולדּו ְְְְְְִִֵֶָָָָָָָָָָטהֹורֹות
ּבקר  מעׂשר "וכל ׁשּנאמר: ּבלבד, וצאן ּבבקר אּלא ְְְְֱִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹנֹוהגת

וגֹו'". ְָֹוצאן
ונֹוהג ·. ּבמקּדׁשין; לא אבל ּבחּלין, נֹוהג ּבהמה ְְְְְֲֲִִֵֵֵַַָָָֹֻֻמעׂשר

הּבית ּבפני לארץ, ּובחּוצה המקדש]ּבארץ וׁשּלא [בזמן ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ
הּזה, ּבּזמן ּבהמה לעּׂשר אסרּו חכמים אבל הּבית. ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָּבפני
ׁשּמא  ּגזרה - הּבית ּבפני אּלא מעּׂשרין ׁשאין ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָותּקנּו
ׁשחיטת  ׁשהּוא ּכרת אּסּור לידי ּבא ונמצא ּתמים, ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָֹיאכלּוהּו
מעׂשר, זה הרי - הּזה ּבּזמן ועּׂשר עבר ואם ּבחּוץ. ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָקדׁשים

ּבמּומֹו. ְְֵֵָויאכל
ּכהני ‚. ּבהמה, ּבמעׂשר חּיבין ויׂשראלּיים.הּכל לוּיים ם ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַַָָֹֹ
ּדמֹו„. וזֹורקין ּבעזרה, נׁשחט ׁשּיהיה  - ּבהמה מעׂשר ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָודין

היסֹוד ּכנגד אחת המזבח]זריקה אמּוריו [בסיס ּומקטירין , ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָ
ּכׁשאר [אבריו] ּבירּוׁשלים, לּבעלים נאכל הּבׂשר ּוׁשאר ;ְְְֱִִִִֶַַַָָָָָָָ

לּבעלים, ּכּלֹו אּלא ּכלּום, ּבֹו לּכהנים ואין קּלים. ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹֻקדׁשים
ּבין  מּום, ּבֹו ׁשּנפל ּבין - מּום ּבעל היה ואם ְְִֵֵֶֶַַַַָָָּכפסח.

מקֹום. ּבכל נאכל זה הרי - ּבמּומֹו ּבתחּלה ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶָָָָׁשהפריׁשֹו
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לפי ‰. ּתמים, ּכׁשהּוא אֹותֹו למּכר אסּור - ּבהמה ְְְְֲִִִֵֶַַָָָֹמעׂשר
הּׁשמּועה מּפי יּגאל"; "לא ּבֹו: ממשה ׁשּנאמר [מסורת ְֱִִִֵֶֶַַָָֹ

מכירה רבינו] אּסּור אף - יּגאל" "לא ׁשּנאמר: ׁשּזה ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹלמדּו,
ׁשהּמֹוכר  לי, ויראה ּכלל. נמּכר ואינֹו נגאל ׁשאינֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָּבכללֹו,
לֹוקה  אינֹו ּולפיכ לֹוקח; קנה ולא ּכלּום, עׂשה לא ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹמעׂשר
ּתאר, יפת ּוכמֹוכר לֹוקח, קנה ׁשּלא ּכהנים חרמי ּכמֹוכר -ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹֹ

ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ְְְִִֵֶָּכמֹו
.Âסֹופרים חכמים]מּדברי ּבעל [- אֹותֹו למּכר ׁשאסּור , ְְְִִִִֵֶַַָֹ

אין  ,לפיכ חי; ימּכרּנּו ׁשּמא ּגזרה, - ׁשחּוט ואפּלּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָמּום,
ּבּמעׂשר מנה ּכנגד מנה במשקל]ׁשֹוקלין חולקים לא -], ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָ

ּכמֹוכר. נראה ׁשהּוא מּפני - ּבּבכֹור ׁשּׁשֹוקלין ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַּכדר
.Êּבמּומֹו ׁשּנׁשחט יתֹומים ׁשל ּבהמה מומו]ּומעׂשר ,[מפני ְְְְֲִִֵֶֶַַַָ

ּגזרּו לא ליתֹומים, אבדה הׁשב מּפני ּכדרּכֹו; למכרֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָֹֻמּתר
ָָעליו.

.Áועֹורֹו וגידיו חלּבֹו למּכר מּתר - ּבמּומֹו ׁשּנׁשחט ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָֹֻמעׂשר
הבליע ועצמֹותיו  ואם ּבלבד. ּבׂשרֹו אּלא למּכר אסרּו ולא , ְְְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָֹֹ

הּכל [כלל] ּומכר והּגידין, והחלב העֹור ּבדמי הּבׂשר ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹּדמי
והבליע  יקרים, העצמֹות ּדמי היּו ואם מּתר; - ְְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָָֻּבהבלעה

מּתר. - העצמֹות ּבדמי הּבׂשר ְְֲִֵֵַָָָָָֻּדמי
.Ë מאליו זה 'מּום לֹומר: מעׂשר, מּומי על נאמנין ֱֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹהּכל

לדעת' נעׂשה ולא נאמנין [בכוונה]ּבא, ׁשאינן אּלּו אפּלּו ; ְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
מעׂשר  מּומי אדם ורֹואה הּמעׂשר. על נאמנין הּבכֹור, ְְֱֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָעל
מּום  יּטיל ירצה, ׁשאם ממחה; היה אם - ּומּתירֹו ְְִִִִִֶֶֶֶַַָָֻׁשּלֹו,
מּום  ּבעל הּמעׂשר ונמצא יעּׂשר, ּכ ואחר עדרֹו ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַַָָָּבכל

ְִִָמּתחּלתֹו.
.Èלֹו[קונה]הּלֹוקח ׁשּנּתנּו אֹו זֹו, ּבׁשנה ׁשּנֹולדּו טלאים ְְְְִִֵֶֶַַָָָ

ּברׁשּותֹו. ׁשּיּולדּו עד הּמעׂשר; מן ּפטּורין הן הרי - ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּבמּתנה
מאה  זה והביא ּבּבהמֹות, ׁשּנׁשּתּתפּו הּׁשּתפין ,ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻלפיכ
ונׁשּתּתפּו אֹותן, וערבּו טלאים, מאה זה והביא ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָטלאים,
מהן  טלה ׁשּכל הּמעׂשר, מן ּפטּורין הּמאתים הרי - ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבהן
הן  הרי מאביהן, טלאים ׁשּירׁשּו האחים וכן ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָּכמכּור.
לאחר  ּבׁשּתפּות להן הּנֹולדין אבל הּמעׂשר. מן ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָֻּפטּורין
חּיבין  - לאחים ּבין לּׁשּתפין ּבין הּבהמֹות, מאּלּו ְִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָֻמּכאן
מּמעֹות  ּבהמֹות וקנּו ּבמעֹות, ׁשּתפין היּו אם וכן ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָֻּבּמעׂשר.
הרי  - הּירּׁשה מּמעֹות ּבהמֹות ׁשּקנּו והאחים ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֻֻהּׁשּתפּות,
ּברׁשּותן  ׁשהרי ּבמעׂשר; חּיבין מּכאן לאחר מהן ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהּנֹולדין
אחר  והּׁשּתפין האחים חלקּו אחד. ּכאיׁש הן והרי ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻנֹולדּו,
אּלּו הרי - ונׁשּתּתפּו וחזרּו ּברׁשּותן, הּבהמֹות להן ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשּנֹולדּו
לקּוחין  הּכל נעׂשּו - ׁשחלקּו ׁשּבׁשעה הּמעׂשר; מן ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹּפטּורין

קונים] הרי [כדין - ונׁשּתּתפּו ּוכׁשחזרּו ּפטּור; והּלקּוח ,ְְְְְְֲִֵֶַַַָָָ
ׁשּתּוף  אחר ּברׁשּותן להן ילדּו לא ועדין ּבּבהמֹות, ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָֹנׁשּתּתפּו
ּוטלאים  ּגדיים, ּכנגד ּגדיים ׁשחלקּו ּפי על ואף הּׁשני. ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָזה
מן  ּפטּורין הּכל - עׂשרה ּכנגד ועׂשרה טלאים, ְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹּכנגד

ּכלקּוחין. הם והרי ְֲֲִִֵֵֵַַַהּמעׂשר,
.‡È ּבּבהמה חלקּו ולא ּבּכספים, ׁשחלקּו והּׁשּתפין ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֹֻהאחין

אבל  לקּוחין; הּבהמֹות נעׂשּו לא ׁשעדין ּבּמעׂשר, חּיבין -ְְֲֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָֹ

הּכספים, חלקּו לא ׁשעדין ּפי על אף - הּבהמֹות חלקּו ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָֹאם
ּפטּורין  אּלּו .הרי ְֲִֵֵ

.·È לּדיר נכנסין ּכּלן - אּמן ּבמעי עּברין עׂשרה ְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָָָָֻֻהּלֹוקח
נֹולדּו ּברׁשּותֹו ׁשהרי .להתעּׂשר, ְְְְֲִִֵֵֶַ

.‚Èלֹו ׁשּנפלּו הּגר[שקיבל]ּכהן ּבגזל ּבהמֹות [שמת,עׂשר ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹ
יורשים] לו ּכהּנה,ואין ׁשּמּתנֹות - הּמעׂשר מן ּפטּורים ,ְְְֲִִֵֶַַַָֻ

מן  ּפטּור - ּבמּתנה ׁשהּנּתן ּבארנּו, ּוכבר הן; ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָמּתנֹות
ֲֵַַהּמעׂשר.

.„È ּבעלי ּבין ּתמימין ּבין - להתעּׂשר לּדיר נכנסין ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַָֹהּכל
הּכלאים מן חּוץ מזּבח; אּסּורי וכל ואמו מּומין, [שאביו ְְְִִִִִִֵֵַַַָ

אחד] ממין ּדפןלא ויֹוצא והּטרפה, קיסרי], בניתוח ,[נולד ְְְֵֵֶַָֹ
זמן מלידתו]ּומחּסר ימים ז' תוך מן [- ּפטּורין אּלּו ׁשּכל - ְְְִִֵֶַַָֻ

- לדתֹו עם נׁשחטה אֹו אּמֹו, ׁשּמתה הּיתֹום וכן ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָהּמעׂשר.
הּׁשמּועה מּפי אּלּו, ּודברים מתעּׂשר. ממשה אינֹו [מסורת ְְְִִִִֵֵֵַַָָ

ֵהן.רבינו]
.ÂË ׁשּנראה אחר נלקח ּכן אם אּלא ּפטּור, הּלקּוח ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָאין

ראוי] ּבתֹו[שהיה טלאים הּלֹוקח ,לפיכ ְְְְְִִִֵֵַַַָָלהתעּׂשר.
ׁשּכיון  לעּׂשרן; חּיב זמּנן, ּכׁשּיּגיע - הּלדה ימי ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָׁשבעת

הרי  - להתעּׂשר ראּוי זמן מחּסר ׁשּלקח ׁשאין ּכמי זה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻ
ּברׁשּותֹו. ונֹולדּו ְְְִִָֻעּברין,

.ÊËאינּה אֹו היא מעׂשר ּבת אם ספק ׁשהיא ּבהמה ְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָּכל
הּמעׂשר  מן ּפטּורה היא הרי - מעׂשר טלאים ּבת ,לפיכ ; ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָ

לקּוח אֹו יתֹום ּבהן ּכּלן [קנוי]ׁשּנתערב הרי - ּבהן וכּיֹוצא ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻ
הּוא. ספק מהן אחד ׁשּכל ְִֵֵֶֶֶָָָּפטּורין,

ז  ¤¤ּפרק
היּו‡. מעׂשרה, אחד והפריׁש טלאים, עׂשרה לֹו ׁשהיּו ְְְֲֲִִִִֵֶֶָָָָָָָָמי

אּלא  מעׂשר. אּלּו אין - למעׂשר עׂשרה והפריׁש מאה, ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָלֹו
לּדיר, העגלים ּכל אֹו הּטלאים ּכל ּכֹונס עֹוׂשה? הּוא ְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָּכיצד
ּומעמיד  ּכאחד, ׁשנים יצאּו ׁשּלא ּכדי קטן ּפתח לֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹועֹוׂשה
קֹולן  הּטלאים ׁשּיׁשמעּו ּכדי ּגֹועֹות, והן מּבחּוץ, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָאּמֹותיהם

לקראתן  הּדיר מן ּתחת ויצאּו יעבר אׁשר "ּכל ׁשּנאמר: , ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹ
ּבידֹו. ׁשּיֹוציאֹו ולא מעצמֹו, ׁשּיעבר עד - ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָֹֹהּׁשבט"

ּבׁשבט ּומֹונן מתחיל זה, אחר זה הּדיר מן [מקל ּוכׁשּיצאּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ
ׁשּׁשה,רועים] חמּׁשה, ארּבעה, ׁשלׁשה, ׁשנים, אחד, :ְְְֲִִִֶַַָָָָָָֹ

ּבין  זכר ּבין - עׂשירי והּיֹוצא ּתׁשעה; ׁשמֹונה, ְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָׁשבעה,
ּבסקרא סֹוקרֹו - מּום ּבעל ּבין ּתמים ּבין [צובעו נקבה, ְְְְִִֵֵֵַַָָָ

ולא באדום] ּבסקרא, סקרֹו לא מעׂשר'. זה 'הרי ואֹומר: ,ְְְְְֲֲִֵֵֵֶַָָֹֹ
אּלּו הרי - עֹומדין אֹו רבּוצין ׁשּמנין אֹו ּבׁשבט, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָמנין
זה  הרי - עׂשירי וקּדׁש עׂשרה, עׂשרה ּומנין הֹואיל ְְֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָמעׂשר;

ֲֵַמעׂשר.
אחד,·. לדיר ּברׁשּותֹו ׁשּנֹולדה ּבהמה ּכל לצרף צרי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָאין

טלאים  חמּׁשה לֹו היּו לבּדֹו; ועדר עדר ּכל מצרף ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָאּלא
וכּלן  מצטרפין, אין - ּבעּכֹו טלאים וחמּׁשה ְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָָֻּבירּוׁשלם,

הּמעׂשר  מן ויצטרפּו?ּפטּורין לאּלּו, אּלּו ּבין יהיה וכּמה . ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ
מיל. עׂשר ִִָָָׁשּׁשה
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ּדר ויצא הּפרּוץ, על מרּבה ועֹומד מקצתֹו, נפרץ ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻקדֹוׁש.
ּדר ויצא העֹומד, על מרּבה הּפרּוץ ׁשהיה אֹו ְְֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻהּפרּוץ,

ּבכֹור. ספק זה הרי - ְְֲֵֵֵֶָהעֹומד

ה'תשע"ג  אלול ב' חמישי יום

ה  ¤¤ּפרק
ּבּכרה‡. ׁשּלא מעולם]רחל ילדה זכרים [לא ׁשני וילדה , ְְְְְִִֵֵֶָָָָָֹ

קדם  ׁשּלא אפׁשר אי ּכאחד, ראׁשיהן ׁשני יצאּו אפּלּו -ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹ
את  נֹוטל הּכהן - ראׁשֹון יצא איזה ידּוע ואין הֹואיל ְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹאחד;

אי  מהן, אחד מת ּבכֹור. ספק והּׁשני ּכלּום;הּכחּוׁש, לּכהן ן ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹ
וכן  הראיה. עליו מחברֹו והּמֹוציא הּוא, ספק - החי ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשּזה
יצאת  הּנקבה ׁשּמא ספק, הּזכר הרי - ּונקבה זכר ילדה ְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָָָָאם
עליו  מחברֹו, ׁשהּמֹוציא - ּכלּום לּכהן אין לפיכ ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹּתחּלה;

ְָָָהראיה.
וילדּו·. ּבּכרּו, ׁשּלא רחלֹות -[יחד]ׁשּתי זכרים ׁשני ְְְְְְְִִֵֵֵֶָָֹ

לּכהן שניהם]ׁשניהם את ילדה שאחת נאמר זכר [ולא ; ְֵֵֶַָָֹ
את  נֹוטל הּכהן - ּונקבה זכרים ׁשני ל ּכהן. הּזכר ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹּונקבה,
לּכהן  אין מהן, אחד מת ואם ּבכֹור; ספק והּׁשני ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹהּכחּוׁש,
מחברֹו והּמֹוציא הּוא, ּבכֹור ספק החי, הּזכר ׁשּזה - ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָּכלּום
ּוׁשּתי  זכרים ׁשני אֹו וזכר, נקבֹות ׁשּתי ילדּו הראיה. ְְְְְְְְִֵֵֵֵָָָָָָָָָעליו
ׁשּמא  אֹומר: ׁשאני ּבכֹור; ספק הּזכרים הרי - ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָנקבֹות
ּכאן  אין ,לפיכ הּזכר; ּכ ואחר ּתחּלה, נֹולדה ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָָהּנקבה
ּבּכרה  אחת הראיה. עליו מחברֹו, ׁשהּמֹוציא - ּכלּום ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹלּכהן
לּכהן, ואחד לֹו אחד - זכרים ׁשני וילדּו ּבּכרה, ׁשּלא ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹואחת
מת  הּכחּוׁש. את נֹוטל הּכהן ּבכֹור; ספק מהם אחד ְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹוכל
וכן  הּוא. ספק החי, ׁשּזה ּכלּום; לּכהן ּכאן אין מהן, ְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹאחד
הּזכר, ׁשּזה ּכלּום; לּכהן ּכאן אין ּונקבה, זכר ילדּו ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹאם

הּוא. ּבכֹור ְְֵספק
מּום,‚. ּבֹו ׁשּיּפל עד ׁשּירעה ּדינֹו - ספק ׁשהּוא ּבכֹור ְְִִִֵֶֶֶֶַָָֹּכל

לבעליו  מּידֹו;ויאכל אֹותֹו מֹוציאין אין הּכהן, ּתפׂשֹו ואם . ְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָָָֹ
מקריב  ׁשאין - מקריבֹו אינֹו אבל ּבמּומֹו, אֹותֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָואֹוכל

ּבעזרה. חּלין יׁשחט ׁשּמא וּדאי, ּבכֹור אּלא ְְְֲִִֶֶַַָָָָָָֹֻלעֹולם
וילדּו„. מבּכרֹות, וׁשאינן מבּכרֹות ּבעדרֹו ׁשהיה ואין מי ְְְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָ

ואת  נקבֹות, מניקֹות המבּכרֹות את ּומצא ונכנס אדם, ְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָׁשם
ׁשל  ּבנּה ׁשּמא חֹוׁשׁש אינֹו - זכרים מניקֹות מבּכרֹות ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָׁשאינן
הרי  אּלא זֹו; אצל לֹו ּבא זֹו ׁשל ּובנּה זֹו, אצל לֹו ּבא ְֲֵֵֵֶֶֶֶָָָָזֹו

ּבנּה מניקה אחת ׁשּכל ּבחזקתֹו, .הּדבר ְְְְִֶֶַַַָָָָָָ
ּבכֹור ‰. האחד רֹועה, אצל זכרים ׁשני ׁשהפקידּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָׁשנים

ּביניהן  הּׁשני הרֹועה מּניח - מהן אחד ּומת ּפׁשּוט, ְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָוהּׁשני
אֹותֹו, חֹולקין ּוׁשניהן ּבכֹור, ספק הּוא והרי ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַּומסּתּלק;

ׁשּלֹו את מּכיר מהן אחד .ׁשאין ִֵֵֶֶֶֶֶַָ
.Â עם הּבית ּבעל והּניחֹו הּבית, ּבעל אצל ּבכֹור ְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַַַהפקיד

הּמֹוציא  - הּוא איזה ידּוע ואין מהן, אחד ּומת ׁשּלֹו, ְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּפׁשּוט
רֹועה  ואפּלּו ּבכֹור. ספק הּוא והרי הראיה; עליו ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָמחברֹו,
ּבעל  ׁשל ּפׁשּוט עם הּבית, ּבעל ּבחצר ּבכֹורֹו ׁשהּניח ְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָֹּכהן
הראיה; עליו מחברֹו, הּמֹוציא - מהן אחד ּומת ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהּבית,

ׁשהרי  - ּבראיה אּלא הּבית, ּבעל מחצר מֹוציאין ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָואין
הּבית  ּבעל ׁשל הּפׁשּוט עם הּניחֹו הּבכֹור ּבעל .מּדעת ְִִִִִֶַַַַַַַַַַָ

.Ê נאמן ,לפיכ הּבכֹורֹות; על יׂשראל נחׁשדּו ְְְְְֱִִֵֶֶַַָָָֹלא
מּומֹו, לֹו ורֹואין הּוא', ּבכֹור ספק 'זה לֹומר: ְְְְְִִִֵֵֶַַהּיׂשראלי

ּבמּומֹו אֹותֹו .ואֹוכל ְְֵ
.Á חּיבין - ונפּדּו להקּדׁשן, קבּוע מּום ׁשּקדם הּקדׁשים ְְְְֳִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּכל

ׁשהקּדיׁשן  אֹו להקּדׁשן, עֹובר מּום קדם ואם ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָּבּבכֹורה;
מן ּתמימי  ּפטּורין - ונפּדּו קבּוע, מּום להן נֹולד ּכ ואחר ן ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָ

ּדבר  לכל לחּלין יצאּו לא ׁשהרי ׁשהן הּבכֹורה; מּפני - ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻ
מעילה. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ועבֹודה, ּבגּזה ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָאסּורין

.Ë חּיבת ּבירּוׁשלים, ׁשני מעׂשר מּמעֹות ּבהמה ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָהּלֹוקח
ׁשביעיתּבּבכֹורה  מּפרֹות ּבהמה הּלֹוקח אבל תמורתם]. -], ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָ

לעׂשֹות  רּׁשאי ׁשאינֹו לפי הּבכֹורה; מן ּפטּורה זֹו ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָהרי
ׁשּבת  "והיתה ּבּה: נאמר ׁשהרי ׁשביעית, ּבפרֹות ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָָסחֹורה
חּיבת  ּתהיה ואם לסחֹורה, ולא לאכלה", לכם ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָֹהארץ
ּפרֹות  מּתֹורת יצא ׁשהרי ּבּבכֹור, מׂשּתּכר זה הרי - ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּבּבכֹורה
ׁשאסּור  אסּורֹות, מאכלֹות ּבהלכֹות ּבארנּו ּכבר ְְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָׁשביעית.
ּבארנּו וכן ּבאכילה; האסּורים ּבדברים סחֹורה ְְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַָָָָלעׂשֹות
אסּור  וכן ּבּתרּומֹות. סחֹורה לעׂשֹות ׁשאסּור ְְְְֲִֵֶַַָָָּבתרּומֹות,
על  למכרם ׁשּמּתר ּפי על אף ּבּבכֹורֹות, סחֹורה ְְְְֲִֶַַַַַָָָָֻלעׂשֹות

ׁשּבארנּו. ְֵֶֶֶַּדר
.Èלרגל[קנה]לקח אֹו ּבנֹו, למׁשּתה בחג]ּבכֹור ,[לאוכלו ְְְְִֵֶֶַָָ

למכרֹו. מּתר - לֹו צר ְְְַָָָֹֻולא
.‡È להן ׁשמין אבל ליׂשראל, ּתמימין ּבכֹורֹות ׁשמין ְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָאין

ּבּזמן  לכהנים ּתמימין ּבכֹורֹות וׁשמין מּומין. ּבעלי ְְְְְְֲֲִִִִִֵַַַָֹּבכֹורֹות
לֹומר, צרי ואין ּבמּומן; להאכל עֹומדין ׁשהן ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָהּזה,

מּומין  ּבעלי להן .ׁשּׁשמין ֲִִֵֶֶַָָ

ו  ¤¤ּפרק
ּבהמֹות ‡. מּכל מעׂשרה אחד להפריׁש עׂשה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָמצות

זֹו מצוה ואין וׁשנה; ׁשנה ּבכל לאדם, ׁשּיּולדּו ְְְְְְִִֵֶָָָָָָָָָָטהֹורֹות
ּבקר  מעׂשר "וכל ׁשּנאמר: ּבלבד, וצאן ּבבקר אּלא ְְְְֱִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹנֹוהגת

וגֹו'". ְָֹוצאן
ונֹוהג ·. ּבמקּדׁשין; לא אבל ּבחּלין, נֹוהג ּבהמה ְְְְְֲֲִִֵֵֵַַָָָֹֻֻמעׂשר

הּבית ּבפני לארץ, ּובחּוצה המקדש]ּבארץ וׁשּלא [בזמן ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ
הּזה, ּבּזמן ּבהמה לעּׂשר אסרּו חכמים אבל הּבית. ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָּבפני
ׁשּמא  ּגזרה - הּבית ּבפני אּלא מעּׂשרין ׁשאין ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָותּקנּו
ׁשחיטת  ׁשהּוא ּכרת אּסּור לידי ּבא ונמצא ּתמים, ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָֹיאכלּוהּו
מעׂשר, זה הרי - הּזה ּבּזמן ועּׂשר עבר ואם ּבחּוץ. ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָקדׁשים

ּבמּומֹו. ְְֵֵָויאכל
ּכהני ‚. ּבהמה, ּבמעׂשר חּיבין ויׂשראלּיים.הּכל לוּיים ם ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַַָָֹֹ
ּדמֹו„. וזֹורקין ּבעזרה, נׁשחט ׁשּיהיה  - ּבהמה מעׂשר ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָודין

היסֹוד ּכנגד אחת המזבח]זריקה אמּוריו [בסיס ּומקטירין , ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָ
ּכׁשאר [אבריו] ּבירּוׁשלים, לּבעלים נאכל הּבׂשר ּוׁשאר ;ְְְֱִִִִֶַַַָָָָָָָ

לּבעלים, ּכּלֹו אּלא ּכלּום, ּבֹו לּכהנים ואין קּלים. ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹֻקדׁשים
ּבין  מּום, ּבֹו ׁשּנפל ּבין - מּום ּבעל היה ואם ְְִֵֵֶֶַַַַָָָּכפסח.

מקֹום. ּבכל נאכל זה הרי - ּבמּומֹו ּבתחּלה ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶָָָָׁשהפריׁשֹו
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לפי ‰. ּתמים, ּכׁשהּוא אֹותֹו למּכר אסּור - ּבהמה ְְְְֲִִִֵֶַַָָָֹמעׂשר
הּׁשמּועה מּפי יּגאל"; "לא ּבֹו: ממשה ׁשּנאמר [מסורת ְֱִִִֵֶֶַַָָֹ

מכירה רבינו] אּסּור אף - יּגאל" "לא ׁשּנאמר: ׁשּזה ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹלמדּו,
ׁשהּמֹוכר  לי, ויראה ּכלל. נמּכר ואינֹו נגאל ׁשאינֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָּבכללֹו,
לֹוקה  אינֹו ּולפיכ לֹוקח; קנה ולא ּכלּום, עׂשה לא ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹמעׂשר
ּתאר, יפת ּוכמֹוכר לֹוקח, קנה ׁשּלא ּכהנים חרמי ּכמֹוכר -ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹֹ

ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ְְְִִֵֶָּכמֹו
.Âסֹופרים חכמים]מּדברי ּבעל [- אֹותֹו למּכר ׁשאסּור , ְְְִִִִֵֶַַָֹ

אין  ,לפיכ חי; ימּכרּנּו ׁשּמא ּגזרה, - ׁשחּוט ואפּלּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָמּום,
ּבּמעׂשר מנה ּכנגד מנה במשקל]ׁשֹוקלין חולקים לא -], ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָ

ּכמֹוכר. נראה ׁשהּוא מּפני - ּבּבכֹור ׁשּׁשֹוקלין ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַּכדר
.Êּבמּומֹו ׁשּנׁשחט יתֹומים ׁשל ּבהמה מומו]ּומעׂשר ,[מפני ְְְְֲִִֵֶֶַַַָ

ּגזרּו לא ליתֹומים, אבדה הׁשב מּפני ּכדרּכֹו; למכרֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָֹֻמּתר
ָָעליו.

.Áועֹורֹו וגידיו חלּבֹו למּכר מּתר - ּבמּומֹו ׁשּנׁשחט ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָֹֻמעׂשר
הבליע ועצמֹותיו  ואם ּבלבד. ּבׂשרֹו אּלא למּכר אסרּו ולא , ְְְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָֹֹ

הּכל [כלל] ּומכר והּגידין, והחלב העֹור ּבדמי הּבׂשר ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹּדמי
והבליע  יקרים, העצמֹות ּדמי היּו ואם מּתר; - ְְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָָֻּבהבלעה

מּתר. - העצמֹות ּבדמי הּבׂשר ְְֲִֵֵַָָָָָֻּדמי
.Ë מאליו זה 'מּום לֹומר: מעׂשר, מּומי על נאמנין ֱֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹהּכל

לדעת' נעׂשה ולא נאמנין [בכוונה]ּבא, ׁשאינן אּלּו אפּלּו ; ְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
מעׂשר  מּומי אדם ורֹואה הּמעׂשר. על נאמנין הּבכֹור, ְְֱֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָעל
מּום  יּטיל ירצה, ׁשאם ממחה; היה אם - ּומּתירֹו ְְִִִִִֶֶֶֶַַָָֻׁשּלֹו,
מּום  ּבעל הּמעׂשר ונמצא יעּׂשר, ּכ ואחר עדרֹו ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַַָָָּבכל

ְִִָמּתחּלתֹו.
.Èלֹו[קונה]הּלֹוקח ׁשּנּתנּו אֹו זֹו, ּבׁשנה ׁשּנֹולדּו טלאים ְְְְִִֵֶֶַַָָָ

ּברׁשּותֹו. ׁשּיּולדּו עד הּמעׂשר; מן ּפטּורין הן הרי - ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּבמּתנה
מאה  זה והביא ּבּבהמֹות, ׁשּנׁשּתּתפּו הּׁשּתפין ,ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻלפיכ
ונׁשּתּתפּו אֹותן, וערבּו טלאים, מאה זה והביא ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָטלאים,
מהן  טלה ׁשּכל הּמעׂשר, מן ּפטּורין הּמאתים הרי - ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבהן
הן  הרי מאביהן, טלאים ׁשּירׁשּו האחים וכן ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָּכמכּור.
לאחר  ּבׁשּתפּות להן הּנֹולדין אבל הּמעׂשר. מן ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָֻּפטּורין
חּיבין  - לאחים ּבין לּׁשּתפין ּבין הּבהמֹות, מאּלּו ְִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָֻמּכאן
מּמעֹות  ּבהמֹות וקנּו ּבמעֹות, ׁשּתפין היּו אם וכן ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָֻּבּמעׂשר.
הרי  - הּירּׁשה מּמעֹות ּבהמֹות ׁשּקנּו והאחים ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֻֻהּׁשּתפּות,
ּברׁשּותן  ׁשהרי ּבמעׂשר; חּיבין מּכאן לאחר מהן ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהּנֹולדין
אחר  והּׁשּתפין האחים חלקּו אחד. ּכאיׁש הן והרי ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻנֹולדּו,
אּלּו הרי - ונׁשּתּתפּו וחזרּו ּברׁשּותן, הּבהמֹות להן ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשּנֹולדּו
לקּוחין  הּכל נעׂשּו - ׁשחלקּו ׁשּבׁשעה הּמעׂשר; מן ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹּפטּורין

קונים] הרי [כדין - ונׁשּתּתפּו ּוכׁשחזרּו ּפטּור; והּלקּוח ,ְְְְְְֲִֵֶַַַָָָ
ׁשּתּוף  אחר ּברׁשּותן להן ילדּו לא ועדין ּבּבהמֹות, ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָֹנׁשּתּתפּו
ּוטלאים  ּגדיים, ּכנגד ּגדיים ׁשחלקּו ּפי על ואף הּׁשני. ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָזה
מן  ּפטּורין הּכל - עׂשרה ּכנגד ועׂשרה טלאים, ְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹּכנגד

ּכלקּוחין. הם והרי ְֲֲִִֵֵֵַַַהּמעׂשר,
.‡È ּבּבהמה חלקּו ולא ּבּכספים, ׁשחלקּו והּׁשּתפין ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֹֻהאחין

אבל  לקּוחין; הּבהמֹות נעׂשּו לא ׁשעדין ּבּמעׂשר, חּיבין -ְְֲֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָֹ

הּכספים, חלקּו לא ׁשעדין ּפי על אף - הּבהמֹות חלקּו ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָֹאם
ּפטּורין  אּלּו .הרי ְֲִֵֵ

.·È לּדיר נכנסין ּכּלן - אּמן ּבמעי עּברין עׂשרה ְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָָָָֻֻהּלֹוקח
נֹולדּו ּברׁשּותֹו ׁשהרי .להתעּׂשר, ְְְְֲִִֵֵֶַ

.‚Èלֹו ׁשּנפלּו הּגר[שקיבל]ּכהן ּבגזל ּבהמֹות [שמת,עׂשר ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹ
יורשים] לו ּכהּנה,ואין ׁשּמּתנֹות - הּמעׂשר מן ּפטּורים ,ְְְֲִִֵֶַַַָֻ

מן  ּפטּור - ּבמּתנה ׁשהּנּתן ּבארנּו, ּוכבר הן; ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָמּתנֹות
ֲֵַַהּמעׂשר.

.„È ּבעלי ּבין ּתמימין ּבין - להתעּׂשר לּדיר נכנסין ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַָֹהּכל
הּכלאים מן חּוץ מזּבח; אּסּורי וכל ואמו מּומין, [שאביו ְְְִִִִִִֵֵַַַָ

אחד] ממין ּדפןלא ויֹוצא והּטרפה, קיסרי], בניתוח ,[נולד ְְְֵֵֶַָֹ
זמן מלידתו]ּומחּסר ימים ז' תוך מן [- ּפטּורין אּלּו ׁשּכל - ְְְִִֵֶַַָֻ

- לדתֹו עם נׁשחטה אֹו אּמֹו, ׁשּמתה הּיתֹום וכן ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָהּמעׂשר.
הּׁשמּועה מּפי אּלּו, ּודברים מתעּׂשר. ממשה אינֹו [מסורת ְְְִִִִֵֵֵַַָָ

ֵהן.רבינו]
.ÂË ׁשּנראה אחר נלקח ּכן אם אּלא ּפטּור, הּלקּוח ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָאין

ראוי] ּבתֹו[שהיה טלאים הּלֹוקח ,לפיכ ְְְְְִִִֵֵַַַָָלהתעּׂשר.
ׁשּכיון  לעּׂשרן; חּיב זמּנן, ּכׁשּיּגיע - הּלדה ימי ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָׁשבעת

הרי  - להתעּׂשר ראּוי זמן מחּסר ׁשּלקח ׁשאין ּכמי זה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻ
ּברׁשּותֹו. ונֹולדּו ְְְִִָֻעּברין,

.ÊËאינּה אֹו היא מעׂשר ּבת אם ספק ׁשהיא ּבהמה ְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָּכל
הּמעׂשר  מן ּפטּורה היא הרי - מעׂשר טלאים ּבת ,לפיכ ; ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָ

לקּוח אֹו יתֹום ּבהן ּכּלן [קנוי]ׁשּנתערב הרי - ּבהן וכּיֹוצא ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻ
הּוא. ספק מהן אחד ׁשּכל ְִֵֵֶֶֶָָָּפטּורין,

ז  ¤¤ּפרק
היּו‡. מעׂשרה, אחד והפריׁש טלאים, עׂשרה לֹו ׁשהיּו ְְְֲֲִִִִֵֶֶָָָָָָָָמי

אּלא  מעׂשר. אּלּו אין - למעׂשר עׂשרה והפריׁש מאה, ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָלֹו
לּדיר, העגלים ּכל אֹו הּטלאים ּכל ּכֹונס עֹוׂשה? הּוא ְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָּכיצד
ּומעמיד  ּכאחד, ׁשנים יצאּו ׁשּלא ּכדי קטן ּפתח לֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹועֹוׂשה
קֹולן  הּטלאים ׁשּיׁשמעּו ּכדי ּגֹועֹות, והן מּבחּוץ, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָאּמֹותיהם

לקראתן  הּדיר מן ּתחת ויצאּו יעבר אׁשר "ּכל ׁשּנאמר: , ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹ
ּבידֹו. ׁשּיֹוציאֹו ולא מעצמֹו, ׁשּיעבר עד - ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָֹֹהּׁשבט"

ּבׁשבט ּומֹונן מתחיל זה, אחר זה הּדיר מן [מקל ּוכׁשּיצאּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ
ׁשּׁשה,רועים] חמּׁשה, ארּבעה, ׁשלׁשה, ׁשנים, אחד, :ְְְֲִִִֶַַָָָָָָֹ

ּבין  זכר ּבין - עׂשירי והּיֹוצא ּתׁשעה; ׁשמֹונה, ְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָׁשבעה,
ּבסקרא סֹוקרֹו - מּום ּבעל ּבין ּתמים ּבין [צובעו נקבה, ְְְְִִֵֵֵַַָָָ

ולא באדום] ּבסקרא, סקרֹו לא מעׂשר'. זה 'הרי ואֹומר: ,ְְְְְֲֲִֵֵֵֶַָָֹֹ
אּלּו הרי - עֹומדין אֹו רבּוצין ׁשּמנין אֹו ּבׁשבט, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָמנין
זה  הרי - עׂשירי וקּדׁש עׂשרה, עׂשרה ּומנין הֹואיל ְְֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָמעׂשר;

ֲֵַמעׂשר.
אחד,·. לדיר ּברׁשּותֹו ׁשּנֹולדה ּבהמה ּכל לצרף צרי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָאין

טלאים  חמּׁשה לֹו היּו לבּדֹו; ועדר עדר ּכל מצרף ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָאּלא
וכּלן  מצטרפין, אין - ּבעּכֹו טלאים וחמּׁשה ְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָָֻּבירּוׁשלם,

הּמעׂשר  מן ויצטרפּו?ּפטּורין לאּלּו, אּלּו ּבין יהיה וכּמה . ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ
מיל. עׂשר ִִָָָׁשּׁשה
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מיל ‚. עׂשר ׁשּׁשה ואחד אחד ּכל ּובין עדרים, ׁשלׁשה ְְֲִִִֵֶֶָָָָָָָָָֹהיּו
ותׁשעה  מּכאן, ּתׁשעה היּו ּכיצד? מצטרפין. ׁשלׁשּתן הרי -ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָָָ
ונכנסין  מצטרפין ׁשלׁשּתן הרי - ּבאמצע ואחד ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָָמּכאן,

להתעּׂשר  .לּדיר ְְִִֵַַ
על „. הּבקר מן ולא הּבקר, על הּצאן מן מעּׂשרין ְְְִִִֵַַַַַַָָָָֹֹאין

העּזים  ּומן העּזים, על הּכבׂשים מן מעּׂשרין אבל ְְְֲִִִִִִִִַַַַָָָָֹהּצאן;
הּכבׂשים  מׁשמע על ּכל וצאן", ּבקר מעׂשר "וכל ׁשּנאמר: , ְְְְֱִֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ

אחד. ּכמין הם והרי 'ׂשה', נקראים ׁשּׁשניהם אחד; - ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹצאן
ּבׁשנה ‰. הּנֹולדים על זֹו ּבׁשנה הּנֹולדים מן מעּׂשרים ְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָאין

על אחרת  החדׁש מן הארץ ּבזרע מעּׂשרין ׁשאין ּכׁשם , ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
הּׂשדה  "הּיצא ׁשּנאמר: - החדׁש על הּיׁשן מן ולא ְֱִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹהּיׁשן,
ׁשנה  על מּׁשנה ּבהמה עּׂשר ׁשאם לי, ויראה ׁשנה". ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָָׁשנה

חמר  מּפני מעׂשר, זה הרי הקּפידה - לא ׁשהרי הּקדׁשים; ת ְְְֲֲֲֳִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֻ
ׁשנה. ׁשנה ׁשּיהיה ּבפרּוׁש, ּבהמה מעׂשר על ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָּתֹורה

.Â ּבאלּול ותׁשעה עׂשרים עד ּבתׁשרי מאחד הּנֹולדים ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּכל
טלאים  חמּׁשה נֹולדּו אּלּו. על מאּלּו ּומעּׂשרין מצטרפין, -ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָ
אין  - ּבתׁשרי ּבאחד וחמּׁשה ּבאלּול, ועׂשרים ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָּבתׁשעה

ּובּתּהמצטרפין  היא הרי ׁשנתן, ּבתֹו הּולדֹות ילדּו ; ְְְְְְֲִִִִֵַָָָָָָ
להתעּׂשר. לּדיר ְְְִִִֵַַָנכנסֹות

.Êהּטבל ּכמֹו הּנֹולדים הּטלאים שאינה אין [תבואה ְְִִֵֶֶַַַָָ
ׁשּבארנּומעושרת] ּכמֹו ׁשּיתעּׂשר, עד מּמּנּו לאכל ׁשאסּור ,ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹ

עד  ּׁשּירצה, מה ּכל ולׁשחט למּכר מּתר אּלא ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָֹֹֻּבמקֹומֹו.
ּכמֹו ּכהלכתֹו, ויאכל קדׁש, הּמעׂשר ויהיה ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשּיעּׂשר;

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.Á,ּבהמה למעׂשר ּבּׁשנה זמּנים ׁשלׁשה חכמים ְְְְְֲֲִִֵַַַַָָָָָָֹקבעּו

ׁשּיעּׂשר; עד לׁשחט אֹו למּכר לֹו אסּור - מהן זמן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹּומּׁשּיּגיע
ּבחמּׁשה  זמּנים: הּׁשלׁשה הן ואּלּו מּתר. זה הרי ׁשחט, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֻואם
עצרת  קדם יֹום עׂשר ּובחמּׁשה הּפסח, קדם יֹום ֲֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹעׂשר

מאּלּו,[שבועות] זמן וכל החג; קדם יֹום עׂשר ּובחמּׁשה ,ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹ
ׁשל  ׁשהּגרנֹות אֹומר, נמצאת ּבהמה'. מעׂשר 'ּגרן ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹנקרא
חמּׁשה  ּוביֹום אדר, מחדׁש אחרֹון ּביֹום - ּבהמה ְְְֲֲֲֲִֵֵֶַַַָָָֹמעׂשר
ולּמה  אלּול. מחדׁש אחרֹון ּוביֹום העמר, מּספירת ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַָָָֹֹֹּוׁשלׁשים

ּבי  הּגרנֹות מצּויֹות קבעּו הּבהמֹות ׁשּתהיינה ּכדי אּלּו? מים ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
ּכמֹו ׁשּיעּׂשר, קדם למּכר ׁשּמּתר ּפי על ׁשאף רגלים; ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֻלעֹולי
הּמצוה. ויעׂשּו ׁשּיעּׂשרּו עד למּכר, נמנעים היּו ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹׁשּבארנּו,

.Ë למנֹות והתחיל לּדיר, הּבקר ּכל אֹו הּצאן ּכל ְְְְִִִִִִַַַָָָָֹהכניס
- מעׂשרה ּפחֹות הּדיר ּבתֹו ׁשּנׁשארּו עד עׂשירי, ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָּולקּדׁש

אחר לגרן מּניחן זה זו]הרי שנה לאּלּו[של מצטרפין והן ; ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ
יֹודע  ׁשהּוא ּפי על ואף אחד. ּבגרן הּכל ויתעּׂשרּו ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹׁשּיּולדּו,
והּנׁשאר  לּדיר, הּכל להכניס חּיב ּבּמנין, יּׁשארּו ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹׁשאּלּו

ִֵָיּׁשאר.

ה'תשע"ג  אלול ג' שישי יום

ח  ¤¤ּפרק
והּוא ‡. אחד, אחד לצאת והתחילּו לּדיר, צאן ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹהּמכניס

ׁשּבארנּו ּכמֹו אֹומֹונה לּׁשמיני וקרא ּבּמנין, וטעה , ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ

אֹו עׂשר לּׁשנים ׁשּקרא אֹו 'עׂשירי', מּמּנּו ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָלׁשּלמּטה
קרא  אם אבל נתקּדׁשּו; לא - 'עׂשירי' מּמּנּו ְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַָָָָֹלׁשּלמעלה
מּפי  זה, ודבר נתקּדׁשּו. - 'עׂשירי' עׂשר לאחד אֹו ְְְְֲִִִִִִִֶַַַַָָָָָלּתׁשיעי

רבינו]הּקּבלה ּבמעׂשר [ממשה מקּדׁשת ׁשהּטעּות נׁשמע, ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָ
ׁשּלפניהן  לא אבל מּמּנּו, וׁשּלמּטה מּמּנּו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשּלמעלה

לּתׁש קרא אפּלּו ולעׂשירי וׁשּלאחריהן. 'עׂשירי', יעי ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָ
- ּבכּונה ּבין ּבטעּות ּבין 'עׂשירי', עׂשר ולאחד ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָ'ּתׁשיעי',

מקּדׁשין. ְְְִָָָֻׁשלׁשּתן
ּבמּומֹו·. נאכל אּלא קרב, אינֹו - הּתׁשיעי ּדינם? ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָָָוהיא

מום] בו יקרב [כשיפול - עׂשר והאחד מעׂשר. והעׂשירי, ;ְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָ
ּתמּורה עֹוׂשה ואינֹו ּכׁשלמים; נסכים וטעּון [אם ׁשלמים, ְְְְְְִִִִֵֶָָָָָ

מתקדש] אינו באחר, ּכתמּורה.מחליפו עצמֹו ׁשהּוא מּפני ,ְְְִִֵֶַָ
הּבהמֹות. ּבעל הּוא הּמֹונה ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָּבּמה
ּבין  ּבּתׁשיעי ּבין וטעה לֹו, לעּׂשר ׁשליח העֹוׂשה ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָאבל
ּבלבד; הּוּדאי העׂשירי אּלא מתקּדׁש אין - עׂשר ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָּבאחד
ּכראּוי. לקּדׁש אּלא ּולהפסיד, לטעֹות ׁשליח עׂשהּו ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשּלא

ׁשאמרנּו‚. -זה נתקּדׁש 'עׂשירי', עׂשר לאחד קרא ׁשאם , ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
'עׂשירי', לעׂשירי קרא אם אבל 'ּתׁשיעי'. לעׂשירי ְְֲֲֲֲִִִִִִִִִֶָָָָָָָּכׁשּקרא
עׂשר; אחד נתקּדׁש לא - 'עׂשירי' עׂשר לאחד אחריו ְְֲֲִִִֵַַַַַַָָָָָָָָֹוקרא
ואפּלּו מעליו. 'עׂשירי' ׁשם עקר לא הּוּדאי, העׂשירי ֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹׁשהרי
עׂשר', 'אחד ולא 'עׂשירי' לא קראהּו, ולא העׂשירי, ְְְֲֲִִִִַַָָָָָָָֹֹֹיצא
- 'עׂשירי' ּוקראהּו עׂשר, אחד יצא ּכ ואחר ׁשתק, ְְֲִִֶַַַַַָָָָָָָָָאּלא

יתקּדׁש מעצמֹו ׁשהעׂשירי, נתקּדׁש; ׁשּלא לא ּפי על ואף ; ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹֹ
אין  מעליו, 'עׂשירי' ׁשם עקר ולא הֹואיל 'עׂשירי', ְְֲֲִִִִִֵֵֵַָָָָָֹקראהּו

מקּדׁש. עׂשר ְַַָָָֻאחד
ׁשניהן יצאּו„. ׁשּקרא ּבין - ּכאחד ועׂשירי ּתׁשיעי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָ

ויאכלּו מקּדׁשין; ׁשניהן - 'עׂשירי' ׁשּקראן ּבין ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָָֻ'ּתׁשיעי',
ּכאחד  עׂשר ואחד עׂשירי יצא אם וכן קרבין. ואינן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָּבמּומן,
זה  מערבין עׂשר ואחד עׂשירי הרי - 'עׂשירי' קראן אם -ְְְֲֲֲִִִִִִֵֶַַָָָָָֹ
ּבמּומן, ׁשּיאכלּו ּבׁשלמים, ׁשּנתערב מעׂשר ּכמֹו והן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָּבזה,

הּמקּדׁשין  ּפסּולי ּבהלכֹות ׁשּבארנּו 'אחד ּכמֹו קראן ואם ; ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֻ
ויאכלּו ּבזה, זה מערבין והחּלין העׂשירי הרי - ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֻעׂשר'

ְָּבמּומן.
.‰- וׁשני ראׁשֹון ׁשהן ׁשנים ּתחּלה ויצאּו למנֹות, ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַָָהתחיל

אם  וכן עׂשירי; זּוג ּומקּדׁש זּוג, זּוג הּכל מֹונה זה ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַֹהרי
- חמּׁשה חמּׁשה אֹו ופעם, ּפעם ּבכל ׁשל ׁשה ׁשלׁשה ְְְְֲֲִִַַַַָָָָָָָָֹֹמנין

העׂשירית  הּכת .מקּדׁש ְֲִִֵַַַָ
.Â הּׁשליׁשי וקרא 'אחד', אֹותן וקרא ׁשנים, ּבּתחּלה ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָָיצאּו

הרי  - אחד אחד ּכדרּכֹו ּומנה 'ׁשני', אחריהן ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּיצא
- הּתׁשיעי ּבמּומן: ויאכלּו מקּדׁשין, והעׂשירי ְְְְְְְֲִִִִִִִֵַַָָָָֻהּתׁשיעי
ּבּתחּלה; יצאּו ׁשנים ׁשהרי הּוּדאי, העׂשירי ׁשהּוא ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָמּפני
עׂשר  לאחד והּקֹורא עׂשר, אחד הּוא - 'עׂשירי' ׁשּקראֹו ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָוזה

נתקּדׁש ׁשּבארנּו.'עׂשירי', ּכמֹו , ְְְֲִִִֵֵֶַַ
.Ê ויצא 'עׂשרה', ואמר ראׁשֹון ׁשּיצא ּכגֹון למפרע, ְְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָָָמנין

הרי  - 'אחד' ּומנה העׂשירי ׁשּיצא עד 'ּתׁשעה', ואמר ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָׁשני
מאל  ׁשהעׂשירי קדֹוׁש; יתקּדׁשזה .יו ְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָ

.Á הּתׁשיעי - ּבּדיר העׂשירי ונׁשאר 'עׂשירי', לּתׁשיעי ְְְְֲֲִִִִִִִִִִַַַַָָָקרא
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ׁשּלא  ּפי על אף מעׂשר, - ּבּדיר ׁשּנׁשאר וזה ּבמּומֹו, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹיאכל
ּבררֹו ולא מת [קידשו]יצא מתקּדׁש. מאליו ׁשהעׂשירי, ; ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָֹ

ׁשּיצאּו הּׁשמֹונה וכל ּבמּומֹו; יאכל הּתׁשיעי ּבּדיר, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָהעׂשירי
לּקרב  ׁשּלהן עׂשירי נתקּדׁש ׁשּלא ּפי על ואף ּפטּורין, ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹונמנּו

ּפֹוטר הראּוי ׁשהּמנין - ׁשּיצא קדם מת שהיו אּלא -] ְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹ
פטורים] להיות .ראויים

.Ë ּומת ,והֹול מֹונה והיה לּדיר, טלאים עׂשרה ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָהכניס
עׂשירי, ּומקּדׁש ּכדרּכֹו ּומׁשלים מֹונה - הּמנּויין מן ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָאחד

ּתׁשעה  אּלא חּיים עּתה ׁשם ׁשאין ּפי על .אף ְִִִֵֶֶַַַַָָָָ
.È מּפני ּפטּורין, ׁשּנמנּו אּלּו - הּדיר ׁשּבתֹו מאּלּו אחד ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָמת

הפריׁש ׁשּלא ּפי על אף ּפֹוטר, למעׂשר הראּוי ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשהּמנין
לגרן  מּניחן - הּדיר ׁשּבתֹו ואּלּו ׁשּבארנּו; ּכמֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹעליהם,
עׂשר  ארּבעה לֹו ׁשהיּו מי וכן לאחרים. ׁשּיצטרפּו עד ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָאחר,
ּבפתח  אֹותן ּומנה ארּבעה, ויצאּו לּדיר, והכניסן ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָָטלאים,
ׁשם  ונׁשארּו אחר, מּפתח אֹותן ּומנה ׁשּׁשה ויצאּו ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָזה,
מן  הּנׁשארים הארּבעה יצאּו אם - הּדיר ּבתֹו ְְְְְִִִִִַַַַָָָָָָָארּבעה
ּפטּורין; וכּלן אחד, מהם נֹוטל - הּׁשּׁשה ּבֹו ׁשּיצאּו ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻהּפתח
הראּוי  מנין ראׁשֹון, מּפתח ּתחּלה ׁשּיצאּו הארּבעה ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָׁשאֹותן
ׁשּיצאּו הּפתח מן הּנׁשארים הארּבעה אּלּו יצאּו ואם ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָּפטרן.
ּבּתחּלה, ׁשּיצאּו הארּבעה אֹותם הרי - ּתחּלה הארּבעה ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָָָָּבֹו
ׁשּכל  ּפטּורין, ׁשני, ּבפתח אחריהם ׁשּיצאּו הּׁשּׁשה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָואֹותם
ׁשם  נׁשארּו ׁשהרי למעׂשר, הראּוי מנין נמנה מהם ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָאחד

א  הארּבעה ּבּדיר אּלּו אבל ּולעּׂשר; הּמנין להׁשלים חרים ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָ
אינֹו - הראׁשֹון מּפתח ונמנּו ׁשּיצאּו ּפי על אף - ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָׁשּנׁשארּו
ארּבעה  יצאּו אחר. לגרן מצטרפין לפיכ הראּוי, ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָֹמנין
אם  - ׁשּׁשה ׁשם ונׁשארּו ׁשני, מּפתח וארּבעה זה, ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָמּפתח
אחד  מהם נֹוטל - הּפתחים מּׁשני מאחד הּׁשּׁשה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָיצאּו
- הּפתחים ּבׁשני הּׁשּׁשה יצאּו ואם ּפטּורין. וכּלן ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָֻמעׂשר,
ּתחּלה  ׁשּיצאּו והּׁשמֹונה אחר, לגרן מצטרפין הּׁשּׁשה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹהרי
הראּוי  מנין נמנּו מהן ארּבעה ׁשּכל ּפטּורין; ּומּכאן ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָמּכאן
נׁשארים  ׁשם היּו ׁשּׁשה ׁשהרי ּולעּׂשר, עׂשרה עליו ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָלהׁשלים

הּדיר  ּבתֹו. ְִַ
.‡È ּתׁשעה ויצאּו הּדיר, ּבתֹו טלאים עׂשר ּתׁשעה לֹו ְְְְְְִִִִַָָָָָָָהיּו

מעׂשר, לׁשם האחד נֹוטל - ׁשני ּבפתח ותׁשעה זה, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבפתח
הראּוי  מנין נמנּו הּתׁשעה ׁשאֹותם ּפטּורין; .וכּלן ְְְְְִִִִֶַָָָָָָֻ

.·È וחזר הּדיר מן ורּבֹו ראׁשֹו הּטלה והֹוציא מֹונה, ְְְִִִֶֶַַַָָָָֹֻהיה
ּדבר  לכל ּכמנּוי הּוא הרי -. ְְֲֵָָָָ

.‚Èאֹו עּמֹו, ׁשּדּבר חברֹו מּפני הּמנין והפסיק מֹונה, ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָהיה
אחר  מנינֹו ּומׁשלים חֹוזר זה הרי - ׁשּבת לילי ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשחׁשכה

ּכ. ָ
.„È וקפץ עׂשירי, ּומקּדׁש אחד, אחד הּיֹוצאין מֹונה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהיה

א  לתֹו הּדיר, לתֹו הּמנּויין מן נמנּואחד לא ׁשעדין ּלּו ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָֹ
הּוא  אם ספק מהם אחד ׁשּכל הּכל; נפטרּו - נתעּׂשרּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹולא
ּפטּורין  הּמנּויין ׁשּכל ּבארנּו ּוכבר אחר, אֹו ׁשּקפץ .הּמנּוי ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

.ÂË עד ירעּו ּכּלן - הּדיר לתֹו העׂשירּיים מן אחד ְְֲִִִִִִֶַַַָָָָֻקפץ
ּבמּומן  ויאכלּו מּום, ּבהן .ׁשּיּפל ְְְִֵֶֶָָָֹ

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

-zepaxwdxtq
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ׁשּיקריב  (א) פרטן: הּוא וזה עׂשה; מצוֹות חמׁש ּבכללן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָיׁש
אׁשם  ׁשּיקריב (ב) ׁשגגתֹו; על קבּועה חּטאת קרּבן ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָָהּיחיד
לֹו ׁשּיּודע עד חטא, לא אם חטא אם לֹו נֹודע ׁשּלא ִִִִֶֶַַַָָָָָֹֹמי
ׁשּיקריב  (ג) ּתלּוי'; 'אׁשם הּנקרא הּוא וזה חּטאתֹו, ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָויביא
'אׁשם  הּנקרא הּוא וזה ידּועֹות, עברֹות על אׁשם ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָהחֹוטא
אם  ידּועֹות; עברֹות על קרּבן החֹוטא ׁשּיקריב (ד) ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָוּדאי';
עׂשירית  אֹו עֹוף - עני היה ואם ּבהמה, - עׁשיר ְְֲִִִִִֵָָָָָָָהיה
ׁשּיקריבּו (ה) ויֹורד'; עֹולה 'קרּבן הּנקרא הּוא וזה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָהאיפה;
מן  ּבאחת ּכהלכה ׁשּלא והֹורּו טעּו אם קרּבן, ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָֹהּסנהדרין

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ּובאּור ְְֲִִִֵֵֵַָהחמּורֹות.

א ¤¤ּפרק
ׁשּיׁש‡. תעׂשה לא מּמצוֹות אחת על ּבׁשגגה העֹובר ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּכל

קרּבן  להקריב חּיב זה הרי - ּכרת עליה ׁשחּיבין מעׂשה ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָּבּה
ׁשגגתֹו. על חּטאתֹו ׁשּיקריב היא עׂשה ּומצות ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָחּטאת,

ׁשגגתּה·. על חּיבין ּכרת, זד ֹונּה על ׁשחּיבין עברה ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָוכל
מגּדף עברֹות, מּׁשלׁש חּוץ - ה']חּטאת מילה [את ּומבּטל ְְֲִִֵֵֵַַַָָָֹ

עׂשה, מצוֹות ׁשהן מּפני - והּמילה הּפסח ּפסח; ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָוקרּבן
ׁשּנאמר: תעׂשה, לא ׁשגגת על אּלא חּטאת מביאין ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹואין
מּפני  - והמגּדף תעׂשינה"; לא אׁשר ה' מּמצֹות ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ"אחת
מגּדף, יצא ּבׁשגגה", "לעׂשה ונאמר: מעׂשה, ּבֹו ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשאין
ּבאלֹוּה זרה עבֹודה עליו המקּבל ,לפיכ מעׂשה. ּבֹו ְְֱֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשאין
אם  - נסקל מזיד היה ואם ּכרת, חּיב ׁשהּוא ּפי על אף -ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ
מעׂשה, עׂשה ׁשּלא לפי הּקרּבן; מן ּפטּור ּבׁשגגה, ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹקּבל

וכּו'". אחת "ּבעׂשתּה ְְֱֲֶַַַַָֹונאמר:
ׁשּבארנּו‚. ּכרתֹות מּׁשלׁש חּוץ ׁשּבּתֹורה ּכרתֹות אם ּכל - ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ

קבּועה; חּטאת מביא ּבׁשגגה, מהן אחת על הּיחיד ְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָעבר
מּטמא  ׁשּׁשניהם חּוץ - לּמקּדׁש ׁשּנכנס וטמא קדׁש, ׁשאכל ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

ּכמֹו ויֹורד, עֹולה קרּבן אּלא קבּועה, חּטאת מביאין ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָאין
ְִֵֶָׁשּיתּבאר.

וקרּבן „. ּבלבד. הּבהמה מן הּבאה היא קבּועה, ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָחּטאת
עׁשיר  היה אם אּלא קבּוע; ׁשאינֹו הּקרּבן הּוא ויֹורד, ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָעֹולה
אֹו עֹוף, מביא - עני היה ואם ּבהמה, חּטאת מביא -ְְִִִִֵֵֵַָָָָָ

האיפה מנחה]עׂשירית למד,[- נמצאת ׁשּיתּבאר. ּכמֹו , ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶָָָָָ
קבּועה, חּטאת ׁשגגתן על מביא ׁשהּיחיד העברֹות ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָׁשּכל
והּבא  (ב) אּמֹו, על הּבא (א) הן: ואּלּו וארּבעים; ְְְְִִֵֵַַַַָָָָֹׁשלׁש
אם  על והּבא (ד) אּמּה, אם על והּבא (ג) אׁשּתֹו, אם ְְְִִֵֵֵַַַַַָָָעל
והּבא  (ז) ּבּתֹו, ּבת על והּבא (ו) ּבּתֹו, על הּבא (ה) ְְִִִַַַַַַָָָָָאביה,
ּבת  על והּבא (ט) אׁשּתֹו, ּבת על והּבא (ח) ּבנֹו, ּבת ְְְְִַַַַַַַַָָעל
אחֹותֹו, על הּבא (יא) ּבנּה, ּבת על והּבא (י) ְְֲִַַַַַָָָָּבּתּה,
על  והּבא (יג) אביו, אׁשת ּבת ׁשהיא אחֹותֹו על והּבא ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָ(יב)
על  והּבא (טו) אּמֹו, אחֹות על והּבא (יד) אביו, ְְֲֲִִַַַַָָָאחֹות
על  והּבא (יז) אביו, אׁשת על והּבא (טז) אׁשּתֹו, ְְְֲִִֵֶַַַַָָָאחֹות
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מיל ‚. עׂשר ׁשּׁשה ואחד אחד ּכל ּובין עדרים, ׁשלׁשה ְְֲִִִֵֶֶָָָָָָָָָֹהיּו
ותׁשעה  מּכאן, ּתׁשעה היּו ּכיצד? מצטרפין. ׁשלׁשּתן הרי -ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָָָ
ונכנסין  מצטרפין ׁשלׁשּתן הרי - ּבאמצע ואחד ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָָמּכאן,

להתעּׂשר  .לּדיר ְְִִֵַַ
על „. הּבקר מן ולא הּבקר, על הּצאן מן מעּׂשרין ְְְִִִֵַַַַַַָָָָֹֹאין

העּזים  ּומן העּזים, על הּכבׂשים מן מעּׂשרין אבל ְְְֲִִִִִִִִַַַַָָָָֹהּצאן;
הּכבׂשים  מׁשמע על ּכל וצאן", ּבקר מעׂשר "וכל ׁשּנאמר: , ְְְְֱִֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ

אחד. ּכמין הם והרי 'ׂשה', נקראים ׁשּׁשניהם אחד; - ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹצאן
ּבׁשנה ‰. הּנֹולדים על זֹו ּבׁשנה הּנֹולדים מן מעּׂשרים ְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָאין

על אחרת  החדׁש מן הארץ ּבזרע מעּׂשרין ׁשאין ּכׁשם , ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
הּׂשדה  "הּיצא ׁשּנאמר: - החדׁש על הּיׁשן מן ולא ְֱִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹהּיׁשן,
ׁשנה  על מּׁשנה ּבהמה עּׂשר ׁשאם לי, ויראה ׁשנה". ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָָׁשנה

חמר  מּפני מעׂשר, זה הרי הקּפידה - לא ׁשהרי הּקדׁשים; ת ְְְֲֲֲֳִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֻ
ׁשנה. ׁשנה ׁשּיהיה ּבפרּוׁש, ּבהמה מעׂשר על ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָּתֹורה

.Â ּבאלּול ותׁשעה עׂשרים עד ּבתׁשרי מאחד הּנֹולדים ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּכל
טלאים  חמּׁשה נֹולדּו אּלּו. על מאּלּו ּומעּׂשרין מצטרפין, -ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָ
אין  - ּבתׁשרי ּבאחד וחמּׁשה ּבאלּול, ועׂשרים ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָּבתׁשעה

ּובּתּהמצטרפין  היא הרי ׁשנתן, ּבתֹו הּולדֹות ילדּו ; ְְְְְְֲִִִִֵַָָָָָָ
להתעּׂשר. לּדיר ְְְִִִֵַַָנכנסֹות

.Êהּטבל ּכמֹו הּנֹולדים הּטלאים שאינה אין [תבואה ְְִִֵֶֶַַַָָ
ׁשּבארנּומעושרת] ּכמֹו ׁשּיתעּׂשר, עד מּמּנּו לאכל ׁשאסּור ,ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹ

עד  ּׁשּירצה, מה ּכל ולׁשחט למּכר מּתר אּלא ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָֹֹֻּבמקֹומֹו.
ּכמֹו ּכהלכתֹו, ויאכל קדׁש, הּמעׂשר ויהיה ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשּיעּׂשר;

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.Á,ּבהמה למעׂשר ּבּׁשנה זמּנים ׁשלׁשה חכמים ְְְְְֲֲִִֵַַַַָָָָָָֹקבעּו

ׁשּיעּׂשר; עד לׁשחט אֹו למּכר לֹו אסּור - מהן זמן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹּומּׁשּיּגיע
ּבחמּׁשה  זמּנים: הּׁשלׁשה הן ואּלּו מּתר. זה הרי ׁשחט, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֻואם
עצרת  קדם יֹום עׂשר ּובחמּׁשה הּפסח, קדם יֹום ֲֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹעׂשר

מאּלּו,[שבועות] זמן וכל החג; קדם יֹום עׂשר ּובחמּׁשה ,ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹ
ׁשל  ׁשהּגרנֹות אֹומר, נמצאת ּבהמה'. מעׂשר 'ּגרן ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹנקרא
חמּׁשה  ּוביֹום אדר, מחדׁש אחרֹון ּביֹום - ּבהמה ְְְֲֲֲֲִֵֵֶַַַָָָֹמעׂשר
ולּמה  אלּול. מחדׁש אחרֹון ּוביֹום העמר, מּספירת ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַָָָֹֹֹּוׁשלׁשים

ּבי  הּגרנֹות מצּויֹות קבעּו הּבהמֹות ׁשּתהיינה ּכדי אּלּו? מים ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
ּכמֹו ׁשּיעּׂשר, קדם למּכר ׁשּמּתר ּפי על ׁשאף רגלים; ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֻלעֹולי
הּמצוה. ויעׂשּו ׁשּיעּׂשרּו עד למּכר, נמנעים היּו ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹׁשּבארנּו,

.Ë למנֹות והתחיל לּדיר, הּבקר ּכל אֹו הּצאן ּכל ְְְְִִִִִִַַַָָָָֹהכניס
- מעׂשרה ּפחֹות הּדיר ּבתֹו ׁשּנׁשארּו עד עׂשירי, ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָּולקּדׁש

אחר לגרן מּניחן זה זו]הרי שנה לאּלּו[של מצטרפין והן ; ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ
יֹודע  ׁשהּוא ּפי על ואף אחד. ּבגרן הּכל ויתעּׂשרּו ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹׁשּיּולדּו,
והּנׁשאר  לּדיר, הּכל להכניס חּיב ּבּמנין, יּׁשארּו ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹׁשאּלּו

ִֵָיּׁשאר.

ה'תשע"ג  אלול ג' שישי יום

ח  ¤¤ּפרק
והּוא ‡. אחד, אחד לצאת והתחילּו לּדיר, צאן ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹהּמכניס

ׁשּבארנּו ּכמֹו אֹומֹונה לּׁשמיני וקרא ּבּמנין, וטעה , ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ

אֹו עׂשר לּׁשנים ׁשּקרא אֹו 'עׂשירי', מּמּנּו ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָלׁשּלמּטה
קרא  אם אבל נתקּדׁשּו; לא - 'עׂשירי' מּמּנּו ְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַָָָָֹלׁשּלמעלה
מּפי  זה, ודבר נתקּדׁשּו. - 'עׂשירי' עׂשר לאחד אֹו ְְְְֲִִִִִִִֶַַַַָָָָָלּתׁשיעי

רבינו]הּקּבלה ּבמעׂשר [ממשה מקּדׁשת ׁשהּטעּות נׁשמע, ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָ
ׁשּלפניהן  לא אבל מּמּנּו, וׁשּלמּטה מּמּנּו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשּלמעלה

לּתׁש קרא אפּלּו ולעׂשירי וׁשּלאחריהן. 'עׂשירי', יעי ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָ
- ּבכּונה ּבין ּבטעּות ּבין 'עׂשירי', עׂשר ולאחד ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָ'ּתׁשיעי',

מקּדׁשין. ְְְִָָָֻׁשלׁשּתן
ּבמּומֹו·. נאכל אּלא קרב, אינֹו - הּתׁשיעי ּדינם? ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָָָוהיא

מום] בו יקרב [כשיפול - עׂשר והאחד מעׂשר. והעׂשירי, ;ְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָ
ּתמּורה עֹוׂשה ואינֹו ּכׁשלמים; נסכים וטעּון [אם ׁשלמים, ְְְְְְִִִִֵֶָָָָָ

מתקדש] אינו באחר, ּכתמּורה.מחליפו עצמֹו ׁשהּוא מּפני ,ְְְִִֵֶַָ
הּבהמֹות. ּבעל הּוא הּמֹונה ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָּבּמה
ּבין  ּבּתׁשיעי ּבין וטעה לֹו, לעּׂשר ׁשליח העֹוׂשה ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָאבל
ּבלבד; הּוּדאי העׂשירי אּלא מתקּדׁש אין - עׂשר ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָּבאחד
ּכראּוי. לקּדׁש אּלא ּולהפסיד, לטעֹות ׁשליח עׂשהּו ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשּלא

ׁשאמרנּו‚. -זה נתקּדׁש 'עׂשירי', עׂשר לאחד קרא ׁשאם , ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
'עׂשירי', לעׂשירי קרא אם אבל 'ּתׁשיעי'. לעׂשירי ְְֲֲֲֲִִִִִִִִִֶָָָָָָָּכׁשּקרא
עׂשר; אחד נתקּדׁש לא - 'עׂשירי' עׂשר לאחד אחריו ְְֲֲִִִֵַַַַַַָָָָָָָָֹוקרא
ואפּלּו מעליו. 'עׂשירי' ׁשם עקר לא הּוּדאי, העׂשירי ֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹׁשהרי
עׂשר', 'אחד ולא 'עׂשירי' לא קראהּו, ולא העׂשירי, ְְְֲֲִִִִַַָָָָָָָֹֹֹיצא
- 'עׂשירי' ּוקראהּו עׂשר, אחד יצא ּכ ואחר ׁשתק, ְְֲִִֶַַַַַָָָָָָָָָאּלא

יתקּדׁש מעצמֹו ׁשהעׂשירי, נתקּדׁש; ׁשּלא לא ּפי על ואף ; ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹֹ
אין  מעליו, 'עׂשירי' ׁשם עקר ולא הֹואיל 'עׂשירי', ְְֲֲִִִִִֵֵֵַָָָָָֹקראהּו

מקּדׁש. עׂשר ְַַָָָֻאחד
ׁשניהן יצאּו„. ׁשּקרא ּבין - ּכאחד ועׂשירי ּתׁשיעי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָ

ויאכלּו מקּדׁשין; ׁשניהן - 'עׂשירי' ׁשּקראן ּבין ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָָֻ'ּתׁשיעי',
ּכאחד  עׂשר ואחד עׂשירי יצא אם וכן קרבין. ואינן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָּבמּומן,
זה  מערבין עׂשר ואחד עׂשירי הרי - 'עׂשירי' קראן אם -ְְְֲֲֲִִִִִִֵֶַַָָָָָֹ
ּבמּומן, ׁשּיאכלּו ּבׁשלמים, ׁשּנתערב מעׂשר ּכמֹו והן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָּבזה,

הּמקּדׁשין  ּפסּולי ּבהלכֹות ׁשּבארנּו 'אחד ּכמֹו קראן ואם ; ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֻ
ויאכלּו ּבזה, זה מערבין והחּלין העׂשירי הרי - ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֻעׂשר'

ְָּבמּומן.
.‰- וׁשני ראׁשֹון ׁשהן ׁשנים ּתחּלה ויצאּו למנֹות, ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַָָהתחיל

אם  וכן עׂשירי; זּוג ּומקּדׁש זּוג, זּוג הּכל מֹונה זה ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַֹהרי
- חמּׁשה חמּׁשה אֹו ופעם, ּפעם ּבכל ׁשל ׁשה ׁשלׁשה ְְְְֲֲִִַַַַָָָָָָָָֹֹמנין

העׂשירית  הּכת .מקּדׁש ְֲִִֵַַַָ
.Â הּׁשליׁשי וקרא 'אחד', אֹותן וקרא ׁשנים, ּבּתחּלה ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָָיצאּו

הרי  - אחד אחד ּכדרּכֹו ּומנה 'ׁשני', אחריהן ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּיצא
- הּתׁשיעי ּבמּומן: ויאכלּו מקּדׁשין, והעׂשירי ְְְְְְְֲִִִִִִִֵַַָָָָֻהּתׁשיעי
ּבּתחּלה; יצאּו ׁשנים ׁשהרי הּוּדאי, העׂשירי ׁשהּוא ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָמּפני
עׂשר  לאחד והּקֹורא עׂשר, אחד הּוא - 'עׂשירי' ׁשּקראֹו ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָוזה

נתקּדׁש ׁשּבארנּו.'עׂשירי', ּכמֹו , ְְְֲִִִֵֵֶַַ
.Ê ויצא 'עׂשרה', ואמר ראׁשֹון ׁשּיצא ּכגֹון למפרע, ְְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָָָמנין

הרי  - 'אחד' ּומנה העׂשירי ׁשּיצא עד 'ּתׁשעה', ואמר ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָׁשני
מאל  ׁשהעׂשירי קדֹוׁש; יתקּדׁשזה .יו ְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָ

.Á הּתׁשיעי - ּבּדיר העׂשירי ונׁשאר 'עׂשירי', לּתׁשיעי ְְְְֲֲִִִִִִִִִִַַַַָָָקרא
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ׁשּלא  ּפי על אף מעׂשר, - ּבּדיר ׁשּנׁשאר וזה ּבמּומֹו, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹיאכל
ּבררֹו ולא מת [קידשו]יצא מתקּדׁש. מאליו ׁשהעׂשירי, ; ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָֹ

ׁשּיצאּו הּׁשמֹונה וכל ּבמּומֹו; יאכל הּתׁשיעי ּבּדיר, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָהעׂשירי
לּקרב  ׁשּלהן עׂשירי נתקּדׁש ׁשּלא ּפי על ואף ּפטּורין, ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹונמנּו

ּפֹוטר הראּוי ׁשהּמנין - ׁשּיצא קדם מת שהיו אּלא -] ְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹ
פטורים] להיות .ראויים

.Ë ּומת ,והֹול מֹונה והיה לּדיר, טלאים עׂשרה ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָהכניס
עׂשירי, ּומקּדׁש ּכדרּכֹו ּומׁשלים מֹונה - הּמנּויין מן ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָאחד

ּתׁשעה  אּלא חּיים עּתה ׁשם ׁשאין ּפי על .אף ְִִִֵֶֶַַַַָָָָ
.È מּפני ּפטּורין, ׁשּנמנּו אּלּו - הּדיר ׁשּבתֹו מאּלּו אחד ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָמת

הפריׁש ׁשּלא ּפי על אף ּפֹוטר, למעׂשר הראּוי ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשהּמנין
לגרן  מּניחן - הּדיר ׁשּבתֹו ואּלּו ׁשּבארנּו; ּכמֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹעליהם,
עׂשר  ארּבעה לֹו ׁשהיּו מי וכן לאחרים. ׁשּיצטרפּו עד ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָאחר,
ּבפתח  אֹותן ּומנה ארּבעה, ויצאּו לּדיר, והכניסן ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָָטלאים,
ׁשם  ונׁשארּו אחר, מּפתח אֹותן ּומנה ׁשּׁשה ויצאּו ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָזה,
מן  הּנׁשארים הארּבעה יצאּו אם - הּדיר ּבתֹו ְְְְְִִִִִַַַַָָָָָָָארּבעה
ּפטּורין; וכּלן אחד, מהם נֹוטל - הּׁשּׁשה ּבֹו ׁשּיצאּו ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻהּפתח
הראּוי  מנין ראׁשֹון, מּפתח ּתחּלה ׁשּיצאּו הארּבעה ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָׁשאֹותן
ׁשּיצאּו הּפתח מן הּנׁשארים הארּבעה אּלּו יצאּו ואם ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָּפטרן.
ּבּתחּלה, ׁשּיצאּו הארּבעה אֹותם הרי - ּתחּלה הארּבעה ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָָָָּבֹו
ׁשּכל  ּפטּורין, ׁשני, ּבפתח אחריהם ׁשּיצאּו הּׁשּׁשה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָואֹותם
ׁשם  נׁשארּו ׁשהרי למעׂשר, הראּוי מנין נמנה מהם ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָאחד

א  הארּבעה ּבּדיר אּלּו אבל ּולעּׂשר; הּמנין להׁשלים חרים ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָ
אינֹו - הראׁשֹון מּפתח ונמנּו ׁשּיצאּו ּפי על אף - ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָׁשּנׁשארּו
ארּבעה  יצאּו אחר. לגרן מצטרפין לפיכ הראּוי, ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָֹמנין
אם  - ׁשּׁשה ׁשם ונׁשארּו ׁשני, מּפתח וארּבעה זה, ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָמּפתח
אחד  מהם נֹוטל - הּפתחים מּׁשני מאחד הּׁשּׁשה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָיצאּו
- הּפתחים ּבׁשני הּׁשּׁשה יצאּו ואם ּפטּורין. וכּלן ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָֻמעׂשר,
ּתחּלה  ׁשּיצאּו והּׁשמֹונה אחר, לגרן מצטרפין הּׁשּׁשה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹהרי
הראּוי  מנין נמנּו מהן ארּבעה ׁשּכל ּפטּורין; ּומּכאן ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָמּכאן
נׁשארים  ׁשם היּו ׁשּׁשה ׁשהרי ּולעּׂשר, עׂשרה עליו ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָלהׁשלים

הּדיר  ּבתֹו. ְִַ
.‡È ּתׁשעה ויצאּו הּדיר, ּבתֹו טלאים עׂשר ּתׁשעה לֹו ְְְְְְִִִִַָָָָָָָהיּו

מעׂשר, לׁשם האחד נֹוטל - ׁשני ּבפתח ותׁשעה זה, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבפתח
הראּוי  מנין נמנּו הּתׁשעה ׁשאֹותם ּפטּורין; .וכּלן ְְְְְִִִִֶַָָָָָָֻ

.·È וחזר הּדיר מן ורּבֹו ראׁשֹו הּטלה והֹוציא מֹונה, ְְְִִִֶֶַַַָָָָֹֻהיה
ּדבר  לכל ּכמנּוי הּוא הרי -. ְְֲֵָָָָ

.‚Èאֹו עּמֹו, ׁשּדּבר חברֹו מּפני הּמנין והפסיק מֹונה, ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָהיה
אחר  מנינֹו ּומׁשלים חֹוזר זה הרי - ׁשּבת לילי ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשחׁשכה

ּכ. ָ
.„È וקפץ עׂשירי, ּומקּדׁש אחד, אחד הּיֹוצאין מֹונה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהיה

א  לתֹו הּדיר, לתֹו הּמנּויין מן נמנּואחד לא ׁשעדין ּלּו ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָֹ
הּוא  אם ספק מהם אחד ׁשּכל הּכל; נפטרּו - נתעּׂשרּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹולא
ּפטּורין  הּמנּויין ׁשּכל ּבארנּו ּוכבר אחר, אֹו ׁשּקפץ .הּמנּוי ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

.ÂË עד ירעּו ּכּלן - הּדיר לתֹו העׂשירּיים מן אחד ְְֲִִִִִִֶַַַָָָָֻקפץ
ּבמּומן  ויאכלּו מּום, ּבהן .ׁשּיּפל ְְְִֵֶֶָָָֹ

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
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ׁשּיקריב  (א) פרטן: הּוא וזה עׂשה; מצוֹות חמׁש ּבכללן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָיׁש
אׁשם  ׁשּיקריב (ב) ׁשגגתֹו; על קבּועה חּטאת קרּבן ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָָהּיחיד
לֹו ׁשּיּודע עד חטא, לא אם חטא אם לֹו נֹודע ׁשּלא ִִִִֶֶַַַָָָָָֹֹמי
ׁשּיקריב  (ג) ּתלּוי'; 'אׁשם הּנקרא הּוא וזה חּטאתֹו, ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָויביא
'אׁשם  הּנקרא הּוא וזה ידּועֹות, עברֹות על אׁשם ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָהחֹוטא
אם  ידּועֹות; עברֹות על קרּבן החֹוטא ׁשּיקריב (ד) ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָוּדאי';
עׂשירית  אֹו עֹוף - עני היה ואם ּבהמה, - עׁשיר ְְֲִִִִִֵָָָָָָָהיה
ׁשּיקריבּו (ה) ויֹורד'; עֹולה 'קרּבן הּנקרא הּוא וזה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָהאיפה;
מן  ּבאחת ּכהלכה ׁשּלא והֹורּו טעּו אם קרּבן, ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָֹהּסנהדרין

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ּובאּור ְְֲִִִֵֵֵַָהחמּורֹות.

א ¤¤ּפרק
ׁשּיׁש‡. תעׂשה לא מּמצוֹות אחת על ּבׁשגגה העֹובר ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּכל

קרּבן  להקריב חּיב זה הרי - ּכרת עליה ׁשחּיבין מעׂשה ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָּבּה
ׁשגגתֹו. על חּטאתֹו ׁשּיקריב היא עׂשה ּומצות ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָחּטאת,

ׁשגגתּה·. על חּיבין ּכרת, זד ֹונּה על ׁשחּיבין עברה ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָוכל
מגּדף עברֹות, מּׁשלׁש חּוץ - ה']חּטאת מילה [את ּומבּטל ְְֲִִֵֵֵַַַָָָֹ

עׂשה, מצוֹות ׁשהן מּפני - והּמילה הּפסח ּפסח; ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָוקרּבן
ׁשּנאמר: תעׂשה, לא ׁשגגת על אּלא חּטאת מביאין ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹואין
מּפני  - והמגּדף תעׂשינה"; לא אׁשר ה' מּמצֹות ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ"אחת
מגּדף, יצא ּבׁשגגה", "לעׂשה ונאמר: מעׂשה, ּבֹו ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשאין
ּבאלֹוּה זרה עבֹודה עליו המקּבל ,לפיכ מעׂשה. ּבֹו ְְֱֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשאין
אם  - נסקל מזיד היה ואם ּכרת, חּיב ׁשהּוא ּפי על אף -ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ
מעׂשה, עׂשה ׁשּלא לפי הּקרּבן; מן ּפטּור ּבׁשגגה, ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹקּבל

וכּו'". אחת "ּבעׂשתּה ְְֱֲֶַַַַָֹונאמר:
ׁשּבארנּו‚. ּכרתֹות מּׁשלׁש חּוץ ׁשּבּתֹורה ּכרתֹות אם ּכל - ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ

קבּועה; חּטאת מביא ּבׁשגגה, מהן אחת על הּיחיד ְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָעבר
מּטמא  ׁשּׁשניהם חּוץ - לּמקּדׁש ׁשּנכנס וטמא קדׁש, ׁשאכל ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

ּכמֹו ויֹורד, עֹולה קרּבן אּלא קבּועה, חּטאת מביאין ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָאין
ְִֵֶָׁשּיתּבאר.

וקרּבן „. ּבלבד. הּבהמה מן הּבאה היא קבּועה, ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָחּטאת
עׁשיר  היה אם אּלא קבּוע; ׁשאינֹו הּקרּבן הּוא ויֹורד, ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָעֹולה
אֹו עֹוף, מביא - עני היה ואם ּבהמה, חּטאת מביא -ְְִִִִֵֵֵַָָָָָ

האיפה מנחה]עׂשירית למד,[- נמצאת ׁשּיתּבאר. ּכמֹו , ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶָָָָָ
קבּועה, חּטאת ׁשגגתן על מביא ׁשהּיחיד העברֹות ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָׁשּכל
והּבא  (ב) אּמֹו, על הּבא (א) הן: ואּלּו וארּבעים; ְְְְִִֵֵַַַַָָָָֹׁשלׁש
אם  על והּבא (ד) אּמּה, אם על והּבא (ג) אׁשּתֹו, אם ְְְִִֵֵֵַַַַַָָָעל
והּבא  (ז) ּבּתֹו, ּבת על והּבא (ו) ּבּתֹו, על הּבא (ה) ְְִִִַַַַַַָָָָָאביה,
ּבת  על והּבא (ט) אׁשּתֹו, ּבת על והּבא (ח) ּבנֹו, ּבת ְְְְִַַַַַַַַָָעל
אחֹותֹו, על הּבא (יא) ּבנּה, ּבת על והּבא (י) ְְֲִַַַַַָָָָּבּתּה,
על  והּבא (יג) אביו, אׁשת ּבת ׁשהיא אחֹותֹו על והּבא ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָ(יב)
על  והּבא (טו) אּמֹו, אחֹות על והּבא (יד) אביו, ְְֲֲִִַַַַָָָאחֹות
על  והּבא (יז) אביו, אׁשת על והּבא (טז) אׁשּתֹו, ְְְֲִִֵֶַַַַָָָאחֹות
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על  והּבא (יט) ּבנֹו, אׁשת על והּבא (יח) אביו, אחי ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָאׁשת
על  והּבא (כא) איׁש, אׁשת על והּבא (כ) אחיו, ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָאׁשת
אביו, על הּבא (כג) זכּור, עם הּׁשֹוכב (כב) ִִִֵַַַַָָָָהּנּדה,
ּבהמה, עם הּׁשֹוכב (כה) אביו, אחי על הּבא ְֲִִִֵֵַַַָָָ(כד)
ּכרתֹות  ּכל נמצאּו עליה; הּבהמה את המביאה האּׁשה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ(כו)
עׂשר; ׁשבעה העברֹות, ּובׁשאר ועׂשרים. ׁשּׁשה ְְְְֲֲִִִִֵֶֶָָָָָָָָׁשּבעריֹות,
הּנֹותן  (ב) ּבמעׂשה, זרה עבֹודה העֹובד (א) הן: ְְֲֲֵֵֵֵֶַַָָָָואּלּו

לּמל שורפו]מּזרעֹו אינו אך ע"ז לשם באש מעבירו ,[אביו ְִֶַַֹ
אֹוב ּבעל כישוף](ג) ּבמעׂשה[מין יּדעֹוני ּבעל (ד) [מין , ְְֲִִֶַַַַַ

ּביֹום כישוף] מלאכה העֹוׂשה (ו) הּׁשּבת, את המחּלל (ה) ,ְְְֵֶֶַַַַָָָָ
האֹוכל  (ח) הּכּפּורים, ּביֹום וׁשֹותה האֹוכל (ז) ְְִִִִֵֵֶַַָָהּכּפּורים,
האֹוכל  (יא) ּדם, האֹוכל (י) חלב, האֹוכל (ט) ּבפסח, ְֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָחמץ

זמנו]נֹותר שעבר ּפּגּול[קרבן האֹוכל (יב) שנפסל , [קרבן ִֵָָ
לזמנו] חוץ לעזרה,במחשבת חּוץ קדׁשים הּׁשֹוחט (יג) ,ֲִֵַָָָָָ

המפּטם (טו) לעזרה, חּוץ קרּבן הּמעלה את [עושה](יד) ְְֲֲֵֶֶַַַַָָָָָ
הּמׁשחה הּקטרת[עבורו]ׁשמן את המפּטם (טז) ,[עבורו], ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָֹ

עברֹות  וארּבעים ׁשלׁש אּלּו הרי הּמׁשחה. ּבׁשמן הּס ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ(יז)
הּקרּבן  הּוא ּומה קבּועה. חּטאת ׁשגגתן על ְְְְִִִֶַַַַָָָָָָׁשּמביאין
- ׁשגג זרה ּבעבֹודה אם מאּלּו? ּבאחת הּׁשֹוגג ְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָׁשּמביא
'ׁשלח  ּבפרׁשת האמּורה והיא לחּטאת, ׁשנתּה ּבת עז ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָמביא
מׁשיח  ּכהן אֹו ,מל אֹו הדיֹוט, החֹוטא ׁשהיה ּבין ;'ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹל

[ - המשחה שמן משיחת ידי על שמונה בזמן גדול, -[כהן
מּׁשאר  ּבאחת ׁשגג אם אבל זרה. עבֹודה ּבׁשגגת ׁשוין ְְְְֲֲִִִִַַַַַָָָָָָָֹהּכל
עּזים, ׂשעירת מביא - הדיֹוט היה אם - וארּבעים ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָהּׁשּתים
מעם  אחד ׁשל חּטאת היא וזֹו הּכבׂשים; מן נקבה ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָאֹו
ׁשּׁשגג  הּוא הּמל ואם 'וּיקרא'. ּבפרׁשת האמּורה ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָהארץ
ּכהן  היה ואם לחּטאת. עּזים ׂשעיר מביא - מהן ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹּבאחת

ּב ּבן ּפר מביא הּוא - ּכמֹומׁשיח נׂשרף, והּוא לחּטאת, קר ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָ
ׁשם. ְִֵֶָָׁשּנתּפרׁש

מרּבין ‰. אֹו מאּלּו, ּבאחת ׁשּׁשגג יחיד ׁשּנאמר:אחד - ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻ
אנׁשי  ּכיצד? ּבׁשגגה". לעׂשה לכם, ּתהיה אחת ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ"ּתֹורה
הּכּפּורים, יֹום הּוא והרי חל, ׁשהּיֹום ודּמּו ׁשּׁשגגּו ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָֹמדינה
ׁשּתי  מביא ואחד אחד ּכל - מלאכה ועׂשּו אכלּו ְְְְְְִֵֵֶֶָָָָָָָָֻוכּלן
והקטירּו ּכּלן ׁשגגּו אם וכן ׂשעירֹות; אֹו ּכבׂשֹות ְְְְְְִִִִֵַָָָָֻחּטאֹות,
ּבת  עז מביא העֹובדים מן ואחד אחד ּכל - זרה  ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָלעבֹודה

לחּטאת. ְְַָָָׁשנתּה

ב  ¤¤ּפרק
ׁשֹוגג ‡. ׁשּיהיה עד ׁשגגתֹו, על חּטאת חּיב אדם ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָאין

אֹו ּבּסֹוף, והזיד ּבּתחּלה ׁשגג אם אבל סֹוף; ועד ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָמּתחּלה
ּכיצד? חּטאת. מּקרּבן ּפטּור - ּבּסֹוף וׁשגג ּבּתחּלה ְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָהזיד

ּבׁשּבת לרׁשּות מרׁשּות חפץ ׁשהֹוציא מרשות ּכגֹון [כגון: ְְְְִִֵֵֶֶַָ
הרבים] לרשות עקרהיחיד היחיד], והּניח [מרשות ּבזדֹון ְְִִַַָָ

הרבים] -[ברשות ּבזדֹון והּניח ּבׁשגגה ׁשעקר אֹו ְְְְִִִִֶַַָָָָָָּבׁשגגה,
ּכּיֹוצא  ּכל וכן ּבׁשגגה. ויּניח ּבׁשגגה ׁשּיעקר עד ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹּפטּור;

ֶָּבזה.
תעׂשה·. ּבלא ׁשהיא וידע עברה, אסורה]עבר אבל [- , ְְֲֲֲִֵֶֶַַַָָָָֹ

ּומב  ׁשגגה, זֹו הרי - ּכרת עליה ׁשחּיבין יֹודע יא אינֹו ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
ידע  ולא ּבּקרּבן, וׁשגג ּבכרת, ׁשהיא ידע אם אבל ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָָֹחּטאת;
ׁשּׁשגגת  מזיד; זה הרי - לאו אם קרּבן, עליה חּיבין ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָאם

ּכרת. עליהן ׁשחּיבין אּלּו ּבעברֹות ׁשגגה אינּה ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָקרּבן,
ׁשל‚. עצמֹו לֹו נֹודע ׁשּלא איזה]מי אף [- - ׁשחטא חטא ְְִֵֶֶֶַַַָָֹ

ּכרת, ּבֹו ׁשּיׁש תעׂשה לא על ׁשעבר ּבוּדאי ׁשּידע ּפי ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹעל
ּבּה", חטא "אׁשר ׁשּנאמר: חּטאת, מּקרּבן ּפטּור זה ְֱֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָהרי

ונֹותר חלב ּכיצד? ּבֹו. ׁשחטא החטא ׁשּידע הקרבן עד מן -] ְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
אכילתו] זמן ידּוע אחר ואין מהן, אחד את ואכל ְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָלפניו,

על  ּובא וׁשגג ּבּבית, עּמֹו ואחֹותֹו נּדה אׁשּתֹו אכל, ְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָאיזה
הּכּפּורים  ויֹום ׁשּבת ּבעל, מהן איזֹו ידּוע ואין מהן, ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָאחת
מהן  ּבאיזה ידּוע ואין מהן, ּבאחד מלאכה ועׂשה ְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָלפניו,

חּטאת. מּקרּבן ּפטּור זה הרי - ְֲִֵֶַַָָָָָעׂשה
מביא חטא „. זה הרי - ּוׁשכחֹו וחזר חטאֹו, לֹו ונֹודע , ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָ

ּׁשהּוא מה לׁשם חטא חּטאת איזה עבור שיהיה אומר -] ְֵֶַַָ
הּנאכלֹות.שחטא] חּטאֹות ּכׁשאר ותאכל ,ְְֱִֵֵֶַַָָָָ

ּבׁשם‰. חּיב.[איסור]ׁשגג - ּגּופין ׁשני והן מהן, אחד ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
נּדֹות, ׁשּתי היא;ּכיצד? איזֹו ידּוע ואין מהן, ּבאחת וׁשגג ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָ

- היא איזֹו ידּוע ואין מהן, ּבאחת וׁשגג אחיֹותיו, ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָׁשּתי
ּדֹומה? זה למה חטא. ׁשל עצמֹו ידע ׁשהרי חּטאת, ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָחּיב
נר  איזֹו ידּוע ואין מהן, אחת ׁשּכּבה ּדֹולקֹות נרֹות ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָלׁשּתי

ּתמחּויין לׁשני אֹו מאחד [קערות]היא, ׁשאכל חלב ׁשל ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
ּכל  וכן חּיב. ׁשהּוא - אכל ּתמחּוי מאיזה ידּוע ואין ְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמהן,

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.Âקבּועה חּטאת המחּיב ועׂשה [רגילה]ּכל ׁשגגתֹו, על ְְְְִַַַָָָָָָָֻ

לֹו היתה ׁשּלא ּפי על אף - ׁשחטא אחר לֹו ונֹודע ְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָֹּבׁשגגה,
ּכיצד? חּטאת. חּיב זה הרי הּוא, חטא ׁשּזה ּבּתחּלה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָידיעה
הם  מה יֹודע ואינֹו וגדל הּגֹוים, לבין ׁשּנׁשּבה ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָּתינֹוק
ודם  חלב ואכל ּבׁשּבת, מלאכה ועׂשה ּדתם, ולא ְְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָָָָָָֹיׂשראל
ּכל  על ּומצּוה יׂשראלי, ׁשהּוא לֹו ּכׁשּיּודע - ּבהן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻוכּיֹוצא
ּכל  וכן ועברה. עברה ּכל על חּטאת להביא חּיב ְְֲֲִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָאּלּו,

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.Ê חּיב - אסּורֹות ּבמאכלֹות אֹו ּבעריֹות, ּכּונה ּבלא ְְֲֲֲֵַַַַַָָָָָֹהּׁשֹוגג

מחּטאת  ּפטּור ּובׁשּבת, עם חּטאת; מתעּסק היה ּכיצד? . ְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָָ
עליו; ערוה היא והרי לבעילה, ּכּונה ּבלא ּובעלּה ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָָָֹאּׁשה,
אכילה  לׁשם ּכּונה ּבלא ּובלעֹו הּוא, רק ׁשּבפיו ׁשּזה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹּדּמה
נתּכּון  חּטאת. חּיב זה הרי - חלב הּוא והרי ְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבעֹולם,

ּכּונה [בשבת] ּבלא המחּבר את וחת הּתלּוׁש, את ְְְְְִֶֶַַַַַַָָָָָֹֻלהגּביּה
ּכמֹו ּתֹורה, אסרה מחׁשבת מלאכת ּפטּור; - ְְְֲֲִֶֶֶֶַַָָָָָלחתיכתֹו

ּבמקֹומֹו. ְְִֵֶַׁשּבארנּו
.Á נעׂשית עׂשּיתּה ּובכלל הּמצוֹות, מן מצוה העֹוׂשה ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָּכל

מּקרּבן  ּפטּור זה הרי - ּבׁשגגה ּכרת, עליה ׁשחּיבין ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָעברה
ּברׁשּות  ׁשעׂשה מּפני יבמּתֹוחּטאת, על הּבא ּכיצד? [אשת . ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָ

בנים] בלא שמת הרי אחיו - ידע לא והּוא נּדה, היא והרי ,ְֲֲִִֵֵַַָָֹ
נּדה  היא והרי אׁשּתֹו, על ּבא אם אבל מחּטאת. ּפטּור ְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָזה
אבל  יבעל; ּכ ואחר ׁשאלּה, ׁשּלא מּפני חּטאת: חּיב -ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָֹֹ
לֹו ׁשהיּו מי וכן לּה. ׁשּיׁשאל ּכדי ּבּה רגיל אינֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָיבמּתֹו,
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ׁשּבת  ּבערב למּול ואחד ּבׁשּבת למּול אחד ּתינֹוקֹות, ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשני
ּפטּור  - ּבׁשּבת ׁשניהם ּומל וׁשכח, הּׁשּבת, אחר ְְְֵֶַַַַַַָָָָָאֹו
ּבׁשּבת, מהן אחד למּול רׁשּות לזה יׁש ׁשהרי ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָמחּטאת;
ׁשהם  ּפי על אף עׂשה; ּומצוה אצלֹו, היא ּדחּויה ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָוׁשּבת
לא  אם אבל מדקּדק. אינֹו ּבהּול, ּוזמּנֹו הֹואיל ּגּופין, ְְְְֲִִִֵֵֵַַָָֹׁשני
מי  ּבׁשּבת ּומל וׁשכח ּבׁשּבת, למּול ראּוי מהן אחד ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָָָהיה

חּטאת. חּיב - ּבׁשּבת למּולֹו ראּוי ְְֵֶַַַָָָָׁשאינֹו
.Ëמומחה]אּמן ּביֹום [מוהל הּיֹום לפנֹות למּול ׁשּבא ְְִֶַָָָֻ

ואם  ׁשּתמּול, ּכדי ּבּיֹום ּפנאי נׁשאר 'לא לֹו: ואמרּו ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָֹהּׁשּבת,
חֹובל  ונמצאת הּׁשּבת, יציאת עד ּתׁשלים לא למּול ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָֹּתתחיל
ּובמהרה  וזריז, אני 'רגיל ואמר: מצוה', עֹוׂשה ולא ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָֹּבׁשּבת
זה  הרי - הּׁשּבת יציאת עד אּלא הׁשלים לא אם - ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹאמּול'

ּבֹו. התרּו ׁשהרי חּטאת, ְֲִֵֶַַָָחּיב
.Èהרבים]הּמֹוציא לרשות היחיד ּביֹום [מרשות הּלּולב את ְִֶַַָ

ּבׁשּבת להיֹות ׁשחל חג ׁשל הראׁשֹון המקדש,טֹוב בזמן -] ְְִִֶֶַָָָָ
בשבת] גם נוטלין ּבֹושהיו לצאת ּכדי המצוה], ,[חובת ְֵֵָ

ׁשהרי  ּפטּור, - ּבׁשֹוגג הרּבים ּברׁשּות אּמֹות ארּבע ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַָָוהעבירֹו
עׂשר  ארּבעה ּביֹום הּפסח את הּׁשֹוחט וכן הֹוציא. ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָּברׁשּות
הּבעלים  ׁשּמׁשכּו ּכן אחר לֹו ונֹודע ּבׁשּבת, להיֹות ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָׁשחל

ידיהן בו]את קדם [מהשותפות נטמאּו אֹו ׁשּמתּו אֹו ְְְִֵֵֶֶֶֶֹ
ראה  אֹו מעים נקּוב ּכגֹון ּבּסתר, טרפה ׁשּנמצא אֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָׁשחיטה,
ּבעל  נמצא אם אבל ּברׁשּות; ׁשּׁשחט מּפני ּפטּור, זה הרי -ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
מּפני  חּטאת, חּיב זה הרי - ּגלּויה טרפה ׁשהיתה אֹו ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָמּום,

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן יׁשחט. ּכ ואחר לבּדק לֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֹׁשהיה
.‡Èלׁשמֹו ׁשּלא ּבׁשּבת הּפסח את קרבן ׁשחט לשם -] ְְִֶֶֶַַַַָָֹ

ׁשמֹואחר] ׁשעקירת ּכׁשר; ׁשהּזבח מּפני ּפטּור, - ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָּבטעּות
ּפסּולי  ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו עקירה, אינּה - ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָּבטעּות

ְִַָֻהּמקּדׁשין.
.·È ראּויין אם - ּבטעּות ּפסח לׁשם אחרים זבחים ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָׁשחט

ׁשּׁשחט  מּפני חּטאת, מּקרּבן ּפטּור - ּפסח לקרּבן ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהם
ׁשּתים  ּבן אֹו נקבה ׁשהיתה ּכגֹון ראּויין, אינם אם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָּברׁשּות;
ׁשגג  אם וכן הּפסח. למצות ראּוי אינֹו ׁשהרי חּטאת, חּיב -ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

ּבׁשּבת לשם]ּוׁשחטֹו לאֹוכליו[- יכולים ׁשּלא שלא [אנשים ְְְְֶַָָָֹ
חולים] כגון אֹולאכול למנּוייו, לערלים,[בעליו]ׁשּלא אֹו , ְֲִִֵֶַָֹ

לאֹוכליו, וׁשּלא לאֹוכליו ׁשחטֹו חּטאת. חּיב - לטמאים ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָֹאֹו
לטמאים  ולערלים, למּולים למנּוייו, וׁשּלא ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָֹלמנּוייו
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּכׁשר. הּפסח ׁשהרי ּפטּור, - ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָולטהֹורים

.‚È זה הרי - לׁשמן ׁשּלא הּצּבּור קרּבנֹות ּבׁשּבת ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹהּׁשֹוחט
אמּורין ויקטיר חּטאת, אם [האברים]חּיב וכן לערב; ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ

הּתֹוספת. על חּטאת חּיב הּיֹום, חֹובת על יתר ֵֶֶַַַַַַַַָָָָׁשחט
.„È ּבׁשּבת הּׁשּבת, את ּדֹוחין ׁשאין יחיד קרּבנֹות ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשחט

ּבהנאה  מּתר והּבׂשר חּטאת, חּיב - זֹורקין ּבׁשגגה ואין . ְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָָָָֻ
הּדם המזבח]את ּבין [על לׁשמן, ּדמן וזרק עבר ואם ; ְְְִִֵֶַַַָָָָָָ

ויקטיר  חֹובה, לׁשם לּבעלים עלּו - ּבמזיד ּבין ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָּבׁשֹוגג
על  חּטאת הּׁשֹוחט ויביא יאכל, והּבׂשר לערב; ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָאמּורין

ְִָׁשגגתֹו.
.ÂË ואחת ּכחּוׁשה אחת צּבּור, ׁשל ּבהמֹות ׁשּתי לפניו ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָהיּו

עֹולה, ּבין חּטאת ּבין ּבאחת, הּיֹום חֹובת והיתה ְְְְֵֵֵַַַַַָָָָָׁשמנה,
ואחר  ּבּתחּלה, ּכחּוׁשה ׁשחט אם - הּׁשּתים וׁשחט ְְְְְְִִִַַַַַַַַָָָָָוׁשגג
אּלא  עֹוד, ולא חּטאת; מּקרּבן ּפטּור - הּׁשמנה ׁשחט ְְְִֵֶַַַַָָָָָָָֹּכ
אם  אבל לכּתחּלה. ּוׁשחט', ׁשמנה 'הבא לֹו: ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָֹׁשאֹומרים

ּתחּל הּׁשמנה על ׁשחט חּטאת חּיב - הּכחּוׁשה ּכ ואחר ה, ְְְְִֵַַַַַַַַָָָָָָָ
ּבבני [אם]הּתֹוספת. טרפה הּׁשמנה הראׁשֹונה נמצאת ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

ׁשּׁשחט  ּבעת טרפה ׁשהיא ידע ׁשּלא ּפי על אף - ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹמעים
האחרֹונה  ונׁשחטה הֹואיל - נתּכּון לזה ולא ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָֹהּכחּוׁשה,
מצּודה  הּפֹורס וכן מחּטאת. ּפטּור זה הרי ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָּכמצותּה,
- הּדגים עם ּתינֹוק והעלה ּבׁשגגה, הּים מן ּדגים ְְְֱֲִִִִִִֶַַַָָָָָָלהעלֹות
והעלה  הֹואיל - ׁשמע ׁשּלא ּבין ּתינֹוק, ׁשּטבע ׁשּׁשמע ְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּבין
ּכּונתֹו היתה ׁשּלא ּפי על אף מחּטאת, ּפטּור זה הרי ְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹּתינֹוק,

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשֹוגג. ׁשהיה מּפני לצּוד, ְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָאּלא
.ÊË מן ונֹותר ּפסח, ׁשל צלי הּפסח ּבלילי לפניו ׁשהיה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָמי

ואכל  וׁשגג מצוה, ׁשהיא צלי לאכל ונתּכּון ְְְְְֱֳִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹהּקדׁשים,
מצוה  עׂשה לא ׁשהרי חּטאת, חּיב זה הרי - ְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹהּנֹותר

זֹו ּבזה.ּבאכילה ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְֲִֵֵֶַַָָָ

ה'תשע"ג  אלול ד' קודש שבת יום

ג  ¤¤ּפרק
עליו ‡. ׁשחּיבין חטא ׁשחטא עדים עליו ׁשהעידּו ְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָמי

קבּועה 'אנּו[רגילה]חּטאת אמרּו: אּלא ּבֹו, התרּו ולא , ְְְְִֶַָָָָָֹ
והּוא  חלב', ׁשאכלּת אֹו ּבׁשּבת מלאכה ׁשעׂשית ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָראינּו
חּיב  אינֹו - זה' ּדבר עׂשיתי ׁשּלא ּבוּדאי יֹודע 'אני ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹאֹומר:
הּקרּבן, מן יּפטר הייתי', 'מזיד יאמר: ואם הֹואיל ְְִִִִִִִֵֵַַַָָָָָֹחּטאת;
'לא  ּכאֹומר: נעׂשה עׂשיתי', ולא אכלּתי 'לא להם ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹֹּכׁשאמר
ולא  הּקרּבן, מן ּפטּור ׁשהּוא ּבזדֹון', אּלא ּבׁשגגה ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָָֹאכלּתי

העדים. את ְִִִֵֶָהכחיׁש
הפליג·. ולא הכחיש]ׁשתק, לא אפּלּו[- - העדים את ְְֲִִִִֵֶַָָֹ

אחת אּׁשה לֹו לעדות]אמרה שפסולה אֹו[- חלב', 'אכלּת : ְְִֵֶַַַָָָָָ
אמר  חּטאת. להביא חּיב - וׁשתק ּבׁשּבת', מלאכה ְְְְִִַַַַַָָָָָָָָָָ'עׂשית
- ּבׁשגגה ואכלֹו וחזר וׁשתק, זה', הּוא 'חלב אחד: עד ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָלֹו
ּפי  על אף עליו, לֹוקה - ּבֹו התרּו ואם חּטאת; ְְִִִִֵֶַַַָָָמביא

אחד. ּבעד העדּות ְִֵֵֶֶַָָׁשעּקר
הּמקּדׁשין ‚. ּפסּולי ּבהלכֹות ּבארנּו ׁשהּמפריׁשּכבר , ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֻ

ׁשחּלל, הּׁשּבת על יביאּנה לא - ׁשאכל החלב על ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹחּטאתֹו
עּזים  ׂשעירת קרּבנֹו "והביא ׁשּנאמר: ׁשאכל, הּדם על ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָאֹו
לׁשם  קרּבנֹו ׁשּיהיה עד - חטא" אׁשר חּטאתֹו על ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָוגֹו'
הקריב, ואם חטא. על מחטא ׁשּיקריבּנה לא ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹחטאֹו,
ׁשאכל  חלב על חּטאתֹו הפריׁש אמרּו: זה על יתר ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּפסּולה.
(לא) הביא, ואם הּיֹום; ׁשאכל חלב על יביאּנה לא - ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹאמׁש

הּבן ּכּפר  והיה ומת, אביו, הפריׁשּה ׁשאם לֹומר, צרי ואין . ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָ
ּכמֹו חטאֹו, על הּבן יביאּנה ׁשּלא - החטא ּבאֹותֹו ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָֹֻמחּיב

ׁשם. ְִֵֶָָׁשּנתּבאר
ּבּה„. ׁשּיּפל עד ּתרעה - חטאים ׁשני על חּטאת ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹהּמביא

ותּמ חציּהמּום, ּובדמי זה, לחטא חציּה ּבדמי ויביא כר, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָ
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על  והּבא (יט) ּבנֹו, אׁשת על והּבא (יח) אביו, אחי ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָאׁשת
על  והּבא (כא) איׁש, אׁשת על והּבא (כ) אחיו, ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָאׁשת
אביו, על הּבא (כג) זכּור, עם הּׁשֹוכב (כב) ִִִֵַַַַָָָָהּנּדה,
ּבהמה, עם הּׁשֹוכב (כה) אביו, אחי על הּבא ְֲִִִֵֵַַַָָָ(כד)
ּכרתֹות  ּכל נמצאּו עליה; הּבהמה את המביאה האּׁשה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ(כו)
עׂשר; ׁשבעה העברֹות, ּובׁשאר ועׂשרים. ׁשּׁשה ְְְְֲֲִִִִֵֶֶָָָָָָָָׁשּבעריֹות,
הּנֹותן  (ב) ּבמעׂשה, זרה עבֹודה העֹובד (א) הן: ְְֲֲֵֵֵֵֶַַָָָָואּלּו

לּמל שורפו]מּזרעֹו אינו אך ע"ז לשם באש מעבירו ,[אביו ְִֶַַֹ
אֹוב ּבעל כישוף](ג) ּבמעׂשה[מין יּדעֹוני ּבעל (ד) [מין , ְְֲִִֶַַַַַ

ּביֹום כישוף] מלאכה העֹוׂשה (ו) הּׁשּבת, את המחּלל (ה) ,ְְְֵֶֶַַַַָָָָ
האֹוכל  (ח) הּכּפּורים, ּביֹום וׁשֹותה האֹוכל (ז) ְְִִִִֵֵֶַַָָהּכּפּורים,
האֹוכל  (יא) ּדם, האֹוכל (י) חלב, האֹוכל (ט) ּבפסח, ְֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָחמץ

זמנו]נֹותר שעבר ּפּגּול[קרבן האֹוכל (יב) שנפסל , [קרבן ִֵָָ
לזמנו] חוץ לעזרה,במחשבת חּוץ קדׁשים הּׁשֹוחט (יג) ,ֲִֵַָָָָָ

המפּטם (טו) לעזרה, חּוץ קרּבן הּמעלה את [עושה](יד) ְְֲֲֵֶֶַַַַָָָָָ
הּמׁשחה הּקטרת[עבורו]ׁשמן את המפּטם (טז) ,[עבורו], ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָֹ

עברֹות  וארּבעים ׁשלׁש אּלּו הרי הּמׁשחה. ּבׁשמן הּס ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ(יז)
הּקרּבן  הּוא ּומה קבּועה. חּטאת ׁשגגתן על ְְְְִִִֶַַַַָָָָָָׁשּמביאין
- ׁשגג זרה ּבעבֹודה אם מאּלּו? ּבאחת הּׁשֹוגג ְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָׁשּמביא
'ׁשלח  ּבפרׁשת האמּורה והיא לחּטאת, ׁשנתּה ּבת עז ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָמביא
מׁשיח  ּכהן אֹו ,מל אֹו הדיֹוט, החֹוטא ׁשהיה ּבין ;'ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹל

[ - המשחה שמן משיחת ידי על שמונה בזמן גדול, -[כהן
מּׁשאר  ּבאחת ׁשגג אם אבל זרה. עבֹודה ּבׁשגגת ׁשוין ְְְְֲֲִִִִַַַַַָָָָָָָֹהּכל
עּזים, ׂשעירת מביא - הדיֹוט היה אם - וארּבעים ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָהּׁשּתים
מעם  אחד ׁשל חּטאת היא וזֹו הּכבׂשים; מן נקבה ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָאֹו
ׁשּׁשגג  הּוא הּמל ואם 'וּיקרא'. ּבפרׁשת האמּורה ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָהארץ
ּכהן  היה ואם לחּטאת. עּזים ׂשעיר מביא - מהן ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹּבאחת

ּב ּבן ּפר מביא הּוא - ּכמֹומׁשיח נׂשרף, והּוא לחּטאת, קר ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָ
ׁשם. ְִֵֶָָׁשּנתּפרׁש

מרּבין ‰. אֹו מאּלּו, ּבאחת ׁשּׁשגג יחיד ׁשּנאמר:אחד - ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻ
אנׁשי  ּכיצד? ּבׁשגגה". לעׂשה לכם, ּתהיה אחת ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ"ּתֹורה
הּכּפּורים, יֹום הּוא והרי חל, ׁשהּיֹום ודּמּו ׁשּׁשגגּו ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָֹמדינה
ׁשּתי  מביא ואחד אחד ּכל - מלאכה ועׂשּו אכלּו ְְְְְְִֵֵֶֶָָָָָָָָֻוכּלן
והקטירּו ּכּלן ׁשגגּו אם וכן ׂשעירֹות; אֹו ּכבׂשֹות ְְְְְְִִִִֵַָָָָֻחּטאֹות,
ּבת  עז מביא העֹובדים מן ואחד אחד ּכל - זרה  ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָלעבֹודה

לחּטאת. ְְַָָָׁשנתּה

ב  ¤¤ּפרק
ׁשֹוגג ‡. ׁשּיהיה עד ׁשגגתֹו, על חּטאת חּיב אדם ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָאין

אֹו ּבּסֹוף, והזיד ּבּתחּלה ׁשגג אם אבל סֹוף; ועד ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָמּתחּלה
ּכיצד? חּטאת. מּקרּבן ּפטּור - ּבּסֹוף וׁשגג ּבּתחּלה ְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָהזיד

ּבׁשּבת לרׁשּות מרׁשּות חפץ ׁשהֹוציא מרשות ּכגֹון [כגון: ְְְְִִֵֵֶֶַָ
הרבים] לרשות עקרהיחיד היחיד], והּניח [מרשות ּבזדֹון ְְִִַַָָ

הרבים] -[ברשות ּבזדֹון והּניח ּבׁשגגה ׁשעקר אֹו ְְְְִִִִֶַַָָָָָָּבׁשגגה,
ּכּיֹוצא  ּכל וכן ּבׁשגגה. ויּניח ּבׁשגגה ׁשּיעקר עד ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹּפטּור;

ֶָּבזה.
תעׂשה·. ּבלא ׁשהיא וידע עברה, אסורה]עבר אבל [- , ְְֲֲֲִֵֶֶַַַָָָָֹ

ּומב  ׁשגגה, זֹו הרי - ּכרת עליה ׁשחּיבין יֹודע יא אינֹו ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
ידע  ולא ּבּקרּבן, וׁשגג ּבכרת, ׁשהיא ידע אם אבל ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָָֹחּטאת;
ׁשּׁשגגת  מזיד; זה הרי - לאו אם קרּבן, עליה חּיבין ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָאם

ּכרת. עליהן ׁשחּיבין אּלּו ּבעברֹות ׁשגגה אינּה ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָקרּבן,
ׁשל‚. עצמֹו לֹו נֹודע ׁשּלא איזה]מי אף [- - ׁשחטא חטא ְְִֵֶֶֶַַַָָֹ

ּכרת, ּבֹו ׁשּיׁש תעׂשה לא על ׁשעבר ּבוּדאי ׁשּידע ּפי ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹעל
ּבּה", חטא "אׁשר ׁשּנאמר: חּטאת, מּקרּבן ּפטּור זה ְֱֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָהרי

ונֹותר חלב ּכיצד? ּבֹו. ׁשחטא החטא ׁשּידע הקרבן עד מן -] ְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
אכילתו] זמן ידּוע אחר ואין מהן, אחד את ואכל ְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָלפניו,

על  ּובא וׁשגג ּבּבית, עּמֹו ואחֹותֹו נּדה אׁשּתֹו אכל, ְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָאיזה
הּכּפּורים  ויֹום ׁשּבת ּבעל, מהן איזֹו ידּוע ואין מהן, ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָאחת
מהן  ּבאיזה ידּוע ואין מהן, ּבאחד מלאכה ועׂשה ְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָלפניו,

חּטאת. מּקרּבן ּפטּור זה הרי - ְֲִֵֶַַָָָָָעׂשה
מביא חטא „. זה הרי - ּוׁשכחֹו וחזר חטאֹו, לֹו ונֹודע , ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָ

ּׁשהּוא מה לׁשם חטא חּטאת איזה עבור שיהיה אומר -] ְֵֶַַָ
הּנאכלֹות.שחטא] חּטאֹות ּכׁשאר ותאכל ,ְְֱִֵֵֶַַָָָָ

ּבׁשם‰. חּיב.[איסור]ׁשגג - ּגּופין ׁשני והן מהן, אחד ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
נּדֹות, ׁשּתי היא;ּכיצד? איזֹו ידּוע ואין מהן, ּבאחת וׁשגג ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָ

- היא איזֹו ידּוע ואין מהן, ּבאחת וׁשגג אחיֹותיו, ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָׁשּתי
ּדֹומה? זה למה חטא. ׁשל עצמֹו ידע ׁשהרי חּטאת, ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָחּיב
נר  איזֹו ידּוע ואין מהן, אחת ׁשּכּבה ּדֹולקֹות נרֹות ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָלׁשּתי

ּתמחּויין לׁשני אֹו מאחד [קערות]היא, ׁשאכל חלב ׁשל ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
ּכל  וכן חּיב. ׁשהּוא - אכל ּתמחּוי מאיזה ידּוע ואין ְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמהן,

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.Âקבּועה חּטאת המחּיב ועׂשה [רגילה]ּכל ׁשגגתֹו, על ְְְְִַַַָָָָָָָֻ

לֹו היתה ׁשּלא ּפי על אף - ׁשחטא אחר לֹו ונֹודע ְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָֹּבׁשגגה,
ּכיצד? חּטאת. חּיב זה הרי הּוא, חטא ׁשּזה ּבּתחּלה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָידיעה
הם  מה יֹודע ואינֹו וגדל הּגֹוים, לבין ׁשּנׁשּבה ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָּתינֹוק
ודם  חלב ואכל ּבׁשּבת, מלאכה ועׂשה ּדתם, ולא ְְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָָָָָָֹיׂשראל
ּכל  על ּומצּוה יׂשראלי, ׁשהּוא לֹו ּכׁשּיּודע - ּבהן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻוכּיֹוצא
ּכל  וכן ועברה. עברה ּכל על חּטאת להביא חּיב ְְֲֲִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָאּלּו,

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.Ê חּיב - אסּורֹות ּבמאכלֹות אֹו ּבעריֹות, ּכּונה ּבלא ְְֲֲֲֵַַַַַָָָָָֹהּׁשֹוגג

מחּטאת  ּפטּור ּובׁשּבת, עם חּטאת; מתעּסק היה ּכיצד? . ְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָָ
עליו; ערוה היא והרי לבעילה, ּכּונה ּבלא ּובעלּה ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָָָֹאּׁשה,
אכילה  לׁשם ּכּונה ּבלא ּובלעֹו הּוא, רק ׁשּבפיו ׁשּזה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹּדּמה
נתּכּון  חּטאת. חּיב זה הרי - חלב הּוא והרי ְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבעֹולם,

ּכּונה [בשבת] ּבלא המחּבר את וחת הּתלּוׁש, את ְְְְְִֶֶַַַַַַָָָָָֹֻלהגּביּה
ּכמֹו ּתֹורה, אסרה מחׁשבת מלאכת ּפטּור; - ְְְֲֲִֶֶֶֶַַָָָָָלחתיכתֹו

ּבמקֹומֹו. ְְִֵֶַׁשּבארנּו
.Á נעׂשית עׂשּיתּה ּובכלל הּמצוֹות, מן מצוה העֹוׂשה ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָּכל

מּקרּבן  ּפטּור זה הרי - ּבׁשגגה ּכרת, עליה ׁשחּיבין ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָעברה
ּברׁשּות  ׁשעׂשה מּפני יבמּתֹוחּטאת, על הּבא ּכיצד? [אשת . ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָ

בנים] בלא שמת הרי אחיו - ידע לא והּוא נּדה, היא והרי ,ְֲֲִִֵֵַַָָֹ
נּדה  היא והרי אׁשּתֹו, על ּבא אם אבל מחּטאת. ּפטּור ְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָזה
אבל  יבעל; ּכ ואחר ׁשאלּה, ׁשּלא מּפני חּטאת: חּיב -ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָֹֹ
לֹו ׁשהיּו מי וכן לּה. ׁשּיׁשאל ּכדי ּבּה רגיל אינֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָיבמּתֹו,
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ׁשּבת  ּבערב למּול ואחד ּבׁשּבת למּול אחד ּתינֹוקֹות, ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשני
ּפטּור  - ּבׁשּבת ׁשניהם ּומל וׁשכח, הּׁשּבת, אחר ְְְֵֶַַַַַַָָָָָאֹו
ּבׁשּבת, מהן אחד למּול רׁשּות לזה יׁש ׁשהרי ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָמחּטאת;
ׁשהם  ּפי על אף עׂשה; ּומצוה אצלֹו, היא ּדחּויה ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָוׁשּבת
לא  אם אבל מדקּדק. אינֹו ּבהּול, ּוזמּנֹו הֹואיל ּגּופין, ְְְְֲִִִֵֵֵַַָָֹׁשני
מי  ּבׁשּבת ּומל וׁשכח ּבׁשּבת, למּול ראּוי מהן אחד ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָָָהיה

חּטאת. חּיב - ּבׁשּבת למּולֹו ראּוי ְְֵֶַַַָָָָׁשאינֹו
.Ëמומחה]אּמן ּביֹום [מוהל הּיֹום לפנֹות למּול ׁשּבא ְְִֶַָָָֻ

ואם  ׁשּתמּול, ּכדי ּבּיֹום ּפנאי נׁשאר 'לא לֹו: ואמרּו ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָֹהּׁשּבת,
חֹובל  ונמצאת הּׁשּבת, יציאת עד ּתׁשלים לא למּול ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָֹּתתחיל
ּובמהרה  וזריז, אני 'רגיל ואמר: מצוה', עֹוׂשה ולא ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָֹּבׁשּבת
זה  הרי - הּׁשּבת יציאת עד אּלא הׁשלים לא אם - ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹאמּול'

ּבֹו. התרּו ׁשהרי חּטאת, ְֲִֵֶַַָָחּיב
.Èהרבים]הּמֹוציא לרשות היחיד ּביֹום [מרשות הּלּולב את ְִֶַַָ

ּבׁשּבת להיֹות ׁשחל חג ׁשל הראׁשֹון המקדש,טֹוב בזמן -] ְְִִֶֶַָָָָ
בשבת] גם נוטלין ּבֹושהיו לצאת ּכדי המצוה], ,[חובת ְֵֵָ

ׁשהרי  ּפטּור, - ּבׁשֹוגג הרּבים ּברׁשּות אּמֹות ארּבע ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַָָוהעבירֹו
עׂשר  ארּבעה ּביֹום הּפסח את הּׁשֹוחט וכן הֹוציא. ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָּברׁשּות
הּבעלים  ׁשּמׁשכּו ּכן אחר לֹו ונֹודע ּבׁשּבת, להיֹות ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָׁשחל

ידיהן בו]את קדם [מהשותפות נטמאּו אֹו ׁשּמתּו אֹו ְְְִֵֵֶֶֶֶֹ
ראה  אֹו מעים נקּוב ּכגֹון ּבּסתר, טרפה ׁשּנמצא אֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָׁשחיטה,
ּבעל  נמצא אם אבל ּברׁשּות; ׁשּׁשחט מּפני ּפטּור, זה הרי -ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
מּפני  חּטאת, חּיב זה הרי - ּגלּויה טרפה ׁשהיתה אֹו ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָמּום,

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן יׁשחט. ּכ ואחר לבּדק לֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֹׁשהיה
.‡Èלׁשמֹו ׁשּלא ּבׁשּבת הּפסח את קרבן ׁשחט לשם -] ְְִֶֶֶַַַַָָֹ

ׁשמֹואחר] ׁשעקירת ּכׁשר; ׁשהּזבח מּפני ּפטּור, - ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָּבטעּות
ּפסּולי  ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו עקירה, אינּה - ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָּבטעּות

ְִַָֻהּמקּדׁשין.
.·È ראּויין אם - ּבטעּות ּפסח לׁשם אחרים זבחים ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָׁשחט

ׁשּׁשחט  מּפני חּטאת, מּקרּבן ּפטּור - ּפסח לקרּבן ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהם
ׁשּתים  ּבן אֹו נקבה ׁשהיתה ּכגֹון ראּויין, אינם אם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָּברׁשּות;
ׁשגג  אם וכן הּפסח. למצות ראּוי אינֹו ׁשהרי חּטאת, חּיב -ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

ּבׁשּבת לשם]ּוׁשחטֹו לאֹוכליו[- יכולים ׁשּלא שלא [אנשים ְְְְֶַָָָֹ
חולים] כגון אֹולאכול למנּוייו, לערלים,[בעליו]ׁשּלא אֹו , ְֲִִֵֶַָֹ

לאֹוכליו, וׁשּלא לאֹוכליו ׁשחטֹו חּטאת. חּיב - לטמאים ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָֹאֹו
לטמאים  ולערלים, למּולים למנּוייו, וׁשּלא ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָֹלמנּוייו
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּכׁשר. הּפסח ׁשהרי ּפטּור, - ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָולטהֹורים

.‚È זה הרי - לׁשמן ׁשּלא הּצּבּור קרּבנֹות ּבׁשּבת ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹהּׁשֹוחט
אמּורין ויקטיר חּטאת, אם [האברים]חּיב וכן לערב; ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ

הּתֹוספת. על חּטאת חּיב הּיֹום, חֹובת על יתר ֵֶֶַַַַַַַַָָָָׁשחט
.„È ּבׁשּבת הּׁשּבת, את ּדֹוחין ׁשאין יחיד קרּבנֹות ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשחט

ּבהנאה  מּתר והּבׂשר חּטאת, חּיב - זֹורקין ּבׁשגגה ואין . ְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָָָָֻ
הּדם המזבח]את ּבין [על לׁשמן, ּדמן וזרק עבר ואם ; ְְְִִֵֶַַַָָָָָָ

ויקטיר  חֹובה, לׁשם לּבעלים עלּו - ּבמזיד ּבין ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָּבׁשֹוגג
על  חּטאת הּׁשֹוחט ויביא יאכל, והּבׂשר לערב; ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָאמּורין

ְִָׁשגגתֹו.
.ÂË ואחת ּכחּוׁשה אחת צּבּור, ׁשל ּבהמֹות ׁשּתי לפניו ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָהיּו

עֹולה, ּבין חּטאת ּבין ּבאחת, הּיֹום חֹובת והיתה ְְְְֵֵֵַַַַַָָָָָׁשמנה,
ואחר  ּבּתחּלה, ּכחּוׁשה ׁשחט אם - הּׁשּתים וׁשחט ְְְְְְִִִַַַַַַַַָָָָָוׁשגג
אּלא  עֹוד, ולא חּטאת; מּקרּבן ּפטּור - הּׁשמנה ׁשחט ְְְִֵֶַַַַָָָָָָָֹּכ
אם  אבל לכּתחּלה. ּוׁשחט', ׁשמנה 'הבא לֹו: ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָֹׁשאֹומרים

ּתחּל הּׁשמנה על ׁשחט חּטאת חּיב - הּכחּוׁשה ּכ ואחר ה, ְְְְִֵַַַַַַַַָָָָָָָ
ּבבני [אם]הּתֹוספת. טרפה הּׁשמנה הראׁשֹונה נמצאת ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

ׁשּׁשחט  ּבעת טרפה ׁשהיא ידע ׁשּלא ּפי על אף - ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹמעים
האחרֹונה  ונׁשחטה הֹואיל - נתּכּון לזה ולא ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָֹהּכחּוׁשה,
מצּודה  הּפֹורס וכן מחּטאת. ּפטּור זה הרי ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָּכמצותּה,
- הּדגים עם ּתינֹוק והעלה ּבׁשגגה, הּים מן ּדגים ְְְֱֲִִִִִִֶַַַָָָָָָלהעלֹות
והעלה  הֹואיל - ׁשמע ׁשּלא ּבין ּתינֹוק, ׁשּטבע ׁשּׁשמע ְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּבין
ּכּונתֹו היתה ׁשּלא ּפי על אף מחּטאת, ּפטּור זה הרי ְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹּתינֹוק,

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשֹוגג. ׁשהיה מּפני לצּוד, ְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָאּלא
.ÊË מן ונֹותר ּפסח, ׁשל צלי הּפסח ּבלילי לפניו ׁשהיה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָמי

ואכל  וׁשגג מצוה, ׁשהיא צלי לאכל ונתּכּון ְְְְְֱֳִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹהּקדׁשים,
מצוה  עׂשה לא ׁשהרי חּטאת, חּיב זה הרי - ְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹהּנֹותר

זֹו ּבזה.ּבאכילה ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְֲִֵֵֶַַָָָ

ה'תשע"ג  אלול ד' קודש שבת יום

ג  ¤¤ּפרק
עליו ‡. ׁשחּיבין חטא ׁשחטא עדים עליו ׁשהעידּו ְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָמי

קבּועה 'אנּו[רגילה]חּטאת אמרּו: אּלא ּבֹו, התרּו ולא , ְְְְִֶַָָָָָֹ
והּוא  חלב', ׁשאכלּת אֹו ּבׁשּבת מלאכה ׁשעׂשית ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָראינּו
חּיב  אינֹו - זה' ּדבר עׂשיתי ׁשּלא ּבוּדאי יֹודע 'אני ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹאֹומר:
הּקרּבן, מן יּפטר הייתי', 'מזיד יאמר: ואם הֹואיל ְְִִִִִִִֵֵַַַָָָָָֹחּטאת;
'לא  ּכאֹומר: נעׂשה עׂשיתי', ולא אכלּתי 'לא להם ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹֹּכׁשאמר
ולא  הּקרּבן, מן ּפטּור ׁשהּוא ּבזדֹון', אּלא ּבׁשגגה ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָָֹאכלּתי

העדים. את ְִִִֵֶָהכחיׁש
הפליג·. ולא הכחיש]ׁשתק, לא אפּלּו[- - העדים את ְְֲִִִִֵֶַָָֹ

אחת אּׁשה לֹו לעדות]אמרה שפסולה אֹו[- חלב', 'אכלּת : ְְִֵֶַַַָָָָָ
אמר  חּטאת. להביא חּיב - וׁשתק ּבׁשּבת', מלאכה ְְְְִִַַַַַָָָָָָָָָָ'עׂשית
- ּבׁשגגה ואכלֹו וחזר וׁשתק, זה', הּוא 'חלב אחד: עד ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָלֹו
ּפי  על אף עליו, לֹוקה - ּבֹו התרּו ואם חּטאת; ְְִִִִֵֶַַַָָָמביא

אחד. ּבעד העדּות ְִֵֵֶֶַָָׁשעּקר
הּמקּדׁשין ‚. ּפסּולי ּבהלכֹות ּבארנּו ׁשהּמפריׁשּכבר , ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֻ

ׁשחּלל, הּׁשּבת על יביאּנה לא - ׁשאכל החלב על ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹחּטאתֹו
עּזים  ׂשעירת קרּבנֹו "והביא ׁשּנאמר: ׁשאכל, הּדם על ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָאֹו
לׁשם  קרּבנֹו ׁשּיהיה עד - חטא" אׁשר חּטאתֹו על ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָוגֹו'
הקריב, ואם חטא. על מחטא ׁשּיקריבּנה לא ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹחטאֹו,
ׁשאכל  חלב על חּטאתֹו הפריׁש אמרּו: זה על יתר ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּפסּולה.
(לא) הביא, ואם הּיֹום; ׁשאכל חלב על יביאּנה לא - ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹאמׁש

הּבן ּכּפר  והיה ומת, אביו, הפריׁשּה ׁשאם לֹומר, צרי ואין . ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָ
ּכמֹו חטאֹו, על הּבן יביאּנה ׁשּלא - החטא ּבאֹותֹו ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָֹֻמחּיב

ׁשם. ְִֵֶָָׁשּנתּבאר
ּבּה„. ׁשּיּפל עד ּתרעה - חטאים ׁשני על חּטאת ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹהּמביא

ותּמ חציּהמּום, ּובדמי זה, לחטא חציּה ּבדמי ויביא כר, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָ
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הּׁשני  ׁשני לחטא על אחת חּטאת ׁשהביאּו ׁשנים וכן . ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָ
זה  ויביא ותּמכר, מּום, ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה - ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹחטאים

חציּה. ּבדמי חּטאתֹו זה ויביא חציּה, ּבדמי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָחּטאתֹו
ׁשּירצה,‰. איזֹו יקריב - אחד חטא על חּטאֹות ׁשּתי ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָהביא

לנדבה  ּדמיה ויּפלּו מּום, ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה .והּׁשנּיה ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹ
.Â לׁשם ּתּׁשחט זֹו - חטאים ׁשני על חּטאֹות ׁשּתי ְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָהביא

הּׁשני  החטא לׁשם והּׁשנּיה האחד, .החטא ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ
.Ê הּקרּבנֹות מעׂשה ּבהלכֹות ּבארנּו ׁשהמׁשּמד ּכבר , ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָֻ

ּבפרהסיא ׁשּבתֹות לחּלל אֹו זרה אין [ברבים]לעבֹודה - ְְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָ
עברֹות  מּׁשאר לעברה והמׁשּמד ּכלל; קרּבן מּמּנּו ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻמקּבלין
מׁשּמד  ּכיצד? החטא. אֹותֹו על חּטאת מּמּנּו מקּבלין אין -ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָֻ
אין  - חּטאתֹו והביא ּבׁשגגה, חלב ׁשאכל חלב, ְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹלאכל
מׁשּמד  היה אפּלּו ּבתׁשּובה. ׁשּיחזר עד מּמּנּו, ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָֹֻמקּבלין

לתאבֹון חלב להכעיס]לאכל בשביל ולא לתאווה -], ְֱֵֵֶֶָֹ
מקּבלין  אין - קרּבן והביא ואכלֹו, ּבׁשּמן, חלב לֹו ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻונתחּלף
הרי  - לתאבֹון ּבין להכעיס ּבין ּבזדֹון, ׁשּמּׁשאכל ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָמּמּנּו;

מׁשּמד  -הּוא ּדם ואכל וׁשגג חלב, לאכל מׁשּמד היה . ְְְְֱֵֶֶַַָָָָָָָֹֻֻ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו מּמּנּו, ְְְְִִֵֶֶַַמקּבלין

.Á וחזר נׁשּתּמד ּכ ואחר חּטאתֹו, והפריׁש ׁשּׁשגג ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָמי
ונׁשּתּפה וחזר נׁשּתּטה אֹו ּפי [נרפא]ּבתׁשּובה, על אף - ְְְְְִִִִַַַַַָָָָ

ונראה חזר הרי ּבינתים, הּקרּבן ראוי ׁשּנדחה [נהיה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָ
ּבהלכֹות להקרבה] ׁשּבארנּו ּכמֹו נדחין, חּיים ּבעלי ׁשאין ;ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַ

ׁשאם  ּוכׁשם עצמּה. יקריבּנה ,לפיכ הּמקּדׁשין; ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻּפסּולי
נדחּו אם ּכ - לכׁשרּותֹו יחזר ונתרּפא, עֹובר מּום ּבֹו ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָֹנֹולד

יקרב. ונראּו, וחזרּו ְְְְְְִִִַַָָהּבעלים
.Ë יֹום עליהן ׁשעבר וּדאין ואׁשמֹות חּטאֹות ֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָחּיבי

הּכּפּורים  יֹום לאחר להביא חּיבין וחּיבי הּכּפּורים, ; ְְְִִִִִִֵַַַַַַָָָ
ּתלּויין חטאו]אׁשמֹות האם ׁשּנאמר:[שמסתפקים ּפטּורין, ְְֱֲִִֶֶַָ

מּפי  למדּו ּכ - ּתטהרּו" ה' לפני חּטאתיכם ְְְִִִִִֵֵֶַָָָֹֹ"מּכל
רבינו]הּׁשמּועה ממשה ּבֹו[מסורת מּכיר ׁשאין חטא ׁשּכל , ְְִֵֵֶֶַַָָ

עברה  ספק ידֹו על ׁשּבא מי ,לפיכ לֹו. נתּכּפר ה', ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָאּלא
חׁשכה עם אפּלּו הּכּפּורים, ּתלּוי;ּביֹום מאׁשם ּפטּור - ְֲֲִִִִֵֵַָָָָָ

הֹודע  לא על מביאין ׁשאין למד, נמצאת מכּפר. הּיֹום ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשּכל
עברה] לא [ספק ּכן אם אּלא ּתלּוי, אׁשם הּכּפּורים יֹום ִִִֵֶֶַָָָָֹׁשל

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו הּכּפּורים, יֹום לֹו ְְִִִִֵֶֶַָּכּפר
.È מכּפרין,אין האׁשם ולא החּטאת ולא הּכּפּורים יֹום ְְְְִִִֵַַַַָָָָֹֹ

ּבכּפרתן  הּמאמינים הּׁשבים על ּבהם,אּלא המבעט אבל ; ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
אֹו חּטאתֹו והביא מבעט, היה ּכיצד? לֹו. מכּפרין ְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָאינם
- מכּפרין אּלּו ׁשאין ּבלּבֹו, מחּׁשב אֹו אֹומר והּוא ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָאׁשמֹו,
ּוכׁשּיחזר  לֹו. נתּכּפר לא ּכמצותן, ׁשּקרבּו ּפי על ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹאף
וכן  ואׁשמֹו. חּטאתֹו להביא צרי מּבעיטתֹו, ְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָּבתׁשּובה
עליו. מכּפר הּכּפּורים יֹום אין הּכּפּורים, ּביֹום ְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָהמבעט
הּכּפּורים, יֹום עליו ועבר ּתלּוי, ּבאׁשם נתחּיב אם ,ְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָָלפיכ
ּבתׁשּובה  ּוכׁשּיחזר לֹו; נתּכּפר לא זה הרי - ּבֹו מבעט ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹוהּוא
חּיב  ׁשהיה ּתלּוי אׁשם ּכל להביא חּיב הּכּפּורים, יֹום ְִִִֶַַַַַָָָָָָָָָאחר

ּבֹו.
.‡È הּכּפרה את מעּכבין ׁשּבּתֹורה, אׁשמֹות חּוץ ּכל - ְְֲִֶֶַַַַָָָָָ

ׂשֹוטה  ּוספק ּכּפרה, מחּסרי ּוספק נזיר, ספק נזיר. ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָָָָֻמאׁשם
הּכּפּורים. יֹום אחר קרּבנֹותיהן מביאין ּכּלן -ְְְִִִִֵֶַַַָָֻ

.·È להרג יֹוצא הּוא והרי אׁשם, אֹו חּטאת מחּיב ׁשהּוא ְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָֻמי
זבּוח זבחֹו היה אם - ּדין עד [שחוט]מּבית אֹותֹו מׁשהין , ְְִִִִִֵַַַָָָ

הּזבח, נׁשחט לא עדין ואם יהרג; ּכ ואחר הּדם, ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹׁשּיּזרק
עליו  ׁשּיקריבּו עד אֹותֹו מׁשהין .אין ְְִִֵֶַַַָָ

ד  ¤¤ּפרק
אחד‡. ּבעלם הרּבה עברֹות על העֹוׂשה ידע שלא -] ְְֲֵֵֵֶֶֶַָָ

עׂשה איסורם] אפּלּו ואחת; אחת ּכל על חּטאת חּיב ,ְֲִַַַַַַַָָָָָ
ׁשלׁש מביא אחד, ּבעלם ׁשּמנינּו אּלּו וארּבעים ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹהּׁשלׁש
חּיב  ׁשהּוא אחד מעׂשה עׂשה אם וכן חּטאֹות. ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָוארּבעים

הרּבה ׁשמֹות מּׁשּום איסורים]עליו כמה שכולל חּיב [- , ְִֵֵַַָָָ
ּכאחת, ּבאין ּכּלן האּסּורין ׁשּיהיּו והּוא, - וׁשם ׁשם ּכל ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻעל

מֹוסיף אּסּור יבאר]אֹו הּׁשֹוחט [- ּכיצד? ּכֹולל. אּסּור אֹו , ִִִֵֵֵַַ
חּיב  - זרה לעבֹודה ּבׁשּבת לעזרה חּוץ קדׁשים ְֱֲֲִֶַַַַָָָָָָָָָָּבהמת
מחּלל  ּומּׁשּום ּבחּוץ, קדׁשים ׁשֹוחט מּׁשּום חּטאֹות: ְִִִֵֵַַַָָָָֹׁשלׁש
האּסּורין  ׁשלׁשת ׁשהרי - זרה עבֹודה עֹובד ּומּׁשּום  ְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָֹׁשּבת,
זביחה  'ּבגמר ּבאֹומר: אמּורים? ּדברים ּבּמה ּכאחד. ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָּבאין

אֹותּה'[שחיטה] עֹובד זרה]הּוא לעבודה לא [- אם אבל . ֲִֵָָֹ
זרה, עבֹודה לׁשם מעט ּבּה מּׁשּיׁשחט - לכ ּכּונתֹו ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָָֹהיתה
ׁשנים  ׁשּיׁשחט עד ּבחּוץ ׁשֹוחט מּׁשּום חּיב ואינֹו ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹּתאסר,

וושט] ׁשחט [קנה הּׁשחיטה, ּכׁשּגמר ונמצא, ׁשנים; רב ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֹאֹו
ׁשֹוחט  מּׁשּום עליה חּיב ׁשאינֹו לקרּבן, האסּורה ְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָּבהמה
חּטאת  היתה הּקרּבנֹות. ּבמעׂשה ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְֲֵֵֶַַַַַַָָָָּבחּוץ,

ּפגּום ׁשּלּה הּקנה חצי והיה ּכל [שחוט]העֹוף, ּבֹו והֹוסיף , ְְֲִִֶֶַָָָָָָָ
ׁשהרי  חּטאֹות, ׁשלׁש חּיב - זרה עבֹודה לׁשם ּבׁשּבת ְְֲֲֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹׁשהּוא
ּביֹום  מלאכה העֹוׂשה וכן ּכאחת. ּבאים האּסּורין ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹׁשלׁשת
מּפני  חּטאֹות, ׁשּתי חּיב - ּבׁשּבת להיֹות ׁשחל ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָהּכּפּורים
הּקּים  אחיו, אׁשת על הּבא ּכאחת. ּבאין האּסּורין ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָׁשּׁשני

אׁשת [החי] מּׁשּום חּטאֹות: ׁשלׁש מביא - נּדה ּכׁשהיא ,ְִִִִֵֵֶֶַָָָֹ
ּכאחת; הּבאים אּסּורין ׁשני והם - אח אׁשת ּומּׁשּום ְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָאיׁש,

מֹוסיף אּסּור ׁשהּוא - נּדה ׁשּנּתֹוסף [נוסף]ּומּׁשּום ׁשּמּתֹו , ִִִִִִֵֶֶֶָ
ליבמּה נֹוסף לבעלּה, זה אּסּור בעלה]ּבּה ּכּיֹוצא [אח וכן . ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָ

אבי "ערות מּׁשּום - ׁשּתים חּיב אביו, על הּבא ..ּבזה. ְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָ
על  הּבא וכן תׁשּכב". לא זכר "ואת ּומּׁשּום תגּלה", ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹֹלא
לא  אבי אחי "ערות ׁשּנאמר: - ׁשּתים חּיב אביו ְְֱֲֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹאחי
- אחד ּבעלם עליו, זכּור והביא הּזכּור, על הּבא ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָתגּלה".
אחת, חּטאת אּלא חּיב אינֹו ּגּופין, ׁשני ׁשהם ּפי על ְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָאף
ׁשם  והּנׁשּכב, הּׁשֹוכב - תׁשּכב" לא זכר "ואת ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשּנאמר:
ּבעלם  עליו, ּבהמה והביא הּבהמה, על הּבא וכן הּוא. ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָאחד
והּנׁשּכב  הּׁשֹוכב עׂשּו אחת. חּטאת אּלא חּיב אינֹו - ְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָאחד

אחת.ּבבה  ּכבעילה ּוזכּור, מה ְְְִִִֵַַָָ
חּטאֹות.·. ׁשמֹונה עליה וחּיב אחת, ּבעילה ּבֹועל ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָיׁש

נׂשא  ּתמנע; ּוׁשמּה מּזלּפה ּבת לֹו ׁשהיתה יעקב ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָֹּכיצד?
ּבת  ללבן ואין סרח, ּוׁשמּה ּבת, מּמּנה והֹוליד ּתמנע, ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָלבן
אׁשּתֹו ואחֹות יעקב, ּבת ּבת סרח נמצאת לבּדּה. רחל ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹאּלא
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סרח  נּׂשאת ּכאחת. הּבאין אּסּורין ׁשני והם ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָמאביה;
אּסּור  ּבּה נֹוסף יעקב; ּבני ׁשאר על ונאסרה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹלראּובן,
סרח  ונּׂשאת ּגרׁש, אֹו ראּובן, מת ּכּלתֹו. היא והרי ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹליעקב,
יעקב, אחי ׁשאר על ׁשּנאסרה מּתֹו - מאּמֹו יעקב לאחי ְְֲֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹזֹו
ונּׂשאת  ּגרׁש, אֹו מת אחיו. אׁשת אּסּור ּבּה ליעקב ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹנֹוסף
אחי  ׁשאר על ׁשּנאסרה מּתֹו - ליׁשמעאל זֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָסרח
אביו. אחי אׁשת מּׁשּום ליעקב אּסּור ּבּה נֹוסף ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָֹיׁשמעאל,

יצחק  לפני ליּבּום ונפלה יׁשמעאל, יצחק מת ועבר , ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָָ
על  ׁשּנאסרה מּתֹו - לֹו ׁשנּיה ׁשהיא ּפי על אף ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָויּבמּה,
אביו, אׁשת מּׁשּום ליעקב אּסּור ּבּה נֹוסף אחיו, ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹׁשאר
ׁשגג  אם ּכאחד. ּבאין האּסּורין ׁשּׁשני איׁש; אׁשת ְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָּומּׁשּום
ּבעלּה יצחק ּבחּיי נּדה, ּכׁשהיא זֹו סרח על ּובא ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹיעקב
ׁשמֹונה  עליה חּיב זה הרי - יעקב אׁשת רחל ְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּובחּיי
ּומּׁשּום  אׁשּתֹו, אחֹות ּומּׁשּום ּבּתֹו, ּבת מּׁשּום ְֲִִִִִַַָחּטאֹות:
ּומּׁשּום  אביו, אחי אׁשת ּומּׁשּום אחיו, אׁשת ּומּׁשּום ֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָּכּלתֹו,
ּכּיֹוצא  ּכל וכן נּדה. ּומּׁשּום איׁש, אׁשת ּומּׁשּום אביו, ְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָאׁשת

ֶָּבזה.
.‚צרי - מֹוסיף ּבאּסּור עליהן הערוה זֹו ׁשּתאסר אּלּו ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָּכל

ׁשּתאסר  ּכדי ּבעֹולם מצּויין האחרים האנׁשים ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָׁשּיהּו
לזה.עליהן; אחר אּסּור יּתֹוסף עליהן, ׁשּתאסר ּומּתֹו ֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָ

לזה  היה ואּלּו 'הֹואיל אֹומרין: אין מצּויין, אינם אם ְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָאבל
אּסּור  ּבּה יּתֹוסף עליהם, נאסרת היתה אחים, אֹו ְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָּבנים

אחר]לּזקן' באיסור כבר לו אסורה שהיא לזה ׁשהרי [- ; ֲֵֵֶַָ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן אח. ולא ּבן לא עּתה ׁשם ְְֵֵֵֵֶַַָָָָָֹֹאין

אחת „. ׁשל אּמּה על ּובא נׁשים, ׁשלׁש נׂשּוי ׁשהיה ִִִֶֶַַַָָָָָָָֹמי
ׁשל  אביה אם ׁשהיא ׁשנּיה, ׁשל אּמּה אם ׁשהיא ְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָמהן,
חמֹותֹו, ואם חמֹותֹו, היא זֹו ׁשּזקנה ּפי על אף - ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָׁשליׁשית
אינֹו - היא אחת ּבת ואּסּור הם, ׁשמֹות ּוׁשלׁשה חמיו, ְְְִִִֵֵֵֵַַַָָֹואם

אחת  חּטאת אּלא ּבנּהחּיב ּובת ּובּתּה ּבאּׁשה ׁשּנאמר לפי , ְְְֱִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
ׁשלׁשה  עׂשה הּכתּוב - היא" זּמה הּנה, "ׁשארה ּבּתּה: ְֲִִִֵַַַָָָָָָָָֹּובת
אחד. ּכׁשם ׁשמֹות הּׁשלׁשה יחׁשבּו לפיכ אחד, ּכגּוף ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹּגּופין

אחֹות ‰. ׁשהיא אביו, אחֹות ׁשהיא אחֹותֹו, על הּבא ֲֲֲֲִִִֶֶַַָָָאבל
חּטאֹות  ׁשלׁש חּיב - ּגּלה",אּמֹו אחתֹו "ערות ׁשּנאמר: , ְֱֲִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

אחֹות  ׁשהיא ּפי על ואף - עצמּה ּבפני אחֹותֹו על ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָלחּיב
אּמֹו, על ׁשּבא ּכגֹון זאת? ּתהיה והיא אביו. ואחֹות ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָֹאּמֹו
והֹוליד  מּבנֹותיו, אחת ּובעל ּבנֹות, ׁשּתי מּמּנה ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָוהֹוליד
ׁשהיא  הּׁשנית, הּבת על הּזה הּממזר ּכׁשּיבֹוא - ּבן ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָמּמּנה
אחֹות  ׁשהיא מאביו, אחֹותֹו ׁשהיא הּממזרת, אּמֹו ְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָאחֹות

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן חּטאֹות. ׁשלׁש חּיב - מאּמֹו ְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹאביו

ה  ¤¤ּפרק
אחת‡. ערוה על לו]הּבא שאסורה הרּבה [אשה ּביאֹות ְְִֵֶַַַַַָָ

אחד אחת]ּבעלם רצופה בשגגה - כולן ּפי [- על אף - ְִֵֶֶַַָ
נֹודע  ולא הֹואיל - הרּבה ימים ּובעילה ּבעילה ּבין ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹׁשהיה
אחת, ׁשגגה הּכל הרי אחד, ּגּוף היא והרי ּבינתים, ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹלֹו
ּכ ואחר ּבּה, ׁשגג אם אבל אחת. חּטאת אּלא חּיב ְְֲִֵֶַַַַַַַָָָָָָָואינֹו

לֹו חּיב [האיסור]נֹודע - ּובעלּה עצמּה, ּבּה וׁשגג וחזר , ְְְְַַַַַָָָָָָָ
הּׁשגגֹות. מחּלקֹות ׁשהּידיעֹות, ּובעילה; ּבעילה ּכל ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָעל

הּנבעלת ·. וזֹו אחד, ּבעלם הרּבה ּביאֹות הערוה על ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּבא
ידיעה לּה האיסור]היתה ּוביאה[על ּביאה ּכל [ואח"כ ּבין ְְִִִֵָָָָָָָ

הּוא שכחה] - הרּבה ּבהעלמֹות אצלּה הּביאֹות ׁשּנמצאּו ,ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָ
ּביאה  ּכל על חּטאת מביאה והיא אחת, חּטאת ְְִִִִֵַַַַַָָָָָמביא
- אחד ּבהעלם והיא ּבינתים, ידיעֹות הּוא לֹו היּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָּוביאה;

אחת. חּטאת מביאה והיא הרּבה, חּטאֹות מביא ְְְִִִֵֵַַַַַָָָהּוא
ׁשּכּלן ‚. ּפי על אף - אחד ּבעלם הרּבה עריֹות על ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻהּבא

איסור]מּׁשם חּיב [סוג מחּלקין, ּגּופים והן הֹואיל - אחד ְְִִִִֵֵֶַָָָֻ
נּדֹות, נׁשים חמׁש ׁשּבעל הרי ּכיצד? ואחת. אחת ּכל ְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָעל
ּבעלם  ּבנֹותיו, חמׁש על אֹו אחיֹותיו, חמׁש על ׁשּבא ְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָָָאֹו

וגּוף  ּגּוף ּכל על חּיב - ׁשּזה אחד למד, אּתה מּכאן . ִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
ּבעלם  עליו זכּור והביא הּזכּור על 'הּבא חכמים: ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשאמרּו
אבל  עצמֹו. הּזכּור אֹותֹו ּבׁשהיה אחת', חּטאת חּיב - ְְְֲֶֶַַַַַַָָָָָָאחד
על  ׁשּבא ּבין ׁשניהן, על ׁשּבא ּבין - אחר זכּור היה ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָאם
ּבבא  הּדין והּוא וגּוף. ּגּוף ּכל על חּיב - עליו זה והביא ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָזה

עליו. ּבהמה והביא הּבהמה ְְְִֵֵֵַַָָָָעל
.„- אחד ּבעלם הרּבה ּבהמֹות עליה ׁשהביאה ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָהאּׁשה

ּגּופין  הן ׁשהרי ּובהמה; ּבהמה ּכל על חּטאת ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָחּיבת
אחד  ּבעלם הרּבה לאנׁשים ׁשּנבעלה ּכמי זֹו והרי ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻמחּלקין.

ואיׁש איׁש ּכל על חּטאת חּיבת ׁשהיא -. ִִִֶֶֶַַַָָָ
הּים‰. למדינת ּבעלּה ׁשהל וׁשמעה [לחו"ל]האּׁשה , ְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָ

עצמּה ּפי על ּבין ונּׂשאת ׁשּמת, עדים ּבאּו אֹו [ע"פ ׁשּמת, ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
עדים] ב' ּדיןעדות ּבית ּפי על אחד]ּבין עד ונֹודע [ע"פ , ְִִֵֵַַ

לאנׁשים  נּׂשאת ואם אחד; קרּבן חּיבת - קּים ְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּבעלּה
זּנת אֹו על [זנתה]הרּבה, חּטאת חּיבת - הרּבה אנׁשים עם ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

ׁשהּכל  ּפי על ואף מחּלקין, ּגּופין ׁשהן מּפני ואיׁש, איׁש ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻּכל
מּנּדתּה וטהרה ּבׁשגגה, הּנּדה על הּבא אחת. ְְְֲִִִִִַַַַַָָָָָָָָָָּבׁשגגה
ׁשנּיה  ּפעם עליה ּובא נּדה, ּדם וראת וחזרה ְְְְְְִִֶַַַָָָָָָָָָָָוטבלה,
ּפי  על אף ופעם, ּפעם ּכל על חּיב - עצמּה ׁשגגה ְְְִַַַַַַַַַָָָָָָָּבאֹותּה
חּוץ  - זה נּדּות ׁשּזמן אחד; ּגּוף והּוא אחד ּבעלם ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָׁשהּוא

נּדֹות.מּזמן  נׁשים ּכׁשּתי הן והרי הּׁשני, נּדּות ְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַָ
.Âוסּתּה ּבׁשעת ׁשּלא אׁשּתֹו על כשרגילה הּבא לא -] ְְְִִִֶַַַָָֹ

דם] וראת לראות ּפטּורין [ה], אּלּו הרי - הּתׁשמיׁש ּבעת ּדם ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָ
ׁשֹוגג; ואינֹו הּוא ּכאנּוס ׁשּזה מּפני חּטאת, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָמּקרּבן
יפה  יפה ּבדק ואּלּו ּולדקּדק, לבּדק לֹו היה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשהּׁשֹוגג,
טרח  ׁשּלא ּולפי ׁשגגה; לידי ּבא היה לא ּבׁשאלֹות, ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹֹודקּדק
זה, אבל ּכּפרה. צרי יעׂשה, ּכ ואחר וחקירה ְְֲֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָּבדריׁשה
ּבׁשעת  וׁשּלא היתה, טהֹורה הרי לעׂשֹות? לֹו היה ְְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָֹמה
על  ּדם ׁשּנמצא ּבין ,לפיכ אנס. אּלא זה אין ּבעל ; ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹוסּתּה

אבל [בגד]עד ּפטּורין. - ׁשּלֹו עד על ׁשּנמצא ּבין ׁשּלּה, ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָ
ויפרׁש ׁשּיבעל ודּמה לוסּתּה, סמּו עליה ּובא עבר, ְְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָָָֹֹאם
חּיבין  - הּתׁשמיׁש ּבׁשעת וראתה ּדם, ׁשּתראה ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹקדם
ׁשּלֹו עד על ּדם נמצא אם ,לפיכ היא. ׁשגגה ׁשּזֹו ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָּבקרּבן;
ׁשּלּה עד על ּדם נמצא ּבקרּבן; וחּיבין טמאים, ׁשניהם -ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
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הּׁשני  ׁשני לחטא על אחת חּטאת ׁשהביאּו ׁשנים וכן . ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָ
זה  ויביא ותּמכר, מּום, ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה - ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹחטאים

חציּה. ּבדמי חּטאתֹו זה ויביא חציּה, ּבדמי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָחּטאתֹו
ׁשּירצה,‰. איזֹו יקריב - אחד חטא על חּטאֹות ׁשּתי ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָהביא

לנדבה  ּדמיה ויּפלּו מּום, ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה .והּׁשנּיה ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹ
.Â לׁשם ּתּׁשחט זֹו - חטאים ׁשני על חּטאֹות ׁשּתי ְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָהביא

הּׁשני  החטא לׁשם והּׁשנּיה האחד, .החטא ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ
.Ê הּקרּבנֹות מעׂשה ּבהלכֹות ּבארנּו ׁשהמׁשּמד ּכבר , ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָֻ

ּבפרהסיא ׁשּבתֹות לחּלל אֹו זרה אין [ברבים]לעבֹודה - ְְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָ
עברֹות  מּׁשאר לעברה והמׁשּמד ּכלל; קרּבן מּמּנּו ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻמקּבלין
מׁשּמד  ּכיצד? החטא. אֹותֹו על חּטאת מּמּנּו מקּבלין אין -ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָֻ
אין  - חּטאתֹו והביא ּבׁשגגה, חלב ׁשאכל חלב, ְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹלאכל
מׁשּמד  היה אפּלּו ּבתׁשּובה. ׁשּיחזר עד מּמּנּו, ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָֹֻמקּבלין

לתאבֹון חלב להכעיס]לאכל בשביל ולא לתאווה -], ְֱֵֵֶֶָֹ
מקּבלין  אין - קרּבן והביא ואכלֹו, ּבׁשּמן, חלב לֹו ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻונתחּלף
הרי  - לתאבֹון ּבין להכעיס ּבין ּבזדֹון, ׁשּמּׁשאכל ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָמּמּנּו;

מׁשּמד  -הּוא ּדם ואכל וׁשגג חלב, לאכל מׁשּמד היה . ְְְְֱֵֶֶַַָָָָָָָֹֻֻ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו מּמּנּו, ְְְְִִֵֶֶַַמקּבלין

.Á וחזר נׁשּתּמד ּכ ואחר חּטאתֹו, והפריׁש ׁשּׁשגג ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָמי
ונׁשּתּפה וחזר נׁשּתּטה אֹו ּפי [נרפא]ּבתׁשּובה, על אף - ְְְְְִִִִַַַַַָָָָ

ונראה חזר הרי ּבינתים, הּקרּבן ראוי ׁשּנדחה [נהיה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָ
ּבהלכֹות להקרבה] ׁשּבארנּו ּכמֹו נדחין, חּיים ּבעלי ׁשאין ;ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַ

ׁשאם  ּוכׁשם עצמּה. יקריבּנה ,לפיכ הּמקּדׁשין; ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻּפסּולי
נדחּו אם ּכ - לכׁשרּותֹו יחזר ונתרּפא, עֹובר מּום ּבֹו ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָֹנֹולד

יקרב. ונראּו, וחזרּו ְְְְְְִִִַַָָהּבעלים
.Ë יֹום עליהן ׁשעבר וּדאין ואׁשמֹות חּטאֹות ֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָחּיבי

הּכּפּורים  יֹום לאחר להביא חּיבין וחּיבי הּכּפּורים, ; ְְְִִִִִִֵַַַַַַָָָ
ּתלּויין חטאו]אׁשמֹות האם ׁשּנאמר:[שמסתפקים ּפטּורין, ְְֱֲִִֶֶַָ

מּפי  למדּו ּכ - ּתטהרּו" ה' לפני חּטאתיכם ְְְִִִִִֵֵֶַָָָֹֹ"מּכל
רבינו]הּׁשמּועה ממשה ּבֹו[מסורת מּכיר ׁשאין חטא ׁשּכל , ְְִֵֵֶֶַַָָ

עברה  ספק ידֹו על ׁשּבא מי ,לפיכ לֹו. נתּכּפר ה', ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָאּלא
חׁשכה עם אפּלּו הּכּפּורים, ּתלּוי;ּביֹום מאׁשם ּפטּור - ְֲֲִִִִֵֵַָָָָָ

הֹודע  לא על מביאין ׁשאין למד, נמצאת מכּפר. הּיֹום ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשּכל
עברה] לא [ספק ּכן אם אּלא ּתלּוי, אׁשם הּכּפּורים יֹום ִִִֵֶֶַָָָָֹׁשל

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו הּכּפּורים, יֹום לֹו ְְִִִִֵֶֶַָּכּפר
.È מכּפרין,אין האׁשם ולא החּטאת ולא הּכּפּורים יֹום ְְְְִִִֵַַַַָָָָֹֹ

ּבכּפרתן  הּמאמינים הּׁשבים על ּבהם,אּלא המבעט אבל ; ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
אֹו חּטאתֹו והביא מבעט, היה ּכיצד? לֹו. מכּפרין ְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָאינם
- מכּפרין אּלּו ׁשאין ּבלּבֹו, מחּׁשב אֹו אֹומר והּוא ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָאׁשמֹו,
ּוכׁשּיחזר  לֹו. נתּכּפר לא ּכמצותן, ׁשּקרבּו ּפי על ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹאף
וכן  ואׁשמֹו. חּטאתֹו להביא צרי מּבעיטתֹו, ְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָּבתׁשּובה
עליו. מכּפר הּכּפּורים יֹום אין הּכּפּורים, ּביֹום ְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָהמבעט
הּכּפּורים, יֹום עליו ועבר ּתלּוי, ּבאׁשם נתחּיב אם ,ְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָָלפיכ
ּבתׁשּובה  ּוכׁשּיחזר לֹו; נתּכּפר לא זה הרי - ּבֹו מבעט ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹוהּוא
חּיב  ׁשהיה ּתלּוי אׁשם ּכל להביא חּיב הּכּפּורים, יֹום ְִִִֶַַַַַָָָָָָָָָאחר

ּבֹו.
.‡È הּכּפרה את מעּכבין ׁשּבּתֹורה, אׁשמֹות חּוץ ּכל - ְְֲִֶֶַַַַָָָָָ

ׂשֹוטה  ּוספק ּכּפרה, מחּסרי ּוספק נזיר, ספק נזיר. ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָָָָֻמאׁשם
הּכּפּורים. יֹום אחר קרּבנֹותיהן מביאין ּכּלן -ְְְִִִִֵֶַַַָָֻ

.·È להרג יֹוצא הּוא והרי אׁשם, אֹו חּטאת מחּיב ׁשהּוא ְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָֻמי
זבּוח זבחֹו היה אם - ּדין עד [שחוט]מּבית אֹותֹו מׁשהין , ְְִִִִִֵַַַָָָ

הּזבח, נׁשחט לא עדין ואם יהרג; ּכ ואחר הּדם, ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹׁשּיּזרק
עליו  ׁשּיקריבּו עד אֹותֹו מׁשהין .אין ְְִִֵֶַַַָָ

ד  ¤¤ּפרק
אחד‡. ּבעלם הרּבה עברֹות על העֹוׂשה ידע שלא -] ְְֲֵֵֵֶֶֶַָָ

עׂשה איסורם] אפּלּו ואחת; אחת ּכל על חּטאת חּיב ,ְֲִַַַַַַַָָָָָ
ׁשלׁש מביא אחד, ּבעלם ׁשּמנינּו אּלּו וארּבעים ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹהּׁשלׁש
חּיב  ׁשהּוא אחד מעׂשה עׂשה אם וכן חּטאֹות. ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָוארּבעים

הרּבה ׁשמֹות מּׁשּום איסורים]עליו כמה שכולל חּיב [- , ְִֵֵַַָָָ
ּכאחת, ּבאין ּכּלן האּסּורין ׁשּיהיּו והּוא, - וׁשם ׁשם ּכל ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻעל

מֹוסיף אּסּור יבאר]אֹו הּׁשֹוחט [- ּכיצד? ּכֹולל. אּסּור אֹו , ִִִֵֵֵַַ
חּיב  - זרה לעבֹודה ּבׁשּבת לעזרה חּוץ קדׁשים ְֱֲֲִֶַַַַָָָָָָָָָָּבהמת
מחּלל  ּומּׁשּום ּבחּוץ, קדׁשים ׁשֹוחט מּׁשּום חּטאֹות: ְִִִֵֵַַַָָָָֹׁשלׁש
האּסּורין  ׁשלׁשת ׁשהרי - זרה עבֹודה עֹובד ּומּׁשּום  ְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָֹׁשּבת,
זביחה  'ּבגמר ּבאֹומר: אמּורים? ּדברים ּבּמה ּכאחד. ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָּבאין

אֹותּה'[שחיטה] עֹובד זרה]הּוא לעבודה לא [- אם אבל . ֲִֵָָֹ
זרה, עבֹודה לׁשם מעט ּבּה מּׁשּיׁשחט - לכ ּכּונתֹו ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָָֹהיתה
ׁשנים  ׁשּיׁשחט עד ּבחּוץ ׁשֹוחט מּׁשּום חּיב ואינֹו ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹּתאסר,

וושט] ׁשחט [קנה הּׁשחיטה, ּכׁשּגמר ונמצא, ׁשנים; רב ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֹאֹו
ׁשֹוחט  מּׁשּום עליה חּיב ׁשאינֹו לקרּבן, האסּורה ְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָּבהמה
חּטאת  היתה הּקרּבנֹות. ּבמעׂשה ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְֲֵֵֶַַַַַַָָָָּבחּוץ,

ּפגּום ׁשּלּה הּקנה חצי והיה ּכל [שחוט]העֹוף, ּבֹו והֹוסיף , ְְֲִִֶֶַָָָָָָָ
ׁשהרי  חּטאֹות, ׁשלׁש חּיב - זרה עבֹודה לׁשם ּבׁשּבת ְְֲֲֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹׁשהּוא
ּביֹום  מלאכה העֹוׂשה וכן ּכאחת. ּבאים האּסּורין ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹׁשלׁשת
מּפני  חּטאֹות, ׁשּתי חּיב - ּבׁשּבת להיֹות ׁשחל ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָהּכּפּורים
הּקּים  אחיו, אׁשת על הּבא ּכאחת. ּבאין האּסּורין ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָׁשּׁשני

אׁשת [החי] מּׁשּום חּטאֹות: ׁשלׁש מביא - נּדה ּכׁשהיא ,ְִִִִֵֵֶֶַָָָֹ
ּכאחת; הּבאים אּסּורין ׁשני והם - אח אׁשת ּומּׁשּום ְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָאיׁש,

מֹוסיף אּסּור ׁשהּוא - נּדה ׁשּנּתֹוסף [נוסף]ּומּׁשּום ׁשּמּתֹו , ִִִִִִֵֶֶֶָ
ליבמּה נֹוסף לבעלּה, זה אּסּור בעלה]ּבּה ּכּיֹוצא [אח וכן . ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָ

אבי "ערות מּׁשּום - ׁשּתים חּיב אביו, על הּבא ..ּבזה. ְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָ
על  הּבא וכן תׁשּכב". לא זכר "ואת ּומּׁשּום תגּלה", ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹֹלא
לא  אבי אחי "ערות ׁשּנאמר: - ׁשּתים חּיב אביו ְְֱֲֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹאחי
- אחד ּבעלם עליו, זכּור והביא הּזכּור, על הּבא ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָתגּלה".
אחת, חּטאת אּלא חּיב אינֹו ּגּופין, ׁשני ׁשהם ּפי על ְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָאף
ׁשם  והּנׁשּכב, הּׁשֹוכב - תׁשּכב" לא זכר "ואת ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשּנאמר:
ּבעלם  עליו, ּבהמה והביא הּבהמה, על הּבא וכן הּוא. ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָאחד
והּנׁשּכב  הּׁשֹוכב עׂשּו אחת. חּטאת אּלא חּיב אינֹו - ְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָאחד

אחת.ּבבה  ּכבעילה ּוזכּור, מה ְְְִִִֵַַָָ
חּטאֹות.·. ׁשמֹונה עליה וחּיב אחת, ּבעילה ּבֹועל ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָיׁש

נׂשא  ּתמנע; ּוׁשמּה מּזלּפה ּבת לֹו ׁשהיתה יעקב ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָֹּכיצד?
ּבת  ללבן ואין סרח, ּוׁשמּה ּבת, מּמּנה והֹוליד ּתמנע, ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָלבן
אׁשּתֹו ואחֹות יעקב, ּבת ּבת סרח נמצאת לבּדּה. רחל ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹאּלא
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סרח  נּׂשאת ּכאחת. הּבאין אּסּורין ׁשני והם ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָמאביה;
אּסּור  ּבּה נֹוסף יעקב; ּבני ׁשאר על ונאסרה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹלראּובן,
סרח  ונּׂשאת ּגרׁש, אֹו ראּובן, מת ּכּלתֹו. היא והרי ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹליעקב,
יעקב, אחי ׁשאר על ׁשּנאסרה מּתֹו - מאּמֹו יעקב לאחי ְְֲֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹזֹו
ונּׂשאת  ּגרׁש, אֹו מת אחיו. אׁשת אּסּור ּבּה ליעקב ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹנֹוסף
אחי  ׁשאר על ׁשּנאסרה מּתֹו - ליׁשמעאל זֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָסרח
אביו. אחי אׁשת מּׁשּום ליעקב אּסּור ּבּה נֹוסף ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָֹיׁשמעאל,

יצחק  לפני ליּבּום ונפלה יׁשמעאל, יצחק מת ועבר , ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָָ
על  ׁשּנאסרה מּתֹו - לֹו ׁשנּיה ׁשהיא ּפי על אף ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָויּבמּה,
אביו, אׁשת מּׁשּום ליעקב אּסּור ּבּה נֹוסף אחיו, ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹׁשאר
ׁשגג  אם ּכאחד. ּבאין האּסּורין ׁשּׁשני איׁש; אׁשת ְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָּומּׁשּום
ּבעלּה יצחק ּבחּיי נּדה, ּכׁשהיא זֹו סרח על ּובא ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹיעקב
ׁשמֹונה  עליה חּיב זה הרי - יעקב אׁשת רחל ְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּובחּיי
ּומּׁשּום  אׁשּתֹו, אחֹות ּומּׁשּום ּבּתֹו, ּבת מּׁשּום ְֲִִִִִַַָחּטאֹות:
ּומּׁשּום  אביו, אחי אׁשת ּומּׁשּום אחיו, אׁשת ּומּׁשּום ֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָּכּלתֹו,
ּכּיֹוצא  ּכל וכן נּדה. ּומּׁשּום איׁש, אׁשת ּומּׁשּום אביו, ְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָאׁשת

ֶָּבזה.
.‚צרי - מֹוסיף ּבאּסּור עליהן הערוה זֹו ׁשּתאסר אּלּו ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָּכל

ׁשּתאסר  ּכדי ּבעֹולם מצּויין האחרים האנׁשים ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָׁשּיהּו
לזה.עליהן; אחר אּסּור יּתֹוסף עליהן, ׁשּתאסר ּומּתֹו ֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָ

לזה  היה ואּלּו 'הֹואיל אֹומרין: אין מצּויין, אינם אם ְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָאבל
אּסּור  ּבּה יּתֹוסף עליהם, נאסרת היתה אחים, אֹו ְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָּבנים

אחר]לּזקן' באיסור כבר לו אסורה שהיא לזה ׁשהרי [- ; ֲֵֵֶַָ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן אח. ולא ּבן לא עּתה ׁשם ְְֵֵֵֵֶַַָָָָָֹֹאין

אחת „. ׁשל אּמּה על ּובא נׁשים, ׁשלׁש נׂשּוי ׁשהיה ִִִֶֶַַַָָָָָָָֹמי
ׁשל  אביה אם ׁשהיא ׁשנּיה, ׁשל אּמּה אם ׁשהיא ְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָמהן,
חמֹותֹו, ואם חמֹותֹו, היא זֹו ׁשּזקנה ּפי על אף - ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָׁשליׁשית
אינֹו - היא אחת ּבת ואּסּור הם, ׁשמֹות ּוׁשלׁשה חמיו, ְְְִִִֵֵֵֵַַַָָֹואם

אחת  חּטאת אּלא ּבנּהחּיב ּובת ּובּתּה ּבאּׁשה ׁשּנאמר לפי , ְְְֱִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
ׁשלׁשה  עׂשה הּכתּוב - היא" זּמה הּנה, "ׁשארה ּבּתּה: ְֲִִִֵַַַָָָָָָָָֹּובת
אחד. ּכׁשם ׁשמֹות הּׁשלׁשה יחׁשבּו לפיכ אחד, ּכגּוף ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹּגּופין

אחֹות ‰. ׁשהיא אביו, אחֹות ׁשהיא אחֹותֹו, על הּבא ֲֲֲֲִִִֶֶַַָָָאבל
חּטאֹות  ׁשלׁש חּיב - ּגּלה",אּמֹו אחתֹו "ערות ׁשּנאמר: , ְֱֲִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

אחֹות  ׁשהיא ּפי על ואף - עצמּה ּבפני אחֹותֹו על ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָלחּיב
אּמֹו, על ׁשּבא ּכגֹון זאת? ּתהיה והיא אביו. ואחֹות ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָֹאּמֹו
והֹוליד  מּבנֹותיו, אחת ּובעל ּבנֹות, ׁשּתי מּמּנה ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָוהֹוליד
ׁשהיא  הּׁשנית, הּבת על הּזה הּממזר ּכׁשּיבֹוא - ּבן ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָמּמּנה
אחֹות  ׁשהיא מאביו, אחֹותֹו ׁשהיא הּממזרת, אּמֹו ְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָאחֹות

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן חּטאֹות. ׁשלׁש חּיב - מאּמֹו ְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹאביו

ה  ¤¤ּפרק
אחת‡. ערוה על לו]הּבא שאסורה הרּבה [אשה ּביאֹות ְְִֵֶַַַַַָָ

אחד אחת]ּבעלם רצופה בשגגה - כולן ּפי [- על אף - ְִֵֶֶַַָ
נֹודע  ולא הֹואיל - הרּבה ימים ּובעילה ּבעילה ּבין ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹׁשהיה
אחת, ׁשגגה הּכל הרי אחד, ּגּוף היא והרי ּבינתים, ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹלֹו
ּכ ואחר ּבּה, ׁשגג אם אבל אחת. חּטאת אּלא חּיב ְְֲִֵֶַַַַַַַָָָָָָָואינֹו

לֹו חּיב [האיסור]נֹודע - ּובעלּה עצמּה, ּבּה וׁשגג וחזר , ְְְְַַַַַָָָָָָָ
הּׁשגגֹות. מחּלקֹות ׁשהּידיעֹות, ּובעילה; ּבעילה ּכל ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָעל

הּנבעלת ·. וזֹו אחד, ּבעלם הרּבה ּביאֹות הערוה על ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּבא
ידיעה לּה האיסור]היתה ּוביאה[על ּביאה ּכל [ואח"כ ּבין ְְִִִֵָָָָָָָ

הּוא שכחה] - הרּבה ּבהעלמֹות אצלּה הּביאֹות ׁשּנמצאּו ,ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָ
ּביאה  ּכל על חּטאת מביאה והיא אחת, חּטאת ְְִִִִֵַַַַַָָָָָמביא
- אחד ּבהעלם והיא ּבינתים, ידיעֹות הּוא לֹו היּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָּוביאה;

אחת. חּטאת מביאה והיא הרּבה, חּטאֹות מביא ְְְִִִֵֵַַַַַָָָהּוא
ׁשּכּלן ‚. ּפי על אף - אחד ּבעלם הרּבה עריֹות על ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻהּבא

איסור]מּׁשם חּיב [סוג מחּלקין, ּגּופים והן הֹואיל - אחד ְְִִִִֵֵֶַָָָֻ
נּדֹות, נׁשים חמׁש ׁשּבעל הרי ּכיצד? ואחת. אחת ּכל ְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָעל
ּבעלם  ּבנֹותיו, חמׁש על אֹו אחיֹותיו, חמׁש על ׁשּבא ְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָָָאֹו

וגּוף  ּגּוף ּכל על חּיב - ׁשּזה אחד למד, אּתה מּכאן . ִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
ּבעלם  עליו זכּור והביא הּזכּור על 'הּבא חכמים: ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשאמרּו
אבל  עצמֹו. הּזכּור אֹותֹו ּבׁשהיה אחת', חּטאת חּיב - ְְְֲֶֶַַַַַַָָָָָָאחד
על  ׁשּבא ּבין ׁשניהן, על ׁשּבא ּבין - אחר זכּור היה ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָאם
ּבבא  הּדין והּוא וגּוף. ּגּוף ּכל על חּיב - עליו זה והביא ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָזה

עליו. ּבהמה והביא הּבהמה ְְְִֵֵֵַַָָָָעל
.„- אחד ּבעלם הרּבה ּבהמֹות עליה ׁשהביאה ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָהאּׁשה

ּגּופין  הן ׁשהרי ּובהמה; ּבהמה ּכל על חּטאת ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָחּיבת
אחד  ּבעלם הרּבה לאנׁשים ׁשּנבעלה ּכמי זֹו והרי ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻמחּלקין.

ואיׁש איׁש ּכל על חּטאת חּיבת ׁשהיא -. ִִִֶֶֶַַַָָָ
הּים‰. למדינת ּבעלּה ׁשהל וׁשמעה [לחו"ל]האּׁשה , ְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָ

עצמּה ּפי על ּבין ונּׂשאת ׁשּמת, עדים ּבאּו אֹו [ע"פ ׁשּמת, ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
עדים] ב' ּדיןעדות ּבית ּפי על אחד]ּבין עד ונֹודע [ע"פ , ְִִֵֵַַ

לאנׁשים  נּׂשאת ואם אחד; קרּבן חּיבת - קּים ְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּבעלּה
זּנת אֹו על [זנתה]הרּבה, חּטאת חּיבת - הרּבה אנׁשים עם ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

ׁשהּכל  ּפי על ואף מחּלקין, ּגּופין ׁשהן מּפני ואיׁש, איׁש ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻּכל
מּנּדתּה וטהרה ּבׁשגגה, הּנּדה על הּבא אחת. ְְְֲִִִִִַַַַַָָָָָָָָָָּבׁשגגה
ׁשנּיה  ּפעם עליה ּובא נּדה, ּדם וראת וחזרה ְְְְְְִִֶַַַָָָָָָָָָָָוטבלה,
ּפי  על אף ופעם, ּפעם ּכל על חּיב - עצמּה ׁשגגה ְְְִַַַַַַַַַָָָָָָָּבאֹותּה
חּוץ  - זה נּדּות ׁשּזמן אחד; ּגּוף והּוא אחד ּבעלם ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָׁשהּוא

נּדֹות.מּזמן  נׁשים ּכׁשּתי הן והרי הּׁשני, נּדּות ְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַָ
.Âוסּתּה ּבׁשעת ׁשּלא אׁשּתֹו על כשרגילה הּבא לא -] ְְְִִִֶַַַָָֹ

דם] וראת לראות ּפטּורין [ה], אּלּו הרי - הּתׁשמיׁש ּבעת ּדם ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָ
ׁשֹוגג; ואינֹו הּוא ּכאנּוס ׁשּזה מּפני חּטאת, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָמּקרּבן
יפה  יפה ּבדק ואּלּו ּולדקּדק, לבּדק לֹו היה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשהּׁשֹוגג,
טרח  ׁשּלא ּולפי ׁשגגה; לידי ּבא היה לא ּבׁשאלֹות, ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹֹודקּדק
זה, אבל ּכּפרה. צרי יעׂשה, ּכ ואחר וחקירה ְְֲֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָּבדריׁשה
ּבׁשעת  וׁשּלא היתה, טהֹורה הרי לעׂשֹות? לֹו היה ְְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָֹמה
על  ּדם ׁשּנמצא ּבין ,לפיכ אנס. אּלא זה אין ּבעל ; ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹוסּתּה

אבל [בגד]עד ּפטּורין. - ׁשּלֹו עד על ׁשּנמצא ּבין ׁשּלּה, ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָ
ויפרׁש ׁשּיבעל ודּמה לוסּתּה, סמּו עליה ּובא עבר, ְְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָָָֹֹאם
חּיבין  - הּתׁשמיׁש ּבׁשעת וראתה ּדם, ׁשּתראה ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹקדם
ׁשּלֹו עד על ּדם נמצא אם ,לפיכ היא. ׁשגגה ׁשּזֹו ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָּבקרּבן;
ׁשּלּה עד על ּדם נמצא ּבקרּבן; וחּיבין טמאים, ׁשניהם -ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
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ׁשהת  ולא הּבעל, ּכׁשּפרׁש מּיד עצמּה קּנחה אם -[ה]- ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ
ׁשּתֹוׁשיט  ּכדי ׁשהת ואם ּבקרּבן. וחּיבין טמאים, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשניהם
ּבֹו, לבּדק עד ותּטל הּכסת, לתחת אֹו הּכר, לתחת ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָֹֹידּה
ּופטּורין  ּבספק, טמאים ׁשניהם - עצמּה קּנחה ּכ ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָואחר
ּפניה, את ותדיח הּמּטה מן ׁשּתרד ּכדי ׁשהת ואם ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָמּקרּבן;

טהֹור. ּבעלּה - ּדם ונמצא עצמּה קּנחה ּכ ְְְְְֲִִַַַַָָָָָָָואחר
.Êּביאתֹו ׁשּתקּדם ּדעת על לּוסת, סמּו ּובעל ׁשעבר ְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹמי

והרּגי  הּדם, ּתׁשמיׁש,לראּית ּבׁשעת ׁשּנטמאת האּׁשה ׁשה ְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָ
ּכׁשהּוא  יפרׁש לא זה הרי - 'נטמאתי' לֹו: ְְְְְֲִִִֵֵֶֶָָֹֹואמרה

לא מתקּׁשה  ואם ּביאה. אּסּורי ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָֹ
חּיב  - מתקּׁשה ּכׁשהּוא ּופרׁש מּיד, לפרׁש ׁשאסּור ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹידע
ואחת  נּדה, ּבעל ׁשהרי ּכניסתֹו, על אחת חּטאֹות: ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָׁשּתי
ּדברים  ּבּמה ּכביאתֹו. לֹו הנאה ׁשּיציאתֹו יציאתֹו, ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָעל

ודּמה  הּוסת, ּבׁשעת לבעל ׁשאסּור ּבׁשּידע ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹאמּורים?
מּיד  לפרׁש ׁשאסּור ידע ולא לראּיתּה, ּבעילתֹו ְְְְְִִִִִִֶֶַָָָָָָֹֹֹׁשּתקּדם
אם  אבל הּבעילֹות. ּבׁשּתי העלמֹות ׁשּתי לֹו ׁשּנמצאּו -ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָ
ׁשאסּור  ידע ולא הּוסת, ּבׁשעת לבעל ׁשאסּור ידע ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹלא
והּוא  מּיד ׁשּפרׁש ּפי על אף - הּטמאה מן מּיד ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֹֻלפרׁש
ׁשּכניסתֹו מּפני אחת; חּטאת אּלא חּיב אינֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָמתקּׁשה,
ּובהעלם  הן, אחת ּבׁשגגה ּבעילֹות, ּכׁשּתי ׁשהן ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָויציאתֹו,
ׁשגג  ׁשאם עריֹות, ּבׁשאר הּדין והּוא הּכל. עׂשה ְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָֹאחד
ׁשהיא  לֹו ונֹודע מּתרת, ׁשהיא ּדעת על הערוה על ְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻּובא
ׁשּיציאתֹו מּיד; יפרׁש לא - הּתׁשמיׁש ּבתֹו והּוא ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָֹֹערוה,
ּופרׁש מּיד, לפרׁש ׁשאסּור ידע לא ואם ּכביאתֹו. לֹו ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָֹֹהנאה
ׁשהּכל  אחת; חּטאת אּלא חּיב אינֹו - מתקּׁשה ְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹוהּוא

היא. אחת ְִַַָָׁשגגה
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מּתנה ּכל‡. מהן ׁשּנתן החיצֹון, מזּבח על הּנּתנין הּדמים ְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ
ואיל ׁשנּיה מּמּתנה ונתן נכֹונה, ּבמחׁשבה ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָָָראׁשֹונה

הּׁשם ׁשּנּוי בעליו]ּבמחׁשבת או הקרבן מין לשם שלא -] ְֲִֵֶֶַַ
הּזמן מחׁשבת אֹו הּמקֹום ּבמחׁשבת לאכלו אֹו שלא -] ְְֲֲֶֶֶֶַַַַַָ

בזמנו] או והרצהבמקומו ּכּפר, זה הרי הּקרּבן;[התקבל]- ְְְֲִֵֵֶַָָָֻ
הּמּתנֹות  והׁשלים הּזמן ּבמחׁשבת הראׁשֹונה את נתן ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָואם
היא  ראׁשֹונה ׁשּמּתנה ּפּגּול; זה הרי - הּמקֹום ְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָּבמחׁשבת

הֹואיל העּקר. - הּפנימי הּמזּבח על הּנּתנין הּדמים ּכל אבל ְְֲִִִִִִִִֵַַַַַַָָָָָָ
ׁשּבארנּו ּכמֹו זה את זה מעּכבין מהן וכּלן אחת נתן אם , ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֻ

ׁשּנתן  ּפי על אף הּמחׁשבה, ּבּה הפסיד אּלא ּכתקנּה ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשּלא
ּפסּול. הּזבח - ּכתקנן הּׁשאר ְְְִֶַַַָָָָּכל

ׁשּנתן ·. אֹו ּבּׁשאר, וׁשתק הּזמן מחׁשבת ּבראׁשֹונה ְְְֲִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָחׁשב
- הּזמן ּבמחׁשבת ׁשּנתנּה האחרֹונה מן חּוץ ּכתקנן ְְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָֻּכּלן

ּפסּול  זה הּזמן,הרי ּבמחׁשבת ּכּלן ׁשּיּזה עד ּפּגּול, ואינֹו ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֻ
הן. אחת ּבמּתנה ּכּלן ְֲֵֵֶַַַָָָֻׁשהרי

הּפנימּיֹות‚. ּבחּטאֹות ּבּדם אצ ּבע דמם ּוטבילת שמזין -] ְְְִִִֶַַַַַַָָ
ּבּדם בהיכל] אצּבע טבילת ּבׁשעת חׁשב ּכיצד? ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָמפּגלת.

הּזיה. ּבׁשעת ּכמחּׁשב זה הרי - הּזמן ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָמחׁשבת
ּבחּטאֹות „. זמן מחׁשבת וחׁשב ּבעזרה, עֹומד ְְֲֲֵֶֶַַַַַָָָָָָָהיה

חׁשב  ּפּגּול; אינֹו - ּבפנים הּנעׂשה ּבדבר ּבפנים ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָהּנעׂשֹות
ּפּגּול  זה הרי - ּבחּוץ הּנעׂשה .ּבדבר ְֲֲִֵֶֶַַַָָ

להּזֹות ‰. ׁשֹוחט 'הריני ואמר: ּבעזרה, עֹומד היה ְְֲֲִֵֵֵֵַַַָָָָָָּכיצד?
ּבהיכל  לפנים ׁשההּזיה ּפּגּול; אינֹו - למחר' .ּדמֹו ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָ

.Â ׁשירים לׁשּפ מּזה 'הריני ואמר: ּבהיכל, עֹומד ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹהיה
הּנעׂשה  ּבדבר ּבפנים חׁשב ׁשהרי ּפּגּול, אינֹו - ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָלמחר'
מחּׁשב  והּוא וׁשחט, ּבעזרה עֹומד היה אם אבל ְְְֲֲִֵֵַַַָָָָָָָּבחּוץ.
זה  הרי - למחר אמּורין להקטיר אֹו למחר, ׁשירים ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָֹלׁשּפ

ּבחּוץ  הּנעׂשה ּבדבר ּבחּוץ חׁשב ׁשהרי .ּפּגּול, ְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָ
.Êהּלחם את מפּגלת עמה]הּתֹודה אינֹו[שבא והּלחם , ְְֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָ

מחּׁשב  והּוא הּתֹודה, את הּׁשֹוחט ּכיצד? הּתֹודה. את ְְְֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָמפּגל
- למחר אמּוריה יקטיר אֹו ּדמּה יזרק אֹו מּבׂשרּה ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹׁשּיאכל
הּלחם  מן לאכל חׁשב אם אבל ּפּגּול; הּלחם עם ֱֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹהּזבח

ּפּגּול. אינֹו הּתֹודה וזבח ּפּגּול, לבּדֹו הּלחם - ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָלמחר
.Áעצרת כבׂשי ּבׁשני הּדין שבועות]וכן הּלחם [- ׁשּתי עם ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַ

נתּפּגלּו ּבּכבׂשים, זמן מחׁשבת חׁשב ׁשאם - עּמהן ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָהּבאֹות
ׁשּתי  - למחר הּלחם מׁשּתי ׁשּיאכל חׁשב הּלחם; ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּתי
מארּבע  ּבאחת חׁשב ּפּגּול. אינן והּכבׂשים ּפּגּול, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָהּלחם
- למחר הּלחם עם הּזבח מּבׂשר ּכּזית לאכל ְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹהעבֹודֹות

ּפּגּול. אינן הּכבׂשים אֹו והּתֹודה ּפּגּול, לבּדֹו ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָהּלחם
.Ë וחׁשב הּפנים, לחם ׁשעם לבֹונה בזיכי ׁשני ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּמקטיר

הּלחם  הרי - למחר הּפנים לחם ׁשּיאכל הקטרתן ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹּבׁשעת
ִּפּגּול.

.È מׁשּתי אחת לאכל וחׁשב עצרת, כבׂשי ׁשני ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹהּׁשֹוחט
ּפּגּול  ׁשּתיהן - למחר .החּלֹות ְְִֵֶַַָָ

.‡Èׁשני מּׁשני הקטיר אחד לאכל מחּׁשב והּוא הּבזיכין, ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ
הפנים]הּסדרים לחם של ּפּגּול.[ הּסדרים ׁשני - למחר ְְְְִִִֵַַָָָָ

.·È,הּתֹודה מחּלֹות ּבאחת הּזמן מחׁשבת חׁשב אם ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָָוכן
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החּלֹות  ּכל הרי - הּתּנּור מאפה מנחת מחּלֹות ּבאחת ְְֲֲִֵֵֵַַַַַַַַַָאֹו
.ּפּגּול  ִ

.‚È מּׁשני אחד אֹו החּלֹות, מּׁשּתי אחת נטמאת אם ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָאבל
ּבין  זריקה לפני ּבין - הּתֹודה חּלֹות מן אחת אֹו ְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָהּסדרים,
והּטהֹור  אסּור, הּסדר ואֹותֹו החּלה אֹותּה - זריקה ְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָלאחר

ויאכל  .ּבטהרתֹו ְְֳֵֵָָָ
.„È ּכּזית ׁשּיאכל הּכבׂשים מּׁשני אחד ּבעבֹודת ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹחׁשב

מּׁשני  אחד ּבהקטרת חׁשב אם וכן למחר, הּלחם ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָמׁשּתי
הּלחם  הרי - למחר הּפנים מּלחם ּכּזית ׁשּיאכל ְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹהּבזיכין

הּמּתיר ּבכל ׁשּיחׁשב עד ּפּגּול; ואינֹו מרכיבי ּפסּול כל -] ְְְִִֵֶַַַַָָֹ
אכילתם] מותרת שבאמצעותם והמנחה ׁשהּוא הקרבן -ֶ

הּבזיכין. ׁשני והקטרת הּכבׂשים ׁשני ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָעבֹודת
.ÂË,למחר זֹו מחּלה זית חצי לאכל וחׁשב אחד ְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹׁשחט

- למחר ׁשנּיה מחּלה זית חצי לאכל וחׁשב הּׁשני ְְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹוׁשחט
עם  הּבזיכין ּבׁשני הּדין והּוא לפּגּול; מצטרפין אּלּו ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵַַָָהרי

הּסדרים  .ׁשני ְְִֵַָ
.ÊË ועׂשה הּזמן, מחׁשבת הּכבׂשים מּׁשני ּבאחד ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָחׁשב

הּזמן, ּבמחׁשבת ׁשעׂשהּו זה - נכֹונה ּבמחׁשבה ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָהּׁשני
ּכׁשר  והּׁשני .ּפּגּול; ְִִֵֵַָ

.ÊÈ מּבׂשר ׁשּיאכל ׁשחיטתֹו ּבׁשעת וחׁשב מהן אחד ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשחט
ּכׁשרים  ׁשניהם - למחר זה.הּׁשני על מּזה מחּׁשבין ׁשאין ; ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ

.ÁÈהּלחם את מקּדׁשין אין עצרת, כבׂשי עמם]ׁשני [הבא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַ
ׁשּנּוי  ּבמחׁשבת ּדמן וזרק ׁשחטן ּכיצד? בּׁשחיטה. ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָאּלא
ׁשּלא  ּדמן וזרק לׁשמן, ׁשחטן הּלחם; קדׁש לא ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹהּׁשם,
- לׁשמן ׁשּלא ׁשחטן קדֹוׁש; ואינֹו קדֹוׁש הּלחם - ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָֹלׁשמן

הּלחם. קדׁש לא לׁשמן, ׁשּזרק ּפי על ְִִֶֶֶַַַַַָָָֹאף
.ËÈׁשּיצאּו הּלחם לזריקה,[מהעזרה]ׁשּתי ׁשחיטה ּבין ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָ

הּלחם, ׁשּתי נתּפּגלּו - הּזמן ּבמחׁשבת הּכבׂשים ּדם ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָוזרק
על  אף לּיֹוצא, מֹועלת ׁשהּזריקה ּבחּוץ; ׁשהן ּפי על ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָאף

ּבחּוץ. הּוא ׁשעדין ֲִִֶַַּפי
.Î ּדמן זרק אם - הּלחם ואבד לׁשמן ׁשּׁשחטן  עצרת ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָּכבׂשי

אחר  הּזמן ּבמחׁשבת ּדמן זרק ּפסּולין; אּלּו הרי ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָלׁשמן,
לא  אֹו ּבאכילה הּתרּו אם ספק אּלּו הרי - הּלחם ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻׁשאבד

.הּתרּו ְֻ

ה'תשע"ג  מנחםֿאב כ"ט שני יום

יח  ¤¤ּפרק
זה ‡. הרי - ּבּקדׁשים נכֹונה ׁשאינּה מחׁשבה המחּׁשב ְְֲֲֳִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּכל

תעׂשה  ּבלא יחׁשב";עֹובר "לא אֹומר: הּוא ׁשהרי , ְֲֲֵֵֵֵֵֶֶַָֹֹ
הּׁשמּועה·. רבינו]מּפי ממשה ּדין [מסורת ׁשּבכלל למדּו, ְְְִִִִֶַַָָ

ּדֹומה  זה ׁשהרי - ּבמחׁשבה הּקדׁשים יפסיד ׁשּלא ְְֲֲֳִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹזה,
ׁשאין  לֹוקה, אינֹו כן ּפי על ואף ּבּקדׁשים; מּום ְְֳִִִֵֵֵֶֶַַַַָלמּטיל

מעׂשה מעשה]הּמחׁשבה על רק ולוקין -]. ֲֲֶַַַָָ
ׁשּנפסל ‚. ּבין - ּפסּול ׁשהּוא ּבֹו ׁשּנאמר קרּבן ְְֱִֵֶֶֶֶַַָָָָּכל

ּכל  - ׁשּפסלֹו ּדבר ּבֹו ׁשארע ּבין ּבמעׂשה, ּבין ְְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּבמחׁשבה,

ּכל  תאכל "לא ׁשּנאמר: לֹוקה, ּבמזיד, ּכּזית מּמּנּו ְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹהאֹוכל
ֵָּתֹועבה";

על „. אּלא מזהיר הּכתּוב ׁשאין למדּו, הּׁשמּועה ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָמּפי
הּמקּדׁשין  .ּפסּולי ְְִֵַָֻ

ּכּזית,‰. מהן האֹוכל - מּום ּבהן ׁשהּטל קדׁשים ְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻוכן
ׁשּיּולד עד - ּתֹועבה" "ּכל ּבכלל הן הרי שיהיה]לֹוקה; -] ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבמּומן ויאכלּו אחר, מּום ׁשּפּסּולֹולהן וכל . ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
עליו. לֹוקין אין ִִֵֵָָָמּספק,

.Â ּכל - ׁשּבארנּו ּכמֹו הּזמן ּבמחׁשבת ׁשּנתּפּגל קרּבן ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּכל
"והּנפׁש ׁשּנאמר: ּכרת, חּיב ּבמזיד, ּכּזית מּמּנּו ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָהאֹוכל
מביא  ּבׁשגגה, אכל ואם ּתּׂשא". עֹונּה מּמּנּו, ְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹהאכלת

קבּועה .[רגילה]חּטאת ְַָָ
.Ê ּבין ׁשהּתרּו ּדברים אכילת על אּלא ּכרת חּיבין ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻאין

אינֹו - עצמֹו הּמּתיר מן אכל אם אבל לּמזּבח; ּבין ְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָלאדם
ּבהן  ׁשאין הּמקּדׁשין פסּולי ּכאֹוכלי לֹוקה, אּלא ּכרת ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻחּיב

מּׁשיריה ּפּגּול  ּכּזית האֹוכל - ׁשּנתּפּגלה מנחה ּכיצד? . ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
מן  אֹו ׁשּלּה הּקמץ מן אכל אם אבל ּכרת; חּיב ְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּבמזיד,
את  הּמּתירין הן ׁשהן לפי ּכרת, חּיב אינֹו - ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהּלבֹונה
מּבׂשרֹו ּכּזית האֹוכל - ׁשּנתּפּגל זבח וכן לאדם. ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהּׁשירים

מאמּוריו הקרבים]אֹו האברים חּיב [- העֹולה, מּבׂשר אֹו ְִֵֵַַָָָָ
מּׁשּום ּכרת. עליו חּיב אינֹו - הּדם מן ּכּזית אכל אם אבל ֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָ

והאמּורין  לּמזּבח, לּקרב האמּורין את מּתיר ׁשהּדם ְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָּפּגּול,
ּבׂשרּה מּתיר העֹולה ודם לאדם; הּבׂשר את ְְִִִֶַַַַָָָָָָָָָמּתירין
עֹולת  ודם לּכהנים, ּבׂשרּה מּתיר העֹוף חּטאת ודם ְְְְֲִִִֵַַַַַַַַַָָָֹלּמזּבח,
מּתיר  הּנׂשרפֹות חּטאֹות ודם לּמזּבח. ּבׂשרּה מּתיר ְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָָָהעֹוף
ּפּגּול  מּׁשּום אמּוריהן על חּיבין לפיכ לּמזּבח, .אמּוריהן ְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָ

ׁשני [במנחה:] לּכהנים; הּׁשירים מּתירין והּלבֹונה ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָֹֹהּקמץ
בזיכי  ׁשני וכן לּכהנים; הּלחם ׁשּתי מּתירין עצרת ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹכבׂשי
להן  ׁשאין ּדברים אבל לּכהנים. הּפנים לחם מּתירין ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹלבֹונה
- הּנׂשרפֹות ּומנחֹות הּנׂשרפֹות חּטאֹות ּבׂשר ּכגֹון ְְְְְִִִִַַַַַָָָָמּתירין,

לעֹולם. מתּפּגלין ְְְִִֵַָָאינן
.Á דברים לעֹולם:ואּלּו ּפּגּול מּׁשּום עליהם חּיבין ׁשאין ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָ

עם  הּבא יין ּבין והּיין, והּדם; והּקטרת, והּלבֹונה, ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָֹֹהּקמץ,
קרבן]הּנסכים עצמֹו[של ּבפני הּבא יין יין ּבין נדבת -] ְְְִִִֵֵַַַַָָ
קמיצה בלבד] להן אין ׁשהרי ּכּלן, הּנׂשרפֹות ּומנחֹות ;ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָֻ

חּטאֹות  ּובׂשר נסכים; ּומנחת ּכהנים, מנחת ּכגֹון ְְְְְְֲִִִִִַַַַַָָָֹלהּתירן,
דם  והלא ּתאמר: ואם מצרע. ׁשל ׁשמן ולג ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָֹֹֹֹהּנׂשרפֹות,
אׁשמֹו מביא אדם ׁשהרי ּבֹו; ּתלּוי אינֹו מּתירֹו? ֲֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָהאׁשם

ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו ימים, ּכּמה אחר ולּגֹו ְְְְִִִֵֶַַַַָָָֻהּיֹום
.Ë,אכילתן זמן לאחר הּקדׁשים מּבׂשר להֹותיר ְְְְֲֳִִִִַַַַַָָָָאסּור

והּוא  ּבקר"; עד מּמּנּו תֹותירּו "לא ּתֹודה: ּבקרּבן ְְְֱִִֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשּנאמר
ׁשהרי  - לֹוקה אינֹו והּמֹותיר ּכּלן. הּקדׁשים לׁשאר ְְֲֳִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻהּדין

נּתקֹו בסמוך-]הּכתּוב "והּנתר לעׂשה [כתבו ׁשּנאמר: , ְְֱֲִֵֶֶַַַַָָֹ
ּתׂשרפּו". ּבאׁש ּבקר, עד ְִִֵֶֶַָֹֹמּמּנּו

.È;ּכרת חּיב ּבמזיד, - ׁשּנֹותר קדׁשים מּבׂשר ּכּזית  ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהאֹוכל
"ואכליו  ׁשּנאמר: קבּועה, חּטאת מביא ׁשֹוגג, היה ְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָָֹואם
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ׁשהת  ולא הּבעל, ּכׁשּפרׁש מּיד עצמּה קּנחה אם -[ה]- ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ
ׁשּתֹוׁשיט  ּכדי ׁשהת ואם ּבקרּבן. וחּיבין טמאים, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשניהם
ּבֹו, לבּדק עד ותּטל הּכסת, לתחת אֹו הּכר, לתחת ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָֹֹידּה
ּופטּורין  ּבספק, טמאים ׁשניהם - עצמּה קּנחה ּכ ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָואחר
ּפניה, את ותדיח הּמּטה מן ׁשּתרד ּכדי ׁשהת ואם ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָמּקרּבן;

טהֹור. ּבעלּה - ּדם ונמצא עצמּה קּנחה ּכ ְְְְְֲִִַַַַָָָָָָָואחר
.Êּביאתֹו ׁשּתקּדם ּדעת על לּוסת, סמּו ּובעל ׁשעבר ְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹמי

והרּגי  הּדם, ּתׁשמיׁש,לראּית ּבׁשעת ׁשּנטמאת האּׁשה ׁשה ְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָ
ּכׁשהּוא  יפרׁש לא זה הרי - 'נטמאתי' לֹו: ְְְְְֲִִִֵֵֶֶָָֹֹואמרה

לא מתקּׁשה  ואם ּביאה. אּסּורי ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָֹ
חּיב  - מתקּׁשה ּכׁשהּוא ּופרׁש מּיד, לפרׁש ׁשאסּור ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹידע
ואחת  נּדה, ּבעל ׁשהרי ּכניסתֹו, על אחת חּטאֹות: ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָׁשּתי
ּדברים  ּבּמה ּכביאתֹו. לֹו הנאה ׁשּיציאתֹו יציאתֹו, ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָעל

ודּמה  הּוסת, ּבׁשעת לבעל ׁשאסּור ּבׁשּידע ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹאמּורים?
מּיד  לפרׁש ׁשאסּור ידע ולא לראּיתּה, ּבעילתֹו ְְְְְִִִִִִֶֶַָָָָָָֹֹֹׁשּתקּדם
אם  אבל הּבעילֹות. ּבׁשּתי העלמֹות ׁשּתי לֹו ׁשּנמצאּו -ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָ
ׁשאסּור  ידע ולא הּוסת, ּבׁשעת לבעל ׁשאסּור ידע ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹלא
והּוא  מּיד ׁשּפרׁש ּפי על אף - הּטמאה מן מּיד ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֹֻלפרׁש
ׁשּכניסתֹו מּפני אחת; חּטאת אּלא חּיב אינֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָמתקּׁשה,
ּובהעלם  הן, אחת ּבׁשגגה ּבעילֹות, ּכׁשּתי ׁשהן ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָויציאתֹו,
ׁשגג  ׁשאם עריֹות, ּבׁשאר הּדין והּוא הּכל. עׂשה ְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָֹאחד
ׁשהיא  לֹו ונֹודע מּתרת, ׁשהיא ּדעת על הערוה על ְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻּובא
ׁשּיציאתֹו מּיד; יפרׁש לא - הּתׁשמיׁש ּבתֹו והּוא ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָֹֹערוה,
ּופרׁש מּיד, לפרׁש ׁשאסּור ידע לא ואם ּכביאתֹו. לֹו ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָֹֹהנאה
ׁשהּכל  אחת; חּטאת אּלא חּיב אינֹו - מתקּׁשה ְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹוהּוא

היא. אחת ְִַַָָׁשגגה
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מּתנה ּכל‡. מהן ׁשּנתן החיצֹון, מזּבח על הּנּתנין הּדמים ְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ
ואיל ׁשנּיה מּמּתנה ונתן נכֹונה, ּבמחׁשבה ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָָָראׁשֹונה

הּׁשם ׁשּנּוי בעליו]ּבמחׁשבת או הקרבן מין לשם שלא -] ְֲִֵֶֶַַ
הּזמן מחׁשבת אֹו הּמקֹום ּבמחׁשבת לאכלו אֹו שלא -] ְְֲֲֶֶֶֶַַַַַָ

בזמנו] או והרצהבמקומו ּכּפר, זה הרי הּקרּבן;[התקבל]- ְְְֲִֵֵֶַָָָֻ
הּמּתנֹות  והׁשלים הּזמן ּבמחׁשבת הראׁשֹונה את נתן ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָואם
היא  ראׁשֹונה ׁשּמּתנה ּפּגּול; זה הרי - הּמקֹום ְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָּבמחׁשבת

הֹואיל העּקר. - הּפנימי הּמזּבח על הּנּתנין הּדמים ּכל אבל ְְֲִִִִִִִִֵַַַַַַָָָָָָ
ׁשּבארנּו ּכמֹו זה את זה מעּכבין מהן וכּלן אחת נתן אם , ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֻ

ׁשּנתן  ּפי על אף הּמחׁשבה, ּבּה הפסיד אּלא ּכתקנּה ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשּלא
ּפסּול. הּזבח - ּכתקנן הּׁשאר ְְְִֶַַַָָָָּכל

ׁשּנתן ·. אֹו ּבּׁשאר, וׁשתק הּזמן מחׁשבת ּבראׁשֹונה ְְְֲִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָחׁשב
- הּזמן ּבמחׁשבת ׁשּנתנּה האחרֹונה מן חּוץ ּכתקנן ְְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָֻּכּלן

ּפסּול  זה הּזמן,הרי ּבמחׁשבת ּכּלן ׁשּיּזה עד ּפּגּול, ואינֹו ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֻ
הן. אחת ּבמּתנה ּכּלן ְֲֵֵֶַַַָָָֻׁשהרי

הּפנימּיֹות‚. ּבחּטאֹות ּבּדם אצ ּבע דמם ּוטבילת שמזין -] ְְְִִִֶַַַַַַָָ
ּבּדם בהיכל] אצּבע טבילת ּבׁשעת חׁשב ּכיצד? ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָמפּגלת.

הּזיה. ּבׁשעת ּכמחּׁשב זה הרי - הּזמן ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָמחׁשבת
ּבחּטאֹות „. זמן מחׁשבת וחׁשב ּבעזרה, עֹומד ְְֲֲֵֶֶַַַַַָָָָָָָהיה

חׁשב  ּפּגּול; אינֹו - ּבפנים הּנעׂשה ּבדבר ּבפנים ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָהּנעׂשֹות
ּפּגּול  זה הרי - ּבחּוץ הּנעׂשה .ּבדבר ְֲֲִֵֶֶַַַָָ

להּזֹות ‰. ׁשֹוחט 'הריני ואמר: ּבעזרה, עֹומד היה ְְֲֲִֵֵֵֵַַַָָָָָָּכיצד?
ּבהיכל  לפנים ׁשההּזיה ּפּגּול; אינֹו - למחר' .ּדמֹו ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָ

.Â ׁשירים לׁשּפ מּזה 'הריני ואמר: ּבהיכל, עֹומד ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹהיה
הּנעׂשה  ּבדבר ּבפנים חׁשב ׁשהרי ּפּגּול, אינֹו - ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָלמחר'
מחּׁשב  והּוא וׁשחט, ּבעזרה עֹומד היה אם אבל ְְְֲֲִֵֵַַַָָָָָָָּבחּוץ.
זה  הרי - למחר אמּורין להקטיר אֹו למחר, ׁשירים ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָֹלׁשּפ

ּבחּוץ  הּנעׂשה ּבדבר ּבחּוץ חׁשב ׁשהרי .ּפּגּול, ְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָ
.Êהּלחם את מפּגלת עמה]הּתֹודה אינֹו[שבא והּלחם , ְְֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָ

מחּׁשב  והּוא הּתֹודה, את הּׁשֹוחט ּכיצד? הּתֹודה. את ְְְֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָמפּגל
- למחר אמּוריה יקטיר אֹו ּדמּה יזרק אֹו מּבׂשרּה ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹׁשּיאכל
הּלחם  מן לאכל חׁשב אם אבל ּפּגּול; הּלחם עם ֱֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹהּזבח

ּפּגּול. אינֹו הּתֹודה וזבח ּפּגּול, לבּדֹו הּלחם - ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָלמחר
.Áעצרת כבׂשי ּבׁשני הּדין שבועות]וכן הּלחם [- ׁשּתי עם ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַ

נתּפּגלּו ּבּכבׂשים, זמן מחׁשבת חׁשב ׁשאם - עּמהן ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָהּבאֹות
ׁשּתי  - למחר הּלחם מׁשּתי ׁשּיאכל חׁשב הּלחם; ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּתי
מארּבע  ּבאחת חׁשב ּפּגּול. אינן והּכבׂשים ּפּגּול, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָהּלחם
- למחר הּלחם עם הּזבח מּבׂשר ּכּזית לאכל ְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹהעבֹודֹות

ּפּגּול. אינן הּכבׂשים אֹו והּתֹודה ּפּגּול, לבּדֹו ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָהּלחם
.Ë וחׁשב הּפנים, לחם ׁשעם לבֹונה בזיכי ׁשני ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּמקטיר

הּלחם  הרי - למחר הּפנים לחם ׁשּיאכל הקטרתן ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹּבׁשעת
ִּפּגּול.

.È מׁשּתי אחת לאכל וחׁשב עצרת, כבׂשי ׁשני ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹהּׁשֹוחט
ּפּגּול  ׁשּתיהן - למחר .החּלֹות ְְִֵֶַַָָ

.‡Èׁשני מּׁשני הקטיר אחד לאכל מחּׁשב והּוא הּבזיכין, ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ
הפנים]הּסדרים לחם של ּפּגּול.[ הּסדרים ׁשני - למחר ְְְְִִִֵַַָָָָ

.·È,הּתֹודה מחּלֹות ּבאחת הּזמן מחׁשבת חׁשב אם ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָָוכן
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החּלֹות  ּכל הרי - הּתּנּור מאפה מנחת מחּלֹות ּבאחת ְְֲֲִֵֵֵַַַַַַַַַָאֹו
.ּפּגּול  ִ

.‚È מּׁשני אחד אֹו החּלֹות, מּׁשּתי אחת נטמאת אם ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָאבל
ּבין  זריקה לפני ּבין - הּתֹודה חּלֹות מן אחת אֹו ְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָהּסדרים,
והּטהֹור  אסּור, הּסדר ואֹותֹו החּלה אֹותּה - זריקה ְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָלאחר

ויאכל  .ּבטהרתֹו ְְֳֵֵָָָ
.„È ּכּזית ׁשּיאכל הּכבׂשים מּׁשני אחד ּבעבֹודת ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹחׁשב

מּׁשני  אחד ּבהקטרת חׁשב אם וכן למחר, הּלחם ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָמׁשּתי
הּלחם  הרי - למחר הּפנים מּלחם ּכּזית ׁשּיאכל ְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹהּבזיכין

הּמּתיר ּבכל ׁשּיחׁשב עד ּפּגּול; ואינֹו מרכיבי ּפסּול כל -] ְְְִִֵֶַַַַָָֹ
אכילתם] מותרת שבאמצעותם והמנחה ׁשהּוא הקרבן -ֶ

הּבזיכין. ׁשני והקטרת הּכבׂשים ׁשני ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָעבֹודת
.ÂË,למחר זֹו מחּלה זית חצי לאכל וחׁשב אחד ְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹׁשחט

- למחר ׁשנּיה מחּלה זית חצי לאכל וחׁשב הּׁשני ְְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹוׁשחט
עם  הּבזיכין ּבׁשני הּדין והּוא לפּגּול; מצטרפין אּלּו ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵַַָָהרי

הּסדרים  .ׁשני ְְִֵַָ
.ÊË ועׂשה הּזמן, מחׁשבת הּכבׂשים מּׁשני ּבאחד ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָחׁשב

הּזמן, ּבמחׁשבת ׁשעׂשהּו זה - נכֹונה ּבמחׁשבה ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָהּׁשני
ּכׁשר  והּׁשני .ּפּגּול; ְִִֵֵַָ

.ÊÈ מּבׂשר ׁשּיאכל ׁשחיטתֹו ּבׁשעת וחׁשב מהן אחד ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשחט
ּכׁשרים  ׁשניהם - למחר זה.הּׁשני על מּזה מחּׁשבין ׁשאין ; ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ

.ÁÈהּלחם את מקּדׁשין אין עצרת, כבׂשי עמם]ׁשני [הבא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַ
ׁשּנּוי  ּבמחׁשבת ּדמן וזרק ׁשחטן ּכיצד? בּׁשחיטה. ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָאּלא
ׁשּלא  ּדמן וזרק לׁשמן, ׁשחטן הּלחם; קדׁש לא ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹהּׁשם,
- לׁשמן ׁשּלא ׁשחטן קדֹוׁש; ואינֹו קדֹוׁש הּלחם - ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָֹלׁשמן

הּלחם. קדׁש לא לׁשמן, ׁשּזרק ּפי על ְִִֶֶֶַַַַַָָָֹאף
.ËÈׁשּיצאּו הּלחם לזריקה,[מהעזרה]ׁשּתי ׁשחיטה ּבין ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָ

הּלחם, ׁשּתי נתּפּגלּו - הּזמן ּבמחׁשבת הּכבׂשים ּדם ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָוזרק
על  אף לּיֹוצא, מֹועלת ׁשהּזריקה ּבחּוץ; ׁשהן ּפי על ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָאף

ּבחּוץ. הּוא ׁשעדין ֲִִֶַַּפי
.Î ּדמן זרק אם - הּלחם ואבד לׁשמן ׁשּׁשחטן  עצרת ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָּכבׂשי

אחר  הּזמן ּבמחׁשבת ּדמן זרק ּפסּולין; אּלּו הרי ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָלׁשמן,
לא  אֹו ּבאכילה הּתרּו אם ספק אּלּו הרי - הּלחם ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻׁשאבד

.הּתרּו ְֻ

ה'תשע"ג  מנחםֿאב כ"ט שני יום

יח  ¤¤ּפרק
זה ‡. הרי - ּבּקדׁשים נכֹונה ׁשאינּה מחׁשבה המחּׁשב ְְֲֲֳִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּכל

תעׂשה  ּבלא יחׁשב";עֹובר "לא אֹומר: הּוא ׁשהרי , ְֲֲֵֵֵֵֵֶֶַָֹֹ
הּׁשמּועה·. רבינו]מּפי ממשה ּדין [מסורת ׁשּבכלל למדּו, ְְְִִִִֶַַָָ

ּדֹומה  זה ׁשהרי - ּבמחׁשבה הּקדׁשים יפסיד ׁשּלא ְְֲֲֳִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹזה,
ׁשאין  לֹוקה, אינֹו כן ּפי על ואף ּבּקדׁשים; מּום ְְֳִִִֵֵֵֶֶַַַַָלמּטיל

מעׂשה מעשה]הּמחׁשבה על רק ולוקין -]. ֲֲֶַַַָָ
ׁשּנפסל ‚. ּבין - ּפסּול ׁשהּוא ּבֹו ׁשּנאמר קרּבן ְְֱִֵֶֶֶֶַַָָָָּכל

ּכל  - ׁשּפסלֹו ּדבר ּבֹו ׁשארע ּבין ּבמעׂשה, ּבין ְְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּבמחׁשבה,

ּכל  תאכל "לא ׁשּנאמר: לֹוקה, ּבמזיד, ּכּזית מּמּנּו ְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹהאֹוכל
ֵָּתֹועבה";

על „. אּלא מזהיר הּכתּוב ׁשאין למדּו, הּׁשמּועה ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָמּפי
הּמקּדׁשין  .ּפסּולי ְְִֵַָֻ

ּכּזית,‰. מהן האֹוכל - מּום ּבהן ׁשהּטל קדׁשים ְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻוכן
ׁשּיּולד עד - ּתֹועבה" "ּכל ּבכלל הן הרי שיהיה]לֹוקה; -] ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבמּומן ויאכלּו אחר, מּום ׁשּפּסּולֹולהן וכל . ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
עליו. לֹוקין אין ִִֵֵָָָמּספק,

.Â ּכל - ׁשּבארנּו ּכמֹו הּזמן ּבמחׁשבת ׁשּנתּפּגל קרּבן ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּכל
"והּנפׁש ׁשּנאמר: ּכרת, חּיב ּבמזיד, ּכּזית מּמּנּו ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָהאֹוכל
מביא  ּבׁשגגה, אכל ואם ּתּׂשא". עֹונּה מּמּנּו, ְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹהאכלת

קבּועה .[רגילה]חּטאת ְַָָ
.Ê ּבין ׁשהּתרּו ּדברים אכילת על אּלא ּכרת חּיבין ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻאין

אינֹו - עצמֹו הּמּתיר מן אכל אם אבל לּמזּבח; ּבין ְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָלאדם
ּבהן  ׁשאין הּמקּדׁשין פסּולי ּכאֹוכלי לֹוקה, אּלא ּכרת ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻחּיב

מּׁשיריה ּפּגּול  ּכּזית האֹוכל - ׁשּנתּפּגלה מנחה ּכיצד? . ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
מן  אֹו ׁשּלּה הּקמץ מן אכל אם אבל ּכרת; חּיב ְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּבמזיד,
את  הּמּתירין הן ׁשהן לפי ּכרת, חּיב אינֹו - ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהּלבֹונה
מּבׂשרֹו ּכּזית האֹוכל - ׁשּנתּפּגל זבח וכן לאדם. ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהּׁשירים

מאמּוריו הקרבים]אֹו האברים חּיב [- העֹולה, מּבׂשר אֹו ְִֵֵַַָָָָ
מּׁשּום ּכרת. עליו חּיב אינֹו - הּדם מן ּכּזית אכל אם אבל ֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָ

והאמּורין  לּמזּבח, לּקרב האמּורין את מּתיר ׁשהּדם ְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָּפּגּול,
ּבׂשרּה מּתיר העֹולה ודם לאדם; הּבׂשר את ְְִִִֶַַַַָָָָָָָָָמּתירין
עֹולת  ודם לּכהנים, ּבׂשרּה מּתיר העֹוף חּטאת ודם ְְְְֲִִִֵַַַַַַַַַָָָֹלּמזּבח,
מּתיר  הּנׂשרפֹות חּטאֹות ודם לּמזּבח. ּבׂשרּה מּתיר ְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָָָהעֹוף
ּפּגּול  מּׁשּום אמּוריהן על חּיבין לפיכ לּמזּבח, .אמּוריהן ְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָ

ׁשני [במנחה:] לּכהנים; הּׁשירים מּתירין והּלבֹונה ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָֹֹהּקמץ
בזיכי  ׁשני וכן לּכהנים; הּלחם ׁשּתי מּתירין עצרת ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹכבׂשי
להן  ׁשאין ּדברים אבל לּכהנים. הּפנים לחם מּתירין ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹלבֹונה
- הּנׂשרפֹות ּומנחֹות הּנׂשרפֹות חּטאֹות ּבׂשר ּכגֹון ְְְְְִִִִַַַַַָָָָמּתירין,

לעֹולם. מתּפּגלין ְְְִִֵַָָאינן
.Á דברים לעֹולם:ואּלּו ּפּגּול מּׁשּום עליהם חּיבין ׁשאין ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָ

עם  הּבא יין ּבין והּיין, והּדם; והּקטרת, והּלבֹונה, ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָֹֹהּקמץ,
קרבן]הּנסכים עצמֹו[של ּבפני הּבא יין יין ּבין נדבת -] ְְְִִִֵֵַַַַָָ
קמיצה בלבד] להן אין ׁשהרי ּכּלן, הּנׂשרפֹות ּומנחֹות ;ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָֻ

חּטאֹות  ּובׂשר נסכים; ּומנחת ּכהנים, מנחת ּכגֹון ְְְְְְֲִִִִִַַַַַָָָֹלהּתירן,
דם  והלא ּתאמר: ואם מצרע. ׁשל ׁשמן ולג ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָֹֹֹֹהּנׂשרפֹות,
אׁשמֹו מביא אדם ׁשהרי ּבֹו; ּתלּוי אינֹו מּתירֹו? ֲֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָהאׁשם

ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו ימים, ּכּמה אחר ולּגֹו ְְְְִִִֵֶַַַַָָָֻהּיֹום
.Ë,אכילתן זמן לאחר הּקדׁשים מּבׂשר להֹותיר ְְְְֲֳִִִִַַַַַָָָָאסּור

והּוא  ּבקר"; עד מּמּנּו תֹותירּו "לא ּתֹודה: ּבקרּבן ְְְֱִִֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשּנאמר
ׁשהרי  - לֹוקה אינֹו והּמֹותיר ּכּלן. הּקדׁשים לׁשאר ְְֲֳִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻהּדין

נּתקֹו בסמוך-]הּכתּוב "והּנתר לעׂשה [כתבו ׁשּנאמר: , ְְֱֲִֵֶֶַַַַָָֹ
ּתׂשרפּו". ּבאׁש ּבקר, עד ְִִֵֶֶַָֹֹמּמּנּו

.È;ּכרת חּיב ּבמזיד, - ׁשּנֹותר קדׁשים מּבׂשר ּכּזית  ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהאֹוכל
"ואכליו  ׁשּנאמר: קבּועה, חּטאת מביא ׁשֹוגג, היה ְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָָֹואם
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ההיא". הּנפׁש ונכרתה חּלל, ה' קדׁש את ּכי יּׂשא, ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹעֹונֹו
קדׁשים  קדׁשי אם הּנֹותר? אכילת על ּכרת יתחּיב ְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָָּומאימתי
קדׁשים  ואם הּׁשחר; עּמּוד ׁשּיעלה מאחר עליהן חּיב - ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָהן
ׁשני  יֹום ׁשל החּמה מּׁשקיעת עליהן חּיב - הן ְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָקּלים

והיכן [להקרבתו] ׁשליׁשי. יֹום ׁשל הּלילה ּתחּלת ׁשהּוא ,ְְְְִִִֵֶֶַַַָָ
ּבּמּלּואים הּנֹותר? ועל הּפּגּול על הּכתּוב קרבנות הזהיר -] ְְִִִִִַַַַַַָָ

המשכן] הם"חנוכת קדׁש ּכי יאכל "לא ׁשם: נאמר ׁשהרי ;ֱֲִֵֵֶֶֶַַָֹֹֹ
על  תעׂשה ּבלא ׁשהּוא ּבּקדׁש, ׁשּפסּולֹו ּכל על להזהיר -ְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַֹֹֹ

ֲִָאכילתֹו.
.‡È לכּזית זה עם זה מצטרפין והּנֹותר וכל והּפּגּול , ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָ

מצטרפין. והּנֹותרין ְְְִִִִִַַָָהּפּגּולין
.·Èלסּבב אֹו הּקדׁשים את לטּמא להן [לגרום]אסּור ְְֳִֵֵֶֶַַַָָָ

אינֹו הּקדׁשים את והמטּמא אֹותן; ּפֹוסל ׁשהרי ְְְֲֳִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻטמאה,
- ׁשּנטמאּו מּקדׁשים ּכּזית ׁשאכל טהֹור אדם אבל ְְֲֳִִִִֶֶֶַַַָָָָָָלֹוקה.
יאכל"; לא טמא, ּבכל יּגע אׁשר "והּבׂשר ׁשּנאמר: ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹלֹוקה,
מּלבֹונת  ּכּזית אכל ׁשאם הּקרּבנֹות, לׁשאר הּדין ְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָוהּוא

לֹוקה. ּבּכלי, ׁשּנתקּדׁשה אחר ׁשּנטמאת אחד הּמנחה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
ּכּפרה  לאחר אֹו ּכּפרה לפני ׁשּנטמאּו ׁשּנטמאּוקדׁשים ּבין , ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

אם  אבל תֹורה. ּדברי ׁשל הּטמאה ּבולד אֹו הּטמאה ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֻֻּבאב
ּדבריהן ׁשל ּבטמאֹות חכמים]נטמאּו מדברי לֹוקה [- אינֹו - ְְְְְִִֵֵֶֶֶֻ

אּלא  לֹוקה ואינֹו מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין אבל אכילתן, ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָעל
- זריקה קדם אכל אם אבל ּדמים; זריקת אחר ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֹהאֹוכל
מּכת  אֹותֹו מּכין אבל טמא, קדׁש אֹוכל מּׁשּום לֹוקה ֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹאינֹו

ְַמרּדּות.
.‚È ּביאת על ּכרת עליה ׁשחּיבין טמאה ׁשּנטמא אדם ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻּכל

ּבין  טהֹור קדׁש ּבין הּקדׁשים, מן ּכּזית ׁשאכל ְֳִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹהּמקּדׁש,
"והּנפׁש ׁשּנאמר: ּכרת, חּיב זה הרי ּבמזיד, - טמא ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹקדׁש
עליו  וטמאתֹו לה' אׁשר הּׁשלמים מּזבח ּבׂשר ּתאכל ְְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻאׁשר
ויֹורד. עֹולה קרּבן מביא ּבׁשגגה, אכל ואם ונכרתה". -ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָ

הּגּוף  ּבטמאת אּלא מדּבר ׁשאינֹו "ונפׁשּומּנין ׁשּנאמר: ? ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֻ
אֹו טמאה ּבבהמה אֹו אדם ּבטמאת טמא, ּבכל תּגע ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָֻּכי
- לה' אׁשר הּׁשלמים זבח מּבׂשר ואכל טמא, ׁשקץ ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּבכל
על  הזהיר והיכן מזּבח. קדׁשי לׁשאר הּדין והּוא ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָונכרתה";
תּגע"; לא קדׁש "ּבכל ּבּה: נאמר ׁשהרי ּביֹולדת, זה? ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹעֹון

.„Èהּׁשמּועה רבינו]מּפי ממשה ׁשּזֹו[מסורת למדּו, ְְִִֶַָָ
קדׁש והאֹוכל ׁשּיטּבל. קדם קדׁש יאכל ׁשּלא לטמא ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹֹֹֹאזהרה

ׁשּיעריב קדם ׁשּטבל ׁשּיביא [שתשקע]אחר קדם אֹו ׁשמׁשֹו ְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹ
עליו" "וטמאתֹו ׁשּנאמר: ּכרת, חּיב ואינֹו לֹוקה, - ְְְֱֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻּכּפרתֹו

עליו  טמאתֹו ּכל ׁשּתהיה עד -. ְְִֶֶַָָָָֻ
.ÂË ואין לֹוקה, אינֹו - ּדבריהם ׁשל ּבטמאֹות טמא ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶָָָֻהיה

מרּדּות  מּכת אֹותֹו מּכין אבל ּכרת; חּיב ׁשאינֹו לֹומר צרי. ְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָ
.ÊËלֹו ׁשּיׁש קדׁש אכילת על ּכרת חּיב לקרבן]אינֹו -] ֲִֵֵֵֶֶַַַָָֹ

אכילתו]מּתירין את המתירה עבודה מּמּנּו[- ׁשּיאכל עד , ִִִֶֶַַַֹ
זריקת  קדם הּבׂשר את אכל אם אבל מּתיריו; ׁשּקרבּו ְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹאחר
הּכלל: זה הּקדׁש. את ׁשאכל טמא מּׁשּום לֹוקה אינֹו ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹהּדם,
אֹו ּפּגּול מּׁשּום עליו חּיבין אין - מּתירין לֹו ׁשּיׁש ִִִִִֵֵֶַַָָָֹּכל
ּכהלכתן. מּתיריו ׁשּיקרבּו עד טמא, מּׁשּום אֹו נֹותר ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָמּׁשּום

עליו  חּיבין ּבכלי, ׁשּקדׁש ּכיון - מּתירין לֹו ׁשאין ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָוכל
- האֹוכל ׁשּיּטמא קדם הּבׂשר נטמא אפּלּו טמאה; ְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֻמּׁשּום
אם  וכן ּכרת. חּיב אכל, ּכ ואחר הּמּתירין וקרבּו ְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָָהֹואיל
ּדמן  ׁשּנזרק אחר טמא, והּוא הּנׂשרפֹות חּטאֹות מּבׂשר ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָאכל

ּכרת. חּיב זה הרי -ֲֵֵֶַָָ
.ÊÈ מּׁשּום עליהן חּיבין ׁשאין ּדברים ׁשאף ,ל נתּבאר ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּכבר

נֹותר מּׁשּום עליהן חּיבין זמן ּפּגּול, לאחר הנותר בשר -] ֲִִִֵֶַָָ
אין אכילתו] - מּתירין להן ׁשאין ּדברים ּכיצד? ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָוטמא.

נֹותר  מּׁשּום עליהן וחּיבין ּפּגּול, מּׁשּום עליהן ְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָחּיבין
עליהן  חּיבין ׁשאין ּפי על אף - עצמן הּמּתירין וכן ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָוטמא.
וטמא; נֹותר מּׁשּום עליהן חּיבין ׁשּבארנּו, ּכמֹו ּפּגּול ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָמּׁשּום
ּדם  מּׁשּום אּלא לעֹולם עליו חּיבין ׁשאין - הּדם מן ְִִִֵֶֶַַָָָָָָָחּוץ

ְִַּבלבד.
.ÁÈאמּורין ׁשאכל להקרבה]טמא אברים ּכרת.[- חּיב , ִֵֵֵֶַַָָָָ
.ËÈולחמי נצלה, ׁשּלא ּפסח ׁשּלא [קרבן]אבל תֹודה ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָֹֹ

טמאת [הופרשה]הּורמה מּׁשּום ּכרת חּיב זה הרי - חּלתן ְְֲִֵֵֶַַַָָָָָֻ
ּׁשהם  למה ראּויין ׁשאינן ּפי על אף אפׁשר הּגּוף, אי . ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ

נֹותר; ּומּׁשּום ּפּגּול מּׁשּום אחת אכילה על אדם ְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָׁשּיתחּיב
ואינֹו הּזמן, ּבמחׁשבת ׁשּנפסל הּקרּבן הּוא - ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָׁשהּפּגּול

נרצה ולא קרּבן לׁשם הּוא [התקבל]עֹולה - והּנֹותר ּכלל; ְְְְְְִֵֶַָָָָָֹ
אכילתֹו. זמן לאחר ּכמצותֹו, ׁשּקרב מּקרּבן ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָָהּנׁשאר

.Î;חּיב - ואכלן ּבזה זה ׁשּבללן והּטמא והּנֹותר ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָהּפּגּול
ׁשאין  - מבּטלֹו אינֹו חברֹו, על מין ׁשרּבה ּפי על ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָאף

זה  את זה מבּטלין .האּסּורין ְְִִִֶֶֶַָ
.‡Î- הּמזּבח לראׁש ׁשהעלּו טמא אֹו נֹותר אֹו ְְֳִִֵֵֶַַָָָֹּופּגּול

מהן  אּסּורן ּפקע ּברּבן, האּור האמּורין מּׁשּמׁשלה . ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻ
קדׁשים, ּבׁשאר ּבין ּבעֹולה ּבין לכּזית, הּבׂשר עם ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָָָמצטרפין

טמא. אֹו נֹותר אֹו ּפּגּול מּׁשּום עליו ְִִֵֵַָָָָלחּיב
.·Î מן מּמּנּו ואכל זמּנֹו, לאחר ׁשּנֹותר אֹו ׁשּנתּפּגל, ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָזבח

האלל מן אֹו הּתבלין, מן אֹו הּמרק, מן אֹו מעט העֹור, -] ְֲִִִִַַַָָָָָ
בהפשט] לעור הנדבק הּמּורא בשר מן אֹו הּגידים,[ה], מן , ִִִִַַָ

החרטֹום  מן הּצּפרנים, מן הּטלפים, מן הּקרנים, ְְְְִִִִִִִִַַַַַַַַַָָמן
וכן [מקור] ּכרת; חּיב אינֹו - הּנֹוצה מן העֹוף, מּביצי ,ְִִֵֵֵֵֵַַָָָָ

חּיב  אינֹו - ּכׁשר מּקרּבן אּלּו ּדברים ׁשאכל הּגּוף ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָטמא
מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין אבל ְֲִֵַַַַָָּכרת,

.‚Îהּׁשליל מן יצא]אכל שלא -[עובר הּׁשליה מן אֹו ְְִִִִַַַָָ
הּזבח. ּבׂשר מּׁשאר ּכאֹוכל וטמא, ונֹותר ּפּגּול מּׁשּום ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָחּיב

.„Î ונֹותר ּפּגּול מּׁשּום עליהן חּיבין אין גֹויים, ְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָקדׁשי
הּלבֹונה,וטמא  וכן ׁשּבארנּו; ּכמֹו הּקדׁשים, ּדם וכן . ְְְְְְֳִֵֵֵֵֶַַַַָָָ

מּׁשּום  לא ּכרת, עליהן חּיבין אין - והעצים ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹוהּקטרת,
הּגּוף. טמאת מּׁשּום ולא נֹותר, מּׁשּום ולא ְְְִִִַַָֹֹֻּפּגּול,

ה'תשע"ג  מנחםֿאב ל' שלישי יום

יט  ¤¤ּפרק
ׁשּנאמר:‡. ׁשּנטמאּו, הּקדׁשים ּכל לׂשרף עׂשה ְְְְֱֲֳִִִִֵֶֶֶַַַָָֹמצות

יּׂשרף". ּבאׁש - יאכל לא טמא, ּבכל יּגע אׁשר ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹ"והּבׂשר
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מּבׂשר  "והּנֹותר ׁשּנאמר: לׂשרפֹו, עׂשה מצות - הּנֹותר ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָוכן
הּפּגּול  הּנֹותר, ּובכלל יּׂשרף". ּבאׁש הּׁשליׁשי ּבּיֹום ְְִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָהּזבח,

נׂשרפין. הּכל - הּמקּדׁשין ּפסּולי ְְְְִִִֵַַָָָֹֻוכל
וכל ·. מּיד; ּבּמקּדׁש יּׂשרף - נפסל אֹו ׁשּנתּפּגל ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָקרּבן

צּורתֹו ּתעבר - מּספק לילה]ׁשּפּסּולֹו בלינת ואחר [יפסל , ְֲִִֵֶַַַָָֹ
ּבּמקּדׁש. יּׂשרף ְִִֵַָָָּכ

הּלינה ‚. אם ספק ּבהן יׁש - הּנׂשרפין ּוׂשעירים ְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָּפרים
לצאת זמּנן ׁשּיּגיע קדם הדם]והיציאה זריקת לפני -], ְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹ

לפיכ ּבׂשרן; ּפֹוסלת אינּה אֹו ּכאמּוריהן, ּבׂשרן ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָּפֹוסלת
ּבעזרה. ויּׂשרפּו להחמיר, אֹותן חצי ּפֹוסלין יצא אם וכן ְְְְְְֲֲִִִִִֵַָָָָָָָ

הֹואיל  ּביֹוצא, אֹותן מחזיקין אם - האבר ּברב ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָֹהּבהמה
רב  יצא לא ׁשהרי יֹוצאין, אינן עדין אֹו האבר, רב ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹֹֹויצא
אם  וכן ּבעזרה. ויּׂשרפּו מּספק, נפסלּו לפיכ ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָָָָהּבהמה;
ׁשנים, ונׁשארּו ׁשלׁשה ויצאּו להֹוציאן, חמּׁשה ְְְְְְְְֲֲִִִִַָָָָָֹנׂשאּום
מּספק, נפסלּו אּלּו הרי - הּבהמה חצי הּׁשלׁשה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָָֹוהֹוציאּו
עד  להמּתין צריכין אּלּו ׁשאין לי, ויראה ּבעזרה. ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָויּׂשרפּו
אפּלּו לעֹולם, לׂשרפה עֹומדין והן הֹואיל צּורתן, ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָֹׁשּתעבר

נפסלּו .לא ְְִֹ
.„- וחתיכֹות עֹולֹות, - אברים ּבעזרה, הּנמצא ְֲֲִִִֵַַָָָָָָָּבׂשר

ּתעבר  - והּכל ׁשלמים. - ּבירּוׁשלים והּנמצא ְְְְֲִִִִַַַַַָָָָֹֹחּטאֹות;
נֹותר ׁשּמא הּׂשרפה, לבית ויצאּו לאחר צּורתן, הנותר בשר -] ְְְְֵֵֵֶַָָָָָ

אכילתו] עֹולה זמן חזקתֹו ׁשּתהיה הֹועיל מה ּכן, אם ְְִִִֵֶֶֶָָָהּוא.
ׁשלמים  אֹו חּטאת את אֹו ׂשֹורפין אין ואכל. ׁשעבר למי ? ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ

יּׂשרף". ּבאׁש הּׁשליׁשי "ּבּיֹום ׁשּנאמר: ּבּיֹום, אּלא ְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהּנֹותר
ליל ‰. מּתחּלת ּבאכילה אסּורין ׁשהּׁשלמים ּפי על ְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַָָאף

ּבין [להקרבתו]ׁשליׁשי ּבּיֹום, אּלא אֹותן ׂשֹורפין אין - ְְִִִֵֵֶַָָ
שלישי]ּבזמּנֹו של ּבזמּנֹו[בבוקרו ׁשּלא וכן [אח"כ]ּבין . ְְְִִֵֵֶַַֹ

ונֹותר  טמא ׂשרפת ואין ּבּיֹום. אּלא נׂשרף אינֹו ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָהּפּגּול
ּומּתר  ׁשּבת. לֹומר צרי ואין טֹוב, יֹום את ּדֹוחה ְִִֵֶַַָָָָֻּופּגּול

ּכאחד. ּופּגּול ונֹותר טמא ְְְִִֵֶָָָֹלׂשרף
.Âּבפנים ׁשּנטמא קדׁשים קדׁשי ׂשֹורפין [העזרה]ּבׂשר , ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָ

ּבין  ּבחּוץ; אֹותֹו ׂשֹורפין ּבחּוץ, נטמא ּבפנים; ְְְִִִִֵַַָאֹותֹו
הּטמאה. ּבולד ׁשּנטמא ּבין הּטמאה, ּבאב ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֻֻׁשּנטמא
ׁשּנטמא  הּבׂשר את מּלׂשרף נמנעּו לא ּכהנים ׁשל ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹּומימיהם
הּבׂשר  עם לטמאה, ראׁשֹון הּוא ׁשהרי הּטמאה, ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָֻֻּבאב
על  אף - ׁשליׁשי הּוא ׁשהרי הּטמאה, ולד ּבולד ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָֻׁשּנטמא
ׁשּנגע  ׁשהּׁשליׁשי טמאתֹו; על טמאה לֹו ׁשּמֹוסיפין ְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָֻֻּפי

ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו ׁשני, יחזר ְְְֲִִִִֵֵֶַָָֹּבראׁשֹון
.Êיֹום ּבטבּול ׁשּנפסל ׁשמן אפּלּו אּלא עֹוד, טמא ולא -] ְְְֲִִִֶֶֶֶַָֹ

השמש] שקעה וטרם להדליקֹושטבל מּתר - ׁשליׁשי ׁשהּוא ,ְְְִִִֶַָֻ
ּפי  על אף אב, ׁשהּנר מת, טמא ּבּה ׁשּנגע מּתכת ׁשל ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָּבנר

ראׁשֹון נעׂשה הּׁשמן הֹואיל [לטומאה]ׁשּזה ּבּנר; ּכׁשּיּגע ְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָ
ואין  ּתֹוספּתּה, על מקּפידין אין טמאה, ׁשּום ׁשם ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָֻויׁש

יּפסל. ׁשּלא הּטהֹור מן אּלא קּלים,נזהרין קדׁשים ׁשל נֹותר ְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ
ּבבּתיהן  ּבעליו אֹותֹו .ׂשֹורפין ְְְִֵֶָָָ

.Á אם - קדׁש ּבׂשר ּבידֹו ׁשּיׁש ונזּכר מירּוׁשלים, ׁשּיצא ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹמי
ּבֹו[הר]עבר יׁש אם - לאו ואם ּבמקֹומֹו. ׂשֹורפֹו הּצֹופים, ְְְִִִִֵַַָָ

לֹו ׁשאין הּוא, אֹורח ואם ּבירּוׁשלים; וׂשֹורפֹו חֹוזר ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָּכּזית,
הּבירה לפני ׂשֹורפֹו - המקדש]ּבית הּמערכה[- [של מעצי ְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָ

.המזבח]
.Ë טעּונין אינן - מח ּבהן ׁשאין הּקדׁשים עצמֹות ְְֳִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּכל

הּפסח  מעצמֹות חּוץ ׁשּנפסל ׂשרפה, ׁשהּקרּבן ּבארנּו, ּכבר . ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ
קּלים; ּבקדׁשים לבעליו אֹו לּכהנים, העֹור - ׁשהפׁשט ְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָֹֻאחר
ויּׂשרף  ּכּבׂשר, העֹור הרי - הפׁשט קדם נפסל אם ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹאבל

ונמצ  ׁשהפׁשט זבח וכן ׁשּנפסל הּכל. אֹו טרפה, א ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻ
הּמקֹום ּבמחׁשבת אֹו הּזמן, לאוכלו ּבמחׁשבת שלא -] ְְְֲֲֶֶֶֶַַַַַָ

במקומו] או נרצהבזמנו ולא הֹואיל הּזבח,[התקבל]- ְְִִֶַַָֹ
אבל  קּלים; ּבקדׁשים ּבין קדׁשים ּבקדׁשי ּבין העֹור, ְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָָָָָָיּׂשרף

הּׁשם ׁשּנּוי ּבמחׁשבת נעׂשה הקרבן אם מין לשם שלא -] ְֲֲִִֵֶֶַַַָ
בעליו] ונרצה,או הֹואיל לּבעלים, עלה ׁשּלא ּפי על אף -ְְְִִִִֶַַַָָָָֹ

ׁשהפׁשט  וזבח ׁשּבארנּו. ּכמֹו לבעליו אֹו לּכהנים העֹור ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻהרי
ּפסּול. אינֹו זריקה, ְִֵֶָָֹקדם

.È ׁשּנטמא קדׁש ּבׂשר הּנׂשרפין: הם אֹואּלּו נֹותר, אֹו , ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹ
ואׁשם  נֹותרה; אֹו נפסלה, אֹו ׁשּנטמאת, הּמנחה וכן ְְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָנפסל;

חטא]ּתלּוי אם מסופק ׁשּנזרק [- קדם חטא, ׁשּלא לֹו ׁשּנֹודע ְִֶֶֶֶַַָָָֹֹ
טהֹור, נזיר ּוׂשער הּספק; על הּבאה העֹוף וחּטאת ְְִֵַַַַַַָָָָָָָּדמֹו;

וכלאי בתוך]והערלה, הגדלה חטה ׁשאין [- ודבר הּכרם. ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָ
הרי  - הּכרם וכלאי ערלה ׁשל מׁשקין ּכגֹון להּׂשרף, ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּדרּכֹו

יּקברּו. ְִֵָאּלּו
.‡È מזּבח קדׁשי ּבין ׁשּמתּו, קדׁשים הּנקּברין: הם ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָואּלּו

קדׁשי לתחזוק]ּבין תרומות וקדׁשים [- הּבית; ּבדק ְְִִֵֵֶֶַַָָָ
הּנסקל וׁשֹור ּתּקבר; ׁשליה, אפּלּו הּנפל; יּקבר [-ׁשהּפילּו, ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

אדם] טמא,שהרג נזיר ּוׂשער מצרע, וצּפרי ערּופה, ועגלה ,ְְְְְֲֳִִֵֵֶַָָָָָֹ
ּבעזרה  ׁשּנׁשחטּו וחּלין ּבחלב, ּובׂשר חמֹור, .ּופטר ְְְֲֲֲִִֶֶֶָָָָָָָֻ

.·Èהּסיט מלא אריגה]האֹורג מידת ּומּפטר [- נזיר מּׂשער ְְִִִִֵֶֶַַָָֹ
יּדלק. - ּבׂשק ְֲִֵַָחמֹור

.‚Èהקּדׁש ׁשל הּנׂשרפין וכל אסּור; אפרן - הּנקּברין ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּכל
מּתר  אפרן מּדׁשן- חּוץ והּפנימי [אפר], החיצֹון הּמזּבח ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֻ

הּמנֹורה. ְְִַָודּׁשּון
.„È;יּׂשרפּו לא הּנקּברין ּכל וכן יּקברּו. לא הּנׂשרפין ְְְְְִִִִִִֵַַָָָָָָֹֹּכל

- ּבאפרן הקל הרי ּבׂשרפתן, מחמיר ׁשהּוא ּפי על ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָאף
אסּור  הּנקּברין .ׁשאפר ְִִֵֶֶַָָ

.ÂË עֹוׂשה 'נתּפּגלּו', לֹו: ואמר ּבזבחים, עּמֹו מקריב ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָהיה
נחׁשדּו לא נאמן; - 'נטמאּו' לֹו: ואמר ּבטהרֹות, ְְְְְְֱִִִֶֶַָָָֹעּמֹו
ל ׁשהקרבּתי 'זבחים לֹו: אמר אם אבל .ּכ על ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָיׂשראל
היה  אם - נטמאּו' הּטהרֹות ואֹותן נתּפּגלּו, הּיֹום ְְְְְְְִִִַַַָָָָּבאֹותֹו
ׁשאינֹו הּדין ׁשּורת לאו, ואם ּדבריו; על סֹומ לֹו, ְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָנאמן

מׁשּבח  זה הרי עצמֹו, על להחמיר והרֹוצה .נאמן; ְְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָֻ
ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
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ההיא". הּנפׁש ונכרתה חּלל, ה' קדׁש את ּכי יּׂשא, ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹעֹונֹו
קדׁשים  קדׁשי אם הּנֹותר? אכילת על ּכרת יתחּיב ְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָָּומאימתי
קדׁשים  ואם הּׁשחר; עּמּוד ׁשּיעלה מאחר עליהן חּיב - ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָהן
ׁשני  יֹום ׁשל החּמה מּׁשקיעת עליהן חּיב - הן ְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָקּלים

והיכן [להקרבתו] ׁשליׁשי. יֹום ׁשל הּלילה ּתחּלת ׁשהּוא ,ְְְְִִִֵֶֶַַַָָ
ּבּמּלּואים הּנֹותר? ועל הּפּגּול על הּכתּוב קרבנות הזהיר -] ְְִִִִִַַַַַַָָ

המשכן] הם"חנוכת קדׁש ּכי יאכל "לא ׁשם: נאמר ׁשהרי ;ֱֲִֵֵֶֶֶַַָֹֹֹ
על  תעׂשה ּבלא ׁשהּוא ּבּקדׁש, ׁשּפסּולֹו ּכל על להזהיר -ְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַֹֹֹ

ֲִָאכילתֹו.
.‡È לכּזית זה עם זה מצטרפין והּנֹותר וכל והּפּגּול , ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָ

מצטרפין. והּנֹותרין ְְְִִִִִַַָָהּפּגּולין
.·Èלסּבב אֹו הּקדׁשים את לטּמא להן [לגרום]אסּור ְְֳִֵֵֶֶַַַָָָ

אינֹו הּקדׁשים את והמטּמא אֹותן; ּפֹוסל ׁשהרי ְְְֲֳִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻטמאה,
- ׁשּנטמאּו מּקדׁשים ּכּזית ׁשאכל טהֹור אדם אבל ְְֲֳִִִִֶֶֶַַַָָָָָָלֹוקה.
יאכל"; לא טמא, ּבכל יּגע אׁשר "והּבׂשר ׁשּנאמר: ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹלֹוקה,
מּלבֹונת  ּכּזית אכל ׁשאם הּקרּבנֹות, לׁשאר הּדין ְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָוהּוא

לֹוקה. ּבּכלי, ׁשּנתקּדׁשה אחר ׁשּנטמאת אחד הּמנחה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
ּכּפרה  לאחר אֹו ּכּפרה לפני ׁשּנטמאּו ׁשּנטמאּוקדׁשים ּבין , ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

אם  אבל תֹורה. ּדברי ׁשל הּטמאה ּבולד אֹו הּטמאה ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֻֻּבאב
ּדבריהן ׁשל ּבטמאֹות חכמים]נטמאּו מדברי לֹוקה [- אינֹו - ְְְְְִִֵֵֶֶֶֻ

אּלא  לֹוקה ואינֹו מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין אבל אכילתן, ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָעל
- זריקה קדם אכל אם אבל ּדמים; זריקת אחר ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֹהאֹוכל
מּכת  אֹותֹו מּכין אבל טמא, קדׁש אֹוכל מּׁשּום לֹוקה ֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹאינֹו

ְַמרּדּות.
.‚È ּביאת על ּכרת עליה ׁשחּיבין טמאה ׁשּנטמא אדם ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻּכל

ּבין  טהֹור קדׁש ּבין הּקדׁשים, מן ּכּזית ׁשאכל ְֳִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹהּמקּדׁש,
"והּנפׁש ׁשּנאמר: ּכרת, חּיב זה הרי ּבמזיד, - טמא ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹקדׁש
עליו  וטמאתֹו לה' אׁשר הּׁשלמים מּזבח ּבׂשר ּתאכל ְְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻאׁשר
ויֹורד. עֹולה קרּבן מביא ּבׁשגגה, אכל ואם ונכרתה". -ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָ

הּגּוף  ּבטמאת אּלא מדּבר ׁשאינֹו "ונפׁשּומּנין ׁשּנאמר: ? ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֻ
אֹו טמאה ּבבהמה אֹו אדם ּבטמאת טמא, ּבכל תּגע ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָֻּכי
- לה' אׁשר הּׁשלמים זבח מּבׂשר ואכל טמא, ׁשקץ ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּבכל
על  הזהיר והיכן מזּבח. קדׁשי לׁשאר הּדין והּוא ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָונכרתה";
תּגע"; לא קדׁש "ּבכל ּבּה: נאמר ׁשהרי ּביֹולדת, זה? ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹעֹון

.„Èהּׁשמּועה רבינו]מּפי ממשה ׁשּזֹו[מסורת למדּו, ְְִִֶַָָ
קדׁש והאֹוכל ׁשּיטּבל. קדם קדׁש יאכל ׁשּלא לטמא ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹֹֹֹאזהרה

ׁשּיעריב קדם ׁשּטבל ׁשּיביא [שתשקע]אחר קדם אֹו ׁשמׁשֹו ְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹ
עליו" "וטמאתֹו ׁשּנאמר: ּכרת, חּיב ואינֹו לֹוקה, - ְְְֱֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻּכּפרתֹו

עליו  טמאתֹו ּכל ׁשּתהיה עד -. ְְִֶֶַָָָָֻ
.ÂË ואין לֹוקה, אינֹו - ּדבריהם ׁשל ּבטמאֹות טמא ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶָָָֻהיה

מרּדּות  מּכת אֹותֹו מּכין אבל ּכרת; חּיב ׁשאינֹו לֹומר צרי. ְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָ
.ÊËלֹו ׁשּיׁש קדׁש אכילת על ּכרת חּיב לקרבן]אינֹו -] ֲִֵֵֵֶֶַַַָָֹ

אכילתו]מּתירין את המתירה עבודה מּמּנּו[- ׁשּיאכל עד , ִִִֶֶַַַֹ
זריקת  קדם הּבׂשר את אכל אם אבל מּתיריו; ׁשּקרבּו ְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹאחר
הּכלל: זה הּקדׁש. את ׁשאכל טמא מּׁשּום לֹוקה אינֹו ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹהּדם,
אֹו ּפּגּול מּׁשּום עליו חּיבין אין - מּתירין לֹו ׁשּיׁש ִִִִִֵֵֶַַָָָֹּכל
ּכהלכתן. מּתיריו ׁשּיקרבּו עד טמא, מּׁשּום אֹו נֹותר ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָמּׁשּום

עליו  חּיבין ּבכלי, ׁשּקדׁש ּכיון - מּתירין לֹו ׁשאין ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָוכל
- האֹוכל ׁשּיּטמא קדם הּבׂשר נטמא אפּלּו טמאה; ְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֻמּׁשּום
אם  וכן ּכרת. חּיב אכל, ּכ ואחר הּמּתירין וקרבּו ְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָָהֹואיל
ּדמן  ׁשּנזרק אחר טמא, והּוא הּנׂשרפֹות חּטאֹות מּבׂשר ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָאכל

ּכרת. חּיב זה הרי -ֲֵֵֶַָָ
.ÊÈ מּׁשּום עליהן חּיבין ׁשאין ּדברים ׁשאף ,ל נתּבאר ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּכבר

נֹותר מּׁשּום עליהן חּיבין זמן ּפּגּול, לאחר הנותר בשר -] ֲִִִֵֶַָָ
אין אכילתו] - מּתירין להן ׁשאין ּדברים ּכיצד? ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָוטמא.

נֹותר  מּׁשּום עליהן וחּיבין ּפּגּול, מּׁשּום עליהן ְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָחּיבין
עליהן  חּיבין ׁשאין ּפי על אף - עצמן הּמּתירין וכן ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָוטמא.
וטמא; נֹותר מּׁשּום עליהן חּיבין ׁשּבארנּו, ּכמֹו ּפּגּול ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָמּׁשּום
ּדם  מּׁשּום אּלא לעֹולם עליו חּיבין ׁשאין - הּדם מן ְִִִֵֶֶַַָָָָָָָחּוץ

ְִַּבלבד.
.ÁÈאמּורין ׁשאכל להקרבה]טמא אברים ּכרת.[- חּיב , ִֵֵֵֶַַָָָָ
.ËÈולחמי נצלה, ׁשּלא ּפסח ׁשּלא [קרבן]אבל תֹודה ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָֹֹ

טמאת [הופרשה]הּורמה מּׁשּום ּכרת חּיב זה הרי - חּלתן ְְֲִֵֵֶַַַָָָָָֻ
ּׁשהם  למה ראּויין ׁשאינן ּפי על אף אפׁשר הּגּוף, אי . ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ

נֹותר; ּומּׁשּום ּפּגּול מּׁשּום אחת אכילה על אדם ְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָׁשּיתחּיב
ואינֹו הּזמן, ּבמחׁשבת ׁשּנפסל הּקרּבן הּוא - ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָׁשהּפּגּול

נרצה ולא קרּבן לׁשם הּוא [התקבל]עֹולה - והּנֹותר ּכלל; ְְְְְְִֵֶַָָָָָֹ
אכילתֹו. זמן לאחר ּכמצותֹו, ׁשּקרב מּקרּבן ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָָהּנׁשאר

.Î;חּיב - ואכלן ּבזה זה ׁשּבללן והּטמא והּנֹותר ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָהּפּגּול
ׁשאין  - מבּטלֹו אינֹו חברֹו, על מין ׁשרּבה ּפי על ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָאף

זה  את זה מבּטלין .האּסּורין ְְִִִֶֶֶַָ
.‡Î- הּמזּבח לראׁש ׁשהעלּו טמא אֹו נֹותר אֹו ְְֳִִֵֵֶַַָָָֹּופּגּול

מהן  אּסּורן ּפקע ּברּבן, האּור האמּורין מּׁשּמׁשלה . ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻ
קדׁשים, ּבׁשאר ּבין ּבעֹולה ּבין לכּזית, הּבׂשר עם ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָָָמצטרפין

טמא. אֹו נֹותר אֹו ּפּגּול מּׁשּום עליו ְִִֵֵַָָָָלחּיב
.·Î מן מּמּנּו ואכל זמּנֹו, לאחר ׁשּנֹותר אֹו ׁשּנתּפּגל, ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָזבח

האלל מן אֹו הּתבלין, מן אֹו הּמרק, מן אֹו מעט העֹור, -] ְֲִִִִַַַָָָָָ
בהפשט] לעור הנדבק הּמּורא בשר מן אֹו הּגידים,[ה], מן , ִִִִַַָ

החרטֹום  מן הּצּפרנים, מן הּטלפים, מן הּקרנים, ְְְְִִִִִִִִַַַַַַַַַָָמן
וכן [מקור] ּכרת; חּיב אינֹו - הּנֹוצה מן העֹוף, מּביצי ,ְִִֵֵֵֵֵַַָָָָ

חּיב  אינֹו - ּכׁשר מּקרּבן אּלּו ּדברים ׁשאכל הּגּוף ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָטמא
מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין אבל ְֲִֵַַַַָָּכרת,

.‚Îהּׁשליל מן יצא]אכל שלא -[עובר הּׁשליה מן אֹו ְְִִִִַַַָָ
הּזבח. ּבׂשר מּׁשאר ּכאֹוכל וטמא, ונֹותר ּפּגּול מּׁשּום ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָחּיב

.„Î ונֹותר ּפּגּול מּׁשּום עליהן חּיבין אין גֹויים, ְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָקדׁשי
הּלבֹונה,וטמא  וכן ׁשּבארנּו; ּכמֹו הּקדׁשים, ּדם וכן . ְְְְְְֳִֵֵֵֵֶַַַַָָָ

מּׁשּום  לא ּכרת, עליהן חּיבין אין - והעצים ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹוהּקטרת,
הּגּוף. טמאת מּׁשּום ולא נֹותר, מּׁשּום ולא ְְְִִִַַָֹֹֻּפּגּול,

ה'תשע"ג  מנחםֿאב ל' שלישי יום

יט  ¤¤ּפרק
ׁשּנאמר:‡. ׁשּנטמאּו, הּקדׁשים ּכל לׂשרף עׂשה ְְְְֱֲֳִִִִֵֶֶֶַַַָָֹמצות

יּׂשרף". ּבאׁש - יאכל לא טמא, ּבכל יּגע אׁשר ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹ"והּבׂשר
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מּבׂשר  "והּנֹותר ׁשּנאמר: לׂשרפֹו, עׂשה מצות - הּנֹותר ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָוכן
הּפּגּול  הּנֹותר, ּובכלל יּׂשרף". ּבאׁש הּׁשליׁשי ּבּיֹום ְְִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָהּזבח,

נׂשרפין. הּכל - הּמקּדׁשין ּפסּולי ְְְְִִִֵַַָָָֹֻוכל
וכל ·. מּיד; ּבּמקּדׁש יּׂשרף - נפסל אֹו ׁשּנתּפּגל ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָקרּבן

צּורתֹו ּתעבר - מּספק לילה]ׁשּפּסּולֹו בלינת ואחר [יפסל , ְֲִִֵֶַַַָָֹ
ּבּמקּדׁש. יּׂשרף ְִִֵַָָָּכ

הּלינה ‚. אם ספק ּבהן יׁש - הּנׂשרפין ּוׂשעירים ְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָּפרים
לצאת זמּנן ׁשּיּגיע קדם הדם]והיציאה זריקת לפני -], ְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹ

לפיכ ּבׂשרן; ּפֹוסלת אינּה אֹו ּכאמּוריהן, ּבׂשרן ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָּפֹוסלת
ּבעזרה. ויּׂשרפּו להחמיר, אֹותן חצי ּפֹוסלין יצא אם וכן ְְְְְְֲֲִִִִִֵַָָָָָָָ

הֹואיל  ּביֹוצא, אֹותן מחזיקין אם - האבר ּברב ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָֹהּבהמה
רב  יצא לא ׁשהרי יֹוצאין, אינן עדין אֹו האבר, רב ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹֹֹויצא
אם  וכן ּבעזרה. ויּׂשרפּו מּספק, נפסלּו לפיכ ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָָָָהּבהמה;
ׁשנים, ונׁשארּו ׁשלׁשה ויצאּו להֹוציאן, חמּׁשה ְְְְְְְְֲֲִִִִַָָָָָֹנׂשאּום
מּספק, נפסלּו אּלּו הרי - הּבהמה חצי הּׁשלׁשה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָָֹוהֹוציאּו
עד  להמּתין צריכין אּלּו ׁשאין לי, ויראה ּבעזרה. ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָויּׂשרפּו
אפּלּו לעֹולם, לׂשרפה עֹומדין והן הֹואיל צּורתן, ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָֹׁשּתעבר

נפסלּו .לא ְְִֹ
.„- וחתיכֹות עֹולֹות, - אברים ּבעזרה, הּנמצא ְֲֲִִִֵַַָָָָָָָּבׂשר

ּתעבר  - והּכל ׁשלמים. - ּבירּוׁשלים והּנמצא ְְְְֲִִִִַַַַַָָָָֹֹחּטאֹות;
נֹותר ׁשּמא הּׂשרפה, לבית ויצאּו לאחר צּורתן, הנותר בשר -] ְְְְֵֵֵֶַָָָָָ

אכילתו] עֹולה זמן חזקתֹו ׁשּתהיה הֹועיל מה ּכן, אם ְְִִִֵֶֶֶָָָהּוא.
ׁשלמים  אֹו חּטאת את אֹו ׂשֹורפין אין ואכל. ׁשעבר למי ? ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ

יּׂשרף". ּבאׁש הּׁשליׁשי "ּבּיֹום ׁשּנאמר: ּבּיֹום, אּלא ְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהּנֹותר
ליל ‰. מּתחּלת ּבאכילה אסּורין ׁשהּׁשלמים ּפי על ְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַָָאף

ּבין [להקרבתו]ׁשליׁשי ּבּיֹום, אּלא אֹותן ׂשֹורפין אין - ְְִִִֵֵֶַָָ
שלישי]ּבזמּנֹו של ּבזמּנֹו[בבוקרו ׁשּלא וכן [אח"כ]ּבין . ְְְִִֵֵֶַַֹ

ונֹותר  טמא ׂשרפת ואין ּבּיֹום. אּלא נׂשרף אינֹו ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָהּפּגּול
ּומּתר  ׁשּבת. לֹומר צרי ואין טֹוב, יֹום את ּדֹוחה ְִִֵֶַַָָָָֻּופּגּול

ּכאחד. ּופּגּול ונֹותר טמא ְְְִִֵֶָָָֹלׂשרף
.Âּבפנים ׁשּנטמא קדׁשים קדׁשי ׂשֹורפין [העזרה]ּבׂשר , ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָ

ּבין  ּבחּוץ; אֹותֹו ׂשֹורפין ּבחּוץ, נטמא ּבפנים; ְְְִִִִֵַַָאֹותֹו
הּטמאה. ּבולד ׁשּנטמא ּבין הּטמאה, ּבאב ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֻֻׁשּנטמא
ׁשּנטמא  הּבׂשר את מּלׂשרף נמנעּו לא ּכהנים ׁשל ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹּומימיהם
הּבׂשר  עם לטמאה, ראׁשֹון הּוא ׁשהרי הּטמאה, ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָֻֻּבאב
על  אף - ׁשליׁשי הּוא ׁשהרי הּטמאה, ולד ּבולד ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָֻׁשּנטמא
ׁשּנגע  ׁשהּׁשליׁשי טמאתֹו; על טמאה לֹו ׁשּמֹוסיפין ְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָֻֻּפי

ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו ׁשני, יחזר ְְְֲִִִִֵֵֶַָָֹּבראׁשֹון
.Êיֹום ּבטבּול ׁשּנפסל ׁשמן אפּלּו אּלא עֹוד, טמא ולא -] ְְְֲִִִֶֶֶֶַָֹ

השמש] שקעה וטרם להדליקֹושטבל מּתר - ׁשליׁשי ׁשהּוא ,ְְְִִִֶַָֻ
ּפי  על אף אב, ׁשהּנר מת, טמא ּבּה ׁשּנגע מּתכת ׁשל ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָּבנר

ראׁשֹון נעׂשה הּׁשמן הֹואיל [לטומאה]ׁשּזה ּבּנר; ּכׁשּיּגע ְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָ
ואין  ּתֹוספּתּה, על מקּפידין אין טמאה, ׁשּום ׁשם ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָֻויׁש

יּפסל. ׁשּלא הּטהֹור מן אּלא קּלים,נזהרין קדׁשים ׁשל נֹותר ְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ
ּבבּתיהן  ּבעליו אֹותֹו .ׂשֹורפין ְְְִֵֶָָָ

.Á אם - קדׁש ּבׂשר ּבידֹו ׁשּיׁש ונזּכר מירּוׁשלים, ׁשּיצא ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹמי
ּבֹו[הר]עבר יׁש אם - לאו ואם ּבמקֹומֹו. ׂשֹורפֹו הּצֹופים, ְְְִִִִֵַַָָ

לֹו ׁשאין הּוא, אֹורח ואם ּבירּוׁשלים; וׂשֹורפֹו חֹוזר ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָּכּזית,
הּבירה לפני ׂשֹורפֹו - המקדש]ּבית הּמערכה[- [של מעצי ְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָ

.המזבח]
.Ë טעּונין אינן - מח ּבהן ׁשאין הּקדׁשים עצמֹות ְְֳִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּכל

הּפסח  מעצמֹות חּוץ ׁשּנפסל ׂשרפה, ׁשהּקרּבן ּבארנּו, ּכבר . ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ
קּלים; ּבקדׁשים לבעליו אֹו לּכהנים, העֹור - ׁשהפׁשט ְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָֹֻאחר
ויּׂשרף  ּכּבׂשר, העֹור הרי - הפׁשט קדם נפסל אם ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹאבל

ונמצ  ׁשהפׁשט זבח וכן ׁשּנפסל הּכל. אֹו טרפה, א ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻ
הּמקֹום ּבמחׁשבת אֹו הּזמן, לאוכלו ּבמחׁשבת שלא -] ְְְֲֲֶֶֶֶַַַַַָ

במקומו] או נרצהבזמנו ולא הֹואיל הּזבח,[התקבל]- ְְִִֶַַָֹ
אבל  קּלים; ּבקדׁשים ּבין קדׁשים ּבקדׁשי ּבין העֹור, ְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָָָָָָיּׂשרף

הּׁשם ׁשּנּוי ּבמחׁשבת נעׂשה הקרבן אם מין לשם שלא -] ְֲֲִִֵֶֶַַַָ
בעליו] ונרצה,או הֹואיל לּבעלים, עלה ׁשּלא ּפי על אף -ְְְִִִִֶַַַָָָָֹ

ׁשהפׁשט  וזבח ׁשּבארנּו. ּכמֹו לבעליו אֹו לּכהנים העֹור ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻהרי
ּפסּול. אינֹו זריקה, ְִֵֶָָֹקדם

.È ׁשּנטמא קדׁש ּבׂשר הּנׂשרפין: הם אֹואּלּו נֹותר, אֹו , ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹ
ואׁשם  נֹותרה; אֹו נפסלה, אֹו ׁשּנטמאת, הּמנחה וכן ְְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָנפסל;

חטא]ּתלּוי אם מסופק ׁשּנזרק [- קדם חטא, ׁשּלא לֹו ׁשּנֹודע ְִֶֶֶֶַַָָָֹֹ
טהֹור, נזיר ּוׂשער הּספק; על הּבאה העֹוף וחּטאת ְְִֵַַַַַַָָָָָָָּדמֹו;

וכלאי בתוך]והערלה, הגדלה חטה ׁשאין [- ודבר הּכרם. ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָ
הרי  - הּכרם וכלאי ערלה ׁשל מׁשקין ּכגֹון להּׂשרף, ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּדרּכֹו

יּקברּו. ְִֵָאּלּו
.‡È מזּבח קדׁשי ּבין ׁשּמתּו, קדׁשים הּנקּברין: הם ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָואּלּו

קדׁשי לתחזוק]ּבין תרומות וקדׁשים [- הּבית; ּבדק ְְִִֵֵֶֶַַָָָ
הּנסקל וׁשֹור ּתּקבר; ׁשליה, אפּלּו הּנפל; יּקבר [-ׁשהּפילּו, ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

אדם] טמא,שהרג נזיר ּוׂשער מצרע, וצּפרי ערּופה, ועגלה ,ְְְְְֲֳִִֵֵֶַָָָָָֹ
ּבעזרה  ׁשּנׁשחטּו וחּלין ּבחלב, ּובׂשר חמֹור, .ּופטר ְְְֲֲֲִִֶֶֶָָָָָָָֻ

.·Èהּסיט מלא אריגה]האֹורג מידת ּומּפטר [- נזיר מּׂשער ְְִִִִֵֶֶַַָָֹ
יּדלק. - ּבׂשק ְֲִֵַָחמֹור

.‚Èהקּדׁש ׁשל הּנׂשרפין וכל אסּור; אפרן - הּנקּברין ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּכל
מּתר  אפרן מּדׁשן- חּוץ והּפנימי [אפר], החיצֹון הּמזּבח ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֻ

הּמנֹורה. ְְִַָודּׁשּון
.„È;יּׂשרפּו לא הּנקּברין ּכל וכן יּקברּו. לא הּנׂשרפין ְְְְְִִִִִִֵַַָָָָָָֹֹּכל

- ּבאפרן הקל הרי ּבׂשרפתן, מחמיר ׁשהּוא ּפי על ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָאף
אסּור  הּנקּברין .ׁשאפר ְִִֵֶֶַָָ

.ÂË עֹוׂשה 'נתּפּגלּו', לֹו: ואמר ּבזבחים, עּמֹו מקריב ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָהיה
נחׁשדּו לא נאמן; - 'נטמאּו' לֹו: ואמר ּבטהרֹות, ְְְְְְֱִִִֶֶַָָָֹעּמֹו
ל ׁשהקרבּתי 'זבחים לֹו: אמר אם אבל .ּכ על ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָיׂשראל
היה  אם - נטמאּו' הּטהרֹות ואֹותן נתּפּגלּו, הּיֹום ְְְְְְְִִִַַַָָָָּבאֹותֹו
ׁשאינֹו הּדין ׁשּורת לאו, ואם ּדבריו; על סֹומ לֹו, ְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָנאמן

מׁשּבח  זה הרי עצמֹו, על להחמיר והרֹוצה .נאמן; ְְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָֻ
ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
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ּכּלֹו הּכּפּורים יֹום מעׂשה ׁשיעׂשה והיא - אחת עׂשה ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֻמצות
הּקרּבנֹות  מֹות, אחרי ּבפרׁשת ׁשּכתּוב ּכמֹו הּסדר ְְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָָָעל
זֹו מצוה ּובאּור העבֹודֹות. ּוׁשאר הּׂשעיר וׁשּלּוח ְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָוהּוּדּויין

אּלּו. ְִִֵָּבפרקים

א ¤¤ּפרק
הּצֹום ‡. ּבין מצות ותמיד ּבּׁשחר ּתמיד מקריבין - ְְְִִִִִֵַַַַַַָָ

ּפר הערּבים  הּיֹום מּוסף ּומקריבין ויֹום; יֹום ּכל ּכסדר , ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָ
נעׂשה  חּטאת ּוׂשעיר עֹולֹות, ּכּלן כבׂשים, וׁשבעה ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָֻואיל

החיצון]ּבחּוץ במזבח מקריבין [- ועֹוד לערב. נאכל והּוא , ְְְֱִִֶֶֶַַָָ
ואיל  נׂשרף, והּוא לחּטאת ּבקר ּבן ּפר זה, מּוסף על ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָיתר
צּבּור  מּׁשל הּבא ואיל ּגדֹול; ּכהן מּׁשל ּוׁשניהן - ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹלעֹולה
ּבחּמׁש האמּור האיל הּוא מֹות', 'אחרי ּבפרׁשת ְְֲִֵַַַַָָָָָָָֻהאמּור

במדבר]הּפקּודים 'איל [- הּנקרא והּוא - הּמּוסף ּבכלל ְְְְִִִֵַַַַָָ
אחד  - עּזים ׂשעירי ׁשני צּבּור מּׁשל מביאין ועֹוד ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶָָָהעם'.

נׂש והּוא חּטאת הּמׁשּתּלח קרּבן ׂשעיר והּׁשני רף, ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָ
חמּׁשה [לעזאזל] זה ּביֹום הּקרבֹות הּבהמֹות ּכל נמצאּו .ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָ

ּכּלן  ּכבׂשים, וׁשבעה אילים ּוׁשני ּופר תמידין ׁשני ְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָֻעׂשר:
ונאכל  ּבחּוץ נעׂשה אחד - חּטאת ׂשעירים ּוׁשני ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָעֹולֹות;
לחּטאת, ּגדֹול ּכהן ּופר ונׂשרף; ּבפנים נעׂשה והּׁשני ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלערב,

נׂשרף. ְְִָוהּוא
זה,·. ּביֹום הּקרבין אּלּו ּבהמֹות עׂשר חמּׁשה ּכל ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָעבֹודת

הּמׁשּוח ּכהן אחד - ּבלבד ּגדֹול ּבכהן אּלא ונתמנה אינּה -] ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ
ּבבגדים-] המרּבה אֹו הּמׁשחה, ע"י ּבׁשמן שנתמנה -] ְְְְִִִֶֶֶַַָָֻ

בגדים] ח' אין לבישת ׁשּבת מּוסף אף - ׁשּבת היתה ואם .ְְִֵַַַַָָָָ
יֹום  ׁשל העבֹודֹות ׁשאר וכן ּגדֹול. ּכהן אּלא אֹותֹו ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָֹמקריב

והטבת יֹום ּכל ׁשל הּקטרת הקטרת ּכגֹון - [הדלקת]זה ְְְֲֶֶֶַַַַַָָָֹ
ּגדֹול ּבכהן הּכל - ּובעד נׂשּוי הּנרֹות ּבעדֹו "וכּפר ׁשּנאמר: , ְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹ

אׁשּתֹו. זֹו ּביתֹו ְִֵֵּביתֹו",
ּגדֹול ‚. ּכהן מפריׁשין הּכּפּורים, ליֹום קדם ימים ְְְִִִִִִֵֶַַַָָֹֹׁשבעת

ׁשּבּמקּדׁש ללׁשּכתֹו רּבנּו.מּביתֹו מּמׁשה קּבלה זה, ודבר ; ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ
ׁשּמא  - אּלּו ימים ׁשבעת ּכל מאׁשּתֹו אֹותֹו ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָּומפריׁשין
לעבד; יכֹול ואינֹו ימים ׁשבעת טמא ונמצא נּדה, ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָָָֹּתּמצא

אחר  ּגדֹול ּכהן לֹו יעבד ּומתקינין ּפסּול, ּבזה יארע ׁשאם - ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹ
ּתחּתיו  ׁשהאחר ּבין ׁשחר,. ׁשל ּתמיד קדם ּפסּול ּבֹו ארע ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

זה  (קרּבנֹו - קרּבנֹות ׁשהקריב אחר ּבֹו ׁשארע זה ּבין ( ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
חּנּו צרי אינֹו ּתחּתיו, מינויו]ׁשּנכנס את לחנוך אּלא [- , ְְִִִֵֶֶַַָָָ

הראׁשֹון. ּבּה ׁשּפסק מעבֹודה ּומתחיל מחּנכּתּו, ְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָעבֹודתֹו
והּׁשני  לעבֹודתֹו, חֹוזר הראׁשֹון הרי - הּכּפּורים יֹום ְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָעבר

גדֹולה ּכהּנה מצֹות וכל אלמנה]עֹובר. לשאת איסור [כגון: ְְְְִֵָָָֻ
השני]עליו על עבד,[- ואם ּגדֹול; ּככהן עֹובד ׁשאינֹו אּלא , ְְִֵֵֵֶֶַָָָָָֹ

ּתחּתיו. מתמּנה הּׁשני זה הראׁשֹון, מת ואם ּכׁשרה. ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָעבֹודתֹו

הּפרה„. מאפר עליו מּזין אּלּו, ימים ,[האדומה]ּבׁשבעת ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
הּכּפּורים; יֹום ערב ׁשהּוא ּובּׁשביעי להפרׁשתֹו, ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָּבּׁשליׁשי
אֹו ּבּׁשליׁשי ׁשּבת יֹום חל ואם ידע. ולא ּבמת נטמא ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹׁשּמא

ההּזיה. את ּדֹוחין - ׁשּלֹו ְִִִֶֶַַַָָּבּׁשביעי
א ‰. זֹורק - ּבעבֹודֹות אֹותֹו מרּגילין הּימים ׁשבעת ת ּכל ְְֲִִִִֵֶַַַָָָ

ּומקטיר  הּנרֹות, את ּומטיב הּקטרת, את ּומקטיר ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹהּדם,
ּביֹום  ּבעבֹודה רגיל ׁשּיהיה ּכדי הּמזּבח, על תמיד ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָאברי

ּומֹוסרי הּכּפּורים  זקנים. לֹו חכמים]ן ּדין,[- בית מּזקני ְְְִִִִִִִֵֵֵַ
וסּדּורּה; הּיֹום עבֹודת אֹותֹו ּומלּמדין לפניו ְְְְְְֲִִִַַַָָָוקֹוראין

'איׁשי לֹו: ּבפי,[אדוני]ואֹומרין אּתה קרא ּגדֹול, ּכהן ְְְְִִִִֵַָָָֹ
יֹום  וערב זה'. ּדבר למדּת לא ׁשּמא אֹו ׁשכחּת ְְְֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹׁשּמא
הּמזרח, ּבׁשער אֹותֹו מעמידין היּו ּבׁשחרית, ְְְֲֲִִִִִִַַַַַַָָהּכּפּורים
מּכיר  ׁשּיהיה ּכדי ּוכבׂשים, ואילים ּפרים לפניו ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָּומעבירין

ּבעבֹודה. ְֲִָָָורגיל
.Â.ּומׁשקה מאכל מּמּנּו מֹונעין היּו לא הּימים ׁשבעת ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָֹּכל

לאכל  אֹותֹו מּניחין היּו לא חׁשכה, עם הּכּפּורים יֹום ֱֲִִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹערב
אֹותֹו מּניחין היּו ולא הּׁשנה; את מביא ׁשהּמאכל - ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹהרּבה

קרי יראה ׁשּמא אֹותֹו[ויטמא]ליׁשן, מאכילין היּו ולא ; ְְֲִִִִִֶֶֶַָָֹֹ
חם  וחלב ּביצים ּכגֹון זרע, לׁשכבת הּמרּגילין ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָּדברים

ּבהן. ְֵֶַָוכּיֹוצא
.Ê- הּצדֹוקין ויצאּו ּביׂשראל, הּמינּות צץ ׁשני, בית ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָּבימי

ׁשּבעל-ּפה  ּבּתֹורה מאמינין ׁשאינן - יאבדּו והיּומהרה . ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
האׁש על אֹותּה מּניחין הּכּפּורים, יֹום ׁשל ׁשּקטרת ְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹאֹומרין,
לפנים  אֹותּה מכניס עׁשנּה, ּוכׁשּיעלה לּפרכת, חּוץ ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּבהיכל
ּבענן  "ּכי ּבּתֹורה: ׁשּכתּוב זה הּטעם, הּקדׁשים; ְֳִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹלקדׁש

הּקטרת. ענן ׁשהּוא אמרּו הּכּפרת", על מּפי אראה ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ
רבינו]הּׁשמּועה משה נֹותן [מסורת ׁשאין חכמים, למדּו ְְֲִֵֵֶַָָָ

"ונתן  ׁשּנאמר: - הארֹון לפני הּקדׁשים ּבקדׁש אּלא ְְְְֱֳִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹהּקטרת
ּבבית  חֹוׁשׁשין ׁשהיּו ּולפי ה'". לפני האׁש על  הּקטרת ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹאת
מׁשּביעין  היּו מינּות, לצד נֹוטה זה ּגדֹול ּכהן ׁשּמא ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשני

'איׁשי לֹו: ואֹומרין הּכּפּורים, יֹום ערב ּכהן [אדוני]אֹותֹו ְְִִִִִֵֶֶַֹ
ּדין; ּבית ּוׁשלּוח ׁשלּוחנּו ואּתה ּדין ּבית ׁשלּוחי אנּו ְְְְִִֵֵֵֵַַָָָּגדֹול,
ׁשּלא  הּזה, ּבּבית ׁשמֹו ׁשּׁשּכן ּבמי עלי אנּו ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹמׁשּביעין
על  ּובֹוכה ּפֹורׁש והּוא .'ל ׁשאמרנּו מּכל ּדבר ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָּתׁשּנה

ּובֹוכין  ּפֹורׁשין והם ּבמינּות, מי ׁשחׁשדּוהּו ׁשחׁשדּו לפי ְְְְְֲִִִִִֵֶֶָָ
ּכלּום  ּבלּבֹו אין ׁשּמא סתּומין, .ׁשּמעׂשיו ְְְֲִִֵֶֶַָָ

.Á היה אם ודֹורׁש יֹוׁשב ּגדֹול ּכהן - הּכּפּורים יֹום ליל ְִִִֵֵֵֵַָָָָֹּכל
רגיל  היה אם לפניו. ּדֹורׁשין ּתלמיד, היה ואם ְְְְִִִִִַָָָָָָָָָחכם;
ייׁשן  ׁשּלא ּכדי לפניו, קֹוראין - לאו ואם קֹורא, - .לקרֹות ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֹ

- להתנמנם ּבּקׁש הּקדׁש. ּבכתבי לפניו? קֹוראין ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹּובּמה
צרנּדה ּבאצּבע לפניו מּכין לוּיה ומשמיעה ּפרחי אגודל, -] ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָ

על קול] מעט והצטּנן עמד ּגדֹול, ּכהן 'איׁשי לֹו: ואֹומרין ,ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָֹֹ
זמן  ׁשּמּגיע עד עּמֹו ּומתעּסקין ייׁשן. ׁשּלא ּכדי ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹהרצּפה'!
הּׁשחר  ׁשעלה ׁשּמּכירין עד ׁשֹוחטין היּו ולא ְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָֹׁשחיטה;

ּבּלילה. יׁשחטּו ׁשּמא ְְְֲִֶַַַַָָּבוּדאי,
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ה'תשע"ג  אלול ב' חמישי יום

ב  ¤¤ּפרק
עֹוׂשה ‡. - זה יֹום ׁשל והּמּוספין הּתמידין מעׂשה ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָּכל

ועבֹודֹות  זהב; ּבבגדי לבּוׁש והּוא ּגדֹול, ּכהן ְְְֲִֵֵַָָָָָֹאֹותן
לבן  ּבבגדי - זה ליֹום ליֹום המיחדֹות המיחדת ועבֹודה . ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָֻֻ

הּׂשעירים  ּוׁשני ּגדֹול, ּכהן ׁשל הּפר מעׂשה הּוא - ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹזה
הּמׁשּתּלח ׂשעיר מהן הּקטרת [לעזאזל]ׁשאחד והקטרת , ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ

נעׂשין. הן לבן ּבבגדי אּלּו ּכל הּקדׁשים: ְְְֲֳִִִֵֵֵֶַַָָָָֹּבקדׁש
ּבגדים ·. וילּבׁש ּבגדים ויפׁשט הּבגדים, ׁשּיׁשּנה עת ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּכל

טבילה  טעּון - .אחרים הּבד ּבגדי את "ּופׁשט ׁשּנאמר: , ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ּבגדיו"; את ולבׁש קדֹוׁש, ּבמקֹום בּמים ּבׂשרֹו את ורחץ .ְְְְְִֶֶַַַַָָָָָָָ

קּדּוׁשין ועׂשרה טבילֹות ורגלים]וחמׁש ידים רחיצת -] ְְֲִִִֵַָָָ
ּבּיֹום. ּבֹו ּומקּדׁש ּגדֹול ּכהן ּפֹוׁשט טֹובל ּבּתחּלה ּכיצד? ְְִֵֵֵֵֵַַַַָָֹ

ּומסּתּפג ועֹולה, וטֹובל; ׁשעליו, חל ולֹובׁש[מתנגב]ּבגדי , ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָֹ
הּתמיד, את וׁשֹוחט ורגליו. ידיו ּומקּדׁש זהב, ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּבגדי
הּנרֹות; את ּומטיב יֹום, ּכל ׁשל ׁשחר ׁשל קטרת ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹּומקטיר

עם הּתמיד אברי והּנסכים,[מנחת]ּומקטיר החבּתין ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָ
ּכ ואחר הּיֹום. מּוסף ׁשל כבׂשים וׁשבעה הּפר ְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָּומקריב

ּבג  ּופֹוׁשט ורגליו, ידיו ועֹולה,מקּדׁש וטֹובל; הּזהב, די ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ
ועֹובד  ורגליו. ידיו ּומקּדׁש לבן, ּבגדי ולֹובׁש ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָּומסּתּפג,

ההגרלה עם הּוּדּויים, - ּכּלֹו הּיֹום שני עבֹודת [על ְֲִִִַַַַַָָֻ
ּבקדׁשהשעירים] הּקטרת והקטרת ּבפנים, הּדמים ּוזריקת ,ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָֹֹ

ּומֹוציא  לעזאזל, אֹותֹו למׁשּלח הּׂשעיר ּומֹוסר ְֲֳִִִֵֵֵַַַַַַָָָהּקדׁשים;
לׂשרפה. ׁשארן ּומֹוסר הּנׂשרפין, והּׂשעיר הּפר ואחר אמּורי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָ

ועֹולה, וטֹובל; לבן, ּבגדי ּופֹוׁשט ורגליו, ידיו מקּדׁש ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָּכ
ּומקריב  ורגליו. ידיו ּומקּדׁש זהב, ּבגדי ולֹובׁש ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָּומסּתּפג,
והם  העם, ואיל ואילֹו הּיֹום, מּוסף ׁשל החּטאת ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָׂשעיר

אמּורי ּומקטיר הּנׂשרפין,[אברי]עֹולֹות; וׂשעיר פר ְְְִִִִֵֵַַַָָ
ידיו  מקּדׁש ּכ ואחר הערּבים. ּבין ׁשל ּתמיד ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָּומקריב
ולֹובׁש ּומסּתּפג, ועֹולה, וטֹובל; זהב ּבגדי ּופֹוׁשט ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָורגליו,
הּקדׁשים, לקדׁש ונכנס ורגליו. ידיו ּומקּדׁש לבן, ְְְְְְְֳִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹּבגדי
ידיו  מקּדׁש ּכ ואחר הּמחּתה. ואת הּכף את מּׁשם ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָּומֹוציא
ולֹובׁש ּומסּתּפג, ועֹולה, וטֹובל; לבן, ּבגדי ּופֹוׁשט ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָורגליו,
ּבין  ׁשל קטרת ּומקטיר ורגליו. ידיו ּומקּדׁש זהב, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹּבגדי
הערּבים. ּבין הּנרֹות את ּומטיב יֹום, ּכל ׁשל ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָהערּבים
חל  ּבגדי ולֹובׁש זהב, ּבגדי ּופֹוׁשט ורגליו, ידיו ְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָָָֹּומקּדׁש

ְֵויֹוצא.
ּבּמקּדׁש‚. ּכּלן - והּקּדּוׁשין האּלּו הּטבילֹות ׁשּנאמר:ּכל , ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻ

מּטבילה  חּוץ קדֹוׁש"; ּבמקֹום בּמים ּבׂשרֹו את ְְְְִִִֶַַַָָָָָ"ורחץ
אּלא  ׁשאינּה ּבחל, אֹותּה לטּבל רּׁשאי ׁשהּוא ְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹראׁשֹונה,
יפרׁש ׁשּבידֹו, יׁשנה טמאה יזּכר ׁשאם - ּכּונתֹו ְְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָֹֹֻלהֹוסיף
ּבגדים  ּבין טבל ׁשּלא ּכהן וכל לׁשמּה. ז ֹו ּבטבילה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹמּמּנה
עבֹודה  ּובין לבגד ּבגד ּבין קּדׁש ׁשּלא אֹו ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָֹלבגדים,

ּכׁשרה  עבֹודתֹו - ועבד .לעבֹודה, ְְֲֲֵַַָָָָ

מלּבנין„. - חֹולה אֹו זקן ּגדֹול ּכהן [מחממים]היה ְְִֵֵֶַָָָָֹ
מּבערב[גושים]עׁשׁשּיֹות ּבאׁש ּברזל כיפור]ׁשל ,[יום ְְֲִִֵֶֶֶֶַָָ

לּמים אֹותן מטילין במקווה]ּולמחר צּנתן;[- להפיג ּכדי , ְְְְִִִִִֵַַָָָָָָ
ׁשבּות חכמים]ׁשאין גזירת מים [- מערבין אֹו ּבּמקּדׁש; ְְְְִִִֵֶַַָָ

צּנתן. ׁשּתפּוג עד הּמקוה, ּבמי ְְִִִֵֶֶַַַָָָחּמין
ּכׁשאר ‰. הּכּיֹור מן ורגליו ידיו מקּדׁש ּגדֹול ּכהן יֹום ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָֹּבכל

ּכבֹודֹו מּׁשּום - זהב ׁשל מּקיתֹון מקּדׁש והּיֹום .הּכהנים, ְְְֲִִִִֵֶַַַָָֹ
ּבמערבֹו, ויֹורדין ּכבׁש ׁשל ּבמזרחֹו עֹולין הּכהנים יֹום ְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַָָָֹּבכל
ּכדי  - ּגדֹול כהן לפני ּבאמצע ויֹורדין ּבאמצע עֹולין ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹוהּיֹום

ּבּמחּתה ׁשּזכה מי יֹום, ּבכל גחלים להּדרֹו. [לחתות ְְְְִֶַַַָָָָ
למחּתה לקטורת] האׁש ּומערה ּכסף, ׁשל ּבמחּתה חֹותה ,ְְְְְֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

ּובּה זהב, ׁשל ּבמחּתה ּגדֹול ּכהן חֹותה והּיֹום, זהב; ְְְֵֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשל
ׁשל  מחּתה וכן עבֹודה. ּבתֹוספת ליּגעֹו ׁשּלא - להיכל ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹנכנס
ּובכל  קּבין. ׁשלׁשת יֹום, וׁשל קּבין, ארּבעת מחזקת יֹום ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָֹּכל
קצרה, ידּה היתה יֹום ּובכל קּלה. והּיֹום ּכבדה, היתה ְְְְְְֵַַָָָָָָָָָָָיֹום
ייגע  ׁשּלא ּגדֹול, ּכהן על להקל ּכדי - ארּכה ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָֹֹֻוהּיֹום

אׁש,[ויתעייף] ׁשל מערכֹות ׁשלׁש הּמזּבח על היּו יֹום ּבכל .ְְֲִֵֵֶַַַַָָָָֹ
ּכ מערכה, מֹוסיפין - ארּבע ׁשם היּו הּמזּבח והּיֹום להּדר די ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָ

ְְַּולעּטרֹו.
.Â ּכל ּובעד ּביתֹו ּובעד ּבעדֹו "וכּפר ּבּתֹורה: ׁשּנאמר ְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָזה

יׂשראל" ּדברים.קהל וּדּוי ׁשּזה למדּו, הּׁשמּועה מּפי - ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָ
אחד  וּדּויין: ׁשלׁשה זה ּביֹום מתוּדה ׁשהּוא למד, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹנמצאת
הּכהנים  ׁשאר עם עצמֹו ידי על והּׁשני ּתחּלה, עצמֹו ידי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָֹעל
על  הּׁשליׁשי והּוּדּוי לֹו; אׁשר החּטאת ּפר על ּוׁשניהם -ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָ
ּבכל  הּׁשם את ּומזּכיר הּמׁשּתּלח. ׂשעיר על יׂשראל, כל ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָידי

ּפעמים. ׁשלׁשה מהן אֹומר וּדּוי הּוא ה'!ּכיצד 'אּנא ? ְְִִֵֵֵֶַָָָָֹ
לחטאים  נא ּכּפר ה'! אּנא ;לפני ּפׁשעּתי עויתי, ְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָָָָחטאתי,
וׁשּפׁשעּתי, וׁשעויתי ׁשחטאתי ולּפׁשעים, ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָָולעוֹונֹות
מּכל  אתכם, לטהר עליכם יכּפר הּזה בּיֹום ּכי ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַֹׁשּנאמר:
את  הזּכיר ּפעמים ׁשלׁשה הרי ּתטהרּו'. ה' לפני ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹחּטאתיכם

מהן. וּדּוי ּבכל וכן החּטאת הּׁשם; ׂשעיר על נֹותן ּוכׁשהּוא ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
הּׁשם  את מזּכיר נמצא חּטאת'! 'לה' אֹומר: הּגֹורל, ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָאת

ּפעמים  עׂשרה זה ׁשהּוא ּביֹום ּככתבֹו, מזּכיר הּוא ּובכּלן . ְְְְְֲִִִֶֶַָָָָָֻ
ּכיון  ּבּׁשם; קֹולֹו מגּביּה היה ּבראׁשֹונה המפרׁש. ְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָָֹהּׁשם

ּפרּוצין המפורש]ׁשרּבּו שם ּבקֹול [שקראו לאמרֹו חזרּו , ְְְְְִֶַָָ
ּבנעימּות ּומבליעֹו ,יּכירּו[במנגינה]נמּו ׁשּלא עד ּבֹו, ְְִִִִֶַַַָֹ

הּכהנים. חבריו ֲֲֲִִֵַָֹאפּלּו
.Ê ׁשֹומעין ּכׁשהן ּבעזרה, העֹומדין והעם הּכהנים ְְְְֲֲִִִֵֶַָָָָָָָֹּכל

ּובטהרה, ּבקדּׁשה ּגדֹול כהן מּפי יֹוצא המפרׁש הּׁשם ְְְֳִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹֻאת
ּברּו' ואֹומרין: ּפניהן, על ונֹופלין ּומׁשּתחוין ּכֹורעין ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָהיּו
ה' ׁשם "ּכי ׁשּנאמר: - ועד' לעֹולם מלכּותֹו ּכבֹוד ְְְֱִֵֵֶֶֶַַָָׁשם
מתּכּון  היה הּוּדּויין ּובׁשלׁשת לאלהינּו". גדל הבּו ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹאקרא,
'ּתטהרּו'; להן: ואֹומר המברכין, ּכנגד הּׁשם את ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹלגמר
הּפרים  ּולוּדּוי הּכּפּורים יֹום לוּדּוי ּכׁשר הּיֹום ְְְִִִִִֵַַַָָָוכל

ְִִַָהּנׂשרפים.
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ּכּלֹו הּכּפּורים יֹום מעׂשה ׁשיעׂשה והיא - אחת עׂשה ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֻמצות
הּקרּבנֹות  מֹות, אחרי ּבפרׁשת ׁשּכתּוב ּכמֹו הּסדר ְְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָָָעל
זֹו מצוה ּובאּור העבֹודֹות. ּוׁשאר הּׂשעיר וׁשּלּוח ְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָוהּוּדּויין

אּלּו. ְִִֵָּבפרקים

א ¤¤ּפרק
הּצֹום ‡. ּבין מצות ותמיד ּבּׁשחר ּתמיד מקריבין - ְְְִִִִִֵַַַַַַָָ

ּפר הערּבים  הּיֹום מּוסף ּומקריבין ויֹום; יֹום ּכל ּכסדר , ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָ
נעׂשה  חּטאת ּוׂשעיר עֹולֹות, ּכּלן כבׂשים, וׁשבעה ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָֻואיל

החיצון]ּבחּוץ במזבח מקריבין [- ועֹוד לערב. נאכל והּוא , ְְְֱִִֶֶֶַַָָ
ואיל  נׂשרף, והּוא לחּטאת ּבקר ּבן ּפר זה, מּוסף על ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָיתר
צּבּור  מּׁשל הּבא ואיל ּגדֹול; ּכהן מּׁשל ּוׁשניהן - ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹלעֹולה
ּבחּמׁש האמּור האיל הּוא מֹות', 'אחרי ּבפרׁשת ְְֲִֵַַַַָָָָָָָֻהאמּור

במדבר]הּפקּודים 'איל [- הּנקרא והּוא - הּמּוסף ּבכלל ְְְְִִִֵַַַַָָ
אחד  - עּזים ׂשעירי ׁשני צּבּור מּׁשל מביאין ועֹוד ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶָָָהעם'.

נׂש והּוא חּטאת הּמׁשּתּלח קרּבן ׂשעיר והּׁשני רף, ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָ
חמּׁשה [לעזאזל] זה ּביֹום הּקרבֹות הּבהמֹות ּכל נמצאּו .ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָ

ּכּלן  ּכבׂשים, וׁשבעה אילים ּוׁשני ּופר תמידין ׁשני ְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָֻעׂשר:
ונאכל  ּבחּוץ נעׂשה אחד - חּטאת ׂשעירים ּוׁשני ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָעֹולֹות;
לחּטאת, ּגדֹול ּכהן ּופר ונׂשרף; ּבפנים נעׂשה והּׁשני ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלערב,

נׂשרף. ְְִָוהּוא
זה,·. ּביֹום הּקרבין אּלּו ּבהמֹות עׂשר חמּׁשה ּכל ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָעבֹודת

הּמׁשּוח ּכהן אחד - ּבלבד ּגדֹול ּבכהן אּלא ונתמנה אינּה -] ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ
ּבבגדים-] המרּבה אֹו הּמׁשחה, ע"י ּבׁשמן שנתמנה -] ְְְְִִִֶֶֶַַָָֻ

בגדים] ח' אין לבישת ׁשּבת מּוסף אף - ׁשּבת היתה ואם .ְְִֵַַַַָָָָ
יֹום  ׁשל העבֹודֹות ׁשאר וכן ּגדֹול. ּכהן אּלא אֹותֹו ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָֹמקריב

והטבת יֹום ּכל ׁשל הּקטרת הקטרת ּכגֹון - [הדלקת]זה ְְְֲֶֶֶַַַַַָָָֹ
ּגדֹול ּבכהן הּכל - ּובעד נׂשּוי הּנרֹות ּבעדֹו "וכּפר ׁשּנאמר: , ְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹ

אׁשּתֹו. זֹו ּביתֹו ְִֵֵּביתֹו",
ּגדֹול ‚. ּכהן מפריׁשין הּכּפּורים, ליֹום קדם ימים ְְְִִִִִִֵֶַַַָָֹֹׁשבעת

ׁשּבּמקּדׁש ללׁשּכתֹו רּבנּו.מּביתֹו מּמׁשה קּבלה זה, ודבר ; ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ
ׁשּמא  - אּלּו ימים ׁשבעת ּכל מאׁשּתֹו אֹותֹו ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָּומפריׁשין
לעבד; יכֹול ואינֹו ימים ׁשבעת טמא ונמצא נּדה, ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָָָֹּתּמצא

אחר  ּגדֹול ּכהן לֹו יעבד ּומתקינין ּפסּול, ּבזה יארע ׁשאם - ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹ
ּתחּתיו  ׁשהאחר ּבין ׁשחר,. ׁשל ּתמיד קדם ּפסּול ּבֹו ארע ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

זה  (קרּבנֹו - קרּבנֹות ׁשהקריב אחר ּבֹו ׁשארע זה ּבין ( ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
חּנּו צרי אינֹו ּתחּתיו, מינויו]ׁשּנכנס את לחנוך אּלא [- , ְְִִִֵֶֶַַָָָ

הראׁשֹון. ּבּה ׁשּפסק מעבֹודה ּומתחיל מחּנכּתּו, ְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָעבֹודתֹו
והּׁשני  לעבֹודתֹו, חֹוזר הראׁשֹון הרי - הּכּפּורים יֹום ְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָעבר

גדֹולה ּכהּנה מצֹות וכל אלמנה]עֹובר. לשאת איסור [כגון: ְְְְִֵָָָֻ
השני]עליו על עבד,[- ואם ּגדֹול; ּככהן עֹובד ׁשאינֹו אּלא , ְְִֵֵֵֶֶַָָָָָֹ

ּתחּתיו. מתמּנה הּׁשני זה הראׁשֹון, מת ואם ּכׁשרה. ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָעבֹודתֹו

הּפרה„. מאפר עליו מּזין אּלּו, ימים ,[האדומה]ּבׁשבעת ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
הּכּפּורים; יֹום ערב ׁשהּוא ּובּׁשביעי להפרׁשתֹו, ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָּבּׁשליׁשי
אֹו ּבּׁשליׁשי ׁשּבת יֹום חל ואם ידע. ולא ּבמת נטמא ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹׁשּמא

ההּזיה. את ּדֹוחין - ׁשּלֹו ְִִִֶֶַַַָָּבּׁשביעי
א ‰. זֹורק - ּבעבֹודֹות אֹותֹו מרּגילין הּימים ׁשבעת ת ּכל ְְֲִִִִֵֶַַַָָָ

ּומקטיר  הּנרֹות, את ּומטיב הּקטרת, את ּומקטיר ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹהּדם,
ּביֹום  ּבעבֹודה רגיל ׁשּיהיה ּכדי הּמזּבח, על תמיד ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָאברי

ּומֹוסרי הּכּפּורים  זקנים. לֹו חכמים]ן ּדין,[- בית מּזקני ְְְִִִִִִִֵֵֵַ
וסּדּורּה; הּיֹום עבֹודת אֹותֹו ּומלּמדין לפניו ְְְְְְֲִִִַַַָָָוקֹוראין

'איׁשי לֹו: ּבפי,[אדוני]ואֹומרין אּתה קרא ּגדֹול, ּכהן ְְְְִִִִֵַָָָֹ
יֹום  וערב זה'. ּדבר למדּת לא ׁשּמא אֹו ׁשכחּת ְְְֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹׁשּמא
הּמזרח, ּבׁשער אֹותֹו מעמידין היּו ּבׁשחרית, ְְְֲֲִִִִִִַַַַַַָָהּכּפּורים
מּכיר  ׁשּיהיה ּכדי ּוכבׂשים, ואילים ּפרים לפניו ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָּומעבירין

ּבעבֹודה. ְֲִָָָורגיל
.Â.ּומׁשקה מאכל מּמּנּו מֹונעין היּו לא הּימים ׁשבעת ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָֹּכל

לאכל  אֹותֹו מּניחין היּו לא חׁשכה, עם הּכּפּורים יֹום ֱֲִִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹערב
אֹותֹו מּניחין היּו ולא הּׁשנה; את מביא ׁשהּמאכל - ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹהרּבה

קרי יראה ׁשּמא אֹותֹו[ויטמא]ליׁשן, מאכילין היּו ולא ; ְְֲִִִִִֶֶֶַָָֹֹ
חם  וחלב ּביצים ּכגֹון זרע, לׁשכבת הּמרּגילין ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָּדברים

ּבהן. ְֵֶַָוכּיֹוצא
.Ê- הּצדֹוקין ויצאּו ּביׂשראל, הּמינּות צץ ׁשני, בית ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָּבימי

ׁשּבעל-ּפה  ּבּתֹורה מאמינין ׁשאינן - יאבדּו והיּומהרה . ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
האׁש על אֹותּה מּניחין הּכּפּורים, יֹום ׁשל ׁשּקטרת ְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹאֹומרין,
לפנים  אֹותּה מכניס עׁשנּה, ּוכׁשּיעלה לּפרכת, חּוץ ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּבהיכל
ּבענן  "ּכי ּבּתֹורה: ׁשּכתּוב זה הּטעם, הּקדׁשים; ְֳִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹלקדׁש

הּקטרת. ענן ׁשהּוא אמרּו הּכּפרת", על מּפי אראה ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ
רבינו]הּׁשמּועה משה נֹותן [מסורת ׁשאין חכמים, למדּו ְְֲִֵֵֶַָָָ

"ונתן  ׁשּנאמר: - הארֹון לפני הּקדׁשים ּבקדׁש אּלא ְְְְֱֳִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹהּקטרת
ּבבית  חֹוׁשׁשין ׁשהיּו ּולפי ה'". לפני האׁש על  הּקטרת ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹאת
מׁשּביעין  היּו מינּות, לצד נֹוטה זה ּגדֹול ּכהן ׁשּמא ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשני

'איׁשי לֹו: ואֹומרין הּכּפּורים, יֹום ערב ּכהן [אדוני]אֹותֹו ְְִִִִִֵֶֶַֹ
ּדין; ּבית ּוׁשלּוח ׁשלּוחנּו ואּתה ּדין ּבית ׁשלּוחי אנּו ְְְְִִֵֵֵֵַַָָָּגדֹול,
ׁשּלא  הּזה, ּבּבית ׁשמֹו ׁשּׁשּכן ּבמי עלי אנּו ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹמׁשּביעין
על  ּובֹוכה ּפֹורׁש והּוא .'ל ׁשאמרנּו מּכל ּדבר ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָּתׁשּנה

ּובֹוכין  ּפֹורׁשין והם ּבמינּות, מי ׁשחׁשדּוהּו ׁשחׁשדּו לפי ְְְְְֲִִִִִֵֶֶָָ
ּכלּום  ּבלּבֹו אין ׁשּמא סתּומין, .ׁשּמעׂשיו ְְְֲִִֵֶֶַָָ

.Á היה אם ודֹורׁש יֹוׁשב ּגדֹול ּכהן - הּכּפּורים יֹום ליל ְִִִֵֵֵֵַָָָָֹּכל
רגיל  היה אם לפניו. ּדֹורׁשין ּתלמיד, היה ואם ְְְְִִִִִַָָָָָָָָָחכם;
ייׁשן  ׁשּלא ּכדי לפניו, קֹוראין - לאו ואם קֹורא, - .לקרֹות ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֹ

- להתנמנם ּבּקׁש הּקדׁש. ּבכתבי לפניו? קֹוראין ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹּובּמה
צרנּדה ּבאצּבע לפניו מּכין לוּיה ומשמיעה ּפרחי אגודל, -] ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָ

על קול] מעט והצטּנן עמד ּגדֹול, ּכהן 'איׁשי לֹו: ואֹומרין ,ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָֹֹ
זמן  ׁשּמּגיע עד עּמֹו ּומתעּסקין ייׁשן. ׁשּלא ּכדי ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹהרצּפה'!
הּׁשחר  ׁשעלה ׁשּמּכירין עד ׁשֹוחטין היּו ולא ְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָֹׁשחיטה;

ּבּלילה. יׁשחטּו ׁשּמא ְְְֲִֶַַַַָָּבוּדאי,
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ה'תשע"ג  אלול ב' חמישי יום

ב  ¤¤ּפרק
עֹוׂשה ‡. - זה יֹום ׁשל והּמּוספין הּתמידין מעׂשה ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָּכל

ועבֹודֹות  זהב; ּבבגדי לבּוׁש והּוא ּגדֹול, ּכהן ְְְֲִֵֵַָָָָָֹאֹותן
לבן  ּבבגדי - זה ליֹום ליֹום המיחדֹות המיחדת ועבֹודה . ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָֻֻ

הּׂשעירים  ּוׁשני ּגדֹול, ּכהן ׁשל הּפר מעׂשה הּוא - ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹזה
הּמׁשּתּלח ׂשעיר מהן הּקטרת [לעזאזל]ׁשאחד והקטרת , ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ

נעׂשין. הן לבן ּבבגדי אּלּו ּכל הּקדׁשים: ְְְֲֳִִִֵֵֵֶַַָָָָֹּבקדׁש
ּבגדים ·. וילּבׁש ּבגדים ויפׁשט הּבגדים, ׁשּיׁשּנה עת ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּכל

טבילה  טעּון - .אחרים הּבד ּבגדי את "ּופׁשט ׁשּנאמר: , ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ּבגדיו"; את ולבׁש קדֹוׁש, ּבמקֹום בּמים ּבׂשרֹו את ורחץ .ְְְְְִֶֶַַַַָָָָָָָ

קּדּוׁשין ועׂשרה טבילֹות ורגלים]וחמׁש ידים רחיצת -] ְְֲִִִֵַָָָ
ּבּיֹום. ּבֹו ּומקּדׁש ּגדֹול ּכהן ּפֹוׁשט טֹובל ּבּתחּלה ּכיצד? ְְִֵֵֵֵֵַַַַָָֹ

ּומסּתּפג ועֹולה, וטֹובל; ׁשעליו, חל ולֹובׁש[מתנגב]ּבגדי , ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָֹ
הּתמיד, את וׁשֹוחט ורגליו. ידיו ּומקּדׁש זהב, ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּבגדי
הּנרֹות; את ּומטיב יֹום, ּכל ׁשל ׁשחר ׁשל קטרת ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹּומקטיר

עם הּתמיד אברי והּנסכים,[מנחת]ּומקטיר החבּתין ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָ
ּכ ואחר הּיֹום. מּוסף ׁשל כבׂשים וׁשבעה הּפר ְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָּומקריב

ּבג  ּופֹוׁשט ורגליו, ידיו ועֹולה,מקּדׁש וטֹובל; הּזהב, די ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ
ועֹובד  ורגליו. ידיו ּומקּדׁש לבן, ּבגדי ולֹובׁש ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָּומסּתּפג,

ההגרלה עם הּוּדּויים, - ּכּלֹו הּיֹום שני עבֹודת [על ְֲִִִַַַַַָָֻ
ּבקדׁשהשעירים] הּקטרת והקטרת ּבפנים, הּדמים ּוזריקת ,ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָֹֹ

ּומֹוציא  לעזאזל, אֹותֹו למׁשּלח הּׂשעיר ּומֹוסר ְֲֳִִִֵֵֵַַַַַַָָָהּקדׁשים;
לׂשרפה. ׁשארן ּומֹוסר הּנׂשרפין, והּׂשעיר הּפר ואחר אמּורי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָ

ועֹולה, וטֹובל; לבן, ּבגדי ּופֹוׁשט ורגליו, ידיו מקּדׁש ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָּכ
ּומקריב  ורגליו. ידיו ּומקּדׁש זהב, ּבגדי ולֹובׁש ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָּומסּתּפג,
והם  העם, ואיל ואילֹו הּיֹום, מּוסף ׁשל החּטאת ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָׂשעיר

אמּורי ּומקטיר הּנׂשרפין,[אברי]עֹולֹות; וׂשעיר פר ְְְִִִִֵֵַַַָָ
ידיו  מקּדׁש ּכ ואחר הערּבים. ּבין ׁשל ּתמיד ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָּומקריב
ולֹובׁש ּומסּתּפג, ועֹולה, וטֹובל; זהב ּבגדי ּופֹוׁשט ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָורגליו,
הּקדׁשים, לקדׁש ונכנס ורגליו. ידיו ּומקּדׁש לבן, ְְְְְְְֳִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹּבגדי
ידיו  מקּדׁש ּכ ואחר הּמחּתה. ואת הּכף את מּׁשם ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָּומֹוציא
ולֹובׁש ּומסּתּפג, ועֹולה, וטֹובל; לבן, ּבגדי ּופֹוׁשט ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָורגליו,
ּבין  ׁשל קטרת ּומקטיר ורגליו. ידיו ּומקּדׁש זהב, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹּבגדי
הערּבים. ּבין הּנרֹות את ּומטיב יֹום, ּכל ׁשל ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָהערּבים
חל  ּבגדי ולֹובׁש זהב, ּבגדי ּופֹוׁשט ורגליו, ידיו ְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָָָֹּומקּדׁש

ְֵויֹוצא.
ּבּמקּדׁש‚. ּכּלן - והּקּדּוׁשין האּלּו הּטבילֹות ׁשּנאמר:ּכל , ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻ

מּטבילה  חּוץ קדֹוׁש"; ּבמקֹום בּמים ּבׂשרֹו את ְְְְִִִֶַַַָָָָָ"ורחץ
אּלא  ׁשאינּה ּבחל, אֹותּה לטּבל רּׁשאי ׁשהּוא ְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹראׁשֹונה,
יפרׁש ׁשּבידֹו, יׁשנה טמאה יזּכר ׁשאם - ּכּונתֹו ְְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָֹֹֻלהֹוסיף
ּבגדים  ּבין טבל ׁשּלא ּכהן וכל לׁשמּה. ז ֹו ּבטבילה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹמּמּנה
עבֹודה  ּובין לבגד ּבגד ּבין קּדׁש ׁשּלא אֹו ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָֹלבגדים,

ּכׁשרה  עבֹודתֹו - ועבד .לעבֹודה, ְְֲֲֵַַָָָָ

מלּבנין„. - חֹולה אֹו זקן ּגדֹול ּכהן [מחממים]היה ְְִֵֵֶַָָָָֹ
מּבערב[גושים]עׁשׁשּיֹות ּבאׁש ּברזל כיפור]ׁשל ,[יום ְְֲִִֵֶֶֶֶַָָ

לּמים אֹותן מטילין במקווה]ּולמחר צּנתן;[- להפיג ּכדי , ְְְְִִִִִֵַַָָָָָָ
ׁשבּות חכמים]ׁשאין גזירת מים [- מערבין אֹו ּבּמקּדׁש; ְְְְִִִֵֶַַָָ

צּנתן. ׁשּתפּוג עד הּמקוה, ּבמי ְְִִִֵֶֶַַַָָָחּמין
ּכׁשאר ‰. הּכּיֹור מן ורגליו ידיו מקּדׁש ּגדֹול ּכהן יֹום ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָֹּבכל

ּכבֹודֹו מּׁשּום - זהב ׁשל מּקיתֹון מקּדׁש והּיֹום .הּכהנים, ְְְֲִִִִֵֶַַַָָֹ
ּבמערבֹו, ויֹורדין ּכבׁש ׁשל ּבמזרחֹו עֹולין הּכהנים יֹום ְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַָָָֹּבכל
ּכדי  - ּגדֹול כהן לפני ּבאמצע ויֹורדין ּבאמצע עֹולין ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹוהּיֹום

ּבּמחּתה ׁשּזכה מי יֹום, ּבכל גחלים להּדרֹו. [לחתות ְְְְִֶַַַָָָָ
למחּתה לקטורת] האׁש ּומערה ּכסף, ׁשל ּבמחּתה חֹותה ,ְְְְְֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

ּובּה זהב, ׁשל ּבמחּתה ּגדֹול ּכהן חֹותה והּיֹום, זהב; ְְְֵֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשל
ׁשל  מחּתה וכן עבֹודה. ּבתֹוספת ליּגעֹו ׁשּלא - להיכל ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹנכנס
ּובכל  קּבין. ׁשלׁשת יֹום, וׁשל קּבין, ארּבעת מחזקת יֹום ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָֹּכל
קצרה, ידּה היתה יֹום ּובכל קּלה. והּיֹום ּכבדה, היתה ְְְְְְֵַַָָָָָָָָָָָיֹום
ייגע  ׁשּלא ּגדֹול, ּכהן על להקל ּכדי - ארּכה ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָֹֹֻוהּיֹום

אׁש,[ויתעייף] ׁשל מערכֹות ׁשלׁש הּמזּבח על היּו יֹום ּבכל .ְְֲִֵֵֶַַַַָָָָֹ
ּכ מערכה, מֹוסיפין - ארּבע ׁשם היּו הּמזּבח והּיֹום להּדר די ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָ

ְְַּולעּטרֹו.
.Â ּכל ּובעד ּביתֹו ּובעד ּבעדֹו "וכּפר ּבּתֹורה: ׁשּנאמר ְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָזה

יׂשראל" ּדברים.קהל וּדּוי ׁשּזה למדּו, הּׁשמּועה מּפי - ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָ
אחד  וּדּויין: ׁשלׁשה זה ּביֹום מתוּדה ׁשהּוא למד, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹנמצאת
הּכהנים  ׁשאר עם עצמֹו ידי על והּׁשני ּתחּלה, עצמֹו ידי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָֹעל
על  הּׁשליׁשי והּוּדּוי לֹו; אׁשר החּטאת ּפר על ּוׁשניהם -ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָ
ּבכל  הּׁשם את ּומזּכיר הּמׁשּתּלח. ׂשעיר על יׂשראל, כל ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָידי

ּפעמים. ׁשלׁשה מהן אֹומר וּדּוי הּוא ה'!ּכיצד 'אּנא ? ְְִִֵֵֵֶַָָָָֹ
לחטאים  נא ּכּפר ה'! אּנא ;לפני ּפׁשעּתי עויתי, ְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָָָָחטאתי,
וׁשּפׁשעּתי, וׁשעויתי ׁשחטאתי ולּפׁשעים, ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָָולעוֹונֹות
מּכל  אתכם, לטהר עליכם יכּפר הּזה בּיֹום ּכי ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַֹׁשּנאמר:
את  הזּכיר ּפעמים ׁשלׁשה הרי ּתטהרּו'. ה' לפני ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹחּטאתיכם

מהן. וּדּוי ּבכל וכן החּטאת הּׁשם; ׂשעיר על נֹותן ּוכׁשהּוא ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
הּׁשם  את מזּכיר נמצא חּטאת'! 'לה' אֹומר: הּגֹורל, ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָאת

ּפעמים  עׂשרה זה ׁשהּוא ּביֹום ּככתבֹו, מזּכיר הּוא ּובכּלן . ְְְְְֲִִִֶֶַָָָָָֻ
ּכיון  ּבּׁשם; קֹולֹו מגּביּה היה ּבראׁשֹונה המפרׁש. ְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָָֹהּׁשם

ּפרּוצין המפורש]ׁשרּבּו שם ּבקֹול [שקראו לאמרֹו חזרּו , ְְְְְִֶַָָ
ּבנעימּות ּומבליעֹו ,יּכירּו[במנגינה]נמּו ׁשּלא עד ּבֹו, ְְִִִִֶַַַָֹ

הּכהנים. חבריו ֲֲֲִִֵַָֹאפּלּו
.Ê ׁשֹומעין ּכׁשהן ּבעזרה, העֹומדין והעם הּכהנים ְְְְֲֲִִִֵֶַָָָָָָָֹּכל

ּובטהרה, ּבקדּׁשה ּגדֹול כהן מּפי יֹוצא המפרׁש הּׁשם ְְְֳִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹֻאת
ּברּו' ואֹומרין: ּפניהן, על ונֹופלין ּומׁשּתחוין ּכֹורעין ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָהיּו
ה' ׁשם "ּכי ׁשּנאמר: - ועד' לעֹולם מלכּותֹו ּכבֹוד ְְְֱִֵֵֶֶֶַַָָׁשם
מתּכּון  היה הּוּדּויין ּובׁשלׁשת לאלהינּו". גדל הבּו ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹאקרא,
'ּתטהרּו'; להן: ואֹומר המברכין, ּכנגד הּׁשם את ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹלגמר
הּפרים  ּולוּדּוי הּכּפּורים יֹום לוּדּוי ּכׁשר הּיֹום ְְְִִִִִֵַַַָָָוכל

ְִִַָהּנׂשרפים.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89



mixetkdצ mei zcear zekld - dcear xtq - lel` 'b iyiy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ה'תשע"ג  אלול ג' שישי יום

ג  ¤¤ּפרק
ּכתּוב ‡. ואחד 'לה'', עליו ּכתּוב אחד - הּגֹורלֹות ְְֵֶֶַַָָָָָָָׁשני

ּבין  העץ מן ּבין ּדבר, מּכל ּכׁשרים והם 'לעזאזל'. ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַָָָָָָָעליו
ואחד  ּגדֹול אחד יהיה לא אבל הּמּתכת; מן ּבין האבן ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹמן
עץ  וׁשל ׁשוין. ׁשניהן אּלא - זהב ואחד ּכסף אחד ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָקטן,

זהב  ׁשל אֹותן עׂשּו ׁשני ּובבית הּגֹורלֹות היּו; ׁשני ּומּניחין . ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
ידים ׁשּתי הּמחזיק אחד ׁשּתי [בלבד]ּבכלי ׁשּיכניס ּכדי , ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ

יתּכּון ולא בימין]ידיו ה' את להוציא חל [וימשש זה ּוכלי . ְְְִִֵֶַָָֹֹ
ׁשמֹו. ו'קלּפי' היה; עץ וׁשל ְְְְֵֵֶַָָהּוא,

מּניחין ·. הּמזּבח. ּבצפֹון העזרה ּבמזרח מגריל? ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָָהיכן
הּקלּפי  למערב ׁשם ּפניהן הּׂשעירים, ׁשני ּומעמידין , ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָ

והּסגן לׁשם, ּבא ּגדֹול וכהן למזרח, כהן ואחֹוריהן [של ְְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָֹ
הּׂשעירים גדול] ּוׁשני מּׂשמאלֹו, אב ּבית וראׁש ְְְְִִִִִֵֵַָֹֹמימינֹו

לׂשמאלֹו. ואחד לימינֹו אחד ְְְִִִֶֶָָָָֹלפניו,
חטף]טרף‚. ידיו [- ּבׁשּתי הּגֹורלֹות ׁשני והעלה ּבּקלּפי ְְְְֱִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

ּבימינֹו עלה ׁשם ׁשל אם ידיו. ּופֹותח הּׂשעירים, ׁשני ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָלׁשם
ואם  !'ימינ הגּבּה ּגדֹול, ּכהן 'איׁשי לֹו: אֹומר הּסגן -ְְְְְִִִִֵֵַַַָָֹ
ּגדֹול, ּכהן 'איׁשי לֹו: אֹומר אב ּבית ראׁש - עלה ְִִִֵֵֵָָָָֹֹֹּבׂשמאלֹו
ימין  ׁשל - ׁשניהן על הּגֹורלֹות ׁשני ונֹותן .'ׂשמאל ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָֹהגּבּה
- נתן לא ואם ׂשמאל. ׁשל על ׂשמאל וׁשל ימין, ׁשל ְְְְִִֶֶֶַַַָָֹֹֹעל
ׁשאינּה מצוה ׁשההּנחה, מצוה; חּסר אבל עּכב, ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹלא
עבֹודה. ׁשאינּה ּפי על אף מעּכבת, וההגרלה ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָמעּכבת;

ּבזר ּכׁשרה הּנחה כהן]לפיכ מן [-אינו הּגֹורלֹות והעלית , ְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָָ
ּבזר. ּפסּולה ְְְֵַַָָהּקלּפי

זהֹורית„. ׁשל לׁשֹון אדום]וקֹוׁשר צמר ׁשּתי [- מׁשקל ְְְְִִֵֵֶַָ
ׁשּלּוחֹו. ּבית ּכנגד ּומעמידֹו הּמׁשּתּלח, ׂשעיר ּבראׁש ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹסלעים

הח  ּפר את וׁשֹוחט ׁשחיטתֹו. ּבית ּכנגד ואת ולּנׁשחט, ּטאת, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
ה  עליו ׁשעלה לּׁשם.הּׂשעיר ּגֹורל ִֵֶַַַָָָָָָ

להיכל ‰. ּדמן ׁשלׁשּומכניס זה ּביֹום ׁשניהן מּדם ּומּזה , ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
הן: ואּלּו הּזיה; ׁשמֹונה וארּבעים הּפר, מּדם ּתחּלה מּזה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

ּבּדי ּבין הּקדׁשים, ּבקדׁש קרֹוב [מוטות]הּזיֹות הארֹון, ְֳִֵֵֶַַַָָָָָֹ
הארון]לּכּפרת הּכּפרת [כיסוי "ולפני ׁשּנאמר: - ּבטפח ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַַַֹֹ

למּטה  וׁשבע למעלה אחת ׁשם ּומּזה הּׁשמּועה יּזה"; מּפי ; ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָ
רבינו] ממשה ּפעמים",[מסורת "ׁשבע ׁשּנאמר ׁשּזה ְְֱִֶֶֶֶֶַַָָלמדּו,

בנוסף]יתר אחת,[- מֹונה: היה וכן ראׁשֹונה. הּזיה על ְִֵֵֶַַַַָָָָָָ
אחת  וארּבע, אחת וׁשלׁש, אחת ּוׁשּתים, אחת ואחת, ְְְְְִַַַַַַַַַַַַַַַָֹאחת
ׁשּמא  ּככה? מֹונה ולּמה וׁשבע; אחת וׁשׁש, אחת ְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָוחמׁש,
מּזה  ּכ ואחר הּׁשבע. מּכלל ראׁשֹונה הּזיה וימנה ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָיׁשּכח
וׁשבע  למעלה אחת - ׁשמֹונה הארֹון, ּבּדי ּבין הּׂשעיר ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָמּדם
ּבהיכל  ּומּזה וחֹוזר הּפר. ּבדם ׁשּמנה ּכדר ּומֹונה ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָלמּטה;
וׁשבע  למעלה אחת - ׁשמֹונה הּפר, מּדם הּפרכת ְְְְִֶֶֶַַַַַַַַָָָֹעל
ולפני  הּכּפרת "על הּפר: ּבדם נאמר ׁשּכ ְְְְֱִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹלמּטה;

ּבפנים. ׁשּמנה ּכדר ּומֹונה מּדם הּכּפרת". ּומּזה וחֹוזר ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
וׁשבע  למעלה אחת - הּזיֹות ׁשמֹונה הּפרכת על ּכ ְְְְִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹהּׂשעיר

ּכאׁשר  ּדמֹו את "ועׂשה הּׂשעיר: ּבדם נאמר ׁשּכ ְְְֱֲִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָלמּטה;
הּפר" לדם אּלּועׂשה וכל ּבפנים. ׁשּמנה ּכדר ּומֹונה . ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

למּטה, ולא למעלה לא להּזֹות ּבהן מתּכּון אינֹו - ְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹההּזיֹות
ּכמצליף. ודם אּלא הּפר ּדם הּדמים, ׁשני מערב ּכ ואחר ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָ

מּׁשניהם ּומּזה קרנֹות הּׂשעיר, ארּבע על הּזיֹות ארּבע ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַַָָ
מזּבח  ׁשל אמצעֹו על הּזיֹות וׁשבע ׁשּבהיכל, הּזהב ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָמזּבח

ֶזה.
.Â,ּבּדם אצּבעֹו טֹובל - הּזיֹות וארּבעים הּׁשלׁש אּלּו ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָֹוכל

אחת  מּטבילה הּזיֹות ׁשּתי ׁשּיּזה לא הּזיה; ּכל על .טבילה ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
החיצֹון. מזּבח ׁשל מערבי יסֹוד על ׁשֹופ הּדם ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָּוׁשירי

.Ê הּמּוכן איׁש ּביד החי הּׂשעיר את מׁשּלח ּכ ְְְִִֵֶַַַַַַַַַָָָואחר
ׁשעׂשּו אּלא להֹוליכֹו, ּכׁשרים והּכל לּמדּבר; ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹלהֹוליכֹו
להֹוליכֹו. יׂשראל את מּניחים היּו ולא קבע, ּגדֹולים ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָֹֹּכהנים
וׁשֹובת  הּמדּבר, ּתחּלת ועד מירּוׁשלים עֹוׂשין היּו ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָֻוסּכֹות
ּכדי  - מהן וסּכה סּכה ּבכל הרּבה אנׁשים אֹו אחד ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻֻאיׁש

לסּכה. מּסּכה אֹותֹו מלּוין אֹומרין ׁשּיהיּו וסּכה סּכה ּכל על ְְְְְִִִִֶַַָָָָָֻֻֻֻ
- לאכל וצר ּכחֹו ּכׁשל אם מים'. והרי מזֹון 'הרי ְֱֲֲִִֵֵֶַַַַָָָֹֹלֹו:
האחרֹונה  סּכה ואנׁשי .לכ אדם צר לא ּומעֹולם ְְְֲֵֵֵַַַָָָָָָָָֹֻאֹוכל;

הּתחּוםעֹו ּבסֹוף בשבת]מדין להלך שמותר המרחק -], ְְְִַ
מרחֹוק. מעׂשיו את לׁשֹון ורֹואין חֹולק עֹוׂשה? היה ּכיצד ְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

ּבין  קֹוׁשר וחציֹו ּבּסלע, קֹוׁשר חציֹו ׁשּבקרניו, זהֹורית ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָׁשל
לא  ויֹורד. מתּגלּגל והּוא לאחֹוריו, ודֹוחפֹו קרניו; ְְְְְְְֲֲִֵֵֵַַַָָֹׁשּתי
ּובא  אברים. אברים נעׂשה ׁשהּוא עד ההר, לחצי מּגיע ֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָהיה

ׁשּתחׁש עד אחרֹונה סּכה ּתחת לֹו ודידבּיֹותויֹוׁשב .-] ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֻ
הדרך] לאורך העומדים ּבסּודרין אנשים ּומניפין עֹוׂשין, ְְִִִִָָהיּו

לחברו] אחד בדגלים, ׂשעיר [- ׁשהּגיע ׁשּידעּו ּכדי -ְְִִִֵֵֶֶַָ
אצל  חֹוזר מֹוליכֹו, ּביד הּׂשעיר את ׁשּמׁשּלח ואחר ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָלּמדּבר.
את  ּומֹוציא וקֹורען, לפנים, ּדמן ׁשהּזה והּׂשעיר ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָהּפר
ּומחּת הּמזּבח; ּגּבי על ּומקטירן ּבּכלי, ונֹותנן ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָאמּוריהן,
קליעה, ּכמין ּבזֹו זֹו מערֹות ּגדֹולֹות חתיכֹות ּבׂשרן ְְְְְְֲִִִָָָָָֹׁשאר
לבית  להֹוציאן אחרים ּביד ּומׁשּלחן אֹותן; מפרק ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַָָָָואינֹו

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבעֹורן, ׁשם אֹותן ּומנּתחין ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָהּׂשרפה;
.Á לעזרת ּגדֹול כהן יצא לּמדּבר, ׂשעיר ׁשהּגיע ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּכיון

הּפר הּנׁשים  ׂשֹורפין קריאתֹו, ּובזמן ּבּתֹורה; לקרֹות ְְְְִִִִִַַַַָָָָ
ּכׁשהּוא  ּגדֹול ּכהן הרֹואה ,לפיכ הּדׁשן. ּבבית ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹוהּׂשעיר
ּכׁשרה  ּוׂשרפתן הּנׂשרפין; וׂשעיר ּפר רֹואה אינֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָקֹורא,

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְֵֶַָּבזר,
.Ë ּבבגדי לקרֹות רצה אם לפיכ עבֹודה, אינּה זֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵָָָָָָקריאה

לבן, ּבבגדי לקרֹות רצה ואם קֹורא; מּׁשּלֹו, לבנים ְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָֹחל
עבֹודה  ּבׁשעת ׁשּלא ּבהן להנֹות נּתנּו כהּנה ׁשּבגדי ,קֹורא; ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֻ

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו
.È קֹורא הּוא העם ּכיצד וכל הּנׁשים, ּבעזרת יֹוׁשב ? ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָ

וחּזן לפניו; ונֹותנֹו[שמש]עֹומדין ּתֹורה ספר נֹוטל הּכנסת ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָ
נֹותנֹו והּסגן לּסגן, נֹותנֹו הּכנסת וראׁש הּכנסת, ְְְְְְְְְֶֶֶֶַַַַָָֹֹלראׁש
"אחרי  עֹומד וקֹורא ּומקּבל, עֹומד ּגדֹול וכהן ּגדֹול. ְְְְֲֵֵֵֵֵֵֵַַָָֹֹלכהן
הענין. סֹוף עד מֹועדֹות, ׁשּבפרׁשת ּבעׂשֹור" ו"א ְְְֲִֶֶַַַָָָָָמֹות",
מּמה  'יֹותר ואֹומר: ּבחיקֹו. ּומּניחּה הּתֹורה, את ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָוגֹולל
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הּפקּודים ׁשּבחּמׁש "ּובעׂשֹור" ּכתּוב'. לפניכם [-ּׁשּקראתי ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻ
קֹורא במדבר] ולּמה ּפה; על אֹותֹו קֹורא - הענין סֹוף ְְִֵֵֶַַָָָָעד

לא  ולּמה ּבצּבּור; ּתֹורה ספר ּגֹוללין ׁשאין לפי ּפה? ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹעל
ּבׁשני  אחד ענין קֹורא אחד ׁשאין לפי אחר? ּבספר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָיקרא

מּׁשּום שיש]ספרים, יאמרו ראׁשֹון.[ב]ּפגם[שלא ְְִִִַָ
.‡È ּכדרך ּולאחריה לפניה מבר ׁשּקֹורא, ׁשּמברכין ּבעת ְְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָ

הן: ואּלּו ּברכֹות, ׁשבע לאחריה ּומֹוסיף הּכנסת; ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּבבית
אבינּו', לנּו 'סלח ,'ל אנחנּו 'מֹודים אלהינּו', ה' ְְְֱֲִִֵֵַַָָָֹ'רצה
יׂשראל  עּמֹו עוֹונֹות מֹוחל ה', אּתה ּברּו' ּבּה: ְְֲִֵֵֵַַָָָָוחֹותם

ּכתקנן.ּברחמים' ּברכֹות ׁשלׁש הרי הּמקּדׁש; על ּומבר ְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָָֹ
ּוׁשכינה  הּמקּדׁש ׁשּיעמד ענינּה יהיה - עצמּה ּבפני ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹּברכה
ּומבר ּבצּיֹון'. הּׁשֹוכן ה', אּתה ּברּו' ּבּה: וחֹותם ְְְְִֵֵֵַַָָָָּבתֹוכֹו,
יׂשראל  את ה' ׁשּיֹוׁשיע ענינּה - עצמּה ּבפני ּברכה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָיׂשראל
הּבֹוחר  ה', אּתה ּברּו' ּבּה: וחֹותם ,מל מהן יסּור ְְֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹולא
ענינּה - עצמּה ּבפני ּברכה הּכהנים ּומבר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָָֹּביׂשראל'.
ּבּה: וחֹותם ויברכם, ועבֹודתן מעׂשיהם הּמקֹום ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּירצה
ּתפּלה  אֹומר ּכ ואחר הּכהנים'. מקּדׁש ה', אּתה ּברּו'ְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָֹ
'הֹוׁשע  וחֹותם: רגיל. ּׁשהּוא מה ּכפי ּובּקׁשה, ורּנה ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָּותחּנה
ּברּו להּוׁשע; צריכין יׂשראל ׁשעּמ יׂשראל, עּמ את ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָה'

ּתפּלה' ׁשֹומע ה', .אּתה ְִֵַַָָ

ה'תשע"ג  אלול ד' ש"ק יום

ד  ¤¤ּפרק
הּמעׂשים ‡. ּכל הּלילה סדר ּבחצֹות הּוא: ּכ זה, ׁשּביֹום ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָ

הּדׁשן[מגרילים]מפיסין אפר לתרּומת מעט נטילת -] ְְִִִֶֶַַ
הּמזּבח מהמזבח] את ּומדּׁשנין הּמערכה את ּומסּדרין ,ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָ

יֹום  ּבכל ׁשעֹוׂשין ׁשּיּגיעּוּכדר עד - ׁשּבארנּו הּסדר על ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָ
ּפֹורׂשין  הּתמיד, את לׁשחט ּכׁשּיּגיעּו הּתמיד. ְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָֹלׁשחיטת

ּבּוץ ׁשל ׁשל [פשתן]סדין ולּמה העם; ּובין ּגדֹול ּכהן ּבין ְִֵֵֵֶֶָָָָָָֹ
ּבגדי  ּופֹוׁשט ּבּוץ. ּבבגדי הּיֹום ׁשעבֹודת ׁשּיּכיר ּכדי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַּבּוץ?
וׁשֹוחט  ורגליו. ידיו ּומקּדׁש זהב, ּבגדי ולֹובׁש וטֹובל, ְְְְְְְִֵֵֵֵֵַַָָָָָֹחל,

ׁשנים רב וושט]ּבּתמיד קנה לגמר [- אחר ּומּניח , ְְִִִִֵַַַַַָֹֹ
ואחר  ּכמצותֹו. הּמזּבח על וזֹורקֹו הּדם, ּומקּבל ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַַַָָָהּׁשחיטה;
את  ּומטיב ׁשחר, ׁשל קטרת ּומקטיר להיכל, נכנס ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּכ
סדר  ּככל והּנסכים והחבּתין הּתמיד אברי ּומקטיר ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָהּנרֹות,
הּפר  מקריב הּתמיד ואחר ׁשּבארנּו, יֹום ּכל ׁשל ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָהּתמיד

הּיֹום. מּוסף ׁשל הּכבׂשים ידיו וׁשבעת מקּדׁש ּכ ואחר ְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָ
לבן; ּבגדי ולֹובׁש וטֹובל, זהב, ּבגדי ּופֹוׁשט ְְְְְְִִֵֵֵֵֵַָָָָָורגליו,

ורגליו  ידיו ּבין ּומקּדׁש עֹומד היה ּופרֹו ּפרֹו. אצל לֹו ּובא , ְְְֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָ
עֹומד  והּכהן למערב; ּופניו לדרֹום ראׁשֹו ולּמזּבח, ְְְְְֲִֵֵֵַַַַָָָָָָֹֹהאּולם
הּפר, ראׁש על ידיו ׁשּתי וסֹומ למערב, ּופניו ְְְְְֲִֵֵַַַָָָָָָָֹּבמזרח,
ועויתי  חטאתי ה'! 'אּנא אֹומר: היה וכ ְְְִִִִֵֶַָָָָָָָָּומתוּדה.
לחטאים  נא ּכּפר ה'! אּנא ּוביתי; אני לפני ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָּופׁשעּתי
לפני וׁשּפׁשעּתי וׁשעויתי ׁשחטאתי ולּפׁשעים, ְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָולעוֹונֹות
יכּפר  הּזה בּיֹום ּכי :עבּד מׁשה ּבתֹורת ּכּכתּוב ּוביתי, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹאני

ּתטהרּו'.עליכם ה' לפני חּטאתיכם מּכל אתכם, לטהר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹ

ׁשל  לׁשֹון וקֹוׁשר הּׂשעירים, ׁשני על מגריל ּכ ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָואחר
הּמׁשּתּלח ׂשעיר ּבראׁש ּכנגד [לעזאזל]זהֹורית ּומעמידֹו , ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָֹ

ּפרֹו אצל לֹו ּובא ׁשחיטתֹו. ּבית ּכנגד ולּנׁשחט ׁשּלּוחֹו, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָּבית
וכ ׁשני. וּדּוי ּומתוּדה ראׁשֹו, על ידיו ׁשּתי וסֹומ ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹׁשנּיה;
אני  ,לפני ּפׁשעּתי עויתי חטאתי ה'! 'אּנא אֹומר: ְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָָהּוא
לחטאים  נא ּכּפר ה'! אּנא ;קדֹוׁשי עם אהרן ּובני ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּוביתי
,לפני וׁשּפׁשעּתי וׁשעויתי ׁשחטאתי ולּפׁשעים, ְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָולעוֹונֹות
מׁשה  ּבתֹורת ּכּכתּוב ,קדֹוׁשי עם אהרן ּובני ּוביתי ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָֹֹאני
הּפר, את ׁשֹוחט ּכ ואחר וגֹו''. הּזה בּיֹום ּכי :ְְְְִֵֶֶַַַַַַָָעבּד
על  יקרׁש, ׁשּלא מנדנדֹו ׁשהּוא למי ונֹותנֹו ּדמֹו, את ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָֹּומקּבל

את [מרצפת]הרבד ונֹוטל מּבחּוץ. היכל ׁשל הרביעי ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ
למערב, הּסמּו מן הּמזּבח, מעל אׁש ּבּה וחֹותה ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָהּמחּתה,
על  ּומּניחּה ויֹורד, ה'"; מּלפני הּמזּבח "מעל ְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָׁשּנאמר:
קטרת  מלא ּוכלי הּכף, את לֹו ּומֹוציאין ׁשּבעזרה. ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹהרבד
ולא  מחּוקֹות לא חפניו, מלא מּמּנה וחֹופן הּדּקה, מן ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹֹֹּדּקה

טפּופֹות אּלא ידו]גדּוׁשֹות מכף מעט רחוקות אצבעותיו -] ְְֶָ
הּכף. לתֹו ונֹותן קטנֹו; לפי והּקטן גדלֹו, לפי הּגדֹול -ְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָ
הּקדׁשים  ּבדם ּפֹוסלת ּבׂשמאל ׁשהֹולכה ּבארנּו, ְְְְֳִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּכבר
הּמחּתה  ׁשּיֹולי הּדין מן היה לפיכ העבֹודֹות; ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָּובׁשאר
הּמחּתה, ּכבד מּפני אבל ּבימינֹו. הּקטרת וכף ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹֹּבׂשמאלֹו
הארֹון; עד ּבׂשמאלֹו לסבלּה יכֹול אינֹו - חּמה ׁשהיא ְְְְִִֵֶַַָָָָָָֹועֹוד
ּומהּל ּבׂשמאלֹו. הּקטרת וכף ּבימינֹו הּמחּתה נֹוטל ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָֹֹלפיכ
הּפרכת  מֹוצא הּקדׁשים; לקדׁש מּגיע ׁשהּוא עד ְֳִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹּבהיכל

מעט]ּפרּופה ׁשהּוא [מקופלת עד הּקדׁשים לקדׁש נכנס , ְְְֳִִֶֶַַָָָֹ
ׁשני  ּבין הּמחּתה את נֹותן לארֹון, הּגיע לארֹון. ְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָמּגיע

הארון]הּבּדים מוטות  היה [- ארֹון, היה ׁשּלא ׁשני ּובבית ; ְִִִֵֶַַַָָָָָֹ
ּבראׁשי  הּכף ׂשפת ואֹוחז הּׁשתּיה. אבן על ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָמּניחּה
חפניו, לתֹו ּבגּודלֹו הּקטרת ּומערה ּבׁשּניו, אֹו ְְְְְְְְִֶֶֶַָָָָָָֹאצּבעֹותיו
קׁשה  עבֹודה היא וזֹו ּכׁשהיתה; חפניו למלא ׁשּמחזירּה ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָָֹעד
לפנים  ּבידֹו הּגחלים ּגּבי על הּקטרת את וצֹובר ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּבּמקּדׁש.
מּפניו  רחֹוקה לארֹון, קרֹובה הּקטרת ׁשּתהיה ּכדי ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹּבּמחּתה,
ויֹוצא, עׁשן. הּבית ׁשּיתמּלא עד ׁשם ּוממּתין יּכוה; ׁשּלא -ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ
ואחֹוריו  לּקדׁש ּפניו מעט, מעט אחֹורּנית מהּל ְְְְֲֲִֵֶַַַַַַָָָֹוהּוא
אחר  ּבהיכל ׁשם ּומתּפּלל הּפרכת. מן ׁשּיצא עד ְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹלהיכל,
יאמרּו: ׁשּמא העם, את להבעית ׁשּלא קצרה, ּתפּלה ְְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֹׁשּיצא
ה' מּלפני רצֹון 'יהי מתּפּלל: היה וכ ּבהיכל'. ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ'מת

זֹו ׁשנה היתה ׁשאם ולא אלהי, גׁשּומה; ּתהיה ׁשחּונה, ְְְְְֱִִֶֶַָָָָָָֹֹ
צריכין  יׂשראל ּבית עּמ יהיּו ולא מיהּודה; ׁשבט ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָֹיסּור

ּדרכים'. עֹוברי ּתפּלת לפני ּתּכנס ואל ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָלפרנסה,
העם ·. ּכל - הּקדׁשים ּבקדׁש הּקטרת הקטר ְְְְֳִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹּבׁשעת

האּולם  מּבין ּפֹורׁשין ואינן ּבלבד, ההיכל מן ְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָּפֹורׁשין
ּבׁשעת  אּלא ולּמזּבח האּולם מּבין ּפֹורׁשין ׁשאין ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָולּמזּבח;

ּבהיכל  ּדמים מּתן ּובׁשעת יֹום, ּבכל ּבהיכל ּכמֹוהקטרה , ְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָָ
מּזה  הּפר ּדם נֹוטל ּכ ואחר ּתמידין. ּבהלכֹות ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָׁשּבארנּו
ׁשם  מּמּנּו ּומּזה הּקדׁשים, לקדׁש ּבֹו ונכנס מנדנדֹו, ְְְְְְֳִִִֶֶֶֶַַַָָָֹׁשהּוא
ּכן  על ּבהיכל ּומּניחֹו ויֹוצא, הארֹון, ּבּדי ּבין הּזיֹות ְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָׁשמֹונה

חצובה] ההיכל,[- מן יֹוצא ּכ ואחר ׁשם. ׁשהיה ְִֵֵֶַַַַָָָָָָָהּזהב
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ה'תשע"ג  אלול ג' שישי יום

ג  ¤¤ּפרק
ּכתּוב ‡. ואחד 'לה'', עליו ּכתּוב אחד - הּגֹורלֹות ְְֵֶֶַַָָָָָָָׁשני

ּבין  העץ מן ּבין ּדבר, מּכל ּכׁשרים והם 'לעזאזל'. ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַָָָָָָָעליו
ואחד  ּגדֹול אחד יהיה לא אבל הּמּתכת; מן ּבין האבן ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹמן
עץ  וׁשל ׁשוין. ׁשניהן אּלא - זהב ואחד ּכסף אחד ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָקטן,

זהב  ׁשל אֹותן עׂשּו ׁשני ּובבית הּגֹורלֹות היּו; ׁשני ּומּניחין . ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
ידים ׁשּתי הּמחזיק אחד ׁשּתי [בלבד]ּבכלי ׁשּיכניס ּכדי , ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ

יתּכּון ולא בימין]ידיו ה' את להוציא חל [וימשש זה ּוכלי . ְְְִִֵֶַָָֹֹ
ׁשמֹו. ו'קלּפי' היה; עץ וׁשל ְְְְֵֵֶַָָהּוא,

מּניחין ·. הּמזּבח. ּבצפֹון העזרה ּבמזרח מגריל? ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָָהיכן
הּקלּפי  למערב ׁשם ּפניהן הּׂשעירים, ׁשני ּומעמידין , ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָ

והּסגן לׁשם, ּבא ּגדֹול וכהן למזרח, כהן ואחֹוריהן [של ְְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָֹ
הּׂשעירים גדול] ּוׁשני מּׂשמאלֹו, אב ּבית וראׁש ְְְְִִִִִֵֵַָֹֹמימינֹו

לׂשמאלֹו. ואחד לימינֹו אחד ְְְִִִֶֶָָָָֹלפניו,
חטף]טרף‚. ידיו [- ּבׁשּתי הּגֹורלֹות ׁשני והעלה ּבּקלּפי ְְְְֱִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

ּבימינֹו עלה ׁשם ׁשל אם ידיו. ּופֹותח הּׂשעירים, ׁשני ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָלׁשם
ואם  !'ימינ הגּבּה ּגדֹול, ּכהן 'איׁשי לֹו: אֹומר הּסגן -ְְְְְִִִִֵֵַַַָָֹ
ּגדֹול, ּכהן 'איׁשי לֹו: אֹומר אב ּבית ראׁש - עלה ְִִִֵֵֵָָָָֹֹֹּבׂשמאלֹו
ימין  ׁשל - ׁשניהן על הּגֹורלֹות ׁשני ונֹותן .'ׂשמאל ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָֹהגּבּה
- נתן לא ואם ׂשמאל. ׁשל על ׂשמאל וׁשל ימין, ׁשל ְְְְִִֶֶֶַַַָָֹֹֹעל
ׁשאינּה מצוה ׁשההּנחה, מצוה; חּסר אבל עּכב, ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹלא
עבֹודה. ׁשאינּה ּפי על אף מעּכבת, וההגרלה ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָמעּכבת;

ּבזר ּכׁשרה הּנחה כהן]לפיכ מן [-אינו הּגֹורלֹות והעלית , ְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָָ
ּבזר. ּפסּולה ְְְֵַַָָהּקלּפי

זהֹורית„. ׁשל לׁשֹון אדום]וקֹוׁשר צמר ׁשּתי [- מׁשקל ְְְְִִֵֵֶַָ
ׁשּלּוחֹו. ּבית ּכנגד ּומעמידֹו הּמׁשּתּלח, ׂשעיר ּבראׁש ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹסלעים

הח  ּפר את וׁשֹוחט ׁשחיטתֹו. ּבית ּכנגד ואת ולּנׁשחט, ּטאת, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
ה  עליו ׁשעלה לּׁשם.הּׂשעיר ּגֹורל ִֵֶַַַָָָָָָ

להיכל ‰. ּדמן ׁשלׁשּומכניס זה ּביֹום ׁשניהן מּדם ּומּזה , ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
הן: ואּלּו הּזיה; ׁשמֹונה וארּבעים הּפר, מּדם ּתחּלה מּזה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

ּבּדי ּבין הּקדׁשים, ּבקדׁש קרֹוב [מוטות]הּזיֹות הארֹון, ְֳִֵֵֶַַַָָָָָֹ
הארון]לּכּפרת הּכּפרת [כיסוי "ולפני ׁשּנאמר: - ּבטפח ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַַַֹֹ

למּטה  וׁשבע למעלה אחת ׁשם ּומּזה הּׁשמּועה יּזה"; מּפי ; ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָ
רבינו] ממשה ּפעמים",[מסורת "ׁשבע ׁשּנאמר ׁשּזה ְְֱִֶֶֶֶֶַַָָלמדּו,

בנוסף]יתר אחת,[- מֹונה: היה וכן ראׁשֹונה. הּזיה על ְִֵֵֶַַַַָָָָָָ
אחת  וארּבע, אחת וׁשלׁש, אחת ּוׁשּתים, אחת ואחת, ְְְְְִַַַַַַַַַַַַַַַָֹאחת
ׁשּמא  ּככה? מֹונה ולּמה וׁשבע; אחת וׁשׁש, אחת ְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָוחמׁש,
מּזה  ּכ ואחר הּׁשבע. מּכלל ראׁשֹונה הּזיה וימנה ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָיׁשּכח
וׁשבע  למעלה אחת - ׁשמֹונה הארֹון, ּבּדי ּבין הּׂשעיר ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָמּדם
ּבהיכל  ּומּזה וחֹוזר הּפר. ּבדם ׁשּמנה ּכדר ּומֹונה ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָלמּטה;
וׁשבע  למעלה אחת - ׁשמֹונה הּפר, מּדם הּפרכת ְְְְִֶֶֶַַַַַַַַָָָֹעל
ולפני  הּכּפרת "על הּפר: ּבדם נאמר ׁשּכ ְְְְֱִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹלמּטה;

ּבפנים. ׁשּמנה ּכדר ּומֹונה מּדם הּכּפרת". ּומּזה וחֹוזר ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
וׁשבע  למעלה אחת - הּזיֹות ׁשמֹונה הּפרכת על ּכ ְְְְִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹהּׂשעיר

ּכאׁשר  ּדמֹו את "ועׂשה הּׂשעיר: ּבדם נאמר ׁשּכ ְְְֱֲִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָלמּטה;
הּפר" לדם אּלּועׂשה וכל ּבפנים. ׁשּמנה ּכדר ּומֹונה . ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

למּטה, ולא למעלה לא להּזֹות ּבהן מתּכּון אינֹו - ְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹההּזיֹות
ּכמצליף. ודם אּלא הּפר ּדם הּדמים, ׁשני מערב ּכ ואחר ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָ

מּׁשניהם ּומּזה קרנֹות הּׂשעיר, ארּבע על הּזיֹות ארּבע ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַַָָ
מזּבח  ׁשל אמצעֹו על הּזיֹות וׁשבע ׁשּבהיכל, הּזהב ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָמזּבח

ֶזה.
.Â,ּבּדם אצּבעֹו טֹובל - הּזיֹות וארּבעים הּׁשלׁש אּלּו ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָֹוכל

אחת  מּטבילה הּזיֹות ׁשּתי ׁשּיּזה לא הּזיה; ּכל על .טבילה ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
החיצֹון. מזּבח ׁשל מערבי יסֹוד על ׁשֹופ הּדם ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָּוׁשירי

.Ê הּמּוכן איׁש ּביד החי הּׂשעיר את מׁשּלח ּכ ְְְִִֵֶַַַַַַַַַָָָואחר
ׁשעׂשּו אּלא להֹוליכֹו, ּכׁשרים והּכל לּמדּבר; ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹלהֹוליכֹו
להֹוליכֹו. יׂשראל את מּניחים היּו ולא קבע, ּגדֹולים ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָֹֹּכהנים
וׁשֹובת  הּמדּבר, ּתחּלת ועד מירּוׁשלים עֹוׂשין היּו ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָֻוסּכֹות
ּכדי  - מהן וסּכה סּכה ּבכל הרּבה אנׁשים אֹו אחד ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻֻאיׁש

לסּכה. מּסּכה אֹותֹו מלּוין אֹומרין ׁשּיהיּו וסּכה סּכה ּכל על ְְְְְִִִִֶַַָָָָָֻֻֻֻ
- לאכל וצר ּכחֹו ּכׁשל אם מים'. והרי מזֹון 'הרי ְֱֲֲִִֵֵֶַַַַָָָֹֹלֹו:
האחרֹונה  סּכה ואנׁשי .לכ אדם צר לא ּומעֹולם ְְְֲֵֵֵַַַָָָָָָָָֹֻאֹוכל;

הּתחּוםעֹו ּבסֹוף בשבת]מדין להלך שמותר המרחק -], ְְְִַ
מרחֹוק. מעׂשיו את לׁשֹון ורֹואין חֹולק עֹוׂשה? היה ּכיצד ְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

ּבין  קֹוׁשר וחציֹו ּבּסלע, קֹוׁשר חציֹו ׁשּבקרניו, זהֹורית ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָׁשל
לא  ויֹורד. מתּגלּגל והּוא לאחֹוריו, ודֹוחפֹו קרניו; ְְְְְְְֲֲִֵֵֵַַַָָֹׁשּתי
ּובא  אברים. אברים נעׂשה ׁשהּוא עד ההר, לחצי מּגיע ֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָהיה

ׁשּתחׁש עד אחרֹונה סּכה ּתחת לֹו ודידבּיֹותויֹוׁשב .-] ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֻ
הדרך] לאורך העומדים ּבסּודרין אנשים ּומניפין עֹוׂשין, ְְִִִִָָהיּו

לחברו] אחד בדגלים, ׂשעיר [- ׁשהּגיע ׁשּידעּו ּכדי -ְְִִִֵֵֶֶַָ
אצל  חֹוזר מֹוליכֹו, ּביד הּׂשעיר את ׁשּמׁשּלח ואחר ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָלּמדּבר.
את  ּומֹוציא וקֹורען, לפנים, ּדמן ׁשהּזה והּׂשעיר ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָהּפר
ּומחּת הּמזּבח; ּגּבי על ּומקטירן ּבּכלי, ונֹותנן ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָאמּוריהן,
קליעה, ּכמין ּבזֹו זֹו מערֹות ּגדֹולֹות חתיכֹות ּבׂשרן ְְְְְְֲִִִָָָָָֹׁשאר
לבית  להֹוציאן אחרים ּביד ּומׁשּלחן אֹותן; מפרק ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַָָָָואינֹו

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבעֹורן, ׁשם אֹותן ּומנּתחין ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָהּׂשרפה;
.Á לעזרת ּגדֹול כהן יצא לּמדּבר, ׂשעיר ׁשהּגיע ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּכיון

הּפר הּנׁשים  ׂשֹורפין קריאתֹו, ּובזמן ּבּתֹורה; לקרֹות ְְְְִִִִִַַַַָָָָ
ּכׁשהּוא  ּגדֹול ּכהן הרֹואה ,לפיכ הּדׁשן. ּבבית ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹוהּׂשעיר
ּכׁשרה  ּוׂשרפתן הּנׂשרפין; וׂשעיר ּפר רֹואה אינֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָקֹורא,

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְֵֶַָּבזר,
.Ë ּבבגדי לקרֹות רצה אם לפיכ עבֹודה, אינּה זֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵָָָָָָקריאה

לבן, ּבבגדי לקרֹות רצה ואם קֹורא; מּׁשּלֹו, לבנים ְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָֹחל
עבֹודה  ּבׁשעת ׁשּלא ּבהן להנֹות נּתנּו כהּנה ׁשּבגדי ,קֹורא; ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֻ

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו
.È קֹורא הּוא העם ּכיצד וכל הּנׁשים, ּבעזרת יֹוׁשב ? ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָ

וחּזן לפניו; ונֹותנֹו[שמש]עֹומדין ּתֹורה ספר נֹוטל הּכנסת ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָ
נֹותנֹו והּסגן לּסגן, נֹותנֹו הּכנסת וראׁש הּכנסת, ְְְְְְְְְֶֶֶֶַַַַָָֹֹלראׁש
"אחרי  עֹומד וקֹורא ּומקּבל, עֹומד ּגדֹול וכהן ּגדֹול. ְְְְֲֵֵֵֵֵֵֵַַָָֹֹלכהן
הענין. סֹוף עד מֹועדֹות, ׁשּבפרׁשת ּבעׂשֹור" ו"א ְְְֲִֶֶַַַָָָָָמֹות",
מּמה  'יֹותר ואֹומר: ּבחיקֹו. ּומּניחּה הּתֹורה, את ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָוגֹולל
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הּפקּודים ׁשּבחּמׁש "ּובעׂשֹור" ּכתּוב'. לפניכם [-ּׁשּקראתי ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻ
קֹורא במדבר] ולּמה ּפה; על אֹותֹו קֹורא - הענין סֹוף ְְִֵֵֶַַָָָָעד

לא  ולּמה ּבצּבּור; ּתֹורה ספר ּגֹוללין ׁשאין לפי ּפה? ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹעל
ּבׁשני  אחד ענין קֹורא אחד ׁשאין לפי אחר? ּבספר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָיקרא

מּׁשּום שיש]ספרים, יאמרו ראׁשֹון.[ב]ּפגם[שלא ְְִִִַָ
.‡È ּכדרך ּולאחריה לפניה מבר ׁשּקֹורא, ׁשּמברכין ּבעת ְְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָ

הן: ואּלּו ּברכֹות, ׁשבע לאחריה ּומֹוסיף הּכנסת; ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּבבית
אבינּו', לנּו 'סלח ,'ל אנחנּו 'מֹודים אלהינּו', ה' ְְְֱֲִִֵֵַַָָָֹ'רצה
יׂשראל  עּמֹו עוֹונֹות מֹוחל ה', אּתה ּברּו' ּבּה: ְְֲִֵֵֵַַָָָָוחֹותם

ּכתקנן.ּברחמים' ּברכֹות ׁשלׁש הרי הּמקּדׁש; על ּומבר ְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָָֹ
ּוׁשכינה  הּמקּדׁש ׁשּיעמד ענינּה יהיה - עצמּה ּבפני ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹּברכה
ּומבר ּבצּיֹון'. הּׁשֹוכן ה', אּתה ּברּו' ּבּה: וחֹותם ְְְְִֵֵֵַַָָָָּבתֹוכֹו,
יׂשראל  את ה' ׁשּיֹוׁשיע ענינּה - עצמּה ּבפני ּברכה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָיׂשראל
הּבֹוחר  ה', אּתה ּברּו' ּבּה: וחֹותם ,מל מהן יסּור ְְֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹולא
ענינּה - עצמּה ּבפני ּברכה הּכהנים ּומבר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָָֹּביׂשראל'.
ּבּה: וחֹותם ויברכם, ועבֹודתן מעׂשיהם הּמקֹום ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּירצה
ּתפּלה  אֹומר ּכ ואחר הּכהנים'. מקּדׁש ה', אּתה ּברּו'ְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָֹ
'הֹוׁשע  וחֹותם: רגיל. ּׁשהּוא מה ּכפי ּובּקׁשה, ורּנה ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָּותחּנה
ּברּו להּוׁשע; צריכין יׂשראל ׁשעּמ יׂשראל, עּמ את ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָה'

ּתפּלה' ׁשֹומע ה', .אּתה ְִֵַַָָ

ה'תשע"ג  אלול ד' ש"ק יום

ד  ¤¤ּפרק
הּמעׂשים ‡. ּכל הּלילה סדר ּבחצֹות הּוא: ּכ זה, ׁשּביֹום ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָ

הּדׁשן[מגרילים]מפיסין אפר לתרּומת מעט נטילת -] ְְִִִֶֶַַ
הּמזּבח מהמזבח] את ּומדּׁשנין הּמערכה את ּומסּדרין ,ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָ

יֹום  ּבכל ׁשעֹוׂשין ׁשּיּגיעּוּכדר עד - ׁשּבארנּו הּסדר על ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָ
ּפֹורׂשין  הּתמיד, את לׁשחט ּכׁשּיּגיעּו הּתמיד. ְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָֹלׁשחיטת

ּבּוץ ׁשל ׁשל [פשתן]סדין ולּמה העם; ּובין ּגדֹול ּכהן ּבין ְִֵֵֵֶֶָָָָָָֹ
ּבגדי  ּופֹוׁשט ּבּוץ. ּבבגדי הּיֹום ׁשעבֹודת ׁשּיּכיר ּכדי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַּבּוץ?
וׁשֹוחט  ורגליו. ידיו ּומקּדׁש זהב, ּבגדי ולֹובׁש וטֹובל, ְְְְְְְִֵֵֵֵֵַַָָָָָֹחל,

ׁשנים רב וושט]ּבּתמיד קנה לגמר [- אחר ּומּניח , ְְִִִִֵַַַַַָֹֹ
ואחר  ּכמצותֹו. הּמזּבח על וזֹורקֹו הּדם, ּומקּבל ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַַַָָָהּׁשחיטה;
את  ּומטיב ׁשחר, ׁשל קטרת ּומקטיר להיכל, נכנס ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּכ
סדר  ּככל והּנסכים והחבּתין הּתמיד אברי ּומקטיר ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָהּנרֹות,
הּפר  מקריב הּתמיד ואחר ׁשּבארנּו, יֹום ּכל ׁשל ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָהּתמיד

הּיֹום. מּוסף ׁשל הּכבׂשים ידיו וׁשבעת מקּדׁש ּכ ואחר ְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָ
לבן; ּבגדי ולֹובׁש וטֹובל, זהב, ּבגדי ּופֹוׁשט ְְְְְְִִֵֵֵֵֵַָָָָָורגליו,

ורגליו  ידיו ּבין ּומקּדׁש עֹומד היה ּופרֹו ּפרֹו. אצל לֹו ּובא , ְְְֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָ
עֹומד  והּכהן למערב; ּופניו לדרֹום ראׁשֹו ולּמזּבח, ְְְְְֲִֵֵֵַַַַָָָָָָֹֹהאּולם
הּפר, ראׁש על ידיו ׁשּתי וסֹומ למערב, ּופניו ְְְְְֲִֵֵַַַָָָָָָָֹּבמזרח,
ועויתי  חטאתי ה'! 'אּנא אֹומר: היה וכ ְְְִִִִֵֶַָָָָָָָָּומתוּדה.
לחטאים  נא ּכּפר ה'! אּנא ּוביתי; אני לפני ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָּופׁשעּתי
לפני וׁשּפׁשעּתי וׁשעויתי ׁשחטאתי ולּפׁשעים, ְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָולעוֹונֹות
יכּפר  הּזה בּיֹום ּכי :עבּד מׁשה ּבתֹורת ּכּכתּוב ּוביתי, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹאני

ּתטהרּו'.עליכם ה' לפני חּטאתיכם מּכל אתכם, לטהר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹ

ׁשל  לׁשֹון וקֹוׁשר הּׂשעירים, ׁשני על מגריל ּכ ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָואחר
הּמׁשּתּלח ׂשעיר ּבראׁש ּכנגד [לעזאזל]זהֹורית ּומעמידֹו , ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָֹ

ּפרֹו אצל לֹו ּובא ׁשחיטתֹו. ּבית ּכנגד ולּנׁשחט ׁשּלּוחֹו, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָּבית
וכ ׁשני. וּדּוי ּומתוּדה ראׁשֹו, על ידיו ׁשּתי וסֹומ ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹׁשנּיה;
אני  ,לפני ּפׁשעּתי עויתי חטאתי ה'! 'אּנא אֹומר: ְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָָהּוא
לחטאים  נא ּכּפר ה'! אּנא ;קדֹוׁשי עם אהרן ּובני ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּוביתי
,לפני וׁשּפׁשעּתי וׁשעויתי ׁשחטאתי ולּפׁשעים, ְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָולעוֹונֹות
מׁשה  ּבתֹורת ּכּכתּוב ,קדֹוׁשי עם אהרן ּובני ּוביתי ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָֹֹאני
הּפר, את ׁשֹוחט ּכ ואחר וגֹו''. הּזה בּיֹום ּכי :ְְְְִֵֶֶַַַַַַָָעבּד
על  יקרׁש, ׁשּלא מנדנדֹו ׁשהּוא למי ונֹותנֹו ּדמֹו, את ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָֹּומקּבל

את [מרצפת]הרבד ונֹוטל מּבחּוץ. היכל ׁשל הרביעי ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ
למערב, הּסמּו מן הּמזּבח, מעל אׁש ּבּה וחֹותה ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָהּמחּתה,
על  ּומּניחּה ויֹורד, ה'"; מּלפני הּמזּבח "מעל ְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָׁשּנאמר:
קטרת  מלא ּוכלי הּכף, את לֹו ּומֹוציאין ׁשּבעזרה. ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹהרבד
ולא  מחּוקֹות לא חפניו, מלא מּמּנה וחֹופן הּדּקה, מן ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹֹֹּדּקה

טפּופֹות אּלא ידו]גדּוׁשֹות מכף מעט רחוקות אצבעותיו -] ְְֶָ
הּכף. לתֹו ונֹותן קטנֹו; לפי והּקטן גדלֹו, לפי הּגדֹול -ְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָ
הּקדׁשים  ּבדם ּפֹוסלת ּבׂשמאל ׁשהֹולכה ּבארנּו, ְְְְֳִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּכבר
הּמחּתה  ׁשּיֹולי הּדין מן היה לפיכ העבֹודֹות; ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָּובׁשאר
הּמחּתה, ּכבד מּפני אבל ּבימינֹו. הּקטרת וכף ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹֹּבׂשמאלֹו
הארֹון; עד ּבׂשמאלֹו לסבלּה יכֹול אינֹו - חּמה ׁשהיא ְְְְִִֵֶַַָָָָָָֹועֹוד
ּומהּל ּבׂשמאלֹו. הּקטרת וכף ּבימינֹו הּמחּתה נֹוטל ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָֹֹלפיכ
הּפרכת  מֹוצא הּקדׁשים; לקדׁש מּגיע ׁשהּוא עד ְֳִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹּבהיכל

מעט]ּפרּופה ׁשהּוא [מקופלת עד הּקדׁשים לקדׁש נכנס , ְְְֳִִֶֶַַָָָֹ
ׁשני  ּבין הּמחּתה את נֹותן לארֹון, הּגיע לארֹון. ְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָמּגיע

הארון]הּבּדים מוטות  היה [- ארֹון, היה ׁשּלא ׁשני ּובבית ; ְִִִֵֶַַַָָָָָֹ
ּבראׁשי  הּכף ׂשפת ואֹוחז הּׁשתּיה. אבן על ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָמּניחּה
חפניו, לתֹו ּבגּודלֹו הּקטרת ּומערה ּבׁשּניו, אֹו ְְְְְְְְִֶֶֶַָָָָָָֹאצּבעֹותיו
קׁשה  עבֹודה היא וזֹו ּכׁשהיתה; חפניו למלא ׁשּמחזירּה ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָָֹעד
לפנים  ּבידֹו הּגחלים ּגּבי על הּקטרת את וצֹובר ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּבּמקּדׁש.
מּפניו  רחֹוקה לארֹון, קרֹובה הּקטרת ׁשּתהיה ּכדי ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹּבּמחּתה,
ויֹוצא, עׁשן. הּבית ׁשּיתמּלא עד ׁשם ּוממּתין יּכוה; ׁשּלא -ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ
ואחֹוריו  לּקדׁש ּפניו מעט, מעט אחֹורּנית מהּל ְְְְֲֲִֵֶַַַַַַָָָֹוהּוא
אחר  ּבהיכל ׁשם ּומתּפּלל הּפרכת. מן ׁשּיצא עד ְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹלהיכל,
יאמרּו: ׁשּמא העם, את להבעית ׁשּלא קצרה, ּתפּלה ְְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֹׁשּיצא
ה' מּלפני רצֹון 'יהי מתּפּלל: היה וכ ּבהיכל'. ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ'מת

זֹו ׁשנה היתה ׁשאם ולא אלהי, גׁשּומה; ּתהיה ׁשחּונה, ְְְְְֱִִֶֶַָָָָָָֹֹ
צריכין  יׂשראל ּבית עּמ יהיּו ולא מיהּודה; ׁשבט ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָֹיסּור

ּדרכים'. עֹוברי ּתפּלת לפני ּתּכנס ואל ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָלפרנסה,
העם ·. ּכל - הּקדׁשים ּבקדׁש הּקטרת הקטר ְְְְֳִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹּבׁשעת

האּולם  מּבין ּפֹורׁשין ואינן ּבלבד, ההיכל מן ְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָּפֹורׁשין
ּבׁשעת  אּלא ולּמזּבח האּולם מּבין ּפֹורׁשין ׁשאין ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָולּמזּבח;

ּבהיכל  ּדמים מּתן ּובׁשעת יֹום, ּבכל ּבהיכל ּכמֹוהקטרה , ְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָָ
מּזה  הּפר ּדם נֹוטל ּכ ואחר ּתמידין. ּבהלכֹות ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָׁשּבארנּו
ׁשם  מּמּנּו ּומּזה הּקדׁשים, לקדׁש ּבֹו ונכנס מנדנדֹו, ְְְְְְֳִִִֶֶֶֶַַַָָָֹׁשהּוא
ּכן  על ּבהיכל ּומּניחֹו ויֹוצא, הארֹון, ּבּדי ּבין הּזיֹות ְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָׁשמֹונה

חצובה] ההיכל,[- מן יֹוצא ּכ ואחר ׁשם. ׁשהיה ְִֵֵֶַַַַָָָָָָָהּזהב
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הּקדׁשים, לקדׁש ּבֹו ונכנס ּדמֹו, ּומקּבל הּׂשעיר, את ְְְְְֳִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹוׁשֹוחט
ויֹוצא, הארֹון, ּבּדי ּבין הּזיֹות ׁשמֹונה ׁשם מּמּנּו ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּומּזה

ּבהיכל. ׁשני ּכן על מעל ּומּניחֹו הּפר ּדם נֹוטל ּכ ואחר ְִִֵֵֵֵַַַַַַַַַָָָ
הּזיֹות; ׁשמֹונה הארֹון ּכנגד הּפרכת על מּמּנּו ּומּזה ְְִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹהּכן,
הּפרכת  על מּמּנּו ּומּזה הּׂשעיר, ּדם ונֹוטל הּפר, ּדם ְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹּומּניח
לתֹו הּפר ּדם מערה ּכ ואחר הּזיֹות. ׁשמֹונה הארֹון ְְְְְֶֶֶֶַַַַַָָָָָָּכנגד

הּפר  ּדם ּבֹו ׁשהיה לּמזרק הּכל ּומחזיר הּׂשעיר, ּכדי ּדם - ְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹ
ּבין  הּזהב, מּמזּבח לפנים ועֹומד יפה; יפה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּיתערבּו
קרנֹות  על הּתערבת מּדם להּזֹות ּומתחיל והּמנֹורה, ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַַַָֹהּמזּבח
מּבחּוץ. הּקרנֹות על ּומּזה והֹול מסּבב והּוא הּזהב, ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָמזּבח
מערבית, לצפֹונית צפֹונית, מזרחית מּקרן ְְְְֲִִִִִִִִֶֶַַָָּומתחיל
נֹותן  הּוא ּכּלן ועל מזרחית; לדרֹומית ּדרֹומית, ְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָֻלמערבית
ׁשהּוא  לפניו, ׁשהיתה האחרֹונה מן חּוץ למעלן, ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָָמּלמּטן

למּטן  מלמעלן ּכליונֹותן יתלכלכּו ׁשּלא ּכדי .[בגדיו], ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֹ
עד  והיל היל הּזהב ׁשּבמזּבח והאפר הּגחלים ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָוחֹותה
מזּבח  ׁשל טהרֹו על הּתערבת מּדם ּומּזה זהבֹו, ְְְֲֳִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹׁשּמגּלה
קרנֹותיו; מּתנֹות ׁשּׁשלמּו ּבּמקֹום הּדרֹום ּבצד ּפעמים, ְְְְְִֶֶַַַַַַָָָָָׁשבע
מזּבח  ׁשל מערבי יסֹוד על הּדם ׁשירי וׁשֹופ ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָויֹוצא,
ׁשּתי  וסֹומ הּמׁשּתּלח, ׂשעיר אצל ּבא ּכ ואחר ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָהחיצֹון.
חטאּו ה'! 'אּנא אֹומר: הּוא וכ ּומתוּדה. ראׁשֹו על ְְְִֵֶַַָָָָָָֹידיו

נא  ּכּפר ה'! אּנא יׂשראל; ּבית עּמ לפני ּופׁשעּו ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָועוּו
וׁשּפׁשעּו וׁשעוּו ׁשחטאּו ולּפׁשעים, ולעוֹונֹות ְְְְְְְֲֲִִֶֶֶַַָָָָָָלחטאים
ּכי  :עבּד מׁשה ּבתֹורת ּכּכתּוב יׂשראל, ּבית עּמ ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹלפני
הּׂשעיר  מׁשּלח ּכ ואחר וגֹו''. עליכם יכּפר הּזה ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָבּיֹום
לפנים, ּדמן ׁשהכניס וׂשעיר פר אמּורי ּומֹוציא ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָלּמדּבר;
ויֹוצא  לׂשרפה. הּדׁשן לבית הּׁשאר ּומׁשּלח ּבּכלי, ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָונֹותנן
לּמדּבר. ׂשעיר ׁשּיּגיע אחר - ׁשם וקֹורא נ ׁשים, ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָלעזרת
ּבגדי  ולֹובׁש וטֹובל, לבן, ּבגדי ּופֹוׁשט מקּדׁש, ּכ ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָואחר

ה  ועֹוׂשה ורגליו; ידיו ּומקּדׁש ּבחּוץ,זהב, הּנעׂשה ּׂשעיר ְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָ
העם, ואיל אילֹו ּומקריב הּיֹום. מּוסף קרּבנֹות מּכלל ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָׁשהּוא
ּומקטיר  העם"; עלת ואת עלתֹו את ועׂשה "ויצא, ְְְְֱִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹׁשּנאמר:
ּבין  ׁשל ּתמיד ּומקריב הּנׂשרפין, וׂשעיר ּפר ׁשל ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָהאמּורין

וטֹובל,הערּבים. זהב, ּבגדי ּופֹוׁשט מקּדׁש, ּכ ואחר ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָ
ּומֹוציא  הּקדׁשים, לקדׁש ונכנס ּומקּדׁש; לבן, ּבגדי ְְְְְְֳִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹולֹובׁש
וטֹובל, לבן, ּבגדי ּופֹוׁשט מקּדׁש, ּכ ואחר והּמחּתה. ְְְְְְִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָהּכף
ּבין  ׁשל קטרת ּומקטיר ּומקּדׁש; זהב, ּבגדי ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹולֹובׁש
הּימים. ּכׁשאר הערּבים ּבין ׁשל הּנרֹות את ּומטיב ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָהערּבים,
ולֹובׁש זהב, ּבגדי ּופֹוׁשט ורגליו, ידיו מקּדׁש ּכ ְְְְְְִֵֵֵֵַַַַָָָָָָואחר
ּביתֹו. עד אֹותֹו מלּוין העם וכל לביתֹו; ויֹוצא עצמֹו, ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָּבגדי

על  עֹוׂשה, היה טֹוב הּקדׁש.ויֹום מן ּבׁשלֹום ׁשּיצא ְְִֶֶֶַַָָָָָֹ
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― הקכ"ה קרּבן הּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֱִִֶֶַַַַַָָָָָֻ
נא אֹו מבּׁשל oi`vgl)הּפסח lyean),ּבלבד צלי אּלא , ְְִִֶֶַַַָָָָֻ

מבּׁשל" ּובׁשל נא מּמּנּו "אלּֿתאכלּו יתעּלה: אמרֹו ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹֻוהּוא
(h ,ai zeny),זה מּמאמר הּתׁשיעי ּבּכלל ל נתּבאר ּוכבר .ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָ

לֹוקה. ― זה לאו על ֵֶֶֶַָָׁשהעֹובר

― הקכ"ג ּכלּום הּמצוה מּלהֹוציא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
החבּורה ׁשּנתקּבצּו מןֿהּמקֹום הּפסח (mixagdמּבׂשר ְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָ

("gqt"d lr mipnpd ֿ "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִֶַָָֹלאכלֹו,
חּוצה" מןֿהּבׂשר מןֿהּבית fn)תֹוציא ,my) ּולׁשֹון . ְִִִִַַַָָָ

הּיֹוצא  והּדבר אכילתֹו. למקֹום חּוץ ― "חּוצה" ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָהּמכלּתא:
טרפה ּבמדרגת והּוא לאכלֹו אסּור zlraמּמּנּו `idy) ְְְְְְִֵֵֶַַָָָ

(zexzi zexnegּפסחים ּובגמרא .(.dt) הּמֹוציא" אמרּו: ְְְִִִַָָָָ
 ֿ ּבלא ׁשהּוא אףֿעלּֿפי לחבּורה, מחבּורה הּפסח ְְֲֲִֵֶֶַַַַַַָָֹּבׂשר

טהֹור ― lebitתעׂשה enk miycw ileqt lr exfb opaxy s`) ֲֶַָ
(micid z` e`nhiy xzepe."ּבלאֿתעׂשה זה הרי והאֹוכלֹו ,ְְְֲֲֵֶֶַָֹ

לחבּורה (dt:)וׁשם מחבּורה ּפסח ּבׂשר "הּמֹוציא אמרּו: ְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָ

ׁשּיּניח עד חּיב אינֹו ―e` dipyd dxeagd z`vnpy mewna) ִֵֶַַַַָ
(ixdy ,cala dxiwr dwitqn dpi`e ,zial uegn'הֹוצאה'ָָ

ּבֹו df;)ּכתּובה oeyl aezky sqep mewnl deey epice ."gqt"a) ְָ
ּגם  נתּבארּו ּוכבר מלקּות. יתחּיב אז הּניח ואם ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָָָָּכּׁשּבת";

מּפסחים. ז' ּבפרק זֹו מצוה ְְְִִִִֵֶֶָָּדיני

― הקכ"ח ֿ הּמצוה את מּלהאכיל ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָֻ
 ֿ "ּכלּֿבן יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשּנׁשּתּמד, ליׂשראל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּפסח

ּבֹו" לאֿיאכל bn)נכר ,my)המתרּגם אמר .("qelwpe`") ְְֵֵַַַַָָֹֹ
הּמכלּתא: ּולׁשֹון ּדיׁשּתּמד. יׂשראל ּכלּֿבר הּקּבלה: ְְְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָָָעלּֿפי
זרה". עבֹודה ׁשעבד מׁשּמד יׂשראל זה ― ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֻ"ּכלּֿבןֿנכר

― הקכ"ו לגר הּמצוה מּלהאכיל ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָֻ
zeevnd)ּתֹוׁשב 'f envrÎlr laiwy gp oa) והּוא מןֿהּפסח, ְִֶַַָ

ּבֹו" לאֿיאכל  וׂשכיר "ּתֹוׁשב יתעּלה: dn)אמרֹו ,my). ְְְִִֶַַָָָֹֹ

― הקכ"ז מּלאכֹול הּמצוה הערל ׁשהזהר האזהרה ְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻ
ּבֹו" לאֿיאכל "וכלֿערל אמרֹו: והּוא gn)הּפסח, ,my); ְְְֵֶַַַָָָֹֹ

לֹוקה. ― ערל ְְֵֶָָוהאֹוכלֹו

― הקכ"א עצם הּמצוה מּלׁשּבֹור ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֻ
לאֿתׁשּברּוֿבֹו" "ועצם אמרֹו: והּוא ּפסח, קרּבן ְְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָֹמעצמֹות

(en ,my)אמרּו ּובפרּוׁש לֹוקה. ― מעצמיו עצם והּׁשֹובר ;ְְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָ
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a`Îmgpn 'lÎh"k iyilyÎipy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

(.ct migqt) זה הרי ― טהֹור ּבפסח אתֿהעצם "הּׁשֹובר :ְֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָ
ֶלֹוקה".

―ה  הקכ"ב עצם ּמצוה מּלׁשּבֹור ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֻ
"ועצם  ּבֹו: יתעּלה אמרֹו והּוא ּכן, ּגם ׁשני ּפסח ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָמעצמֹות

בֹו" תׁשּברּו ai)לא ,h xacna) הּוא ּגם ― ּבֹו והּׁשֹובר ; ְְְִֵַַֹ
ּפסחים ּובגמרא מלקּות. אֹומר (dt.)חּיב "ּכׁשהּוא אמרּו: ְְְְְִִֵֶַַָָָָָ

לֹומר  ּתלמּוד ׁשאין ׁשני, ּבפסח בֹו" לאֿתׁשּברּו ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַֹ"ועצם
(eprci xak z`f ik dheytd zernynl wx `a epi`) ׁשּכבר ;ְֶָ

ipy)נאמר gqta bedpl yiy)הּפסח ּככלֿחּקת ,(oey`xd) ְֱֶֶַַַַָֻ
(my)האוי ―(:y o`kn cenll z`f lka yiy dne) עצם אחד ֵֶֶֶָָ

מח ּבֹו zenvrd)ׁשּיׁש jezay oOyd)ּבֹו ׁשאין עצם ואחד ֵֶַֹª¨ְֵֶֶֶֶָ
מּפסחים  ז' ּבפרק העצם ׁשבירת ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹמח".

(.bt).

ה'תשע"ג  מנחםֿאב כ"ט שני יום

.ÁÈ˜ .ËÈ˜ .ÊÈ˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
יום שני ֿ שלישי כ "ט ֿ ל 'מנחם ֿ אב 

.· .‚ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הקי"ז ּדבר הּמצוה מּלהֹותיר ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָֻ

עׂשר, חמּׁשה ליֹום ּכלֹומר הּיֹום, למחרת הּפסח ְְְְֲֳִִֶַַַַַַָָָָמּבׂשר
עדּֿבקר" מּמּנּו "ולאֿתֹותירּו אמרֹו: i)והּוא ,ai `xwie). ְְְִִֶֶַָֹֹ

ּבארנּו v`)ּוכבר dyr zevn) ׁשּנּתק לאו הּוא זה ׁשּלאו ְְִֵֶֶֶַַָָָ
dyrd)לעׂשה meiw iciÎlr lhazn) והּנתר" ׁשאמר: לפי , ְְֲִֵֶַַַָָֹ

ּתׂשרפּו" ּבאׁש עדּֿבקר אמרּו:(my)מּמּנּו ּובּמכלּתא . ְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹֹ
לאֿתעׂשה, על עׂשה לּתן הּכתּוב ּבא ― מּמּנּו" ְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ"והּנתר

עליו. לֹוקין ׁשאין ִֵֶַָָלֹומר:

― הקי"ט מּלהׁשאיר הּמצוה ּכן ּגם ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָֻ
ׁשני ּפסח מּבׂשר didyּדבר in iciÎlr xii`a c"ia axwpd) ְִִֵֶַַָָ

(oey`x gqta qep`:עליו אמרֹו והּוא ּבקר, "לאֿיׁשאירּועד ְְְִֶַַָָָֹֹ
עדּֿבקר" ai)מּמּנּו ,h xacna).ּכראׁשֹון לעׂשה נּתק זה וגם . ְֲִִִֵֶֶֶַַַַָֹ

― הקי"ח מּבׂשר הּמצוה מּלהׁשאיר ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָֻ
ּבפרק  ׁשּנתּבאר ּכמֹו עׂשר, ארּבעה ּביֹום הּקרבה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָהחגיגה

מּפסחים הּׁשליׁשי(r`.)ו' לּיֹום ,(daxwdl) ּתאכל אּלא , ְְִִִִֵֵֶַַָָָ
אׁשר  מןֿהּבׂשר "ולאֿילין אמרֹו: והּוא הּימים. ׁשני ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּבמׁש

לּבקר" הראׁשֹון ּבּיֹום ּבערב c)ּתזּבח ,fh mixac) ּובא . ְִִֶֶֶַַַָָָֹ
וגֹו'" מןֿהּבׂשר "לאֿילין :ּכ זה ּבפסּוק המקּבל ְְְִִֵֶַַַָָָָָָֹֻהּפרּוׁש
לׁשני  ׁשּתאכל מדּבר הּכתּוב הּפסח עם הּבאה ּבחגיגה ―ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ
לבקרֹו ― "לּבקר" אֹומר: ּכׁשהּוא אחד? ליֹום יכֹול ְְְְִֵֶֶֶַָָָָֹימים.
אלהי לה' ּפסח "וזבחּת יתעּלה: אֹומר ועליה ׁשני. ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשל

ּובקר" a)צאן ,my) עׂשר ארּבעה ׁשל זֹו מחגיגה והּנֹותר . ְְֲִֵֶַַָָָָָָָָֹ
― נֹותר ּבכלל ׁשהּוא לפי ּבאׁש יּׂשרף ― הּׁשליׁשי ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָלּיֹום
זֹו, מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר עליו. לֹוקין אין ְְְְֲִִִִִֵֵָָָָָָּולפיכ
ּפסחים  מּמּסכת מקֹומֹות ּבכּמה ּבלבד, י"ד חגיגת ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָּכלֹומר:

(.`r)חגיגה .(gÎf)ּומּסכת  ֲִֶֶַָ

― הנ"ג אמרֹוהּמצוה והּוא הראּיה, על ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָ
ה' אתּֿפני ּכלֿזכּור יראה ּבּׁשנה ּפעמים "ׁשלׁש ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹיתעּלה:

"אלהי(fh ,fh mixac) עם האדם ׁשּיעלה זֹו, מצוה וענין . ְְְֱֲִִִֶֶֶַָָָָָֹ
יעלהּו ― לבּדֹו להל לֹו ׁשאפׁשר לֹו, ׁשּיׁש זכר ְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּכלּֿבן
הּזה  והּקרּבן ּכׁשּיעלה. עֹולה קרּבן ויקריב ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָָלּמקּדׁש
ּוכבר  ראּיה. עלת הּנקרא הּוא ― ּבעלֹותֹו ְְְְֲִִִֶַַַַָָָֹׁשּמקריב

אמרם והזּכרנּו e:)הקּדמנּו dbibg):נצטּוּו מצות "ׁשלׁש ְְְְְְְְִִִִַַַָָָֹֹ
ּגם  נתּבארּו ּוכבר וׂשמחה". ראּיה חגיגה, ּברגל: ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָָיׂשראל

חגיגה ּבמּסכת ראּיה, מצות ּכלֹומר, זֹו. מצוה .(c.)ּדיני ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָ
ּבּה. חּיבֹות הּנׁשים אין זֹו ְִֵַַַָָָוגם

― הנ"ב לּמקּדׁשהּמצוה לרגל לעלֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָ
רגלים  "ׁשלׁש יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבּׁשנה, ּפעמים ְְְְְִִִֶַַָָָָָָָֹֹׁשלׁש

ּבּׁשנה" לי ci)ּתחג ,bk zeny),ּבּכתּוב נתּבאר ּוכבר . ְְִִֵַַָָָָָָֹ
ּוכבר  להקריבֹו. קרּבן עם ׁשּיעלה היא הּזאת ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹׁשהעלּיה

ספרי ּולׁשֹון ּפעמים. ּכּמה זה צּוּוי i`)נכּפל ,fh mixac): ְְְְִִִִֵֶַַָָ
ּוראּיה  חגיגה הן: ואּלּו ּברגל, נֹוהגֹות מצות ְְְֲֲִִִֵֵֶֶָָָָֹֹ"ׁשלׁש

חגיגה ּבגמרא אמרּו ּגם וכן מצות (e:)וׂשמחה". "ׁשלׁש : ְְְְְְֲִִִִֵַָָָָָָֹֹ
חגיגה  וענין וׂשמחה". ראּיה חגיגה, ּברגל: יׂשראל ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָנצטּוּו
ּבּה. חּיבֹות הּנׁשים ואין ׁשלמים, קרּבן ׁשּיקריב ― ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָזֹו

חגיגה. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָּוכבר

ה'תשע"ג  מנחםֿאב ל' שלישי יום
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― הנ"ד והּוא הּמצוה ּברגלים, ּבׂשמחה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָ
"ּבחּג "וׂשמחּת יתעּלה: ci)אמרֹו ,fh mixac) והיא , ְְְְְְִִֶֶַַַָָָ

והענין  ּברגל. הּנֹוהגֹות מצות מּׁשלׁש הּׁשליׁשית ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָֹֹהּמצוה
קרּבן  ׁשּיקריבּו הּוא: ― זֹו ּבמצוה נרמז ׁשאליו ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָהראׁשֹון
ׁשלמי  על נֹוספים אּלּו ּוׁשלמים עלּֿכלּֿפנים, ְְְִִִִֵֵַַַָָָָָׁשלמים

ּבּתלמּוד נקראים והם f:)חגיגה, dbibg) ועל ׂשמחה. ׁשלמי : ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָ
ּבׂשמחה". חּיבֹות "נׁשים אֹומרים: אּלּו, ׁשלמים ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָהקרבת
וׂשמחּת ׁשם ואכלּת ׁשלמים "וזבחּת הּכתּוב: אמר ְְְְְְְְִַַַַַָָָָָָָָָָָּוכבר

ה'" f)לפני ,fk my)זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִִִֵֵַָָָ
ּוב  חגיגה. ֿ ּב[מּסכת] מה "ּבחּג "וׂשמחּת אמרֹו כלל ְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָ

אמרם והּוא עֹוד, g.)ּׁשאמרּו my) ּבכלֿמיני "ׂשמח : ְְְְְִֵֶַָָָָ
הּיין, ּוׁשתּית ּבחּגים, הּבׂשר אכילת מּזה: ְְֲִִִִִִֶַַַַַַַָָָׂשמחה",
לּקטּנים  מתיקה ּומיני ּפרֹות וחּלּוק חדׁשים, ּבגדים ְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַָָָּולביׁשת

לבד ּבּמקּדׁש ּוברּקּוד זמר ּבכלי והּׂשחֹוק (wec`ולּנׁשים, ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָ
(y`x zelw icil e`eai `ly ick ,my ֿ ּבית ׂשמחת והיא ,ְְִִֵַ

."ּבחּג "וׂשמחּת אמרֹו ּבכלל נכנס וכלֿזה ― ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָהּׁשֹואבה
ּכיון  ּדוקא, הּיין ׁשתּית חּיּוב הּוא ― ׁשּבהם ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָוהחמּור

ּפסחים ּגמרא ּולׁשֹון לׂשמחה. מיחד "חּיב (hw.)ׁשהּוא : ְְְְְְִִֶַָָָָָָֻ
ּבּיין". מׂשּמחם? ּבּמה ּברגל. ּביתֹו ּובני ּבניו לׂשּמח ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָאדם
ּבזמן  אֹומר: ּבתירא ּבן יהּודה רּבי "ּתניא אמרּו: ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָוׁשם
ׁשּנאמר: ּבבׂשר, אּלא ׂשמחה אין קּים הּמקּדׁש ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּבית
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הּקדׁשים, לקדׁש ּבֹו ונכנס ּדמֹו, ּומקּבל הּׂשעיר, את ְְְְְֳִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹוׁשֹוחט
ויֹוצא, הארֹון, ּבּדי ּבין הּזיֹות ׁשמֹונה ׁשם מּמּנּו ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּומּזה

ּבהיכל. ׁשני ּכן על מעל ּומּניחֹו הּפר ּדם נֹוטל ּכ ואחר ְִִֵֵֵֵַַַַַַַַַָָָ
הּזיֹות; ׁשמֹונה הארֹון ּכנגד הּפרכת על מּמּנּו ּומּזה ְְִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹהּכן,
הּפרכת  על מּמּנּו ּומּזה הּׂשעיר, ּדם ונֹוטל הּפר, ּדם ְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹּומּניח
לתֹו הּפר ּדם מערה ּכ ואחר הּזיֹות. ׁשמֹונה הארֹון ְְְְְֶֶֶֶַַַַַָָָָָָּכנגד

הּפר  ּדם ּבֹו ׁשהיה לּמזרק הּכל ּומחזיר הּׂשעיר, ּכדי ּדם - ְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹ
ּבין  הּזהב, מּמזּבח לפנים ועֹומד יפה; יפה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּיתערבּו
קרנֹות  על הּתערבת מּדם להּזֹות ּומתחיל והּמנֹורה, ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַַַָֹהּמזּבח
מּבחּוץ. הּקרנֹות על ּומּזה והֹול מסּבב והּוא הּזהב, ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָמזּבח
מערבית, לצפֹונית צפֹונית, מזרחית מּקרן ְְְְֲִִִִִִִִֶֶַַָָּומתחיל
נֹותן  הּוא ּכּלן ועל מזרחית; לדרֹומית ּדרֹומית, ְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָֻלמערבית
ׁשהּוא  לפניו, ׁשהיתה האחרֹונה מן חּוץ למעלן, ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָָמּלמּטן

למּטן  מלמעלן ּכליונֹותן יתלכלכּו ׁשּלא ּכדי .[בגדיו], ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֹ
עד  והיל היל הּזהב ׁשּבמזּבח והאפר הּגחלים ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָוחֹותה
מזּבח  ׁשל טהרֹו על הּתערבת מּדם ּומּזה זהבֹו, ְְְֲֳִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹׁשּמגּלה
קרנֹותיו; מּתנֹות ׁשּׁשלמּו ּבּמקֹום הּדרֹום ּבצד ּפעמים, ְְְְְִֶֶַַַַַַָָָָָׁשבע
מזּבח  ׁשל מערבי יסֹוד על הּדם ׁשירי וׁשֹופ ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָויֹוצא,
ׁשּתי  וסֹומ הּמׁשּתּלח, ׂשעיר אצל ּבא ּכ ואחר ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָהחיצֹון.
חטאּו ה'! 'אּנא אֹומר: הּוא וכ ּומתוּדה. ראׁשֹו על ְְְִֵֶַַָָָָָָֹידיו

נא  ּכּפר ה'! אּנא יׂשראל; ּבית עּמ לפני ּופׁשעּו ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָועוּו
וׁשּפׁשעּו וׁשעוּו ׁשחטאּו ולּפׁשעים, ולעוֹונֹות ְְְְְְְֲֲִִֶֶֶַַָָָָָָלחטאים
ּכי  :עבּד מׁשה ּבתֹורת ּכּכתּוב יׂשראל, ּבית עּמ ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹלפני
הּׂשעיר  מׁשּלח ּכ ואחר וגֹו''. עליכם יכּפר הּזה ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָבּיֹום
לפנים, ּדמן ׁשהכניס וׂשעיר פר אמּורי ּומֹוציא ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָלּמדּבר;
ויֹוצא  לׂשרפה. הּדׁשן לבית הּׁשאר ּומׁשּלח ּבּכלי, ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָונֹותנן
לּמדּבר. ׂשעיר ׁשּיּגיע אחר - ׁשם וקֹורא נ ׁשים, ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָלעזרת
ּבגדי  ולֹובׁש וטֹובל, לבן, ּבגדי ּופֹוׁשט מקּדׁש, ּכ ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָואחר

ה  ועֹוׂשה ורגליו; ידיו ּומקּדׁש ּבחּוץ,זהב, הּנעׂשה ּׂשעיר ְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָ
העם, ואיל אילֹו ּומקריב הּיֹום. מּוסף קרּבנֹות מּכלל ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָׁשהּוא
ּומקטיר  העם"; עלת ואת עלתֹו את ועׂשה "ויצא, ְְְְֱִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹׁשּנאמר:
ּבין  ׁשל ּתמיד ּומקריב הּנׂשרפין, וׂשעיר ּפר ׁשל ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָהאמּורין

וטֹובל,הערּבים. זהב, ּבגדי ּופֹוׁשט מקּדׁש, ּכ ואחר ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָ
ּומֹוציא  הּקדׁשים, לקדׁש ונכנס ּומקּדׁש; לבן, ּבגדי ְְְְְְֳִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹולֹובׁש
וטֹובל, לבן, ּבגדי ּופֹוׁשט מקּדׁש, ּכ ואחר והּמחּתה. ְְְְְְִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָהּכף
ּבין  ׁשל קטרת ּומקטיר ּומקּדׁש; זהב, ּבגדי ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹולֹובׁש
הּימים. ּכׁשאר הערּבים ּבין ׁשל הּנרֹות את ּומטיב ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָהערּבים,
ולֹובׁש זהב, ּבגדי ּופֹוׁשט ורגליו, ידיו מקּדׁש ּכ ְְְְְְִֵֵֵֵַַַַָָָָָָואחר
ּביתֹו. עד אֹותֹו מלּוין העם וכל לביתֹו; ויֹוצא עצמֹו, ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָּבגדי

על  עֹוׂשה, היה טֹוב הּקדׁש.ויֹום מן ּבׁשלֹום ׁשּיצא ְְִֶֶֶַַָָָָָֹ
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ה'תשע"ג  מנחםֿאב כ"ח ראשון יום

.ÁÎ˜ .‚Î˜ .‰Î˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.·Î˜ .‡Î˜ .ÊÎ˜ .ÂÎ˜

― הקכ"ה קרּבן הּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֱִִֶֶַַַַַָָָָָֻ
נא אֹו מבּׁשל oi`vgl)הּפסח lyean),ּבלבד צלי אּלא , ְְִִֶֶַַַָָָָֻ

מבּׁשל" ּובׁשל נא מּמּנּו "אלּֿתאכלּו יתעּלה: אמרֹו ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹֻוהּוא
(h ,ai zeny),זה מּמאמר הּתׁשיעי ּבּכלל ל נתּבאר ּוכבר .ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָ

לֹוקה. ― זה לאו על ֵֶֶֶַָָׁשהעֹובר

― הקכ"ג ּכלּום הּמצוה מּלהֹוציא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
החבּורה ׁשּנתקּבצּו מןֿהּמקֹום הּפסח (mixagdמּבׂשר ְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָ

("gqt"d lr mipnpd ֿ "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִֶַָָֹלאכלֹו,
חּוצה" מןֿהּבׂשר מןֿהּבית fn)תֹוציא ,my) ּולׁשֹון . ְִִִִַַַָָָ

הּיֹוצא  והּדבר אכילתֹו. למקֹום חּוץ ― "חּוצה" ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָהּמכלּתא:
טרפה ּבמדרגת והּוא לאכלֹו אסּור zlraמּמּנּו `idy) ְְְְְְִֵֵֶַַָָָ

(zexzi zexnegּפסחים ּובגמרא .(.dt) הּמֹוציא" אמרּו: ְְְִִִַָָָָ
 ֿ ּבלא ׁשהּוא אףֿעלּֿפי לחבּורה, מחבּורה הּפסח ְְֲֲִֵֶֶַַַַַַָָֹּבׂשר

טהֹור ― lebitתעׂשה enk miycw ileqt lr exfb opaxy s`) ֲֶַָ
(micid z` e`nhiy xzepe."ּבלאֿתעׂשה זה הרי והאֹוכלֹו ,ְְְֲֲֵֶֶַָֹ

לחבּורה (dt:)וׁשם מחבּורה ּפסח ּבׂשר "הּמֹוציא אמרּו: ְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָ

ׁשּיּניח עד חּיב אינֹו ―e` dipyd dxeagd z`vnpy mewna) ִֵֶַַַַָ
(ixdy ,cala dxiwr dwitqn dpi`e ,zial uegn'הֹוצאה'ָָ

ּבֹו df;)ּכתּובה oeyl aezky sqep mewnl deey epice ."gqt"a) ְָ
ּגם  נתּבארּו ּוכבר מלקּות. יתחּיב אז הּניח ואם ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָָָָּכּׁשּבת";

מּפסחים. ז' ּבפרק זֹו מצוה ְְְִִִִֵֶֶָָּדיני

― הקכ"ח ֿ הּמצוה את מּלהאכיל ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָֻ
 ֿ "ּכלּֿבן יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשּנׁשּתּמד, ליׂשראל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּפסח

ּבֹו" לאֿיאכל bn)נכר ,my)המתרּגם אמר .("qelwpe`") ְְֵֵַַַַָָֹֹ
הּמכלּתא: ּולׁשֹון ּדיׁשּתּמד. יׂשראל ּכלּֿבר הּקּבלה: ְְְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָָָעלּֿפי
זרה". עבֹודה ׁשעבד מׁשּמד יׂשראל זה ― ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֻ"ּכלּֿבןֿנכר

― הקכ"ו לגר הּמצוה מּלהאכיל ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָֻ
zeevnd)ּתֹוׁשב 'f envrÎlr laiwy gp oa) והּוא מןֿהּפסח, ְִֶַַָ

ּבֹו" לאֿיאכל  וׂשכיר "ּתֹוׁשב יתעּלה: dn)אמרֹו ,my). ְְְִִֶַַָָָֹֹ

― הקכ"ז מּלאכֹול הּמצוה הערל ׁשהזהר האזהרה ְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻ
ּבֹו" לאֿיאכל "וכלֿערל אמרֹו: והּוא gn)הּפסח, ,my); ְְְֵֶַַַָָָֹֹ

לֹוקה. ― ערל ְְֵֶָָוהאֹוכלֹו

― הקכ"א עצם הּמצוה מּלׁשּבֹור ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֻ
לאֿתׁשּברּוֿבֹו" "ועצם אמרֹו: והּוא ּפסח, קרּבן ְְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָֹמעצמֹות

(en ,my)אמרּו ּובפרּוׁש לֹוקה. ― מעצמיו עצם והּׁשֹובר ;ְְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָ
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(.ct migqt) זה הרי ― טהֹור ּבפסח אתֿהעצם "הּׁשֹובר :ְֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָ
ֶלֹוקה".

―ה  הקכ"ב עצם ּמצוה מּלׁשּבֹור ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֻ
"ועצם  ּבֹו: יתעּלה אמרֹו והּוא ּכן, ּגם ׁשני ּפסח ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָמעצמֹות

בֹו" תׁשּברּו ai)לא ,h xacna) הּוא ּגם ― ּבֹו והּׁשֹובר ; ְְְִֵַַֹ
ּפסחים ּובגמרא מלקּות. אֹומר (dt.)חּיב "ּכׁשהּוא אמרּו: ְְְְְִִֵֶַַָָָָָ

לֹומר  ּתלמּוד ׁשאין ׁשני, ּבפסח בֹו" לאֿתׁשּברּו ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַֹ"ועצם
(eprci xak z`f ik dheytd zernynl wx `a epi`) ׁשּכבר ;ְֶָ

ipy)נאמר gqta bedpl yiy)הּפסח ּככלֿחּקת ,(oey`xd) ְֱֶֶַַַַָֻ
(my)האוי ―(:y o`kn cenll z`f lka yiy dne) עצם אחד ֵֶֶֶָָ

מח ּבֹו zenvrd)ׁשּיׁש jezay oOyd)ּבֹו ׁשאין עצם ואחד ֵֶַֹª¨ְֵֶֶֶֶָ
מּפסחים  ז' ּבפרק העצם ׁשבירת ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹמח".

(.bt).

ה'תשע"ג  מנחםֿאב כ"ט שני יום

.ÁÈ˜ .ËÈ˜ .ÊÈ˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
יום שני ֿ שלישי כ "ט ֿ ל 'מנחם ֿ אב 

.· .‚ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הקי"ז ּדבר הּמצוה מּלהֹותיר ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָֻ

עׂשר, חמּׁשה ליֹום ּכלֹומר הּיֹום, למחרת הּפסח ְְְְֲֳִִֶַַַַַַָָָָמּבׂשר
עדּֿבקר" מּמּנּו "ולאֿתֹותירּו אמרֹו: i)והּוא ,ai `xwie). ְְְִִֶֶַָֹֹ

ּבארנּו v`)ּוכבר dyr zevn) ׁשּנּתק לאו הּוא זה ׁשּלאו ְְִֵֶֶֶַַָָָ
dyrd)לעׂשה meiw iciÎlr lhazn) והּנתר" ׁשאמר: לפי , ְְֲִֵֶַַַָָֹ

ּתׂשרפּו" ּבאׁש עדּֿבקר אמרּו:(my)מּמּנּו ּובּמכלּתא . ְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹֹ
לאֿתעׂשה, על עׂשה לּתן הּכתּוב ּבא ― מּמּנּו" ְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ"והּנתר

עליו. לֹוקין ׁשאין ִֵֶַָָלֹומר:

― הקי"ט מּלהׁשאיר הּמצוה ּכן ּגם ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָֻ
ׁשני ּפסח מּבׂשר didyּדבר in iciÎlr xii`a c"ia axwpd) ְִִֵֶַַָָ

(oey`x gqta qep`:עליו אמרֹו והּוא ּבקר, "לאֿיׁשאירּועד ְְְִֶַַָָָֹֹ
עדּֿבקר" ai)מּמּנּו ,h xacna).ּכראׁשֹון לעׂשה נּתק זה וגם . ְֲִִִֵֶֶֶַַַַָֹ

― הקי"ח מּבׂשר הּמצוה מּלהׁשאיר ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָֻ
ּבפרק  ׁשּנתּבאר ּכמֹו עׂשר, ארּבעה ּביֹום הּקרבה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָהחגיגה

מּפסחים הּׁשליׁשי(r`.)ו' לּיֹום ,(daxwdl) ּתאכל אּלא , ְְִִִִֵֵֶַַָָָ
אׁשר  מןֿהּבׂשר "ולאֿילין אמרֹו: והּוא הּימים. ׁשני ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּבמׁש

לּבקר" הראׁשֹון ּבּיֹום ּבערב c)ּתזּבח ,fh mixac) ּובא . ְִִֶֶֶַַַָָָֹ
וגֹו'" מןֿהּבׂשר "לאֿילין :ּכ זה ּבפסּוק המקּבל ְְְִִֵֶַַַָָָָָָֹֻהּפרּוׁש
לׁשני  ׁשּתאכל מדּבר הּכתּוב הּפסח עם הּבאה ּבחגיגה ―ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ
לבקרֹו ― "לּבקר" אֹומר: ּכׁשהּוא אחד? ליֹום יכֹול ְְְְִֵֶֶֶַָָָָֹימים.
אלהי לה' ּפסח "וזבחּת יתעּלה: אֹומר ועליה ׁשני. ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשל

ּובקר" a)צאן ,my) עׂשר ארּבעה ׁשל זֹו מחגיגה והּנֹותר . ְְֲִֵֶַַָָָָָָָָֹ
― נֹותר ּבכלל ׁשהּוא לפי ּבאׁש יּׂשרף ― הּׁשליׁשי ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָלּיֹום
זֹו, מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר עליו. לֹוקין אין ְְְְֲִִִִִֵֵָָָָָָּולפיכ
ּפסחים  מּמּסכת מקֹומֹות ּבכּמה ּבלבד, י"ד חגיגת ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָּכלֹומר:

(.`r)חגיגה .(gÎf)ּומּסכת  ֲִֶֶַָ

― הנ"ג אמרֹוהּמצוה והּוא הראּיה, על ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָ
ה' אתּֿפני ּכלֿזכּור יראה ּבּׁשנה ּפעמים "ׁשלׁש ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹיתעּלה:

"אלהי(fh ,fh mixac) עם האדם ׁשּיעלה זֹו, מצוה וענין . ְְְֱֲִִִֶֶֶַָָָָָֹ
יעלהּו ― לבּדֹו להל לֹו ׁשאפׁשר לֹו, ׁשּיׁש זכר ְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּכלּֿבן
הּזה  והּקרּבן ּכׁשּיעלה. עֹולה קרּבן ויקריב ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָָלּמקּדׁש
ּוכבר  ראּיה. עלת הּנקרא הּוא ― ּבעלֹותֹו ְְְְֲִִִֶַַַַָָָֹׁשּמקריב

אמרם והזּכרנּו e:)הקּדמנּו dbibg):נצטּוּו מצות "ׁשלׁש ְְְְְְְְִִִִַַַָָָֹֹ
ּגם  נתּבארּו ּוכבר וׂשמחה". ראּיה חגיגה, ּברגל: ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָָיׂשראל

חגיגה ּבמּסכת ראּיה, מצות ּכלֹומר, זֹו. מצוה .(c.)ּדיני ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָ
ּבּה. חּיבֹות הּנׁשים אין זֹו ְִֵַַַָָָוגם

― הנ"ב לּמקּדׁשהּמצוה לרגל לעלֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָ
רגלים  "ׁשלׁש יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבּׁשנה, ּפעמים ְְְְְִִִֶַַָָָָָָָֹֹׁשלׁש

ּבּׁשנה" לי ci)ּתחג ,bk zeny),ּבּכתּוב נתּבאר ּוכבר . ְְִִֵַַָָָָָָֹ
ּוכבר  להקריבֹו. קרּבן עם ׁשּיעלה היא הּזאת ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹׁשהעלּיה

ספרי ּולׁשֹון ּפעמים. ּכּמה זה צּוּוי i`)נכּפל ,fh mixac): ְְְְִִִִֵֶַַָָ
ּוראּיה  חגיגה הן: ואּלּו ּברגל, נֹוהגֹות מצות ְְְֲֲִִִֵֵֶֶָָָָֹֹ"ׁשלׁש

חגיגה ּבגמרא אמרּו ּגם וכן מצות (e:)וׂשמחה". "ׁשלׁש : ְְְְְְֲִִִִֵַָָָָָָֹֹ
חגיגה  וענין וׂשמחה". ראּיה חגיגה, ּברגל: יׂשראל ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָנצטּוּו
ּבּה. חּיבֹות הּנׁשים ואין ׁשלמים, קרּבן ׁשּיקריב ― ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָזֹו

חגיגה. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָּוכבר

ה'תשע"ג  מנחםֿאב ל' שלישי יום
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― הנ"ד והּוא הּמצוה ּברגלים, ּבׂשמחה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָ
"ּבחּג "וׂשמחּת יתעּלה: ci)אמרֹו ,fh mixac) והיא , ְְְְְְִִֶֶַַַָָָ

והענין  ּברגל. הּנֹוהגֹות מצות מּׁשלׁש הּׁשליׁשית ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָֹֹהּמצוה
קרּבן  ׁשּיקריבּו הּוא: ― זֹו ּבמצוה נרמז ׁשאליו ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָהראׁשֹון
ׁשלמי  על נֹוספים אּלּו ּוׁשלמים עלּֿכלּֿפנים, ְְְִִִִֵֵַַַָָָָָׁשלמים

ּבּתלמּוד נקראים והם f:)חגיגה, dbibg) ועל ׂשמחה. ׁשלמי : ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָ
ּבׂשמחה". חּיבֹות "נׁשים אֹומרים: אּלּו, ׁשלמים ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָהקרבת
וׂשמחּת ׁשם ואכלּת ׁשלמים "וזבחּת הּכתּוב: אמר ְְְְְְְְִַַַַַָָָָָָָָָָָּוכבר

ה'" f)לפני ,fk my)זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִִִֵֵַָָָ
ּוב  חגיגה. ֿ ּב[מּסכת] מה "ּבחּג "וׂשמחּת אמרֹו כלל ְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָ

אמרם והּוא עֹוד, g.)ּׁשאמרּו my) ּבכלֿמיני "ׂשמח : ְְְְְִֵֶַָָָָ
הּיין, ּוׁשתּית ּבחּגים, הּבׂשר אכילת מּזה: ְְֲִִִִִִֶַַַַַַַָָָׂשמחה",
לּקטּנים  מתיקה ּומיני ּפרֹות וחּלּוק חדׁשים, ּבגדים ְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַָָָּולביׁשת

לבד ּבּמקּדׁש ּוברּקּוד זמר ּבכלי והּׂשחֹוק (wec`ולּנׁשים, ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָ
(y`x zelw icil e`eai `ly ick ,my ֿ ּבית ׂשמחת והיא ,ְְִִֵַ

."ּבחּג "וׂשמחּת אמרֹו ּבכלל נכנס וכלֿזה ― ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָהּׁשֹואבה
ּכיון  ּדוקא, הּיין ׁשתּית חּיּוב הּוא ― ׁשּבהם ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָוהחמּור

ּפסחים ּגמרא ּולׁשֹון לׂשמחה. מיחד "חּיב (hw.)ׁשהּוא : ְְְְְְִִֶַָָָָָָֻ
ּבּיין". מׂשּמחם? ּבּמה ּברגל. ּביתֹו ּובני ּבניו לׂשּמח ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָאדם
ּבזמן  אֹומר: ּבתירא ּבן יהּודה רּבי "ּתניא אמרּו: ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָוׁשם
ׁשּנאמר: ּבבׂשר, אּלא ׂשמחה אין קּים הּמקּדׁש ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּבית
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אּלא  ׂשמחה אין עכׁשו וׂשמחּת. ׁשם ואכלּת ׁשלמים ְְְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָָָָָוזבחּת
לבבֿאנֹוׁש" יׂשּמח ויין ׁשּנאמר: eh)ּבּיין, ,cw mildz). ְְְֱֱִִֶֶַַַַַַַ

להם ּבראּוי "אנׁשים עֹוד: cgeina)ואמרּו ognynd xaca) ְְֲִֶָָָָָ
לכלל  ׁשּנתחּיב הּוא, הּתֹורה ּולׁשֹון להם". ּבראּוי ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹונׁשים
"והּגר  יתעּלה: אמר והּגרים, והחלּוׁשים הענּים זֹו ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָּבׂשמחה

והאלמנה" ci)והּיתֹום ,fh mixac). ְְְַַָָָָ

― הקנ"ו ּבלי הּמצוה לרגל מּלעלת ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻ
יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשם, להקריבֹו קרּבן עּמנּו ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָׁשּיהא

ריקם" פני eh)"ולאֿיראּו ,bk zeny) עלּֿכלּֿפנים אּלא , ְִֵֵֶַַָָָָָָֹ
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּוׁשלמים. עֹולה עּמֹו ְְְְְֲִִִִִִֵָָָָָיהיּו

ּבֹו. חּיבֹות הּנׁשים אין זה ולאו חגיגה, ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָּבמּסכת

― הרכ"ט ֿ הּמצוה את מּלעזֹוב ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָֻ
ּבׁשלמּות  מּתנֹותיהם מּלתת מהם ּולהתעּלם ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָהלוּים
ּפןּֿתעזב  ל "הּׁשמר אמרֹו: והּוא ּברגל, ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָֹּומּלׂשּמחם

"ּכלֿימי hi)אתֿהּלוי ,ai mixac)ספרי ּולׁשֹון .d`x zyxt) ְְִִֵֵֶֶַָָ
(my ֿ ּבלא ― ּפןּֿתעזב ּבלאֿתעׂשה, ― "הּׁשמר :ְְֲֲִֶֶֶַַָֹֹֹ

ֲֶַתעׂשה".

― הט"ז ּכּלֹוהּמצוה העם את להקהיל ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָֻ
ּכּמה  וׁשּיּקראּו ׁשמּטה ּכלֿמֹוצאי ׁשל סּכֹות ׁשל ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻּבּׁשני
יתעּלה: אמרֹו והּוא לפניהם, ּתֹורה מּמׁשנה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָּפסּוקים

וגֹו'" והּטף והּנׁשים האנׁשים אתֿהעם ai)"הקהל ,`l my) ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָ
קּדּוׁשין ּובתחּלת הקהל. מצות היא וזֹו ―(.cl):ּכׁשאמרּו ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָ

ּגרמּה ׁשהּזמן עׂשה onfd)"ּכלֿמצות i`pza miielzy) נׁשים ְְְֲִִֵֶַַַָָָָ
ּדמצות  'הקהל' "והרי ואמרּו: ּבּתלמּוד הקׁשּו ְְְְְְְְֲִִֵֵַַַַַָּפטּורֹות",
הענין: ּבסֹוף והּסק חּיבֹות?!" ונׁשים ּגרמּה, ׁשהּזמן ְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָֻעׂשה

מןֿהּכללֹות" למדין llkd"אין on `vei mb yi llk lka" ik) ְְִִֵֵַָ
("'ek onfdy .. zevn lk ly llkdn d`vi ldwd zevne ּוכבר .ְָ

יקרא, ּומי יּקרא, אי לֹומר רצֹוני זֹו, מצוה ּדיני ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַָָָָנתּבארּו
סֹוטה מּמּסכת  ז' ּבפרק ― .(n`.)ּומהּֿיּקרא ְִִֵֶֶֶֶַַָָ

― הע"ט ּבכֹורֹות,הּמצוה ּבקּדּוׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַָָ
ּבהם, לעׂשֹות למהּֿׁשחֹובה ּולהבּדילם להפריׁשם ְְְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָּכלֹומר
ּבבני  ּכלֿרחם ּפטר כלּֿבכֹור "קּדׁשֿלי יתעּלה: אמרֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָוהּוא

ּובּבהמה" ּבאדם a)יׂשראל ,bi zeny) הּוא הּתֹורה ּולׁשֹון . ְְְִֵֵַַָָָָָָ
זה  צּוּוי ּבלבד. החמֹור ּומין וצאן ּבקר היא זֹו ְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָֹׁשּבהמה
מדּברים  ׁשאנחנּו הּמצוה והיא טהֹורה, ּבהמה ּבבכֹור ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָנכּפל
ּבבקר יּולד אׁשר "ּכלֿהּבכֹור יתעּלה: אמר עּתה. ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּבּה

"אלהי לה' ּתקּדיׁש הּזכר ּובצאנ(hi ,eh mixac) ודין . ְְְְֱִִֶַַַָָֹֹ
מקריבים ּב לּכהנים, ׁשּיּנתן הּוא: טהֹורה ּבהמה ׁשל זה כֹור ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ

מצוה  ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבׂשרֹו. ׁשאר ואֹוכלים ודמֹו ְְְְְְְְְֲִִִִֵֶָָָָָָחלּבֹו
חּלה  מּסכת ּבסֹוף ונתּבאר ּבכֹורֹות. ּבמּסכת ּבׁשלמּות ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָזֹו

(` dpyn c wxt) ּולׁשֹון ּבארץ. אּלא נֹוהגת זֹו מצוה ׁשאין ,ְְִֵֶֶֶֶֶָָָָ
bk)ספרי ,ci mixac ,d`x zyxt) מעלה אדם יהא "יכֹול : ְְֲִֵֵֶַָָָ

ואכלּת לֹומר: ּתלמּוד ― לארץ לארץ מחּוצה ְְְְִֶֶַַַָָָָָָָּבכֹורֹות
ּבקר ּובכרת ויצהר ּתירׁש ּדגנ מעׂשר אלהי ה' ְְְְְְְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָֹֹֹֹלפני

וצאנ(bk ,ci my) ּדגן מעׂשר מביא ׁשאּתה מּמקֹום ― ְְִִֵֶַַַָָָָָֹ
(cala l`xyi ux`) לארץ מחּוצה ּבכֹורֹות; מביא אּתה ,ְִִֵֶַָָָָ

הּנה  ּבכֹורֹות". מביא אּתה אי ּדגן, מעׂשר מביא אּתה ְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָׁשאין
ּבכֹור  אבל ּבארץ; אּלא נֹוהגת אינּה זֹו ׁשּמצוה ,ל ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָנתּבאר

הּוא קדוׁש א קרב, אינֹו לארץ elk`lחּוצה xeq`y) ֵֵֶַָָָָָ
(eilr ik ,men ea letiy oiznie ,daxwdl ie`xy onfÎlk ְֵֵָלהאכל

ixdּבמּומֹו ,ux`l dvega ode l`xyi ux`a od ,el` mipice) ְ
(md,זה ּבזמּננּו ּכמֹו ׁשהּוא ּובין ּבנּוי הּמקּדׁש ׁשּבית ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָּבין

זֹו. ּבמצוה חּיבים הלוּים ואין ּדגן. מעׂשר ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָּכמֹו

ה'תשע"ג  אלול א' רביעי יום

.Á˜ .„Ó˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
יום רביעי ֿ חמישי א 'ֿ ב 'אלול 

― הקמ"ד ֿ הּמצוה את מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָֻ
"לא  אמרֹו: והּוא ּתמים, הּוא אם לירּוׁשלים חּוץ ְְְִִִִַַָָָֹהּבכֹור

"ּבקר ּובכרת וכּו' ּבׁשערי לאכל fi)תּוכל ,ai mixac). ְְְְְֱִֶֶַָָֹֹֹ
ספרי my)ּולׁשֹון d`x zyxt) לא הּבכֹור, זה ― "ּובכרת" : ְְְְִֵֶַֹֹֹ

זריקת  לפני ּבין ּבכֹור ׁשאכל לזר אּלא ללּמד הּכתּוב ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּבא
ּכֹולל  זה ׁשּלאו ל נתּבאר הּנה ּבלאֿתעׂשה. ׁשעֹובר ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹּדמים,
וגם  ּתמים ּבכֹור יאכל ׁשּלא לּזר אזהרה ענינים: ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹׁשני
הענינים  ּובׁשני לירּוׁשלים. חּוץ אכילתֹו על לּכהן ְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָָָָָֹאזהרה
לֹוקה. ― זה לאו על והעֹובר ּתמים; ּבבכֹור ּתלּוי ְְִִִֵֶֶַַָָָָהּדין

― הק"ח ּבכֹור הּמצוה מּלפּדֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
אֹו ּבכֹורֿׁשֹור א" יתעּלה: אמרֹו והּוא טהֹורה, ְְְְְְִֵֶַַָָָּבהמה

הם" קדׁש תפּדה לא עז אֹוֿבכֹור ּכׂשב gi,בכֹור xacna) ְְְִֵֵֶֶֶֶֹֹ
(fi ּבכֹורֹות ּבמּסכת ׁשּנתּבאר ּכמֹו למכרֹו מּתר אבל .ְְְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָֻ

(alÎ`l)ספרא ּולׁשֹון .(izewega zyxt seq) הּוא "ּבּבכֹור : ְְְִַָ
הּוא". נמּכר אבל ― תפּדה" "לא ְְֲִִֵֶָָֹאֹומר

ה'תשע"ג  אלול ב' חמישי יום

.ÁÚ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הע"ח מעׂשר הּמצוה להפריׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָ

ׁשּנקריב  הּטהֹורה, מןֿהּבהמה ּבכלֿׁשנה לנּו ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָמּכלֿׁשּיּולד
ודמּה xyrnd)חלּבּה znda ly)ׁשאריתּה אנחנּו ונאכל ְְְְְֲִֵֶַַָָָָֹ

ּכל  וצאן ּבקר "וכלֿמעׂשר יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָֹֹּבירּוׁשלים.
לה'" יהיהֿקדׁש העׂשירי הּׁשבט ּתחת (xwie`אׁשרֿיעבר ְֲֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ

(al ,fk מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבהמה. מעׂשר וזהּו ―ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָ
מּבכֹורֹות אחרֹון ּבפרק זֹו(bk.)זֹו ׁשּמצוה נתּבאר, וׁשם . ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָ

ּדין  וזהּו ― הּבית ּבפני וׁשּלא לארץ ּבחּוצה ּגם ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹנֹוהגת
ּדרּבנן, ּבגזרה אבל lrּתֹורה. dfd onfa elk`l icky oeeiky) ְְֲִֵַָָָָָ

(l"fg eyyg men ea letiy oizndl mc`dׁשּמא`ly jezn) ֶָ
(jkÎlk oizndl mc` lkei אין ׁשהרי ― ּבמּום ׁשּלא ְֲֵֵֵֵֶֶָֹיאכל

מקּדׁש menaלנּו `ly mb ezlik` xizdl xyt` ycwnay) ְִָָ
(ezaxwd iciÎlr;"הּבית ּבפני אּלא נֹוהג "אינֹו אמרּו: ―ְְִִֵֵֵֶַַָָ

לארץ. ּובחּוצה ּבארץ נֹוהג ― ּבנּוי הּמקּדׁש ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָָּוכׁשּיהא
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ה'תשע"ג  אלול ג' שישי יום

.Ë˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.ËÒ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יום שישי ֿ ש "ק ג 'ֿ ד 'אלול 

― הק"ט מעׂשר הּמצוה מּלמּכֹור ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָֻ
ּבמעׂשר  יתעּלה אמרֹו והּוא ׁשּיהיה, אפן ּבאיזה ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹּבהמה

יּגאל" "לא bl)ּבהמה: ,fk `xwie)ספרא ּולׁשֹון .(my): ְְְִִֵֵָָָֹ
חי  לא נמּכר ואינֹו ― יּגאל" "לא אֹומר: הּוא ְְֲִִֵֵֵֵַַַָָֹֹ"ּבּמעׂשר
ּדיני  נתּבארּו ּוכבר מּום". ּבעל ולא ּתמים לא ׁשחּוט, ְְְְֲִִִֵַַָָָָֹֹֹולא

ּבכֹורֹות ּבמּסכת ׁשּלפניה עם זֹו מּסכת (l`:)מצוה ּובריׁש ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ
ׁשני a)מעׂשר  dpyn ` wxt). ֲִֵֵַ

― הס"ט ׁשּׁשגג הּמצוה ּכלֿמי ׁשּיקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָ
אמרֹו חּטאת קרּבן הידּועים הּגדֹולים מןֿהחטאים ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָּבחטא

הארץ" מעם ּבׁשגגה ּתחטא אחת "ואםֿנפׁש (myיתעּלה: ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
(fk ,c חּטאת לעֹולם ׁשהיא ּכלֹומר קבּועה, חּטאת היא וזֹו .ְְְְִִֶַַַָָָָ

חּטאת  ׁשגגתן על ׁשחּיבים ׁשהעברֹות ּבארנּו, ּוכבר ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָּבהמה.
מצות  ׁשּתהיה ּבתנאי ּכרת, זדֹונן על ׁשחּיבים הן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָזֹו,

מעׂשה ּבּה ויהיה zifit)לאֿתעׂשה dlert) ׁשּנתּבאר ּכמֹו , ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָֹ
ּבמּסכת  נתּבארּו ּכבר ּכּלּה זֹו מצוה הלכֹות ּכרתֹות. ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָֻּבתחּלת

ּבׁשּבת(hi.)ּוכרתֹות(g.)הֹוריֹות מקֹומֹות aw.)ּובכּמה .hq) ְְְְֵַַָָָ
ּוזבחים.(ck.)ּוׁשבּועֹות ְְִָ

ה'תשע"ג  אלול ד' קודש שבת יום

.Ú ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― ׁשבעים הּמׁשלימה ׁשּנצטּוינּוהּמצוה הּצּוּוי הּוא ְְְְִִִִִִִֶַַַַַָָ

מאֹותן  ּבאחת ספק לנּו יארע אם מסּים קרּבן  ְְְְְֱִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻלהקריב
ׁשגגתן  ועל ּכרת זדֹונן על ׁשחּיבים הּגדֹולֹות ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָהעברֹות
ואפן  ּתלּוי' 'אׁשם נקרא זה וקרּבן ― קבּועה ְְְְְִֶֶַָָָָָָָָֹחּטאת
הּוא: ּתלּוי, אׁשם עליו חּיבים יארע אם אׁשר הּזה ֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהּספק
חלב  מהן אחת חלב, חתיכֹות ׁשּתי לפניו ׁשּיׁש ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָּכגֹון

`xeq)הּכליֹות `edy)הּלב חלב xzen)והאחרת `edy), ְְֵֵֶֶֶַַַָָ
ׁשאבדה, אֹו אתֿהּׁשנּיה אחר ואכל מהן אחת ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָואכל
היתה  ׁשאכל החתיכה אם חׁשׁש אצלֹו ונתעֹורר ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָונסּתּפק
הּספק  על קרּבן ׁשּמקריב זהּו ― האסּורה אֹו ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻהּמּתרת
ּתלּוי' 'אׁשם נקרא וזה ּבֹו, להתּכּפר ּכדי הּזה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהּמתעֹורר

(xxazi wtqdy cr cnere ielz oiicr epicy) נתּברר אם .ְִִֵָ
נתאּמת  הרי ― הּכליֹות חלב הּוא ׁשּמהּֿׁשאכל ,ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָאחרּֿכ
ּבקרּבן  האמּור והּכתּוב קבּועה. חּטאת ויקריב ׁשגגה ְְְְְְְִֶַַַָָָָָָָָָׁשּזֹו
תחטא  ּכי "ואםֿנפׁש וּיקרא: ּבפרׁשת אמרֹו הּוא ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַָָָָָזה
ולאֿידע  תעׂשינה לא אׁשר ה' מּכלֿמצות אחת ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹֹועׂשתה
ּבערּכ מןֿהּצאן ּתמים איל והביא עונֹו ונׂשא ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹואׁשם
ׁשגג  אׁשר ׁשגגתֹו על הּכהן עליו וכּפר אלֿהּכהן ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹלאׁשם

לאֿידע" giÎfi)והּוא ,d `xwie) ּׁשּלא מה על ּכלֹומר: ― ְְֶַַַַָֹֹ
חכמים  לֹו קֹוראים זה וענין ׁשגג. לא אֹו ׁשגג אם ְְְֲִִִִֶַַַָָָָָֹידע
ּכרתֹות  ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר הּודע', ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹ'לא

(.fi).
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צה lel` 'aÎ'` iyingÎiriax mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

אּלא  ׂשמחה אין עכׁשו וׂשמחּת. ׁשם ואכלּת ׁשלמים ְְְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָָָָָוזבחּת
לבבֿאנֹוׁש" יׂשּמח ויין ׁשּנאמר: eh)ּבּיין, ,cw mildz). ְְְֱֱִִֶֶַַַַַַַ

להם ּבראּוי "אנׁשים עֹוד: cgeina)ואמרּו ognynd xaca) ְְֲִֶָָָָָ
לכלל  ׁשּנתחּיב הּוא, הּתֹורה ּולׁשֹון להם". ּבראּוי ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹונׁשים
"והּגר  יתעּלה: אמר והּגרים, והחלּוׁשים הענּים זֹו ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָּבׂשמחה

והאלמנה" ci)והּיתֹום ,fh mixac). ְְְַַָָָָ

― הקנ"ו ּבלי הּמצוה לרגל מּלעלת ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻ
יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשם, להקריבֹו קרּבן עּמנּו ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָׁשּיהא

ריקם" פני eh)"ולאֿיראּו ,bk zeny) עלּֿכלּֿפנים אּלא , ְִֵֵֶַַָָָָָָֹ
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּוׁשלמים. עֹולה עּמֹו ְְְְְֲִִִִִִֵָָָָָיהיּו

ּבֹו. חּיבֹות הּנׁשים אין זה ולאו חגיגה, ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָּבמּסכת

― הרכ"ט ֿ הּמצוה את מּלעזֹוב ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָֻ
ּבׁשלמּות  מּתנֹותיהם מּלתת מהם ּולהתעּלם ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָהלוּים
ּפןּֿתעזב  ל "הּׁשמר אמרֹו: והּוא ּברגל, ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָֹּומּלׂשּמחם

"ּכלֿימי hi)אתֿהּלוי ,ai mixac)ספרי ּולׁשֹון .d`x zyxt) ְְִִֵֵֶֶַָָ
(my ֿ ּבלא ― ּפןּֿתעזב ּבלאֿתעׂשה, ― "הּׁשמר :ְְֲֲִֶֶֶַַָֹֹֹ

ֲֶַתעׂשה".

― הט"ז ּכּלֹוהּמצוה העם את להקהיל ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָֻ
ּכּמה  וׁשּיּקראּו ׁשמּטה ּכלֿמֹוצאי ׁשל סּכֹות ׁשל ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻּבּׁשני
יתעּלה: אמרֹו והּוא לפניהם, ּתֹורה מּמׁשנה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָּפסּוקים

וגֹו'" והּטף והּנׁשים האנׁשים אתֿהעם ai)"הקהל ,`l my) ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָ
קּדּוׁשין ּובתחּלת הקהל. מצות היא וזֹו ―(.cl):ּכׁשאמרּו ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָ

ּגרמּה ׁשהּזמן עׂשה onfd)"ּכלֿמצות i`pza miielzy) נׁשים ְְְֲִִֵֶַַַָָָָ
ּדמצות  'הקהל' "והרי ואמרּו: ּבּתלמּוד הקׁשּו ְְְְְְְְֲִִֵֵַַַַַָּפטּורֹות",
הענין: ּבסֹוף והּסק חּיבֹות?!" ונׁשים ּגרמּה, ׁשהּזמן ְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָֻעׂשה

מןֿהּכללֹות" למדין llkd"אין on `vei mb yi llk lka" ik) ְְִִֵֵַָ
("'ek onfdy .. zevn lk ly llkdn d`vi ldwd zevne ּוכבר .ְָ

יקרא, ּומי יּקרא, אי לֹומר רצֹוני זֹו, מצוה ּדיני ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַָָָָנתּבארּו
סֹוטה מּמּסכת  ז' ּבפרק ― .(n`.)ּומהּֿיּקרא ְִִֵֶֶֶֶַַָָ

― הע"ט ּבכֹורֹות,הּמצוה ּבקּדּוׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַָָ
ּבהם, לעׂשֹות למהּֿׁשחֹובה ּולהבּדילם להפריׁשם ְְְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָּכלֹומר
ּבבני  ּכלֿרחם ּפטר כלּֿבכֹור "קּדׁשֿלי יתעּלה: אמרֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָוהּוא

ּובּבהמה" ּבאדם a)יׂשראל ,bi zeny) הּוא הּתֹורה ּולׁשֹון . ְְְִֵֵַַָָָָָָ
זה  צּוּוי ּבלבד. החמֹור ּומין וצאן ּבקר היא זֹו ְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָֹׁשּבהמה
מדּברים  ׁשאנחנּו הּמצוה והיא טהֹורה, ּבהמה ּבבכֹור ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָנכּפל
ּבבקר יּולד אׁשר "ּכלֿהּבכֹור יתעּלה: אמר עּתה. ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּבּה

"אלהי לה' ּתקּדיׁש הּזכר ּובצאנ(hi ,eh mixac) ודין . ְְְְֱִִֶַַַָָֹֹ
מקריבים ּב לּכהנים, ׁשּיּנתן הּוא: טהֹורה ּבהמה ׁשל זה כֹור ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ

מצוה  ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבׂשרֹו. ׁשאר ואֹוכלים ודמֹו ְְְְְְְְְֲִִִִֵֶָָָָָָחלּבֹו
חּלה  מּסכת ּבסֹוף ונתּבאר ּבכֹורֹות. ּבמּסכת ּבׁשלמּות ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָזֹו

(` dpyn c wxt) ּולׁשֹון ּבארץ. אּלא נֹוהגת זֹו מצוה ׁשאין ,ְְִֵֶֶֶֶֶָָָָ
bk)ספרי ,ci mixac ,d`x zyxt) מעלה אדם יהא "יכֹול : ְְֲִֵֵֶַָָָ

ואכלּת לֹומר: ּתלמּוד ― לארץ לארץ מחּוצה ְְְְִֶֶַַַָָָָָָָּבכֹורֹות
ּבקר ּובכרת ויצהר ּתירׁש ּדגנ מעׂשר אלהי ה' ְְְְְְְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָֹֹֹֹלפני

וצאנ(bk ,ci my) ּדגן מעׂשר מביא ׁשאּתה מּמקֹום ― ְְִִֵֶַַַָָָָָֹ
(cala l`xyi ux`) לארץ מחּוצה ּבכֹורֹות; מביא אּתה ,ְִִֵֶַָָָָ

הּנה  ּבכֹורֹות". מביא אּתה אי ּדגן, מעׂשר מביא אּתה ְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָׁשאין
ּבכֹור  אבל ּבארץ; אּלא נֹוהגת אינּה זֹו ׁשּמצוה ,ל ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָנתּבאר

הּוא קדוׁש א קרב, אינֹו לארץ elk`lחּוצה xeq`y) ֵֵֶַָָָָָ
(eilr ik ,men ea letiy oiznie ,daxwdl ie`xy onfÎlk ְֵֵָלהאכל

ixdּבמּומֹו ,ux`l dvega ode l`xyi ux`a od ,el` mipice) ְ
(md,זה ּבזמּננּו ּכמֹו ׁשהּוא ּובין ּבנּוי הּמקּדׁש ׁשּבית ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָּבין

זֹו. ּבמצוה חּיבים הלוּים ואין ּדגן. מעׂשר ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָּכמֹו

ה'תשע"ג  אלול א' רביעי יום

.Á˜ .„Ó˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
יום רביעי ֿ חמישי א 'ֿ ב 'אלול 

― הקמ"ד ֿ הּמצוה את מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָֻ
"לא  אמרֹו: והּוא ּתמים, הּוא אם לירּוׁשלים חּוץ ְְְִִִִַַָָָֹהּבכֹור

"ּבקר ּובכרת וכּו' ּבׁשערי לאכל fi)תּוכל ,ai mixac). ְְְְְֱִֶֶַָָֹֹֹ
ספרי my)ּולׁשֹון d`x zyxt) לא הּבכֹור, זה ― "ּובכרת" : ְְְְִֵֶַֹֹֹ

זריקת  לפני ּבין ּבכֹור ׁשאכל לזר אּלא ללּמד הּכתּוב ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּבא
ּכֹולל  זה ׁשּלאו ל נתּבאר הּנה ּבלאֿתעׂשה. ׁשעֹובר ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹּדמים,
וגם  ּתמים ּבכֹור יאכל ׁשּלא לּזר אזהרה ענינים: ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹׁשני
הענינים  ּובׁשני לירּוׁשלים. חּוץ אכילתֹו על לּכהן ְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָָָָָֹאזהרה
לֹוקה. ― זה לאו על והעֹובר ּתמים; ּבבכֹור ּתלּוי ְְִִִֵֶֶַַָָָָהּדין

― הק"ח ּבכֹור הּמצוה מּלפּדֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
אֹו ּבכֹורֿׁשֹור א" יתעּלה: אמרֹו והּוא טהֹורה, ְְְְְְִֵֶַַָָָּבהמה

הם" קדׁש תפּדה לא עז אֹוֿבכֹור ּכׂשב gi,בכֹור xacna) ְְְִֵֵֶֶֶֶֹֹ
(fi ּבכֹורֹות ּבמּסכת ׁשּנתּבאר ּכמֹו למכרֹו מּתר אבל .ְְְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָֻ

(alÎ`l)ספרא ּולׁשֹון .(izewega zyxt seq) הּוא "ּבּבכֹור : ְְְִַָ
הּוא". נמּכר אבל ― תפּדה" "לא ְְֲִִֵֶָָֹאֹומר

ה'תשע"ג  אלול ב' חמישי יום

.ÁÚ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הע"ח מעׂשר הּמצוה להפריׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָ

ׁשּנקריב  הּטהֹורה, מןֿהּבהמה ּבכלֿׁשנה לנּו ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָמּכלֿׁשּיּולד
ודמּה xyrnd)חלּבּה znda ly)ׁשאריתּה אנחנּו ונאכל ְְְְְֲִֵֶַַָָָָֹ

ּכל  וצאן ּבקר "וכלֿמעׂשר יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָֹֹּבירּוׁשלים.
לה'" יהיהֿקדׁש העׂשירי הּׁשבט ּתחת (xwie`אׁשרֿיעבר ְֲֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ

(al ,fk מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבהמה. מעׂשר וזהּו ―ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָ
מּבכֹורֹות אחרֹון ּבפרק זֹו(bk.)זֹו ׁשּמצוה נתּבאר, וׁשם . ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָ

ּדין  וזהּו ― הּבית ּבפני וׁשּלא לארץ ּבחּוצה ּגם ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹנֹוהגת
ּדרּבנן, ּבגזרה אבל lrּתֹורה. dfd onfa elk`l icky oeeiky) ְְֲִֵַָָָָָ

(l"fg eyyg men ea letiy oizndl mc`dׁשּמא`ly jezn) ֶָ
(jkÎlk oizndl mc` lkei אין ׁשהרי ― ּבמּום ׁשּלא ְֲֵֵֵֵֶֶָֹיאכל

מקּדׁש menaלנּו `ly mb ezlik` xizdl xyt` ycwnay) ְִָָ
(ezaxwd iciÎlr;"הּבית ּבפני אּלא נֹוהג "אינֹו אמרּו: ―ְְִִֵֵֵֶַַָָ

לארץ. ּובחּוצה ּבארץ נֹוהג ― ּבנּוי הּמקּדׁש ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָָּוכׁשּיהא
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ה'תשע"ג  אלול ג' שישי יום

.Ë˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.ËÒ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יום שישי ֿ ש "ק ג 'ֿ ד 'אלול 

― הק"ט מעׂשר הּמצוה מּלמּכֹור ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָֻ
ּבמעׂשר  יתעּלה אמרֹו והּוא ׁשּיהיה, אפן ּבאיזה ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹּבהמה

יּגאל" "לא bl)ּבהמה: ,fk `xwie)ספרא ּולׁשֹון .(my): ְְְִִֵֵָָָֹ
חי  לא נמּכר ואינֹו ― יּגאל" "לא אֹומר: הּוא ְְֲִִֵֵֵֵַַַָָֹֹ"ּבּמעׂשר
ּדיני  נתּבארּו ּוכבר מּום". ּבעל ולא ּתמים לא ׁשחּוט, ְְְְֲִִִֵַַָָָָֹֹֹולא

ּבכֹורֹות ּבמּסכת ׁשּלפניה עם זֹו מּסכת (l`:)מצוה ּובריׁש ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ
ׁשני a)מעׂשר  dpyn ` wxt). ֲִֵֵַ

― הס"ט ׁשּׁשגג הּמצוה ּכלֿמי ׁשּיקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָ
אמרֹו חּטאת קרּבן הידּועים הּגדֹולים מןֿהחטאים ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָּבחטא

הארץ" מעם ּבׁשגגה ּתחטא אחת "ואםֿנפׁש (myיתעּלה: ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
(fk ,c חּטאת לעֹולם ׁשהיא ּכלֹומר קבּועה, חּטאת היא וזֹו .ְְְְִִֶַַַָָָָ

חּטאת  ׁשגגתן על ׁשחּיבים ׁשהעברֹות ּבארנּו, ּוכבר ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָּבהמה.
מצות  ׁשּתהיה ּבתנאי ּכרת, זדֹונן על ׁשחּיבים הן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָזֹו,

מעׂשה ּבּה ויהיה zifit)לאֿתעׂשה dlert) ׁשּנתּבאר ּכמֹו , ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָֹ
ּבמּסכת  נתּבארּו ּכבר ּכּלּה זֹו מצוה הלכֹות ּכרתֹות. ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָֻּבתחּלת

ּבׁשּבת(hi.)ּוכרתֹות(g.)הֹוריֹות מקֹומֹות aw.)ּובכּמה .hq) ְְְְֵַַָָָ
ּוזבחים.(ck.)ּוׁשבּועֹות ְְִָ

ה'תשע"ג  אלול ד' קודש שבת יום

.Ú ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― ׁשבעים הּמׁשלימה ׁשּנצטּוינּוהּמצוה הּצּוּוי הּוא ְְְְִִִִִִִֶַַַַַָָ

מאֹותן  ּבאחת ספק לנּו יארע אם מסּים קרּבן  ְְְְְֱִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻלהקריב
ׁשגגתן  ועל ּכרת זדֹונן על ׁשחּיבים הּגדֹולֹות ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָהעברֹות
ואפן  ּתלּוי' 'אׁשם נקרא זה וקרּבן ― קבּועה ְְְְְִֶֶַָָָָָָָָֹחּטאת
הּוא: ּתלּוי, אׁשם עליו חּיבים יארע אם אׁשר הּזה ֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהּספק
חלב  מהן אחת חלב, חתיכֹות ׁשּתי לפניו ׁשּיׁש ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָּכגֹון

`xeq)הּכליֹות `edy)הּלב חלב xzen)והאחרת `edy), ְְֵֵֶֶֶַַַָָ
ׁשאבדה, אֹו אתֿהּׁשנּיה אחר ואכל מהן אחת ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָואכל
היתה  ׁשאכל החתיכה אם חׁשׁש אצלֹו ונתעֹורר ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָונסּתּפק
הּספק  על קרּבן ׁשּמקריב זהּו ― האסּורה אֹו ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻהּמּתרת
ּתלּוי' 'אׁשם נקרא וזה ּבֹו, להתּכּפר ּכדי הּזה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהּמתעֹורר

(xxazi wtqdy cr cnere ielz oiicr epicy) נתּברר אם .ְִִֵָ
נתאּמת  הרי ― הּכליֹות חלב הּוא ׁשּמהּֿׁשאכל ,ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָאחרּֿכ
ּבקרּבן  האמּור והּכתּוב קבּועה. חּטאת ויקריב ׁשגגה ְְְְְְְִֶַַַָָָָָָָָָׁשּזֹו
תחטא  ּכי "ואםֿנפׁש וּיקרא: ּבפרׁשת אמרֹו הּוא ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַָָָָָזה
ולאֿידע  תעׂשינה לא אׁשר ה' מּכלֿמצות אחת ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹֹועׂשתה
ּבערּכ מןֿהּצאן ּתמים איל והביא עונֹו ונׂשא ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹואׁשם
ׁשגג  אׁשר ׁשגגתֹו על הּכהן עליו וכּפר אלֿהּכהן ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹלאׁשם

לאֿידע" giÎfi)והּוא ,d `xwie) ּׁשּלא מה על ּכלֹומר: ― ְְֶַַַַָֹֹ
חכמים  לֹו קֹוראים זה וענין ׁשגג. לא אֹו ׁשגג אם ְְְֲִִִִֶַַַָָָָָֹידע
ּכרתֹות  ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר הּודע', ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹ'לא

(.fi).
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ז אלול, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו בו שואל דעתי בהנוגע לסדר לימודו בעתיד הקרוב.

להקדיש  זו,  במדינה  ואברכים  מבחורים  כאו"א  שעל  מאז,  ומיוסדת  מפורטה  דעתי  וידועה 

איזה שנים לכה"פ ללמוד תורתנו הק' מבלי לימודי חול להבדיל, וכיון שכנראה ממכתבו עד עתה למד 

תמיד בערבוביא, הרי דעתי ברורה ע"פ הנ"ל, שכנ"ל יסדר לימודו בעתיד באופן שלכה"פ ב' וג' שנים 

יהי' זמנו מוקדש ללימוד התורה בהתמדה ושקידה מבלי לימודים אחרים, ואין לך דבר העומד בפני 

הרצון.

מהנכון אשר יבדקו את התפילין שלו וכן אשר בכל יום חול לאחרי תפלת הבקר, יאמר השיעור 

תהלים חדשי - כפי שנחלק התהלים לימי החדש.

בברכה לבשו"ט ולכוח"ט.

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר
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:älàäæìä ýåýé äzà-ék äfä íòä eòãéå éððò ýåýé éððò:úépøçà íaì-úà úañä äzàå íéäìà ¨¥«¤£¥³¦§¨Æ£¥½¦§¥«§Æ¨¨´©¤½¦«©¨¬§−̈¨¡Ÿ¦®§©¨²£¦¬Ÿ¨¤¦−̈£Ÿ©¦«
çìäìòza-øLà íénä-úàå øôòä-úàå íéðáàä-úàå íéöòä-úàå äìòä-úà ìëàzå ýåýé-Là ìtzå©¦´Ÿ¥§À̈©³Ÿ©¤¨«Ÿ¨Æ§¤¨´¥¦½§¤¨£¨¦−§¤¤¨¨®§¤©©¬¦£¤©§¨−̈

:äëçìèì:íéäìàä àeä ýåýé íéäìàä àeä ýåýé eøîàiå íäéðt-ìò eìtiå íòä-ìk àøiåîøîàiå ¦¥«¨©©§Æ¨¨½̈©«¦§−©§¥¤®©´Ÿ§½§¨Æ´¨¡Ÿ¦½§−̈¬¨¡Ÿ¦«©Ÿ¤Á
ïBLé÷ ìçð-ìà eäiìà íãøBiå íeNtúiå íäî èìné-ìà Léà ìòaä éàéáð-úà | eNôz íäì eäiìà¥¦¨̧¨¤¹¦§´¤§¦¥´©©À©¦²©¦¨¥¬¥¤−©«¦§§®©¦¥³¥¦Æ̈Æ¤©´©¦½

:íL íèçLiåàî:íLbä ïBîä ìB÷-ék äúLe ìëà äìò áàçàì eäiìà øîàiåáîáàçà äìòiå ©¦§¨¥−¨«©³Ÿ¤¥¦Æ̈Æ§©§½̈£¥−¡´Ÿ§¥®¦−£¬©¨«¤©©£¤¬©§−̈
ìå ìëàì:åékøa (åëøá) ïéa åéðt íNiå äöøà øäâiå ìîøkä Làø-ìà äìò eäiìàå úBzLâîøîàiå ¤¡´Ÿ§¦§®§¥̧¦¹̈¨¨̧¤³Ÿ©©§¤Æ©¦§©´©½§¨©¨¬¤¨−̈¥¬¦§¨«©´Ÿ¤

:íéîòt òáL áL øîàiå äîeàî ïéà øîàiå èaiå ìòiå íé-Cøc èaä àð-äìò Bøòð-ìà¤©£À£¥«¨Æ©¥´¤«¤½̈©©Æ©Æ©©¥½©−Ÿ¤¥´§®¨©¾Ÿ¤ª−¤¬©§¨¦«

i"yx
(„Ï)Î.ÌÈÓ ÌÈ„:הנס את אלישע Â˜ˆÈÂ.להגדיל

ונתמלאה (יצק) כמעיינות אצבעותיו ונעשו ידיו, על
שנאמר הוא יא)התעלה, ג ב שפט (מלכים בן אלישע פה :

ידיו, על במים נס ונעשה אליהו, ידי על מים יצק אשר
ידיו על במים הנס שיעשה הוא יז)ראוי פרק רבה :(אליהו

(ÂÏ).È˙È˘Ú Í¯·„·Â איסור בשעת בבמה שהקרבתי
ÈÚ.(ÊÏ)הבמות: '‰ ÈÚ,באש ענני (ובמים)ענני

אמרו ורבותינו יונתן. תרגם כך ב)במטר, ט ענני (ברכות :
הם: כשפים מעשה יאמרו שלא ענני ÂÚ„ÈÂבאש,

.'Â‚Â '‰ ‰˙‡ ÈÎ ‰Ê‰ ÌÚ‰ לבשרם וכשתשלחני
תענני: היום אם בי יאמינו לבא, ‰Â·Ò˙לעתיד ‰˙‡Â

.Ì·Ï היה ‡˙ ובידך מאחריך, לסור מקום להם נתת
אליך לבבם ב)להכין לא אגדה(שם ומדרש רבה . (במדבר

יב) אתה יח ואומר, כופר אהיה אני אף תענני, לא אם :
משה אמר וכן לבם, את כט)הסבות טז אם (במדבר :

לא  ואומר, כופר אני אף אלה, ימותון האדם כל כמות
מיכיהו  אמר וכך והמצות, התורה את לדבר שלחני ה'

כח) כב בי:(לקמן ה' דבר לא בשלום, תשוב שוב אם :
(ËÏ).ÌÈ‰Ï‡‰ ‡Â‰ האלהים:‰' הבעל ולא
(·Ó).‰ˆ¯‡ ¯‰‚ÈÂ להתפלל רגום:)(ת לארעא, וגחין

הגשמים: ÌÈ.(Ó‚)על Í¯„ מן עולה ענן תראה אם
הים:

cec zcevn
(„Ï).Â˜ˆÈÂכי נזכר, לא  כי  ועם  ושפכו, עשו וכן וישפכו,

יובן: שנית:˘Â.מעצמו פעם  ושפכו שנית , פעם שפכו 
.Â˘Ï˘:'וכו שלישית פעם  Á·ÊÓÏ.(Ï‰)שפכו ·È·Òכי

על  למטה המים נשפך המזבח, שעל העולה על  המים  בהשפך 
המערכה: מקום סביב המזבח, אוÏÓ‡.כל  בעצמו, אליהו או
התעלה : גם מלאו מצותו ידי ‰ÁÓ‰.(ÂÏ)על ˙ÂÏÚ·בעת

הערבים: בין  של התמיד הוא  הערב, מנחת  להתפלל :ÈÂ‚˘.העלאת ה' Ú„ÂÈ.אל ÌÂÈ‰היום יודע האש , תרד  כאשר  לומר : רצה
בישראל :·Ï‡¯˘È.וכו': שכינתך משרה לומר: Í„·Ú.רצה  È‡Âנאמן נביא עבדך שאני הכל  ידעו ידי, על  הזה הנס ובהיות 

להם: בהנבאי לעולם בי ויאמינו ÂÎÂ'.לה ', Í¯·„·Âהאלה הדברים  כל  הלא כי הזה, הנס  לי שתעשה מהראוי לומר : רצה
עשיתים: למעני ולא  דברך, ישמרו בעבור  מחשבותי כל הלא הנס , להגדיל ‰'.(ÊÏ)שעשיתי ÈÚ:האש ‰Â·Ò˙בהורדת ‰˙‡Â

.'ÂÎÂ:ממך להפנות אחורנית, הנה  עד  היה  אשר לבם, את  אליך  תסבב הזה בהנס לומר : ורצה  עתיד , במקום ÂÏÙÈÂ(ËÏ)עבר 
.Ì‰ÈÙ ÏÚ:'לה ÂÎÂ'.להשתחות  ÌÈ‰Ï‡‰ ‡Â‰ לחזק:‰' בא Â˘˙‰.(Ó‡)הכפל ÏÂÎ‡ ‰ÏÚואמרו כולם ושבו הואיל כאומר

הגשם: המיית קול ישמע הנה  כי יינך, טוב  בלב ושתה לחמך  בשמחה  ואכול  מעתה  עלה לזה האלהים , הוא  ¯‡˘(Ó·)ה '
.ÏÓ¯Î‰: הכרמל הר ‡¯ˆ‰.ראש  ¯‰‚ÈÂאמר שה' ואף המטר, על להתפלל  ברכיו בין פניו  ושם קם זה  ואחרי לארץ נשתטח

מתחילה לאחאב  אמר תפלתו, שיקובל  בטוח  היה כי  ועל שם , אחאב בעוד  לתתו למהר התפלל  מקום  מכל וכו ', מטר ואתנה לו
הגשם: המון קול ‡.(Ó‚)כי ‰ÏÚ:ההר ראש אל  מתחילה  ÌÈ.עמי  Í¯„ Ë·‰,עולים עבים נראה  אם המערב , לפאת  ראה 

תפלתו: תקובל  עת עד  ואנה, אנה להפנות רצה  לא  ÌÈÓÚÙ.ובעצמו Ú·˘ ·Â˘לשוב לו אמר פעמים שבעה לומר: רוצה 
ולהביט :

oeiv zcevn
(‚Ï).ÍÂ¯ÚÈÂ:סדור כמוÎÁÏ‰.(ÁÏ)ענין לקיקה, (שם ענין

כג) כהלוקקמט הכל , שרפה לומר: ורוצה ילחכו, רגליך ועפר
יברחו:˙Â˘Ù.(Ó)בלשון: לבל  עניןÈÂ‚‰¯.(Ó·)אחזו

כמו  לד)השתטחות , ד ב עליו:(מלכים ÓÂ‡Ó‰.(Ó‚)ויגהר ÔÈ‡
כלום: אין

vÎht wxt mildz - miaezk

ht mildzbpÎ`n.

àî:äzçî åéøöáî zîN åéúøãb-ìë zöøtáîì ätøç äéä Cøã éøáò-ìk eäqL:åéðëLâîúBîéøä ¨©¬§¨¨§¥«Ÿ¨®©−§¨¦§¨¨´§¦¨«−©ª¨´Ÿ§¥¨®¤¨¨¬¤¹§À̈¦§¥¨«−£¦¨
:åéáéBà-ìk zçîNä åéøö ïéîéãî:äîçìna Búîé÷ä àìå Baøç øeö áéLz-óàäîBøähî zaLä §¦´¨¨®¦¹§©À§¨¨«§¨«©−¨¦´©§®§¬Ÿ£¹¥«ŸÀ©¦§¨¨«¦§©¬¨¦¢¨®

:äzøbî õøàì Bàñëååî:äìñ äLea åéìò úéèòä åéîeìò éîé zøö÷äæîçöðì øúqz ýåýé äî-ãò §¹¦§À¨¨¬¤¦©«§¨−¦§©§¨§¥´£¨®¤«¡¦̧¨¨−̈¨´¤«¨©¨´−§Ÿ̈¦¨¥´¨¤®©
:Eúîç Là-Bîk øòázçî:íãà-éða-ìë úàøa àåM-äî-ìò ãìç-äî éðà-øëæèîçé øáâ éîàìå äé ¦§©−§¥´£¨¤«§¨£¦¬¤¨®¤©©¹̈À§¨¨¬¨¨§¥¨¨«¦³¤´¤−¦«§¤§´Ÿ

:äìñ ìBàL-ãiî BLôð èlîé úån-äàøéðéãñç | äià:Eúðeîàa ãåãì zòaLð éðãà | íéðLàøä E ¦§¤¨®¤§©¥̧©§−¦©§´¤«¨©¥³£¨¤−¨¦«Ÿ¦¬£Ÿ¨®¦§©¬§¨¹§¨¦À¤«¡«¨¤«
àðéãáò útøç éðãà øëæ:íénò íéaø-ìk é÷éçá éúàN EáðéáéBà eôøç øLàeôøç øLà ýåýé | E §´Ÿ−£Ÿ¨¤§©´£¨¤®§¥¦¬§¹¥¦À¨©¦¬©¦«£¤³¥«§−«§¤¬§Ÿ̈®£¤¬¥« ¹§À

:EçéLî úBáwòâð:ïîàå | ïîà íìBòì ýåýé Ceøa ¦§¬§¦¤«¨−§Ÿ̈¬§¹À̈»̈¥¬§¨¥«
v mildz`.

à:øãå øãa eðl úééä äzà ïBòî éðãà íéäìàä-Léà äLîì älôz§¦¨»§¤¶¦¨«¡ÅŸ¦¬£ŸÀ̈¨´−©¨¨¦¬¨¹̈À§´Ÿ¨«Ÿ

i"yx
(‡Ó).ÂÈ˙Â¯„‚ ÏÎ:בירושלים ÂÈ¯ˆ·Ó.שבנה

ציון: ומצודת הבית ˆÂ¯(Ó„)הר ·È˘˙ Û‡
.Â·¯Á כמו חרבו חידוד את והפכת אחור השבות

ה) וכן(יהושע צורים, נד)חרבות יוצר (ישעיה כלי כל
‰˜Â˙ÂÓ.עליך: ‡ÏÂ:מלפול העמדתו ולא
(‰Ó).Â¯‰ËÓ צהרים ‰˘·˙ כמו זריחתו

וכמו טיהרא כד)דמתרגמינן השמים (שמות וכעצם
Ó‚¯˙‰.לטוהר: ı¯‡Ï לשון כל והשחת, השפלת

מגר: יונתן בתרגום Ó‰(ÁÓ)שחייה È‡ ¯ÎÊ
.„ÏÁ לך ודי ימי מעט הלא לי יש זקנה מה

ימים: קצר במותי ממני נפרע Ó‰שאתה ÏÚ

.‡Â˘:אדם בני כל בראת ולהבל לחנם
(‡).ÌÈÓÚ ÌÈ·¯ ÏÎ È˜Á· È˙‡˘ אני בגולה

ומשאם: סבלם ÍÁÈ˘Ó.(·)נושא ˙Â·˜Ú סופי
המשיח  בעקבות הוא משנה ולשון המשיח מלך

יסגא: ÌÏÂÚÏ.(‚)חוצפא '‰ ÍÂ¯· כל על
לנו: עשה ÓÏ˘‰.(‡)אשר ‰ÏÙ˙ עשר אחד

אמרם  משה כולם מזמור לדוד עד מכאן מזמורים
בזאת  שבטים עשר לאחד ברכות עשר אחד ברך כנגדם

ÂÏ.הברכה: ˙ÈÈ‰ ‰˙‡ ÔÂÚÓ לבא ומנוס מדור מעון
לנו:שם Â„¯.היית הכל ·„¯ מקדם אתה כי מעולם

היית:

cec zcevn
(‡Ó).'Â‚Â ˙ˆ¯Ù:להפקר אותו נתת ר"ל  בו  בא הרוצה וכל 

.‰˙ÁÓ:והרוס מושבר  „¯Í.(Ó·)להיות È¯·ÂÚ ÏÎכדבר
ודורכה: רומסה  מוצאה  כל אשר  Â‚Â'.(Ó„)ההפקר ·È˘˙ Û‡

הנה האויב את  בו להכות וחדודה לטושה היתה חרבו כי עם 
וגם האויב את בו להכות  יוכל לבל  לאחוריו החדוד  השבת 
אם אף ר"ל האויב מיד הוא להנצל  במלחמה אותו הקמת לא 
עמו נלחמו האויב על  הוא להתגבר  מקום הטבע לפי היה

עוד : נפל וגם  נתגבר  ולא  אותו‰˘·˙.(Ó‰)ממרום  בטלת
לארץ: כסאו  והפלת הצלחתו ÂÈÓÂÏÚ.(ÂÓ)מזוהר ÈÓÈימי

לעולם בושה עליו והעטפת הקצרת הטובים ימיו ר"ל הנערות
רב: זמן Ó‰.(ÊÓ)ר "ל  „Úמתי עד מ "מ  בדין עשית אמנם

בתמיה: לנצח  ממני פניך תסתיר  חמתך ˙·Ú¯וכי תבער וכי .
הכל: השורף הזה ‡È.(ÁÓ)כהאש  ¯ÎÊזוכר אני עת  בכל

המעט  הוא הלא העולם בזה לי שיש  הזמן  הוא מה  וחושב 
הישועה : אראה ולא אמות  ˘Â‡.ופן ‰Ó ÏÚ: הישועה יראה ולא ימות אם אדם בני  כל  בראת בחנם ÈÁÈ‰.(ËÓ)למה ¯·‚ ÈÓ

השאול : מן לעולם נפשו  וימלט  המיתה  יראה  ולא חי ישאר  אשר האדם  הוא ÍÈ„ÒÁ.()מי ‰È‡עומדים וכולנו הואיל ר"ל 
המלוכה  להשיב באמונה  לדוד  נשבעת אשר הראשונים בימים  לנו  שהבטחת חסדיך  הם  איה מה˘‡˙È.(‡)לזרעו :למיתה 

וסובל : בחיקי נושא  Â‚Â'.(·)שאני  ÂÙ¯Á לבוא:‡˘¯ שמתאחר משיחך  התאחרות חרפו אשר ומפרש ‰'(‚)וחוזר ÍÂ¯·
.ÔÓ‡Â ÔÓ‡ ÌÏÂÚÏ: לחוזק המלה וכפל  ומהולל ברוך הוא שהמקום  הוא אמת ÓÏ˘‰.(‡)ר"ל ‰ÏÙ˙שמכאן מזמורים י"א

בספרו: יסדם ודוד אמרם משה  מזמור, לדוד  ‰‡ÌÈ‰Ï.עד ˘È‡:נביא שהיה  ÔÂÚÓ.ר"ל  ודור‡„' דור בכל  למחסה  לנו אתה 
וממטר: מזרם המגין המדור כמו

oeiv zcevn
(‡Ó).ÂÈ˙Â¯„‚:ומחיצה כותל כמוÁÓ˙‰.ענין מושבר

קשתותם נא)חתתה מי˘Â‰ÂÒ.(Ó·):(ירמיה כמו רמיסה  ענין
למשיסה  מב)נתן חרבותˆÂ¯.(Ó„):(ישעיה כמו חדוד  ענין 

ה)צורים נוגש‰˘·˙.(Ó‰):(יהושע שבת כמו בטול  ענין
יד) לטוהרÂ¯‰ËÓ.:(ישעיה השמים וכעצם כמו זוהר (שמות ענין

אחורÓ‚¯˙‰.:כד) רוכבו  ויפל  כי  הפלה  מ"ט)ענין (בראשית

וימגר : העלםÂÈÓÂÏÚ.(ÂÓ)תרגומו זה מי בן כמו  (ש"א נעוריו

יעטה‰ÈËÚ˙.:ז) שפם  ועל  כמו ולבישה עטוף יג)ענין  :(ויקרא
(ÁÓ).„ÏÁ חלד יושבי כל האזינו כמו זמן מט)ענין :(לעיל
.‡Â˘ שומר שקד  שוא וכן חנם קכז)על ¯·ÌÈ(‡):(לקמן ÏÎ

.ÌÈÓÚ: רבים עמים כל  וכןÂ·˜Ú˙.(·)כמו התאחרות ענין
יעקבם  לז)לא וסופו:(איוב הרגל  אחרית הוא  שהעקב ע"ש

(‡).ÔÂÚÓ קדשך ממעון השקיפה כמו כו)מדור :(דברים
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âì:íéöòä-ìò íNiå øtä-úà çzðéå íéöòä-úà Cøòiåãìe÷öéå íéî íécë äòaøà eàìî øîàiå ©«©£−Ÿ¤¨«¥¦®©§©©Æ¤©½̈©−̈¤©¨¥¦«©ÀŸ¤¦§¸©§¨¨³©¦Æ©½¦§¦«§¬
lL øîàiå eðLiå eðL øîàiå íéöòä-ìòå äìòä-ìòlLéå eL:eLäìíâå çaænì áéáñ íénä eëìiå ©¨Ÿ−̈§©¨¥¦®©³Ÿ¤§Æ©¦§½©¬Ÿ¤©¥−©§©¥«©¥§´©©½¦¨¦−©¦§¥®©§©¬

:íéî-àlî äìòzä-úàåì÷çöé íäøáà éäìà ýåýé øîàiå àéápä eäiìà Lbiå äçðnä úBìòa | éäéå ¤©§¨−̈¦¥¨«¦©§¦´©£´©¦§À̈©¦©º¥¦¨´©¨¦»©Ÿ©¼§À̈¡Ÿ¥Æ©§¨¨Æ¦§¨´
íéøácä-ìk úà éúéNò Eøáãáe (êéøáãáå) Ecáò éðàå ìàøNéa íéäìà äzà-ék òãeé íBiä ìàøNéå§¦§¨¥½©´¦¨©À¦«©¨¯¡Ÿ¦²§¦§¨¥−©£¦´©§¤®¦§¨§´¨¦½¦¥¬¨©§¨¦−

:älàäæìä ýåýé äzà-ék äfä íòä eòãéå éððò ýåýé éððò:úépøçà íaì-úà úañä äzàå íéäìà ¨¥«¤£¥³¦§¨Æ£¥½¦§¥«§Æ¨¨´©¤½¦«©¨¬§−̈¨¡Ÿ¦®§©¨²£¦¬Ÿ¨¤¦−̈£Ÿ©¦«
çìäìòza-øLà íénä-úàå øôòä-úàå íéðáàä-úàå íéöòä-úàå äìòä-úà ìëàzå ýåýé-Là ìtzå©¦´Ÿ¥§À̈©³Ÿ©¤¨«Ÿ¨Æ§¤¨´¥¦½§¤¨£¨¦−§¤¤¨¨®§¤©©¬¦£¤©§¨−̈

:äëçìèì:íéäìàä àeä ýåýé íéäìàä àeä ýåýé eøîàiå íäéðt-ìò eìtiå íòä-ìk àøiåîøîàiå ¦¥«¨©©§Æ¨¨½̈©«¦§−©§¥¤®©´Ÿ§½§¨Æ´¨¡Ÿ¦½§−̈¬¨¡Ÿ¦«©Ÿ¤Á
ïBLé÷ ìçð-ìà eäiìà íãøBiå íeNtúiå íäî èìné-ìà Léà ìòaä éàéáð-úà | eNôz íäì eäiìà¥¦¨̧¨¤¹¦§´¤§¦¥´©©À©¦²©¦¨¥¬¥¤−©«¦§§®©¦¥³¥¦Æ̈Æ¤©´©¦½

:íL íèçLiåàî:íLbä ïBîä ìB÷-ék äúLe ìëà äìò áàçàì eäiìà øîàiåáîáàçà äìòiå ©¦§¨¥−¨«©³Ÿ¤¥¦Æ̈Æ§©§½̈£¥−¡´Ÿ§¥®¦−£¬©¨«¤©©£¤¬©§−̈
ìå ìëàì:åékøa (åëøá) ïéa åéðt íNiå äöøà øäâiå ìîøkä Làø-ìà äìò eäiìàå úBzLâîøîàiå ¤¡´Ÿ§¦§®§¥̧¦¹̈¨¨̧¤³Ÿ©©§¤Æ©¦§©´©½§¨©¨¬¤¨−̈¥¬¦§¨«©´Ÿ¤

:íéîòt òáL áL øîàiå äîeàî ïéà øîàiå èaiå ìòiå íé-Cøc èaä àð-äìò Bøòð-ìà¤©£À£¥«¨Æ©¥´¤«¤½̈©©Æ©Æ©©¥½©−Ÿ¤¥´§®¨©¾Ÿ¤ª−¤¬©§¨¦«

i"yx
(„Ï)Î.ÌÈÓ ÌÈ„:הנס את אלישע Â˜ˆÈÂ.להגדיל

ונתמלאה (יצק) כמעיינות אצבעותיו ונעשו ידיו, על
שנאמר הוא יא)התעלה, ג ב שפט (מלכים בן אלישע פה :

ידיו, על במים נס ונעשה אליהו, ידי על מים יצק אשר
ידיו על במים הנס שיעשה הוא יז)ראוי פרק רבה :(אליהו

(ÂÏ).È˙È˘Ú Í¯·„·Â איסור בשעת בבמה שהקרבתי
ÈÚ.(ÊÏ)הבמות: '‰ ÈÚ,באש ענני (ובמים)ענני

אמרו ורבותינו יונתן. תרגם כך ב)במטר, ט ענני (ברכות :
הם: כשפים מעשה יאמרו שלא ענני ÂÚ„ÈÂבאש,

.'Â‚Â '‰ ‰˙‡ ÈÎ ‰Ê‰ ÌÚ‰ לבשרם וכשתשלחני
תענני: היום אם בי יאמינו לבא, ‰Â·Ò˙לעתיד ‰˙‡Â

.Ì·Ï היה ‡˙ ובידך מאחריך, לסור מקום להם נתת
אליך לבבם ב)להכין לא אגדה(שם ומדרש רבה . (במדבר

יב) אתה יח ואומר, כופר אהיה אני אף תענני, לא אם :
משה אמר וכן לבם, את כט)הסבות טז אם (במדבר :

לא  ואומר, כופר אני אף אלה, ימותון האדם כל כמות
מיכיהו  אמר וכך והמצות, התורה את לדבר שלחני ה'

כח) כב בי:(לקמן ה' דבר לא בשלום, תשוב שוב אם :
(ËÏ).ÌÈ‰Ï‡‰ ‡Â‰ האלהים:‰' הבעל ולא
(·Ó).‰ˆ¯‡ ¯‰‚ÈÂ להתפלל רגום:)(ת לארעא, וגחין

הגשמים: ÌÈ.(Ó‚)על Í¯„ מן עולה ענן תראה אם
הים:

cec zcevn
(„Ï).Â˜ˆÈÂכי נזכר, לא  כי  ועם  ושפכו, עשו וכן וישפכו,

יובן: שנית:˘Â.מעצמו פעם  ושפכו שנית , פעם שפכו 
.Â˘Ï˘:'וכו שלישית פעם  Á·ÊÓÏ.(Ï‰)שפכו ·È·Òכי

על  למטה המים נשפך המזבח, שעל העולה על  המים  בהשפך 
המערכה: מקום סביב המזבח, אוÏÓ‡.כל  בעצמו, אליהו או
התעלה : גם מלאו מצותו ידי ‰ÁÓ‰.(ÂÏ)על ˙ÂÏÚ·בעת

הערבים: בין  של התמיד הוא  הערב, מנחת  להתפלל :ÈÂ‚˘.העלאת ה' Ú„ÂÈ.אל ÌÂÈ‰היום יודע האש , תרד  כאשר  לומר : רצה
בישראל :·Ï‡¯˘È.וכו': שכינתך משרה לומר: Í„·Ú.רצה  È‡Âנאמן נביא עבדך שאני הכל  ידעו ידי, על  הזה הנס ובהיות 

להם: בהנבאי לעולם בי ויאמינו ÂÎÂ'.לה ', Í¯·„·Âהאלה הדברים  כל  הלא כי הזה, הנס  לי שתעשה מהראוי לומר : רצה
עשיתים: למעני ולא  דברך, ישמרו בעבור  מחשבותי כל הלא הנס , להגדיל ‰'.(ÊÏ)שעשיתי ÈÚ:האש ‰Â·Ò˙בהורדת ‰˙‡Â

.'ÂÎÂ:ממך להפנות אחורנית, הנה  עד  היה  אשר לבם, את  אליך  תסבב הזה בהנס לומר : ורצה  עתיד , במקום ÂÏÙÈÂ(ËÏ)עבר 
.Ì‰ÈÙ ÏÚ:'לה ÂÎÂ'.להשתחות  ÌÈ‰Ï‡‰ ‡Â‰ לחזק:‰' בא Â˘˙‰.(Ó‡)הכפל ÏÂÎ‡ ‰ÏÚואמרו כולם ושבו הואיל כאומר

הגשם: המיית קול ישמע הנה  כי יינך, טוב  בלב ושתה לחמך  בשמחה  ואכול  מעתה  עלה לזה האלהים , הוא  ¯‡˘(Ó·)ה '
.ÏÓ¯Î‰: הכרמל הר ‡¯ˆ‰.ראש  ¯‰‚ÈÂאמר שה' ואף המטר, על להתפלל  ברכיו בין פניו  ושם קם זה  ואחרי לארץ נשתטח

מתחילה לאחאב  אמר תפלתו, שיקובל  בטוח  היה כי  ועל שם , אחאב בעוד  לתתו למהר התפלל  מקום  מכל וכו ', מטר ואתנה לו
הגשם: המון קול ‡.(Ó‚)כי ‰ÏÚ:ההר ראש אל  מתחילה  ÌÈ.עמי  Í¯„ Ë·‰,עולים עבים נראה  אם המערב , לפאת  ראה 

תפלתו: תקובל  עת עד  ואנה, אנה להפנות רצה  לא  ÌÈÓÚÙ.ובעצמו Ú·˘ ·Â˘לשוב לו אמר פעמים שבעה לומר: רוצה 
ולהביט :

oeiv zcevn
(‚Ï).ÍÂ¯ÚÈÂ:סדור כמוÎÁÏ‰.(ÁÏ)ענין לקיקה, (שם ענין

כג) כהלוקקמט הכל , שרפה לומר: ורוצה ילחכו, רגליך ועפר
יברחו:˙Â˘Ù.(Ó)בלשון: לבל  עניןÈÂ‚‰¯.(Ó·)אחזו

כמו  לד)השתטחות , ד ב עליו:(מלכים ÓÂ‡Ó‰.(Ó‚)ויגהר ÔÈ‡
כלום: אין

vÎht wxt mildz - miaezk

ht mildzbpÎ`n.

àî:äzçî åéøöáî zîN åéúøãb-ìë zöøtáîì ätøç äéä Cøã éøáò-ìk eäqL:åéðëLâîúBîéøä ¨©¬§¨¨§¥«Ÿ¨®©−§¨¦§¨¨´§¦¨«−©ª¨´Ÿ§¥¨®¤¨¨¬¤¹§À̈¦§¥¨«−£¦¨
:åéáéBà-ìk zçîNä åéøö ïéîéãî:äîçìna Búîé÷ä àìå Baøç øeö áéLz-óàäîBøähî zaLä §¦´¨¨®¦¹§©À§¨¨«§¨«©−¨¦´©§®§¬Ÿ£¹¥«ŸÀ©¦§¨¨«¦§©¬¨¦¢¨®

:äzøbî õøàì Bàñëååî:äìñ äLea åéìò úéèòä åéîeìò éîé zøö÷äæîçöðì øúqz ýåýé äî-ãò §¹¦§À¨¨¬¤¦©«§¨−¦§©§¨§¥´£¨®¤«¡¦̧¨¨−̈¨´¤«¨©¨´−§Ÿ̈¦¨¥´¨¤®©
:Eúîç Là-Bîk øòázçî:íãà-éða-ìë úàøa àåM-äî-ìò ãìç-äî éðà-øëæèîçé øáâ éîàìå äé ¦§©−§¥´£¨¤«§¨£¦¬¤¨®¤©©¹̈À§¨¨¬¨¨§¥¨¨«¦³¤´¤−¦«§¤§´Ÿ

:äìñ ìBàL-ãiî BLôð èlîé úån-äàøéðéãñç | äià:Eúðeîàa ãåãì zòaLð éðãà | íéðLàøä E ¦§¤¨®¤§©¥̧©§−¦©§´¤«¨©¥³£¨¤−¨¦«Ÿ¦¬£Ÿ¨®¦§©¬§¨¹§¨¦À¤«¡«¨¤«
àðéãáò útøç éðãà øëæ:íénò íéaø-ìk é÷éçá éúàN EáðéáéBà eôøç øLàeôøç øLà ýåýé | E §´Ÿ−£Ÿ¨¤§©´£¨¤®§¥¦¬§¹¥¦À¨©¦¬©¦«£¤³¥«§−«§¤¬§Ÿ̈®£¤¬¥« ¹§À

:EçéLî úBáwòâð:ïîàå | ïîà íìBòì ýåýé Ceøa ¦§¬§¦¤«¨−§Ÿ̈¬§¹À̈»̈¥¬§¨¥«
v mildz`.

à:øãå øãa eðl úééä äzà ïBòî éðãà íéäìàä-Léà äLîì älôz§¦¨»§¤¶¦¨«¡ÅŸ¦¬£ŸÀ̈¨´−©¨¨¦¬¨¹̈À§´Ÿ¨«Ÿ

i"yx
(‡Ó).ÂÈ˙Â¯„‚ ÏÎ:בירושלים ÂÈ¯ˆ·Ó.שבנה

ציון: ומצודת הבית ˆÂ¯(Ó„)הר ·È˘˙ Û‡
.Â·¯Á כמו חרבו חידוד את והפכת אחור השבות

ה) וכן(יהושע צורים, נד)חרבות יוצר (ישעיה כלי כל
‰˜Â˙ÂÓ.עליך: ‡ÏÂ:מלפול העמדתו ולא
(‰Ó).Â¯‰ËÓ צהרים ‰˘·˙ כמו זריחתו

וכמו טיהרא כד)דמתרגמינן השמים (שמות וכעצם
Ó‚¯˙‰.לטוהר: ı¯‡Ï לשון כל והשחת, השפלת

מגר: יונתן בתרגום Ó‰(ÁÓ)שחייה È‡ ¯ÎÊ
.„ÏÁ לך ודי ימי מעט הלא לי יש זקנה מה

ימים: קצר במותי ממני נפרע Ó‰שאתה ÏÚ

.‡Â˘:אדם בני כל בראת ולהבל לחנם
(‡).ÌÈÓÚ ÌÈ·¯ ÏÎ È˜Á· È˙‡˘ אני בגולה

ומשאם: סבלם ÍÁÈ˘Ó.(·)נושא ˙Â·˜Ú סופי
המשיח  בעקבות הוא משנה ולשון המשיח מלך

יסגא: ÌÏÂÚÏ.(‚)חוצפא '‰ ÍÂ¯· כל על
לנו: עשה ÓÏ˘‰.(‡)אשר ‰ÏÙ˙ עשר אחד

אמרם  משה כולם מזמור לדוד עד מכאן מזמורים
בזאת  שבטים עשר לאחד ברכות עשר אחד ברך כנגדם

ÂÏ.הברכה: ˙ÈÈ‰ ‰˙‡ ÔÂÚÓ לבא ומנוס מדור מעון
לנו:שם Â„¯.היית הכל ·„¯ מקדם אתה כי מעולם

היית:

cec zcevn
(‡Ó).'Â‚Â ˙ˆ¯Ù:להפקר אותו נתת ר"ל  בו  בא הרוצה וכל 

.‰˙ÁÓ:והרוס מושבר  „¯Í.(Ó·)להיות È¯·ÂÚ ÏÎכדבר
ודורכה: רומסה  מוצאה  כל אשר  Â‚Â'.(Ó„)ההפקר ·È˘˙ Û‡

הנה האויב את  בו להכות וחדודה לטושה היתה חרבו כי עם 
וגם האויב את בו להכות  יוכל לבל  לאחוריו החדוד  השבת 
אם אף ר"ל האויב מיד הוא להנצל  במלחמה אותו הקמת לא 
עמו נלחמו האויב על  הוא להתגבר  מקום הטבע לפי היה

עוד : נפל וגם  נתגבר  ולא  אותו‰˘·˙.(Ó‰)ממרום  בטלת
לארץ: כסאו  והפלת הצלחתו ÂÈÓÂÏÚ.(ÂÓ)מזוהר ÈÓÈימי

לעולם בושה עליו והעטפת הקצרת הטובים ימיו ר"ל הנערות
רב: זמן Ó‰.(ÊÓ)ר "ל  „Úמתי עד מ "מ  בדין עשית אמנם

בתמיה: לנצח  ממני פניך תסתיר  חמתך ˙·Ú¯וכי תבער וכי .
הכל: השורף הזה ‡È.(ÁÓ)כהאש  ¯ÎÊזוכר אני עת  בכל

המעט  הוא הלא העולם בזה לי שיש  הזמן  הוא מה  וחושב 
הישועה : אראה ולא אמות  ˘Â‡.ופן ‰Ó ÏÚ: הישועה יראה ולא ימות אם אדם בני  כל  בראת בחנם ÈÁÈ‰.(ËÓ)למה ¯·‚ ÈÓ

השאול : מן לעולם נפשו  וימלט  המיתה  יראה  ולא חי ישאר  אשר האדם  הוא ÍÈ„ÒÁ.()מי ‰È‡עומדים וכולנו הואיל ר"ל 
המלוכה  להשיב באמונה  לדוד  נשבעת אשר הראשונים בימים  לנו  שהבטחת חסדיך  הם  איה מה˘‡˙È.(‡)לזרעו :למיתה 

וסובל : בחיקי נושא  Â‚Â'.(·)שאני  ÂÙ¯Á לבוא:‡˘¯ שמתאחר משיחך  התאחרות חרפו אשר ומפרש ‰'(‚)וחוזר ÍÂ¯·
.ÔÓ‡Â ÔÓ‡ ÌÏÂÚÏ: לחוזק המלה וכפל  ומהולל ברוך הוא שהמקום  הוא אמת ÓÏ˘‰.(‡)ר"ל ‰ÏÙ˙שמכאן מזמורים י"א

בספרו: יסדם ודוד אמרם משה  מזמור, לדוד  ‰‡ÌÈ‰Ï.עד ˘È‡:נביא שהיה  ÔÂÚÓ.ר"ל  ודור‡„' דור בכל  למחסה  לנו אתה 
וממטר: מזרם המגין המדור כמו

oeiv zcevn
(‡Ó).ÂÈ˙Â¯„‚:ומחיצה כותל כמוÁÓ˙‰.ענין מושבר

קשתותם נא)חתתה מי˘Â‰ÂÒ.(Ó·):(ירמיה כמו רמיסה  ענין
למשיסה  מב)נתן חרבותˆÂ¯.(Ó„):(ישעיה כמו חדוד  ענין 

ה)צורים נוגש‰˘·˙.(Ó‰):(יהושע שבת כמו בטול  ענין
יד) לטוהרÂ¯‰ËÓ.:(ישעיה השמים וכעצם כמו זוהר (שמות ענין

אחורÓ‚¯˙‰.:כד) רוכבו  ויפל  כי  הפלה  מ"ט)ענין (בראשית

וימגר : העלםÂÈÓÂÏÚ.(ÂÓ)תרגומו זה מי בן כמו  (ש"א נעוריו

יעטה‰ÈËÚ˙.:ז) שפם  ועל  כמו ולבישה עטוף יג)ענין  :(ויקרא
(ÁÓ).„ÏÁ חלד יושבי כל האזינו כמו זמן מט)ענין :(לעיל
.‡Â˘ שומר שקד  שוא וכן חנם קכז)על ¯·ÌÈ(‡):(לקמן ÏÎ

.ÌÈÓÚ: רבים עמים כל  וכןÂ·˜Ú˙.(·)כמו התאחרות ענין
יעקבם  לז)לא וסופו:(איוב הרגל  אחרית הוא  שהעקב ע"ש

(‡).ÔÂÚÓ קדשך ממעון השקיפה כמו כו)מדור :(דברים
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nei`קו zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
א. עמוד נד ìàòîLéדף éaø éác àðz,הארון מקום בענין אחר íéðäkמעשה éðL ¨¨§¥©¦¦§¨¥§¥Ÿ£¦

ïéîeî éìòaלעבודה ראויים íéöòaשאינם ïéòéìúî eéä היו העצים דיר בלשכת - ©£¥¦¨©§¦¦¨¥¦
למזבח, הפסולים המתולעים החלקים את העצים מן ìLמסירים Bnecø÷ äèîLðå§¦§§¨©§¤

íL äìôðå íäî ãçà,גנוז הארון שהיה Làבמקום äúöéå משםBzìëàå. ¤¨¥¤§¨§¨¨§¨§¨¥©£¨©
éîø äãeäé áø,הקשה -áéúkהארון בדי ח)לגבי  ח א' הּבּדים 'ו (מלכים ּיאריכּו ©§¨¨¥§¦ֲִִַַַַ

'íécaä éLàø eàøiå.הקדשים לקודש äöeçä'.(שם)áéúëeמחוץ eàøé àìå' ©¥¨¨¥©©¦§¦§Ÿ¥¨©¨
,ãöék àä הבדין שהיו מבחוץ ïéàøðאלא ïéàøðבבליטה ïéàå שראשי בגילוי, ¨¥©¦§¦§¥¦§¦

הפרוכת  על ניכרות היו שלהם והבליטות מבפנים, בפרוכת ובולטים דוחקים  היו הבדים 

ההיכל. éëäמצד énð àéðz,נראין ואינן נראין íécaä',שהיו éLàø eàøiå' ©§¨©¦¨¦©¥¨¨¥©©¦
בזה, ש ìBëéומפרשים לומר ïîB÷nîהייתי ïéææ eäé àì ממקומם להזיזם שאסור - ¨Ÿ§¨¦¦§¨

בתורה שכתוב מאחר טו)שבטבעות, כה יסרּו(שמות לא הּבדים יהיּו הארן ְְְִִַַַָָָֹֹֹֻ'ּבטּבעת

íécaä',מּמּנּו', eëéøàiå' øîBì ãeîìz ורק] הפרוכת לתוך הבדים את שמשכו ִֶ©§©©©£¦©©¦
אסור], לגמרי eäéלהסירם ìBëé הבדיםïéàöBéå úëBøta ïéòø÷î הפרוכת דרך ¨§§¨§¦©¨¤§§¦

הּבּדים', ראׁשי 'ויראּו שנאמר מה לקיים ההיכל eàøéלתוך àìå' øîBì ãeîìz ִֵֵַַַָָ©§©§Ÿ¥¨
'äöeçä,בגילוי נראים ãöék,שאינם àäהיו שהבדים ïéèìBáeאלא ïé÷çBã ©¨¨¥©£¦§¦

úëBøta ïéàöBéå,לצניעות הפתח במקום בהיכלïéàøðåשהיתה éccמבחוץ éðLk §§¦©¨¤§¦§¦¦§¥©¥
äMà,בבגד ïéìé'שבולטים éãL ïéa éì éãBc ønä øBøö' øîàpL[הקב"ה-] דודי - ¦¨¤¤¡©§©Ÿ¦¦¥¨©¨¦

שנראים  הארון בדי שני ובין בושם, מין שהוא מור כצרור ישראל] [-כנסת לי נעים

שכינתו. ישכין כשדיים,

,ìâøì ïéìBò ìàøNé eéäL äòLa ,àðéè÷ áø øîàהיוúà íäì ïéìlâî ¨©©§¦¨§¨¨¤¨¦§¨¥¦¨¤¤§©§¦¨¤¤
äæa äæ íéøBòî eéäL íéáeøkä úà íäì ïéàøîe ,úëBøtä בזה זה אחוזים - ©¨¤©§¦¨¤¤©§¦¤¨§¦¤¨¤

הנקבה. את החובק ïäìכזכר íéøîBàå לישראלúaçk íB÷nä éðôì íëúaç eàø §§¦¨¤§¦©§¤¦§¥©¨§¦©
äá÷ðe øëæ. ¨¨§¥¨

הגמרא: àcñç,מקשה áø áéúîכתוב והרי הכרובים, את לראות הותר (במדבר איך ¥¦©¦§¨
כ) áø,ד øîà äãeäé áø øîàå ,'Lãwä úà òlák úBàøì eàBáé àìå'§Ÿ¨¦§§©©¤©Ÿ¤§¨©©§¨¨©©

לראות הארון את הנושאים הלויים יבואו שלא íéìkשהכוונה úñðëä úòLa¦§©©§¨©¥¦
÷zøpìלכיסוי -íälL הותר וכיצד למסעות, הולכים שהיו בשעה הכהנים ידי על ©©§¥¤¨¤

לרגל. העולים לעיני הארון את לגלות

הגמרא: äéáàמתרצת úéáa àéäL ïîæ ìk ,älëì ìLî ,ïîçð áø øîà בזמן - ¨©©©§¨¨¨§©¨¨§©¤¦§¥¨¦¨
ממנו,dìòaîהיאäòeðöאירוסיה, בושה äéîçכי úéáì äúàaL ïåék לאחר §¨¦©£¨¥¨¤¨¨§¥¨¦¨

שוב  dìòaî.הנישואין, äòeðö dðéà ולא ארוסה ככלה היו במדבר כשהיו ישראל כך ¥¨§¨¦©£¨
לשכינה  הורגלו המקדש בבית אבל בארון, להסתכל עזות להם ונחשב בשכינה, הורגלו

שנישאת. לכלה ודומים

הגמרא: ÷àðéè,מקשה áø øa àðç áø áéúîשקלים במסכת מ"ב)שנינו ãçà,(פ"ו ïäëa äNòîשני äéäLבבית ¥¦©¨¨©©§¦¨©£¤§Ÿ¥¤¨¤¨¨
'eëå ÷qòúî ביחוד וידעו נשמתו שיצתה עד הדבר את לגמור הספיק ולא חבירו , את והודיע ובא מחברותיה משונה רצפה וראה ¦§©¥§

גנוז. ארון מתרצת ששם הארון. את לראות הותר המקדש בבית נחמן לרב והרי הארון, מקום את להסתיר בקשו השמים שמן הרי

déìהגמרא: øîà,נחמן zøîàרב à÷ äLøbúð לאשה היו דומים ראשון בית בחורבן מהשכינה ישראל שגורשו לאחר - ¨©¥¦§¨§¨¨¨§©§
וב  אליו, חזרה ושוב מבעלה מכן,äLøbúðשנתגרשה לאחר ונשאה בעלה שחזר אף äðBLàøäהאשה, dúaéçì eøæç שבשעת ¦§¨§¨¨§§¦¨¨¨¦¨

להסתכל  שלא במשכן שהיתה לצניעות חזרו הראשון, הבית חורבן לאחר ישראל כך בזה. זה גסים ואין מזה זה שצנועים האירוסין,

בהמשך. שיבואר כפי הראשון, בבית זה היה הכרובים, את רגלים לעולי מראים שהיו שאמר קטינא ורב בארון.

i"yx

íéöòá ïéòéìúîa''t zecn) opzc .
zrlez ea yiy ur lk (d dpyn

:gafnl leqtïéîåî éìòáoi`y .
:zxg` dcearl oiie`xïéàå ïéàøð

ïéàøð`ziixaa lif`e yxtnck .
zkexta oihleae oiwgec eidy
oihleay dy` icc ipyk oi`xpe

:dwelg zgznúëåøôá ïéàöåéå.
zvignay gzt cbpk dqextd
dn` rvn`a gztde oiqwxh dn`
:oey`x ycwna did oiqwxh

íéáåøëäoifeg`e dfa df oiwaecn .
waegd xkfk df z` df oiwagne

:dawpd z`íéøåòîweaic oeyl .
oli` :(g dpyn b''t oivwer) enk
'qnae dtilwa dxerne gytpy
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eidy it lr s` xacnay mield
eid `l szka ycewd ilk oi`yep
zerqn weliq zrya qpkil oi`yx
gafnde oex`d z` oiwxtn eidy
oxd` eidy cr enewnn eriqdl
enk odiwizxpa eze` oiqkn eipae
dqkna eze` eqke dyxta aezky
eqke zlkz cba egwle ygz xer

:ieqik oeyl rlak 'ebeäéáà úéáá.
xacna l`xyi s` diqexi`a
:dpikya oiqb eid `l oiicr

úøîà÷ äùøâúðdyrn i`d .
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אגרות קודש

 ב"ה,  יו"ד אלול, תשי"ט

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה דוד שלמה שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מו' אלול, בו כותב אודות כת"י מאמרי חסידות ושואל דעתי בזה.

ואם רק אפשרי, בקשתי כפולה להמציא לידי למשך איזה שבועות עכ"פ, ומובן שאחזירם באם 

יהי' זה בתור תנאי שאי אפשר לשנותו ]ואפשר יש להחליפם בהנדפס והו"ל ע"י קה"ת באותו שטח 

עצמו[.

נשנו  הרי  כיון שלפעמים  זהות שלו,  ע"פ התחלת המאמר,  לדעת  כנה"ל קשה  כי במאמרים 

פעמים ושלש בהוספת כמה ענינים או הערות והגהות בפנים המאמר.

בד"ה למה קורין ליוהכ"פ וכו' וד"ה שאמר לר"מ מייזליש וכו' כבר נדפסו בכ"מ.

במה שמזכיר מאמר בן קצ"ח פרקים, ד"ה מים רבים, הוא לכ"ק אדמו"ר מוהר"ש נ"ע ונדפס 

מכבר בארצוה"ב.

ובקשתי לשלוח לכת"ר קטלוג של קה"ת, נכללת בו גם רשימת הנדפסים במאמרי חסידות.

המחכה לבשו"ט בהאמור וחותם בכבוד ובברכת כוח"ט.



קז `nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
א. עמוד נד ìàòîLéדף éaø éác àðz,הארון מקום בענין אחר íéðäkמעשה éðL ¨¨§¥©¦¦§¨¥§¥Ÿ£¦

ïéîeî éìòaלעבודה ראויים íéöòaשאינם ïéòéìúî eéä היו העצים דיר בלשכת - ©£¥¦¨©§¦¦¨¥¦
למזבח, הפסולים המתולעים החלקים את העצים מן ìLמסירים Bnecø÷ äèîLðå§¦§§¨©§¤

íL äìôðå íäî ãçà,גנוז הארון שהיה Làבמקום äúöéå משםBzìëàå. ¤¨¥¤§¨§¨¨§¨§¨¥©£¨©
éîø äãeäé áø,הקשה -áéúkהארון בדי ח)לגבי  ח א' הּבּדים 'ו (מלכים ּיאריכּו ©§¨¨¥§¦ֲִִַַַַ

'íécaä éLàø eàøiå.הקדשים לקודש äöeçä'.(שם)áéúëeמחוץ eàøé àìå' ©¥¨¨¥©©¦§¦§Ÿ¥¨©¨
,ãöék àä הבדין שהיו מבחוץ ïéàøðאלא ïéàøðבבליטה ïéàå שראשי בגילוי, ¨¥©¦§¦§¥¦§¦

הפרוכת  על ניכרות היו שלהם והבליטות מבפנים, בפרוכת ובולטים דוחקים  היו הבדים 

ההיכל. éëäמצד énð àéðz,נראין ואינן נראין íécaä',שהיו éLàø eàøiå' ©§¨©¦¨¦©¥¨¨¥©©¦
בזה, ש ìBëéומפרשים לומר ïîB÷nîהייתי ïéææ eäé àì ממקומם להזיזם שאסור - ¨Ÿ§¨¦¦§¨

בתורה שכתוב מאחר טו)שבטבעות, כה יסרּו(שמות לא הּבדים יהיּו הארן ְְְִִַַַָָָֹֹֹֻ'ּבטּבעת

íécaä',מּמּנּו', eëéøàiå' øîBì ãeîìz ורק] הפרוכת לתוך הבדים את שמשכו ִֶ©§©©©£¦©©¦
אסור], לגמרי eäéלהסירם ìBëé הבדיםïéàöBéå úëBøta ïéòø÷î הפרוכת דרך ¨§§¨§¦©¨¤§§¦

הּבּדים', ראׁשי 'ויראּו שנאמר מה לקיים ההיכל eàøéלתוך àìå' øîBì ãeîìz ִֵֵַַַָָ©§©§Ÿ¥¨
'äöeçä,בגילוי נראים ãöék,שאינם àäהיו שהבדים ïéèìBáeאלא ïé÷çBã ©¨¨¥©£¦§¦

úëBøta ïéàöBéå,לצניעות הפתח במקום בהיכלïéàøðåשהיתה éccמבחוץ éðLk §§¦©¨¤§¦§¦¦§¥©¥
äMà,בבגד ïéìé'שבולטים éãL ïéa éì éãBc ønä øBøö' øîàpL[הקב"ה-] דודי - ¦¨¤¤¡©§©Ÿ¦¦¥¨©¨¦

שנראים  הארון בדי שני ובין בושם, מין שהוא מור כצרור ישראל] [-כנסת לי נעים

שכינתו. ישכין כשדיים,

,ìâøì ïéìBò ìàøNé eéäL äòLa ,àðéè÷ áø øîàהיוúà íäì ïéìlâî ¨©©§¦¨§¨¨¤¨¦§¨¥¦¨¤¤§©§¦¨¤¤
äæa äæ íéøBòî eéäL íéáeøkä úà íäì ïéàøîe ,úëBøtä בזה זה אחוזים - ©¨¤©§¦¨¤¤©§¦¤¨§¦¤¨¤

הנקבה. את החובק ïäìכזכר íéøîBàå לישראלúaçk íB÷nä éðôì íëúaç eàø §§¦¨¤§¦©§¤¦§¥©¨§¦©
äá÷ðe øëæ. ¨¨§¥¨

הגמרא: àcñç,מקשה áø áéúîכתוב והרי הכרובים, את לראות הותר (במדבר איך ¥¦©¦§¨
כ) áø,ד øîà äãeäé áø øîàå ,'Lãwä úà òlák úBàøì eàBáé àìå'§Ÿ¨¦§§©©¤©Ÿ¤§¨©©§¨¨©©

לראות הארון את הנושאים הלויים יבואו שלא íéìkשהכוונה úñðëä úòLa¦§©©§¨©¥¦
÷zøpìלכיסוי -íälL הותר וכיצד למסעות, הולכים שהיו בשעה הכהנים ידי על ©©§¥¤¨¤

לרגל. העולים לעיני הארון את לגלות

הגמרא: äéáàמתרצת úéáa àéäL ïîæ ìk ,älëì ìLî ,ïîçð áø øîà בזמן - ¨©©©§¨¨¨§©¨¨§©¤¦§¥¨¦¨
ממנו,dìòaîהיאäòeðöאירוסיה, בושה äéîçכי úéáì äúàaL ïåék לאחר §¨¦©£¨¥¨¤¨¨§¥¨¦¨

שוב  dìòaî.הנישואין, äòeðö dðéà ולא ארוסה ככלה היו במדבר כשהיו ישראל כך ¥¨§¨¦©£¨
לשכינה  הורגלו המקדש בבית אבל בארון, להסתכל עזות להם ונחשב בשכינה, הורגלו

שנישאת. לכלה ודומים

הגמרא: ÷àðéè,מקשה áø øa àðç áø áéúîשקלים במסכת מ"ב)שנינו ãçà,(פ"ו ïäëa äNòîשני äéäLבבית ¥¦©¨¨©©§¦¨©£¤§Ÿ¥¤¨¤¨¨
'eëå ÷qòúî ביחוד וידעו נשמתו שיצתה עד הדבר את לגמור הספיק ולא חבירו , את והודיע ובא מחברותיה משונה רצפה וראה ¦§©¥§

גנוז. ארון מתרצת ששם הארון. את לראות הותר המקדש בבית נחמן לרב והרי הארון, מקום את להסתיר בקשו השמים שמן הרי

déìהגמרא: øîà,נחמן zøîàרב à÷ äLøbúð לאשה היו דומים ראשון בית בחורבן מהשכינה ישראל שגורשו לאחר - ¨©¥¦§¨§¨¨¨§©§
וב  אליו, חזרה ושוב מבעלה מכן,äLøbúðשנתגרשה לאחר ונשאה בעלה שחזר אף äðBLàøäהאשה, dúaéçì eøæç שבשעת ¦§¨§¨¨§§¦¨¨¨¦¨

להסתכל  שלא במשכן שהיתה לצניעות חזרו הראשון, הבית חורבן לאחר ישראל כך בזה. זה גסים ואין מזה זה שצנועים האירוסין,

בהמשך. שיבואר כפי הראשון, בבית זה היה הכרובים, את רגלים לעולי מראים שהיו שאמר קטינא ורב בארון.

i"yx
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zrlez ea yiy ur lk (d dpyn
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xcde"קח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dn sc migqt(oey`x meil)

ãçàk ïéàaä ïéáeúë éðL úàhçå øéæð äåäc íeMîcalny meyn ± ¦©£¨¨¦§©¨§¥§¦©¨¦§¤¨
,xeqi`l sxhvn xzidy dxezd dxn` z`hg oiprl mb ,xifp oiprl
xeqi`l sxhvn xzidy z`hg oiprae xifp oipra aezkdy `vnpe
,xeqi`l sxhvn xzidy ,cg` oic cnll mi`ad miaezk ipy md

åcg`k mi`ad miaezk ipy lkïéãnìî ïéàla` .dxez ipic x`yl §¥§©§¦
miaezk ipy o`k oi` ,xwirk mrh 'zxyn'n ecnly minkgl
mrhy dxezd lkl df weqtn micnel md okle ,cg`k mi`ad

.xwirk
.xeqi`l sxhvn xzidy z`hga xn`p okid zxxan `xnbd

ixeqi`a xeqi`l sxhvn xzidy xewnd :`xnbd zxxan,øéæð`ed ¨¦
ïøîàc àäxzidy cnll `a 'zxyn' aezkdy lirl epxn`y dn ± ¨©£¨¨

iabl la` ,xeqi`l sxhvnàéä éàî úàhç.ieaixd eze` `ed dn - ©¨©¦
:`xnbd daiynàéðúcz`hg zyxta xn`p ,`ziixaa(k e `xwie), §©§¨

,'åâå 'Lc÷é døNáa òbé øLà ìk'xya e` oileg xya ,xnelk Ÿ£¤¦©¦§¨¨¦§¨
,ycwi z`hgd xyaa rbiy minlyìBëéy xnel ziideléôàm` ¨£¦

äòìa àìda drbp wx `l` ,z`hgd on z`hga zrbepd dkizgd Ÿ¨§¨
,'rbi xy`' xn`p ixdy ,z`hg zyecwa zycwznøîBì ãeîìz©§©

,(Lc÷é) 'døNáa'dkizg dze` ycwzz `ly cnllòìaiL ãò ¦§¨¨¦§¨©¤¦¨©
øNaaaezkd xn`y dne .z`hgd on dly'Lc÷é'epiidúBéäì ©¨¨¦§¨¦§
äBîkrbepd [minly oebk] milw miycw e` oileg xya oic didiy - ¨¨

,z`hgd xya oick [miycw iycw `idy] z`hgd xyaaíàL¤¦
àéä äìeñtxg` leqt e` lebit `idy oebk ,z`hgd,ìñtézs` §¨¦¦¨¥

,dpnn drlay dkizgdàéä äøéLk íàå,z`hgdìëàzdze` §¦§¥¨¦¥¨¥
dpnn drlay dkizgdaL øeîçkoiay xengd xyad oick - ¤¨¤¨

dlile meile dpedk ixkfle dxfrd jeza ,z`hgd `edy zekizgd
,lw cg`e xeng cg` ,mipin ipy yi rlay xyaa `lde .cg`
oebk lwd oick epnn lk`i m`y xnelk ,xengd xg` jled eleke
oney mr dlik`a xzend xyad sxhvi ,zxgnl epnn lk`iy
,xeqi` zifk lk`y aygie ,zifk xeriyl 'xzep' `edy z`hgd
miaezk ipy yiy `vnp .z`hga xeqi`l sxhvn xzidy ixd
xifpn cenll oi` jkld ,xeqi`l sxhvn xzidy cnll mi`ad

.xeqi`l sxhvn xzidy dxezay mixeqi` x`yl
mixeqi` x`yl z`hge xifpn cenild oipr z` zxxan `xnbd

:`xnbd dywn .`aiwr iax zrcle opax zrclïðaøåmixaeqd §©¨¨
,xwirk mrhy micnl 'zxyn'nyénðmzhiyl mb -éåäéðeidi - ©¦¤¡¥

ãçàk ïéàaä ïéáeúë éðL úàhçå øéæð,cg` oic cnll mi`ad ± ¨¦§©¨§¥§¦©¨¦§¤¨
,xwirk mrh oic xn`p mdipyayåcg`k mi`ad miaezk ipy lk §

ïéãnìî ïéàll lkep `le ,dxez ipic x`yllkl xifpn cen ¥§©§¦
:`xnbd zvxzn .xwirk mrhy dxezdéøîàipa exn` - ¨§¦

,opax zrc z` ayiil daiyideäðäexn`py el` miaezk ipy - ©§
,z`hge xifpaéøöéîéëéøö Cepic z` cnll cg` lk mikxvp ± ¦§¦§¦¦

miaezk ipyy llkd z` dfa oi` okle ,[oldl x`aziy itk]
dxezd lkl xifpn cenll xyt`e ,micnln oi` cg`k mi`ad

.xwirk mrhy
àáé÷ò éaøå,xwirk mrhy dxezd lkl xifpn cenll oi`y xaq §©¦£¦¨

c meynéëéøö éàî,miaezkd ipy mikxvp dnl ±áúk éà àîìLa ©§¦¦¦§¨¨¦¨©
úàhça àðîçøoic xn`p did z`hg iabl wx m`y xacd oaen - ©£¨¨§©¨

,xeqi`l sxhvn xziddpéî øéæð øîb àìmileki epiid `l ok` ± Ÿ¨©¨¦¦¨
meyn ,xeqi`l sxhvn xzidy xifpl myn cenllíéLãwî ïéleçc§¦¦¨¨¦

ïðéøîb àìmiycwn [xifp-] oilega xingdl cenll oi`y ± Ÿ¨§¦©
,mixeng eidi miycwy ie`xy oeik ,[z`hg-]àðîçø áBzëì àlà¤¨¦§©£¨¨

øéæða,xifpa xeqi`l sxhvn xzid oic aezkl dxezl did ±éúéúå §¨¦§¥¥
dépéî øBîâúå úàhç,xifpn cnlze z`hg `eaze ±ïéøeqéà ìk àäc ©¨§¦§¦¥§¨¨¦¦

øéæpî øîb à÷ äøBzaLmicnel dxezay mixeqi` lk ixdy ± ¤©¨¨¨©¦¨¦
ick ,z`hga xeqi`l sxhvn xzid oic xn`p jkl `l` ,xifpn
micnln oi`y cg`k mi`ad miaezk ipy z`hge xifp eidiy

.dxezd x`yl
Cì éøîà ïðaøåmi`ad miaezk ipy xifpe z`hg oi` ,jl mixne` ± §©¨¨¨§¦¨

mdipy `l` ,cg`kéëéøö Cøöéîoic cnll cg` lk ,mikxvp ± ¦§¨§¦¦
iabl xn`py weqtd ,xg`úàhçjxvp,øeqéàì óøèöî øzéäì ©¨§¤¥¦§¨¥§¦

åy itl dxezd lkl epnn micnel oi`.øîb àì íéLãwî ïéleç §¦¦¨¨¦Ÿ¨©
'úøLî'ejxvp ,xifp iabl xn`pdïc äzà ïàkîe ,øwéòk íòè ïzéì ¦§©¦¥©©¨¦¨¦¨©¨¨

dlek äøBzä ìëì.xwirk mrhy §¨©¨¨
àáé÷ò éaøåmrhy rinydl icka jxvp epi` 'zxyn' ,jl xne` §©¦£¦¨

,'ycwi'e 'zxyn'e ,mixkp ileribn df oic micnly meyn ,xwirk
eäééåøzexn`p mdipy ±eäì eåäå ,øeqéàì óøèöî øzéäìixde - ©§©§§¤¥¦§¨¥§¦§¨§

mdãçàk ïéàaä ïéáeúë éðL,xeqi`l sxhvn xzidyéðL ìëå §¥§¦©¨¦§¤¨§Ÿ§¥
.ïéãnìî ïéà ãçàk ïéàaä ïéáeúë§¦©¨¦§¤¨¥§©§¦

sxhvn xzidy 'zxyn'n `aiwr iax zyxc lr dywn iy` ax
:xifp ixeqi`a xeqi`làéðúc àä àlà ,àðäk áøì éMà áø déì øîà̈©¥©©¦§©©£¨¤¨¨§©§¨

xifp zyxta xn`p ,`ziixaa epipyy dn ±(c e xacna)øLà ìkî'¦Ÿ£¤
âæ ãòå íépöøçî ïéiä ïôbî äNòé,'lk`i `lãnéìdf weqtéøeqéà ìò ¥¨¤¦¤¤©©¦¥©§©¦§©¨ŸŸ¥¦¥©¦¥

øéæð,mibfe mipvxg oebkäæ íò äæ íéôøèönLaiigl zifk xeriyl ¨¦¤¦§¨§¦¤¦¤
,mzlik` lr xifpd z`àzLäixd ,denzl yi dzrne ±éaøì ©§¨§©¦

àáé÷òs`øzéäå øeqéà[miapre zt oebk]ïéôøèöîdf mr df £¦¨¦§¤¥¦§¨§¦
y df ok m` ,mzlik` lr xifpd z` aiigl zifk xeriyløeqéà¦

øeqéàåmitxhvn [mibfe mipvxg oebk]àéòaéîjxev yi ± §¦¦©§¨
recne ,df mr df mitxhvn mdy `ed oky lk `ld ,eprinydl
mr df mitxhvn xifp ixeqi`y eprinydl weqtd jxved ezrcl

.df
:`xnbd zvxzndéì øîàiax xn`y dn ,iy` axl `pdk ax ¨©¥

y `aiwrøzéäå øeqéàmlke`yk `weec `ed ,df mr df oitxhvn ¦§¤¥
,úçà úáay `ziixaa xn`py dneøeqéàå øeqéàmr df mitxhvn §©©©¦§¦

mlke`yk elit` `ed df,äæ øçà äæaweqtd jxved jkle ¨¤©©¤
.df oic eprinydl

äðùî
,da miyly dxrwd iwcq z` mzeqy wva oica zwqer epzpyn

:d`neh oiprle exeria zaeg oiprläáéøò é÷ãéñaL ÷öadxrw - ¨¥¤§¦§¥£¥¨
,wvad ici lr minezq eidy miwcq da eide wva da miylyíà¦

Léxeriya wvaøòáì áéiç ,ãçà íB÷îa úéfk.wvad z`(àì) íàå ¥©©¦§¨¤¨©¨§©¥§¦
[åàì]wvad eze` ,zifkn zegt `l` cg` mewna oi` m`e -ìèa ¨¨¥

Bèeòéîa.exral aiig epi`e hrend exeriy zngn -ïéðòì ïëå §¦§¥§¦§©
íà ,äàîehädxrwd lraåéìò ãét÷î,awpay wvaa dvex epi` - ©§¨¦©§¦¨¨

`ed ixde dxrwl lha epi` ,myn elhil cnereíàå ,õöBç`ed ¥§¦
Bîei÷a äöBø,myäáéøòk àeä éøä.uveg epi`e ,dnvr ¤§¦£¥¨£¥¨

àøîâ
m` welig yi daixrd iwcqa `vnpd wva oicay ,epzpyna epipy
`vnp daixra mewn dfi`a zxxan `xnbd .zegt e` zifk exeriy

:wva eze`eðL àì ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîàzekizg eid m`y ¨©©§¨¨©§¥Ÿ¨
,mxral aiig cg` mewna zifkn zelecb daixra wvadàlà¤¨

zekizgd eidyk÷fçì ïééeNò ïéàL íB÷îadaixrl liredl - §¨¤¥£¦§©¥
dileya `le dizeptca mdy xnelk ,dkeza mind z` wifgdl

,mind zetq`id mewn myyìáàwvad zekizg eid m`íB÷îa £¨§¨
ïééeNòLmy md÷fçìwifgzy diawp znizql daixrl liredl - ¤£¦§©¥

,dileya xnelk ,dyild in z` dkezaøòáì áéiç Bðéàm` elit` ¥©¨§©¥
ex`yiy mlhia daixrd lra mzqd ony meyn ,wva zifk my yi

.urk miaygpe daixrd sebk eyrp ok m`e ,my
zifk yi m`y] `yixd z` cinrd l`enyy jkn :`xnbd zwiicn
epi`y mewna wvady ote`a wx [xral aiig cg` mewna wva

,wfgl ieyrììkî`tiqa epipyy dny rnyn ±úéfkî úBçôcepi` ¦§¨§¨¦©©¦
y epiid ,xral aiig.øòáì áéiç Bðéà ,÷fçì éeNò ïéàL íB÷îa eléôà£¦§¨¤¥¨§©¥¥©¨§©¥

:l`eny mya zxg` oeyl d`ian `xnbdàôéqà dì éðúîc àkéà¦¨§©§¥¨©¥¨
ly `tiqd lr l`eny xn` dcedi ax ixac z` mipeyy yie -

,dxn`y ,epzpynåàì íàå`ed ,zifk xeriya wva oi` m`e -ìèa §¦¨¨¥
,Bèeòéîajk lreeðL àì ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîàzegty §¦¨©©§¨¨©§¥Ÿ¨

,xral aiig epi` zifknàlà`edyk÷fçì éeNòä íB÷îawifgdl ± ¤¨§¨¤¨§©¥
,daixrl lha zifkn zegt wva eze` f`y ,mind z`ìáà`ed m` £¨
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המשך בעמ' זלח

ezny in` cenr dn sc ± iyily wxtmigqt
íåùî`zkecac Ðiwenc ,opaxl la` .'ek oi`ad oiaezk ipye ,`pngx dazk inp izixg`

xwirk mrhl dil.dinwl yxtnck ,cg`k oi`ad oiaezk ipy eed `l Ðòâé øùà ìë
äøùááz`hga rbpe ,z`hgn daexn ezlik` onfy ,minly e` oileg xya Ð.ycwi Ð

xg` leqt e` lebit oebk ,z`hgd dzid dleqt m`y .denk zeidl :yxtncklqtiz Ð

z`hgd `id dxiyk m`e .dpnn drlay ef s`

`ipdn Ðzrleal`l` dlik`a xeq`l dpnid

xnegk ,day xengkrlapy z`hgdmiptl :da

meile ,dpedk ixkfle ,mirlwd on.cg` dlile

äòìá àì åìéôà ìåëé,dpnn da zrbepd Ð

"ycwi" `pngx xn`w.'ek xnel cenlz Ð

ìëàúÐzrleadda yi ixdy ,day xengk

,lw cg`e xeng cg` ,oipin ipyzkled dlke

.xeqi`l sxhvn xzid :`nl` .xengd xg`

éëéøö êøöéî,edieexz Ð`le ,dinwl yxtnck

`l dixagn cgc .cg`k oi`ad oiaezk ipy eed

`nipc ,sili ivnxcdcn`le jci`l diazk

.xn`w ikd `weec dpin rny dixagn `tli

ïéìåçoicc .miycw oicn ixnb `l ,xingdl Ð

:opiqxb ikd .oixeng zeidl miycwéøîà ïðáøå
éëéøö êøöéî êìmeyn opireny` z`hg Ð

rlai` `l inp i`e ,xeqi`l sxhvn xzidc

xzid zif ivge lebit zif ivg lk` i` ,dleka

zg` zaaxenbip Ð.aiigip miycwac dpin

elit`e ,ikd opixn` `l oixeqi` x`ya ,edine

oilegc .xifpazxyne .opixnb `l miycwnÐ

,xifpa `z` xeqi`l sxhvn xzid ixenb`l e`l

,sili `l mieb ileribnc .xwirk mrh ozil `l`

gcjixhvi`e ,`ed yecidiazknlo`kne .xifpa

.dxezd lkl oc dz`àáé÷ò éáøådil zi` Ð

jixvn `lc ,`ed yecig e`l mieb ilerib`xw

oeik ,`aiwr iaxl ,jkld .xwirk mrhl

sxhvn xzidl zxyn witnc dil zrnyc

xeqi`lxzidl ipd ediieexz jigxk lr Ð

`xw z`hg dil dede ,ez` xeqi`l sxhvn

edl eede ,xifpn xnbinl ivnc ,`xizi

`hiyt ikd meyne .cg`k oi`ad oiaezk ipy

x`y xnb `l `aiwr iaxc opgei iaxl dil

xifpn oixeqi`oiaezk ipyc ,ivn `l `dc Ð

sxhvn xzidl zxyn :xninl `kil `de .edpip

xwirk mrhl z`hge ,xeqi`lileribc Ðmieb

oi`e ,ediipin z`hg xnb ivn `le ,`ed yecig

x`ya xwirk mrh ,ok m`c .oiaezk ipy o`k

?dil `pn oixeqi`mieb ileribn,opixnb `l Ð

miycwndilr ibiltc opaxe .opixnb `l inp Ð

gzeka xfril` iaxcedl zil `nl` ,ilaad

`ziixe`c xwirk mrhzxyn i`dl iwtn Ð

,`aiwr iaxk xeqi`l sxhvn xzidlileribae

ikde .opaxk `ed yecigc edl `xiaq mieb

xn`c o`nl `ki`c ,"xyad lk"a inp opixn`

.opaxc eynn `le enrhøéæð éøåñéà ìò ãîéì
'åëÐedpiliikcnmipvxgloibfe,dlik` `cga

.oitxhvny cnilàáé÷ò éáøì àúùädnl Ð

xeqi` `zyd ,ikdl `xw `pngx azkc il

.'ek oitxhvn xzideäðùîäàîåèä ïéðòì ïëå.`xnba yxtn Ðàøîâ:opiqxb ikd÷æçì éåùòä íå÷îá ìáà ,÷æçì éåùò ïéàù íå÷îá àìà åðù àìllkn .xral aiig epi` Ð

wfgl ieyr oi`y mewna elit` ,zifkn zegtcxral aiig epi` Ðxral aiig cg` mewna zifkc epy `l :yxite Ðoi`y `l` Ðoiwcqdmewn ,daixr ileyazwvdwva `diy ,min

,odizeptca `l` ,mind wfgl daixrl liren dfwna m` la` .wfgl ieyr oi`y mewnod wfgl ieyrd mezifk elit`e .mzdl `xab i`d edpilha `nzqnc ,urk eede ,dabl elha Ð

.xral aiig epi`'åë úéæëî úåçôã ììëîÐ`cenlzewiic`zlinndnwe`c ,l`enyceherina lha okin zegta oizipzn ipzwe .wfgl ieyr oi`y mewna oizipznldpin rny Ð

iblt da `ki`c ab lr s`e .aiyg `l zifkn zegtc`zif`aeh.opiqxb ikd :iaiyg `l ,edpip cg` mewna e`le li`ed Ðøîà ,åèåòéîá ìèá ïëéî úåçô :àôéñà äì éðúîã àëéà
÷æçì éåùò ïéàù íå÷îá ìáà ,÷æçì éåùòä íå÷îá àìà åðù àì :ìàåîù øîà äãåäé áølihan i`cec ab lr s`e .xral aiig wfgl ieyrd mewna elit` zifkc llkn .xral aiig Ð

dilaiygc oeik ,ikd elit` Ð.liha `l Ð`pyilexing `xza.`nwn
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íåùî:mdxa` oa oeyny epiaxl dniz Ð cg`k oi`ad oiaezk ipy z`hge xifp iedc

migaf) "zaexrzd" wxta "lk" yixc `aiwr 'xc ?unge xifp xn`w `l i`n`

.(`,atl`ppg epiaxminlya z`hgd rlap m`e ,minlye z`hga ixiine .oday xnegk :qxb

lenz` hgypyÐminlya z`hgd rlap m`e .dlila lk`p epi`e ,minlyd xnegk lk`p

meid hgypyÐepi`e ,z`hgd xnegk lk`p

cr :xn`c ,dyw `ziixad oeyle .xgnl lk`p

rlapy xzida ixii`c rnyn .dxyaa rlaiy

rnyn ,denk zeidl ycwi :xn`w xcde ,xeqi`a

.xzida rlap xeqi`dy

ïðáøåxeqi`l sxhvn xzidl z`hg jl ixn`

wxta xifpac :wgvi epiax xne` Ð

opaxl z`hge xifp rnyn (a,fl) "oipin dyly"

i`c ,`kixv :mzd xn`wc .xwirk mrhl ediieexz

z`hg `pngx azkÐ.opixnb `l miycwn oileg

xifp `pngx azk i`eÐ,opitli `l xifpn z`hg

.dil xiq` ovxg elit`c ,dixeqi` xingc

ïéúòîùá,`ziixe`c xwirk mrhc rnyn

`zknq` e`lc ,xifpn opitlic

sxhvn xzid` iwl xn`c `aiwr 'xcnc .`id

lk" wxtn dywe .opaxl rnyp ,xifpa xeqi`l

,(a,fq) dxf dcear zkqnne (`,gw oileg) "xyad

.yxetn mye

('a cenrl jiiy)ïàëÐ dyil mewna `ly

`lyc :qxhpewd yxit

xn`c ,dywe .zifkn zegta xaer dyil mewna

ziaa la` ,daixra `l` oxn` `l :onwlÐaiig

.iccd` iltpe spkinc oipnifc meyn ,xral

aiig zifkn zegtc dil wetiz qxhpewd yexitle

:wgvi epiaxl d`xpe !dyil mewna `ly xral

wfgl ieyrd mewncÐmewna oia ,ilkd z` epiid

j` .wfgl oiyer dyil mewna `ly oiae dyil

yegl yiy ,xzei xingdl yi dyil mewna

,dyil ici lr zxg` dqirl dqir dze`n waciy

,dyil mewna zifk ,jkle .mrhd on rlaz e`

wfgl ieyr elit`Ði`cec ab lr s` ,xaer

mewnae ,zifk :`zerixl izxz `ki`c oeik ,elhan

i` ,dyil mewna elit` ,zifkn zegte .dyil

wfgl ieyrÐxac `edy oeikc .opax dia exfb `l

hrenÐke .eilr yeli `ly xenyl lekizifk o

wfgl ieyr i` ,dyil mewna `lyÐ,xaer oi`

dyil mewna `lye zifkn zegt la`Ðelit`

.xzen wfgl dieyr oi`
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,ãçàk ïéàaä ïéáeúë éðL úàhçå øéæð äåäc íeMî¦©£¨¨¦§©¨§¥§¦©¨¦§¤¨
øéæð .ïéãnìî ïéàå¯?àéä éàî úàhç ,ïøîàc àä §¥§©§¦¨¦¨©£©©©¨©¦

"'åâå Lc÷é døNáa òbé øLà ìk" :àéðúc¯ìBëé §©§¨Ÿ£¤¦©¦§¨¨¦§¨¨
"døNáa" :øîBì ãeîìz ,äòìa àì eléôà¯Lc÷é £¦Ÿ¨§¨©§©¦§¨¨¦§¨

¯"Lc÷é" .øNaa òìaiL ãò¯íàL ,äBîk úBéäì ©¤¦¨©©¨¨¦§¨¦§¨¨¤¦
àéä äøéLk íàå ,ìñtéz àéä äìeñt¯øeîçk ìëàz §¨¦¦¨¥§¦§¥¨¦¥¨¥§¨

ïéàaä ïéáeúë éðL úàhçå øéæð éåäéð ,éîð ïðaøå .daL¤¨§©¨©©¦¤¡¥¨¦§©¨§¥§¦©¨¦
éøöéî eäðä :éøîà !ïéãnìî ïéàå ,ãçàkéaøå .éëéøö C §¤¨§¥§©§¦¨§¦¨§¦§¦§¦¦§©¦

úàhça àðîçø áúk éà àîìLa ?éëéøö éàî :àáé÷ò£¦¨©§¦¦¦§¨¨¦¨©©£¨¨§©¨
¯àlà .ïðéøîb àì íéLãwî ïéleçc ,dpéî øéæð øîb àì̈¨©¨¦¦¨§¦¦¨¨¦¨¨§¦©¤¨

,dépéî øBîâúå úàhç éúéúå ,øéæða àðîçø áBzëì¦§©£¨¨§¨¦§¥¥©¨§¦§¦¥
éøîà ïðaøå .øéæpî øîb à÷ äøBzaL ïéøeqéà ìk àäc§¨¨¦¦¤©¨¨¨©¦¨¦§©¨©¨§¦

úàhç ;éëéøö Cøöéî :Cì¯,øeqéàì óøèöî øzéäì ¨¦§©§¦¦©¨§¤¥¦§¨¥§¦
úøLîe .øîb àì íéLãwî ïéleçå¯,øwéòk íòè ïzéì §¦¦¨¨¦¨¨©¦§©¦¥©©§¦¨

àáé÷ò éaøå .dlek äøBzä ìëì ïc äzà ïàkîe¦¨©¨¨§¨©¨¨§©¦£¦¨
¯éðL eäì eåäå ,øeqéàì óøèöî øzéäì eäééåøz©§©§§¤¥¦§¨¥§¦§¨§§¥

ãçàk ïéàaä ïéáeúë éðL ìëå ,ãçàk ïéàaä ïéáeúë§¦©¨¦§¤¨§¨§¥§¦©¨¦§¤¨
àlà :àðäk áøì éLà áø déì øîà .ïéãnìî ïéà¥§©§¦¨©¥©©¦§©¨£¨¤¨
íépöøçî ïéiä ïôbî äNòé øLà ìkî" :àéðúc àä̈§©§¨¦Ÿ£¤¥¨¤¦¤¤©©¦¥©§©¦

"âæ ãòå¯äæ íéôøèönL øéæð éøeqéà ìò ãnéì §©¨¦¥©¦¥¨¦¤¦§¨§¦¤
,ïéôøèöî øzéäå øeqéà àáé÷ò éaøì àzLä .äæ íò¦¤¨§¨§©¦£¦¨¦§¤¥¦§¨§¦

øzéäå øeqéà :déì øîà !?àéòaéî øeqéàå øeqéà¯ ¦§¦¦¨£¨¨©¥¦§¤¥
øeqéàå øeqéà ,úçà úáa¯.äæ øçà äæaäðùî §©©©¦§¦¨¤©©¤

ãçà íB÷îa úéfk Lé íà ,äáéøò é÷ãéñaL ÷öä¥¤§¦§¥£¥¨¦¥©©¦§¨¤¨
¯àì íàå ,øòáì áéiç¯ïéðòì ïëå .Bèeòéîa ìèa ©¨§¨¥§¦Ÿ¨¥§¦§¥§¦§©

åéìò ãét÷î íà ,äàîehä¯Bîei÷a äöBø íàå ,õöBç ©§¨¦©§¦¨¨¥§¦¤§¦
¯.äáéøòk àeä éøäàøîâøîà äãeäé áø øîà £¥¨£¥¨¨©©§¨¨©

,÷fçì ïééeNò ïéàL íB÷îa àlà eðL àì :ìàeîL§¥Ÿ¨¤¨¦§¤¥£¦§©¥
÷fçì ïééeNòL íB÷îa ìáà¯ììkî .øòáì áéiç Bðéà £¨¦§¤£¦§©¥¥©¨§¨¥¦§¨

÷fçì éeNò ïéàL íB÷îa eléôà ,úéfkî úBçôc¯Bðéà §¨¦©©¦£¦¦§¤¥¨§©¥¥
ìèa åàì íàå" :àôéqà dì éðúîc àkéà .øòáì áéiç©¨§¨¥¦¨§©§¥¨©¥¨§¦¨¨¥

íB÷îa ìáà ,÷fçì éeNòä íB÷îa àlà eðL àì :ìàeîL øîà äãeäé áø øîà ."Bèeòéîa§¦¨©©§¨¨©§¥Ÿ¨¤¨¦§¤¨§©¥£¨¦§
÷fçì éeNò ïéàL¯÷fçì éeNòä íB÷îa eléôà ,úéfëc ììkî .øòáì áéiç¯.øòáì áéiç ¤¥¨§©¥©¨§¨¥¦§¨§©©¦£¦¦§¤¨§©¥©¨§¨¥

,äáéøò é÷ãéñaL ÷öa :àn÷ àðMéìk àéðz .àøúa àðMéìk àéðz ,àn÷ àðMéìk àéðz©§¨§¦¨¨©¨©§¨§¦¨¨©§¨©§¨§¦¨¨©¨¨¥¤§¦§¥£¥¨
÷fçì éeNòä íB÷îa¯÷fçì éeNò ïéàL íB÷îáe .øáBò Bðéàå ,õöBç Bðéà¯.øáBòå õöBç ¦§¤¨§©¥¥¥§¥¥¦§¤¥¨§©¥¥§¥
íéøeîà íéøác äna¯÷fçì éeNò ïéàL íB÷îa eléôà ,úéfkî úBçôa ìáà ,úéfëa¯ ©¤§¨¦£¦§©©¦£¨§¨¦©©¦£¦¦§¤¥¨§©¥

÷fçì éeNòä íB÷îa ,äáéøò é÷ãéñaL ÷öa :àøúa àðMéìk àéðúå .øáBò Bðéàå õöBç Bðéà¥¥§¥¥§©§¨§¦¨¨©§¨¨¥¤§¦§¥£¥¨¦§¤¨§©¥
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קט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dn sc migqt(oey`x meil)

ãçàk ïéàaä ïéáeúë éðL úàhçå øéæð äåäc íeMîcalny meyn ± ¦©£¨¨¦§©¨§¥§¦©¨¦§¤¨
,xeqi`l sxhvn xzidy dxezd dxn` z`hg oiprl mb ,xifp oiprl
xeqi`l sxhvn xzidy z`hg oiprae xifp oipra aezkdy `vnpe
,xeqi`l sxhvn xzidy ,cg` oic cnll mi`ad miaezk ipy md

åcg`k mi`ad miaezk ipy lkïéãnìî ïéàla` .dxez ipic x`yl §¥§©§¦
miaezk ipy o`k oi` ,xwirk mrh 'zxyn'n ecnly minkgl
mrhy dxezd lkl df weqtn micnel md okle ,cg`k mi`ad

.xwirk
.xeqi`l sxhvn xzidy z`hga xn`p okid zxxan `xnbd

ixeqi`a xeqi`l sxhvn xzidy xewnd :`xnbd zxxan,øéæð`ed ¨¦
ïøîàc àäxzidy cnll `a 'zxyn' aezkdy lirl epxn`y dn ± ¨©£¨¨

iabl la` ,xeqi`l sxhvnàéä éàî úàhç.ieaixd eze` `ed dn - ©¨©¦
:`xnbd daiynàéðúcz`hg zyxta xn`p ,`ziixaa(k e `xwie), §©§¨

,'åâå 'Lc÷é døNáa òbé øLà ìk'xya e` oileg xya ,xnelk Ÿ£¤¦©¦§¨¨¦§¨
,ycwi z`hgd xyaa rbiy minlyìBëéy xnel ziideléôàm` ¨£¦

äòìa àìda drbp wx `l` ,z`hgd on z`hga zrbepd dkizgd Ÿ¨§¨
,'rbi xy`' xn`p ixdy ,z`hg zyecwa zycwznøîBì ãeîìz©§©

,(Lc÷é) 'døNáa'dkizg dze` ycwzz `ly cnllòìaiL ãò ¦§¨¨¦§¨©¤¦¨©
øNaaaezkd xn`y dne .z`hgd on dly'Lc÷é'epiidúBéäì ©¨¨¦§¨¦§
äBîkrbepd [minly oebk] milw miycw e` oileg xya oic didiy - ¨¨

,z`hgd xya oick [miycw iycw `idy] z`hgd xyaaíàL¤¦
àéä äìeñtxg` leqt e` lebit `idy oebk ,z`hgd,ìñtézs` §¨¦¦¨¥

,dpnn drlay dkizgdàéä äøéLk íàå,z`hgdìëàzdze` §¦§¥¨¦¥¨¥
dpnn drlay dkizgdaL øeîçkoiay xengd xyad oick - ¤¨¤¨

dlile meile dpedk ixkfle dxfrd jeza ,z`hgd `edy zekizgd
,lw cg`e xeng cg` ,mipin ipy yi rlay xyaa `lde .cg`
oebk lwd oick epnn lk`i m`y xnelk ,xengd xg` jled eleke
oney mr dlik`a xzend xyad sxhvi ,zxgnl epnn lk`iy
,xeqi` zifk lk`y aygie ,zifk xeriyl 'xzep' `edy z`hgd
miaezk ipy yiy `vnp .z`hga xeqi`l sxhvn xzidy ixd
xifpn cenll oi` jkld ,xeqi`l sxhvn xzidy cnll mi`ad

.xeqi`l sxhvn xzidy dxezay mixeqi` x`yl
mixeqi` x`yl z`hge xifpn cenild oipr z` zxxan `xnbd

:`xnbd dywn .`aiwr iax zrcle opax zrclïðaøåmixaeqd §©¨¨
,xwirk mrhy micnl 'zxyn'nyénðmzhiyl mb -éåäéðeidi - ©¦¤¡¥

ãçàk ïéàaä ïéáeúë éðL úàhçå øéæð,cg` oic cnll mi`ad ± ¨¦§©¨§¥§¦©¨¦§¤¨
,xwirk mrh oic xn`p mdipyayåcg`k mi`ad miaezk ipy lk §

ïéãnìî ïéàll lkep `le ,dxez ipic x`yllkl xifpn cen ¥§©§¦
:`xnbd zvxzn .xwirk mrhy dxezdéøîàipa exn` - ¨§¦

,opax zrc z` ayiil daiyideäðäexn`py el` miaezk ipy - ©§
,z`hge xifpaéøöéîéëéøö Cepic z` cnll cg` lk mikxvp ± ¦§¦§¦¦

miaezk ipyy llkd z` dfa oi` okle ,[oldl x`aziy itk]
dxezd lkl xifpn cenll xyt`e ,micnln oi` cg`k mi`ad

.xwirk mrhy
àáé÷ò éaøå,xwirk mrhy dxezd lkl xifpn cenll oi`y xaq §©¦£¦¨

c meynéëéøö éàî,miaezkd ipy mikxvp dnl ±áúk éà àîìLa ©§¦¦¦§¨¨¦¨©
úàhça àðîçøoic xn`p did z`hg iabl wx m`y xacd oaen - ©£¨¨§©¨

,xeqi`l sxhvn xziddpéî øéæð øîb àìmileki epiid `l ok` ± Ÿ¨©¨¦¦¨
meyn ,xeqi`l sxhvn xzidy xifpl myn cenllíéLãwî ïéleçc§¦¦¨¨¦

ïðéøîb àìmiycwn [xifp-] oilega xingdl cenll oi`y ± Ÿ¨§¦©
,mixeng eidi miycwy ie`xy oeik ,[z`hg-]àðîçø áBzëì àlà¤¨¦§©£¨¨

øéæða,xifpa xeqi`l sxhvn xzid oic aezkl dxezl did ±éúéúå §¨¦§¥¥
dépéî øBîâúå úàhç,xifpn cnlze z`hg `eaze ±ïéøeqéà ìk àäc ©¨§¦§¦¥§¨¨¦¦

øéæpî øîb à÷ äøBzaLmicnel dxezay mixeqi` lk ixdy ± ¤©¨¨¨©¦¨¦
ick ,z`hga xeqi`l sxhvn xzid oic xn`p jkl `l` ,xifpn
micnln oi`y cg`k mi`ad miaezk ipy z`hge xifp eidiy

.dxezd x`yl
Cì éøîà ïðaøåmi`ad miaezk ipy xifpe z`hg oi` ,jl mixne` ± §©¨¨¨§¦¨

mdipy `l` ,cg`kéëéøö Cøöéîoic cnll cg` lk ,mikxvp ± ¦§¨§¦¦
iabl xn`py weqtd ,xg`úàhçjxvp,øeqéàì óøèöî øzéäì ©¨§¤¥¦§¨¥§¦

åy itl dxezd lkl epnn micnel oi`.øîb àì íéLãwî ïéleç §¦¦¨¨¦Ÿ¨©
'úøLî'ejxvp ,xifp iabl xn`pdïc äzà ïàkîe ,øwéòk íòè ïzéì ¦§©¦¥©©¨¦¨¦¨©¨¨

dlek äøBzä ìëì.xwirk mrhy §¨©¨¨
àáé÷ò éaøåmrhy rinydl icka jxvp epi` 'zxyn' ,jl xne` §©¦£¦¨

,'ycwi'e 'zxyn'e ,mixkp ileribn df oic micnly meyn ,xwirk
eäééåøzexn`p mdipy ±eäì eåäå ,øeqéàì óøèöî øzéäìixde - ©§©§§¤¥¦§¨¥§¦§¨§

mdãçàk ïéàaä ïéáeúë éðL,xeqi`l sxhvn xzidyéðL ìëå §¥§¦©¨¦§¤¨§Ÿ§¥
.ïéãnìî ïéà ãçàk ïéàaä ïéáeúë§¦©¨¦§¤¨¥§©§¦

sxhvn xzidy 'zxyn'n `aiwr iax zyxc lr dywn iy` ax
:xifp ixeqi`a xeqi`làéðúc àä àlà ,àðäk áøì éMà áø déì øîà̈©¥©©¦§©©£¨¤¨¨§©§¨

xifp zyxta xn`p ,`ziixaa epipyy dn ±(c e xacna)øLà ìkî'¦Ÿ£¤
âæ ãòå íépöøçî ïéiä ïôbî äNòé,'lk`i `lãnéìdf weqtéøeqéà ìò ¥¨¤¦¤¤©©¦¥©§©¦§©¨ŸŸ¥¦¥©¦¥

øéæð,mibfe mipvxg oebkäæ íò äæ íéôøèönLaiigl zifk xeriyl ¨¦¤¦§¨§¦¤¦¤
,mzlik` lr xifpd z`àzLäixd ,denzl yi dzrne ±éaøì ©§¨§©¦

àáé÷òs`øzéäå øeqéà[miapre zt oebk]ïéôøèöîdf mr df £¦¨¦§¤¥¦§¨§¦
y df ok m` ,mzlik` lr xifpd z` aiigl zifk xeriyløeqéà¦

øeqéàåmitxhvn [mibfe mipvxg oebk]àéòaéîjxev yi ± §¦¦©§¨
recne ,df mr df mitxhvn mdy `ed oky lk `ld ,eprinydl
mr df mitxhvn xifp ixeqi`y eprinydl weqtd jxved ezrcl

.df
:`xnbd zvxzndéì øîàiax xn`y dn ,iy` axl `pdk ax ¨©¥

y `aiwrøzéäå øeqéàmlke`yk `weec `ed ,df mr df oitxhvn ¦§¤¥
,úçà úáay `ziixaa xn`py dneøeqéàå øeqéàmr df mitxhvn §©©©¦§¦

mlke`yk elit` `ed df,äæ øçà äæaweqtd jxved jkle ¨¤©©¤
.df oic eprinydl

äðùî
,da miyly dxrwd iwcq z` mzeqy wva oica zwqer epzpyn

:d`neh oiprle exeria zaeg oiprläáéøò é÷ãéñaL ÷öadxrw - ¨¥¤§¦§¥£¥¨
,wvad ici lr minezq eidy miwcq da eide wva da miylyíà¦

Léxeriya wvaøòáì áéiç ,ãçà íB÷îa úéfk.wvad z`(àì) íàå ¥©©¦§¨¤¨©¨§©¥§¦
[åàì]wvad eze` ,zifkn zegt `l` cg` mewna oi` m`e -ìèa ¨¨¥

Bèeòéîa.exral aiig epi`e hrend exeriy zngn -ïéðòì ïëå §¦§¥§¦§©
íà ,äàîehädxrwd lraåéìò ãét÷î,awpay wvaa dvex epi` - ©§¨¦©§¦¨¨

`ed ixde dxrwl lha epi` ,myn elhil cnereíàå ,õöBç`ed ¥§¦
Bîei÷a äöBø,myäáéøòk àeä éøä.uveg epi`e ,dnvr ¤§¦£¥¨£¥¨

àøîâ
m` welig yi daixrd iwcqa `vnpd wva oicay ,epzpyna epipy
`vnp daixra mewn dfi`a zxxan `xnbd .zegt e` zifk exeriy

:wva eze`eðL àì ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîàzekizg eid m`y ¨©©§¨¨©§¥Ÿ¨
,mxral aiig cg` mewna zifkn zelecb daixra wvadàlà¤¨

zekizgd eidyk÷fçì ïééeNò ïéàL íB÷îadaixrl liredl - §¨¤¥£¦§©¥
dileya `le dizeptca mdy xnelk ,dkeza mind z` wifgdl

,mind zetq`id mewn myyìáàwvad zekizg eid m`íB÷îa £¨§¨
ïééeNòLmy md÷fçìwifgzy diawp znizql daixrl liredl - ¤£¦§©¥

,dileya xnelk ,dyild in z` dkezaøòáì áéiç Bðéàm` elit` ¥©¨§©¥
ex`yiy mlhia daixrd lra mzqd ony meyn ,wva zifk my yi

.urk miaygpe daixrd sebk eyrp ok m`e ,my
zifk yi m`y] `yixd z` cinrd l`enyy jkn :`xnbd zwiicn
epi`y mewna wvady ote`a wx [xral aiig cg` mewna wva

,wfgl ieyrììkî`tiqa epipyy dny rnyn ±úéfkî úBçôcepi` ¦§¨§¨¦©©¦
y epiid ,xral aiig.øòáì áéiç Bðéà ,÷fçì éeNò ïéàL íB÷îa eléôà£¦§¨¤¥¨§©¥¥©¨§©¥

:l`eny mya zxg` oeyl d`ian `xnbdàôéqà dì éðúîc àkéà¦¨§©§¥¨©¥¨
ly `tiqd lr l`eny xn` dcedi ax ixac z` mipeyy yie -

,dxn`y ,epzpynåàì íàå`ed ,zifk xeriya wva oi` m`e -ìèa §¦¨¨¥
,Bèeòéîajk lreeðL àì ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîàzegty §¦¨©©§¨¨©§¥Ÿ¨

,xral aiig epi` zifknàlà`edyk÷fçì éeNòä íB÷îawifgdl ± ¤¨§¨¤¨§©¥
,daixrl lha zifkn zegt wva eze` f`y ,mind z`ìáà`ed m` £¨
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המשך בעמ' זלח

ezny in` cenr dn sc ± iyily wxtmigqt
íåùî`zkecac Ðiwenc ,opaxl la` .'ek oi`ad oiaezk ipye ,`pngx dazk inp izixg`

xwirk mrhl dil.dinwl yxtnck ,cg`k oi`ad oiaezk ipy eed `l Ðòâé øùà ìë
äøùááz`hga rbpe ,z`hgn daexn ezlik` onfy ,minly e` oileg xya Ð.ycwi Ð

xg` leqt e` lebit oebk ,z`hgd dzid dleqt m`y .denk zeidl :yxtncklqtiz Ð

z`hgd `id dxiyk m`e .dpnn drlay ef s`

`ipdn Ðzrleal`l` dlik`a xeq`l dpnid

xnegk ,day xengkrlapy z`hgdmiptl :da

meile ,dpedk ixkfle ,mirlwd on.cg` dlile

äòìá àì åìéôà ìåëé,dpnn da zrbepd Ð

"ycwi" `pngx xn`w.'ek xnel cenlz Ð

ìëàúÐzrleadda yi ixdy ,day xengk

,lw cg`e xeng cg` ,oipin ipyzkled dlke

.xeqi`l sxhvn xzid :`nl` .xengd xg`

éëéøö êøöéî,edieexz Ð`le ,dinwl yxtnck

`l dixagn cgc .cg`k oi`ad oiaezk ipy eed

`nipc ,sili ivnxcdcn`le jci`l diazk

.xn`w ikd `weec dpin rny dixagn `tli

ïéìåçoicc .miycw oicn ixnb `l ,xingdl Ð

:opiqxb ikd .oixeng zeidl miycwéøîà ïðáøå
éëéøö êøöéî êìmeyn opireny` z`hg Ð

rlai` `l inp i`e ,xeqi`l sxhvn xzidc

xzid zif ivge lebit zif ivg lk` i` ,dleka

zg` zaaxenbip Ð.aiigip miycwac dpin

elit`e ,ikd opixn` `l oixeqi` x`ya ,edine

oilegc .xifpazxyne .opixnb `l miycwnÐ

,xifpa `z` xeqi`l sxhvn xzid ixenb`l e`l

,sili `l mieb ileribnc .xwirk mrh ozil `l`

gcjixhvi`e ,`ed yecidiazknlo`kne .xifpa

.dxezd lkl oc dz`àáé÷ò éáøådil zi` Ð

jixvn `lc ,`ed yecig e`l mieb ilerib`xw

oeik ,`aiwr iaxl ,jkld .xwirk mrhl

sxhvn xzidl zxyn witnc dil zrnyc

xeqi`lxzidl ipd ediieexz jigxk lr Ð

`xw z`hg dil dede ,ez` xeqi`l sxhvn

edl eede ,xifpn xnbinl ivnc ,`xizi

`hiyt ikd meyne .cg`k oi`ad oiaezk ipy

x`y xnb `l `aiwr iaxc opgei iaxl dil

xifpn oixeqi`oiaezk ipyc ,ivn `l `dc Ð

sxhvn xzidl zxyn :xninl `kil `de .edpip

xwirk mrhl z`hge ,xeqi`lileribc Ðmieb

oi`e ,ediipin z`hg xnb ivn `le ,`ed yecig

x`ya xwirk mrh ,ok m`c .oiaezk ipy o`k

?dil `pn oixeqi`mieb ileribn,opixnb `l Ð

miycwndilr ibiltc opaxe .opixnb `l inp Ð

gzeka xfril` iaxcedl zil `nl` ,ilaad

`ziixe`c xwirk mrhzxyn i`dl iwtn Ð

,`aiwr iaxk xeqi`l sxhvn xzidlileribae

ikde .opaxk `ed yecigc edl `xiaq mieb

xn`c o`nl `ki`c ,"xyad lk"a inp opixn`

.opaxc eynn `le enrhøéæð éøåñéà ìò ãîéì
'åëÐedpiliikcnmipvxgloibfe,dlik` `cga

.oitxhvny cnilàáé÷ò éáøì àúùädnl Ð

xeqi` `zyd ,ikdl `xw `pngx azkc il

.'ek oitxhvn xzideäðùîäàîåèä ïéðòì ïëå.`xnba yxtn Ðàøîâ:opiqxb ikd÷æçì éåùòä íå÷îá ìáà ,÷æçì éåùò ïéàù íå÷îá àìà åðù àìllkn .xral aiig epi` Ð

wfgl ieyr oi`y mewna elit` ,zifkn zegtcxral aiig epi` Ðxral aiig cg` mewna zifkc epy `l :yxite Ðoi`y `l` Ðoiwcqdmewn ,daixr ileyazwvdwva `diy ,min

,odizeptca `l` ,mind wfgl daixrl liren dfwna m` la` .wfgl ieyr oi`y mewnod wfgl ieyrd mezifk elit`e .mzdl `xab i`d edpilha `nzqnc ,urk eede ,dabl elha Ð

.xral aiig epi`'åë úéæëî úåçôã ììëîÐ`cenlzewiic`zlinndnwe`c ,l`enyceherina lha okin zegta oizipzn ipzwe .wfgl ieyr oi`y mewna oizipznldpin rny Ð

iblt da `ki`c ab lr s`e .aiyg `l zifkn zegtc`zif`aeh.opiqxb ikd :iaiyg `l ,edpip cg` mewna e`le li`ed Ðøîà ,åèåòéîá ìèá ïëéî úåçô :àôéñà äì éðúîã àëéà
÷æçì éåùò ïéàù íå÷îá ìáà ,÷æçì éåùòä íå÷îá àìà åðù àì :ìàåîù øîà äãåäé áølihan i`cec ab lr s`e .xral aiig wfgl ieyrd mewna elit` zifkc llkn .xral aiig Ð

dilaiygc oeik ,ikd elit` Ð.liha `l Ð`pyilexing `xza.`nwn
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íåùî:mdxa` oa oeyny epiaxl dniz Ð cg`k oi`ad oiaezk ipy z`hge xifp iedc

migaf) "zaexrzd" wxta "lk" yixc `aiwr 'xc ?unge xifp xn`w `l i`n`

.(`,atl`ppg epiaxminlya z`hgd rlap m`e ,minlye z`hga ixiine .oday xnegk :qxb

lenz` hgypyÐminlya z`hgd rlap m`e .dlila lk`p epi`e ,minlyd xnegk lk`p

meid hgypyÐepi`e ,z`hgd xnegk lk`p

cr :xn`c ,dyw `ziixad oeyle .xgnl lk`p

rlapy xzida ixii`c rnyn .dxyaa rlaiy

rnyn ,denk zeidl ycwi :xn`w xcde ,xeqi`a

.xzida rlap xeqi`dy

ïðáøåxeqi`l sxhvn xzidl z`hg jl ixn`

wxta xifpac :wgvi epiax xne` Ð

opaxl z`hge xifp rnyn (a,fl) "oipin dyly"

i`c ,`kixv :mzd xn`wc .xwirk mrhl ediieexz

z`hg `pngx azkÐ.opixnb `l miycwn oileg

xifp `pngx azk i`eÐ,opitli `l xifpn z`hg

.dil xiq` ovxg elit`c ,dixeqi` xingc

ïéúòîùá,`ziixe`c xwirk mrhc rnyn

`zknq` e`lc ,xifpn opitlic

sxhvn xzid` iwl xn`c `aiwr 'xcnc .`id

lk" wxtn dywe .opaxl rnyp ,xifpa xeqi`l

,(a,fq) dxf dcear zkqnne (`,gw oileg) "xyad

.yxetn mye

('a cenrl jiiy)ïàëÐ dyil mewna `ly

`lyc :qxhpewd yxit

xn`c ,dywe .zifkn zegta xaer dyil mewna

ziaa la` ,daixra `l` oxn` `l :onwlÐaiig

.iccd` iltpe spkinc oipnifc meyn ,xral

aiig zifkn zegtc dil wetiz qxhpewd yexitle

:wgvi epiaxl d`xpe !dyil mewna `ly xral

wfgl ieyrd mewncÐmewna oia ,ilkd z` epiid

j` .wfgl oiyer dyil mewna `ly oiae dyil

yegl yiy ,xzei xingdl yi dyil mewna

,dyil ici lr zxg` dqirl dqir dze`n waciy

,dyil mewna zifk ,jkle .mrhd on rlaz e`

wfgl ieyr elit`Ði`cec ab lr s` ,xaer

mewnae ,zifk :`zerixl izxz `ki`c oeik ,elhan

i` ,dyil mewna elit` ,zifkn zegte .dyil

wfgl ieyrÐxac `edy oeikc .opax dia exfb `l

hrenÐke .eilr yeli `ly xenyl lekizifk o

wfgl ieyr i` ,dyil mewna `lyÐ,xaer oi`

dyil mewna `lye zifkn zegt la`Ðelit`

.xzen wfgl dieyr oi`
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,ãçàk ïéàaä ïéáeúë éðL úàhçå øéæð äåäc íeMî¦©£¨¨¦§©¨§¥§¦©¨¦§¤¨
øéæð .ïéãnìî ïéàå¯?àéä éàî úàhç ,ïøîàc àä §¥§©§¦¨¦¨©£©©©¨©¦

"'åâå Lc÷é døNáa òbé øLà ìk" :àéðúc¯ìBëé §©§¨Ÿ£¤¦©¦§¨¨¦§¨¨
"døNáa" :øîBì ãeîìz ,äòìa àì eléôà¯Lc÷é £¦Ÿ¨§¨©§©¦§¨¨¦§¨

¯"Lc÷é" .øNaa òìaiL ãò¯íàL ,äBîk úBéäì ©¤¦¨©©¨¨¦§¨¦§¨¨¤¦
àéä äøéLk íàå ,ìñtéz àéä äìeñt¯øeîçk ìëàz §¨¦¦¨¥§¦§¥¨¦¥¨¥§¨

ïéàaä ïéáeúë éðL úàhçå øéæð éåäéð ,éîð ïðaøå .daL¤¨§©¨©©¦¤¡¥¨¦§©¨§¥§¦©¨¦
éøöéî eäðä :éøîà !ïéãnìî ïéàå ,ãçàkéaøå .éëéøö C §¤¨§¥§©§¦¨§¦¨§¦§¦§¦¦§©¦

úàhça àðîçø áúk éà àîìLa ?éëéøö éàî :àáé÷ò£¦¨©§¦¦¦§¨¨¦¨©©£¨¨§©¨
¯àlà .ïðéøîb àì íéLãwî ïéleçc ,dpéî øéæð øîb àì̈¨©¨¦¦¨§¦¦¨¨¦¨¨§¦©¤¨

,dépéî øBîâúå úàhç éúéúå ,øéæða àðîçø áBzëì¦§©£¨¨§¨¦§¥¥©¨§¦§¦¥
éøîà ïðaøå .øéæpî øîb à÷ äøBzaL ïéøeqéà ìk àäc§¨¨¦¦¤©¨¨¨©¦¨¦§©¨©¨§¦

úàhç ;éëéøö Cøöéî :Cì¯,øeqéàì óøèöî øzéäì ¨¦§©§¦¦©¨§¤¥¦§¨¥§¦
úøLîe .øîb àì íéLãwî ïéleçå¯,øwéòk íòè ïzéì §¦¦¨¨¦¨¨©¦§©¦¥©©§¦¨

àáé÷ò éaøå .dlek äøBzä ìëì ïc äzà ïàkîe¦¨©¨¨§¨©¨¨§©¦£¦¨
¯éðL eäì eåäå ,øeqéàì óøèöî øzéäì eäééåøz©§©§§¤¥¦§¨¥§¦§¨§§¥

ãçàk ïéàaä ïéáeúë éðL ìëå ,ãçàk ïéàaä ïéáeúë§¦©¨¦§¤¨§¨§¥§¦©¨¦§¤¨
àlà :àðäk áøì éLà áø déì øîà .ïéãnìî ïéà¥§©§¦¨©¥©©¦§©¨£¨¤¨
íépöøçî ïéiä ïôbî äNòé øLà ìkî" :àéðúc àä̈§©§¨¦Ÿ£¤¥¨¤¦¤¤©©¦¥©§©¦

"âæ ãòå¯äæ íéôøèönL øéæð éøeqéà ìò ãnéì §©¨¦¥©¦¥¨¦¤¦§¨§¦¤
,ïéôøèöî øzéäå øeqéà àáé÷ò éaøì àzLä .äæ íò¦¤¨§¨§©¦£¦¨¦§¤¥¦§¨§¦

øzéäå øeqéà :déì øîà !?àéòaéî øeqéàå øeqéà¯ ¦§¦¦¨£¨¨©¥¦§¤¥
øeqéàå øeqéà ,úçà úáa¯.äæ øçà äæaäðùî §©©©¦§¦¨¤©©¤

ãçà íB÷îa úéfk Lé íà ,äáéøò é÷ãéñaL ÷öä¥¤§¦§¥£¥¨¦¥©©¦§¨¤¨
¯àì íàå ,øòáì áéiç¯ïéðòì ïëå .Bèeòéîa ìèa ©¨§¨¥§¦Ÿ¨¥§¦§¥§¦§©

åéìò ãét÷î íà ,äàîehä¯Bîei÷a äöBø íàå ,õöBç ©§¨¦©§¦¨¨¥§¦¤§¦
¯.äáéøòk àeä éøäàøîâøîà äãeäé áø øîà £¥¨£¥¨¨©©§¨¨©

,÷fçì ïééeNò ïéàL íB÷îa àlà eðL àì :ìàeîL§¥Ÿ¨¤¨¦§¤¥£¦§©¥
÷fçì ïééeNòL íB÷îa ìáà¯ììkî .øòáì áéiç Bðéà £¨¦§¤£¦§©¥¥©¨§¨¥¦§¨

÷fçì éeNò ïéàL íB÷îa eléôà ,úéfkî úBçôc¯Bðéà §¨¦©©¦£¦¦§¤¥¨§©¥¥
ìèa åàì íàå" :àôéqà dì éðúîc àkéà .øòáì áéiç©¨§¨¥¦¨§©§¥¨©¥¨§¦¨¨¥

íB÷îa ìáà ,÷fçì éeNòä íB÷îa àlà eðL àì :ìàeîL øîà äãeäé áø øîà ."Bèeòéîa§¦¨©©§¨¨©§¥Ÿ¨¤¨¦§¤¨§©¥£¨¦§
÷fçì éeNò ïéàL¯÷fçì éeNòä íB÷îa eléôà ,úéfëc ììkî .øòáì áéiç¯.øòáì áéiç ¤¥¨§©¥©¨§¨¥¦§¨§©©¦£¦¦§¤¨§©¥©¨§¨¥

,äáéøò é÷ãéñaL ÷öa :àn÷ àðMéìk àéðz .àøúa àðMéìk àéðz ,àn÷ àðMéìk àéðz©§¨§¦¨¨©¨©§¨§¦¨¨©§¨©§¨§¦¨¨©¨¨¥¤§¦§¥£¥¨
÷fçì éeNòä íB÷îa¯÷fçì éeNò ïéàL íB÷îáe .øáBò Bðéàå ,õöBç Bðéà¯.øáBòå õöBç ¦§¤¨§©¥¥¥§¥¥¦§¤¥¨§©¥¥§¥
íéøeîà íéøác äna¯÷fçì éeNò ïéàL íB÷îa eléôà ,úéfkî úBçôa ìáà ,úéfëa¯ ©¤§¨¦£¦§©©¦£¨§¨¦©©¦£¦¦§¤¥¨§©¥

÷fçì éeNòä íB÷îa ,äáéøò é÷ãéñaL ÷öa :àøúa àðMéìk àéðúå .øáBò Bðéàå õöBç Bðéà¥¥§¥¥§©§¨§¦¨¨©§¨¨¥¤§¦§¥£¥¨¦§¤¨§©¥
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פסחים. פרק שלישי - אלו עוברין דף מה עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
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eznyקי ina cenr dn sc ± iyily wxtmigqt
õöåç åðéà.daixr iabl lihac ,dliahdl `ae z`nhp m` Ðøáåò åðéàåung oiprl Ð

.gqtaíéøåîà íéøáã äîá`pyilk epiide .zifka xaer wfgl ieyr oi`y mewnac Ð

dnwe`c ,`nwzifkac ,ikd inp da ipzw ,wfgl ieyr oi`ya oizipznlzegtae ,xaer

wfgl ieyr i` la` .lha zifkn.lha zifk elit` Ðàúøéîç éî÷î àúìé÷,`ziinw Ð

.dpyn dpi`cøîà óñåé áøediiexz Ðepzi`

.ikda ibilte edpip i`pze ,od dpyne ,`yxcn ia

àîìòî êì úì÷ù éàðúi`pz zgkyn `lc Ð

.dpyn dpi`c ,"inq" zxn`wc ,ikda ibiltc

úôåë.o"ehn Ðäãçééù,äáéùéì.opiqxbzteke

ztek :`ki` `aeh zexdh xcqae .`ed xac my

.oa` ly zteke ,ur lyäìèá`ki` :`nl` Ð

dl lihan ikn ,zifk elit` dil `xiaqcÐ

mewna inp ipzwc `ziinw oizipzne .lha

lha zifk elit` wfgl ieyrdoa oerny iax Ð

dpi`c oeikc ,`id xfrl`dlik`l zniiewn

.dlhaúéæë úöøú,wfgl ieyrd mewnay Ð

.`id oerny iaxcúéæëî úåçôoi`y mewna Ð

eywc .wfgl ieyrs` ipz `ziinwc .iccd` inp

,xral aiig oi` wfgl ieyr oi`y mewna

in wfgl ieyr oi`y mewna aiig ipz `ziixzae

oerny iaxl dil opirny `l `d ?zvxz `w

la` ,dlik`l zniiewn dpi`ya `l` lwinc

dlik`l zniiewnaoia dil ipyc opirny `l Ð

.zifkn zegtl zifkïá ïåòîù éáø àäå àä àìà
àìù ïàë äùéì íå÷îá ïàë àéù÷ àìå øæòìà

äùéì íå÷îámewn ixw `l `ziixza oizipzn Ð

dyil mewn epi`y mewn `l` wfgl ieyr oi`y

zeptc la` .dpeilrd dty oebk ,llkixw Ð

.wfgl ieyrd mewnzeptc s` ixw `ziinwe

mewnac ab lr s`e ,wfgl ieyr oi`y mewn

wfgl ieyrd mewne .`ed dyil.miiley ixw Ð

oebk ,wfgl ieyrd mewna :`nw `pz xn`w ikde

oilawny miileymind z`epi` zifk elit` Ð

,zeptc oebk ,min wfgl ieyr epi`y mewn .xaer

min mewn e`le `ed dyil mewncuveg Ð

zeptca elit` ,zifkn zegte .xaereepi` inp

dqir wfgl `zxet ipdnc oeikc ,uveg

oitytynykoiylemy`lyae .liha Ðmewna

dpeilr dty oebk ,dyil`pz i`d ixii` `l Ð

`l zifkn zegt elit`c da `ed dcene ,icin

ieyrd mewn :xn`w ikd `xza `pze .dia liha

zeptc oebk ,dqir wfglzegta uveg epi` Ð

oi`y mewn :`ziinwa oxn` inp ikde .zifkn

lr s`e ,uveg dpeilrd dty oebk ,wfgl ieyr

zifke .`ziinwa oxn` inp ikde ,zifk `kilc ab

zeptca elit`ikde ,uveg Ð.`ziinwa `ipz inpäùéì íå÷îá àìù àîéú àìuveg zifkn xiva elit`c dia oxn`c Ð`pb`c dab epiid Ð`ztiy la` ,ueganmewn ixw `pb`c

.zifkn zegt dia lihae ,dyilàúôéù àìààðâàãdpeilr dty :i`pz ediieexzc `llk :zifkn xiva dia liha `le ,dyil mewn `ly ixw inp Ðmiiley .xaer zifkn zegt elit` Ð

zifk ,zeptc .xaer epi` zifk elit` Ðzifkn zegt ,xaer Ð.xaer epi` Ðéèàã ïéðîéæó.dyil mewn iede ,dpeilr dty lr dtv `idy minrt Ðøæòìà ïá ïåòîù éáøëoeikc Ð

dlhac.`aeh elit`e ,dlha Ðäéðô çè.daiyil dpwzl xe`y ztek ly Ðàä éðúîã ïàî,`d ipzn `l axc dinyn Ði`xen`e.axc `ail`e ,edpipíéúéæ éàöç éðùiwciqa Ð

.daixrdøòáì áééçhegc Ðzeptcae .cg` mewna zifk iede ,otxvn.i`wïøîà àìxral aiig epi` enr oilhip oi` m`c Ð,daixra `l` Ð.da iriawcúéáá ìáàipy elit` Ð

.xral aiig otxvn heg oi`y mizif i`vgùéðëã ïéðîéæåäì.iccd` iltpe ,ziad cakn Ðäééìòå úéáopiyiig in .diilra zif ivge ,ziaa zif ivg Ð,iyepklyipk `nlic,oxagne edl

oezgzd cbpk oeekn iedp letp i`c ixwn `l `dc ,opiyiig `l diilre zia xnel `vnz m` .`l e`zia Ðmiqpkp dxcqk`d jxcy ,dxcqk`e zia xnel `vnz m`e ?edn dxcqk`e

migzte zepelg yiy ,mdipia zevveg zenily zevign oi`e ,cinz zial oi`veieiceaik yipkc opiyiige ,`zia cgk iede cv lkn daxd dxcqk`l.dxcqk`e ziaíéðôì äæ íéúá éðù
äæîoiqpkpe Ðiniptl.`l e` ,dfa df zia iceaik yipkc opiyiig in ?edn ,dxcqk`e ziak dfl dfn xicz dey oyinyz oi` la` ,oevigd jxcäìñôðåíãàì ìåëàìîÐdlwlwzpe

dyetira.mc` lk`nnïéìëåà úàîåè äàîèî`idy onf lkc Ð.dpin lke` zxez rwt `l alkl die`xúôøùðåçñôá äàîèä íò`ifg `lc oeikc ,`id dxedh dnexz m` Ð

) `nw wxta xn`c ,iqei iaxl elit`e .micia d`nhl xzen mc`ldnvrl efe dnvrl ef ,(`,ciíãà ìëåàì ãçåéîälge Ðmc` zlik`n lwlwzp elit`e ,mlerl `nh lke` my eilr

lqtiy cr.alk zlik`nïéðãáòä.gnw my oipzepe ,carl zexer da oipzepy Ðíéîé äùìù êåúdkezl gnw ozp .gqtl Ð,xral aiig gqtd `ayke ,dilr ung my oiicr Ð

.zexer da eid elit`eíéîé äùìù íãå÷.zexer dkezl ozp `ly it lr s`e ,ilkd gix ici lr dlwlwzp xak Ðøîåà ïúð éáødyly jezc jl `picen zexer dkezl ozp `l Ð

mini dyly xg`e ,xral aiig minidlwlwzpy ,`l Ðgnwa zexer dkezl ozp la` .ilkd gixn.ung zxezn dlhia Ðåéìò ãéô÷î íàelhil cizry Ðdliah oi`e ,uveg Ð

.dl dleråîåé÷áeiwcqa miiwziy Ð.mezqléîã éîgqt iab mzd ,"oke" ipzwc Ð,`citwa `zlin `ilz `kde .`zlin `ilz zifkn zegtae zifka `xeriya Ð`zxet `py `l

.`aeh `py `le
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פסחים. פרק שלישי - אלו עוברין דף מה עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dn sc migqt(oey`x meil)

õöBç Bðéà,dliahaøáBò Bðéàålae d`xi la meyn gqta eilr ¥¥§¥¥
`ed m` la` ,`vniõöBç ,÷fçì éeNò ïéàL íB÷îa,dliahaøáBòå §¨¤¥¨§©¥¥§¥

.`vni lae d`xi la meyn gqta eilra ,íéøeîà íéøác änawva ©¤§¨¦£¦§
ea yiya ìáà ,úéfkî úBçôea yiy wvaeléôà ,úéfë`ed m` ¨¦©©¦£¨§©©¦£¦

õöBç ,÷fçì éeNòä íB÷îa,dliahaøáBòåla meyn gqta eilr §¨¤¨§©¥¥§¥
mewnay ,dipyd oeylk ef `ziixaa x`eane .`vni lae d`xi
wfgl ieyr oi`y mewnae ,zifk ea yi m` wx xaer wfgl ieyrd

.zifkn zegta s` xaer
:`xnbd zl`ey .zeziixad zxizqa dpc `xnbdéããäà ïééL÷- ©§¨©£¨¥

.dyrnl bdpp ink ok m`e ,ef z` ef zexzeq zeziixad izy
:`xnbd daiynàzøéîç énwî àzìé÷ énñ ,àðeä áø øîàwgn - ¨©©¨©¥¦§¨¦©¥£¦§¨

dxengd `ziixad iptln [dpey`xd-] dlwd `ziixad ixac z`
.dpyn dpi`e `id zerh dliwnd dpey`xd `ziixady ,[dipyd-]

:`ped ax ixac lr wleg sqei axúì÷L éàpz ,øîà óñBé áø©¥¨©©¨¥¨§©
àîìòî`ven jpi` okly ,mlerdn mi`pzd lk z` zwliq ike - ¥¨§¨

zkxvedy cr ,dliwnd `ziixak mixaeqe dfa miwlegd mi`pz
ixde ,`ziixad z` wegnlàéä éàpz,df xaca mi`pz ewlgp - ©¨¥¦

,zerh opi`e yxcnd ziaa epyp zeziixad izyeàéðúc,`ziixaa §©§¨
øòáì áéiç ,äLtéòL útäzlik`l die`x dpi`y it lr s` dze` ©©¤¦§¨©¨§©¥

,mc`ì äéeàøL éðtîd÷çBL[dxxetl-]ònçìe[ungle-]änk da ¦§¥¤§¨§£¨§©¥©¨©¨
,úBøçà úBqéòepi`y it lr s` dxez ezxq`y xe`yk `id ixde ¦£¥

.zexg` zeqir ea ungl ie`xy iptn dlik`l ie`xïa ïBòîL éaø©¦¦§¤
íéøeîà íéøác äna ,øîBà øæòìà,dxral aiigyúîéée÷îa ¤§¨¨¥©¤§¨¦£¦¦§¤¤

äìéëàì,dlik`l dze` miniiwny zta -úôBk ìáà[yeb-]øBàN ©£¦¨£¨¤§
äáéLéì dãçéiL,daiyil da ynzydl ezrca xnby ±äìèa ¤¦£¨¦¦¨¨§¨

zteka ixde .xe`y meyn gqta dilr xaer epi`e ,ung zxezn
iax zrcl ok it lr s`e ,zifk yi i`cea daiyil dcgiiy xe`y
zifk elit`y xaeqy `pz yiy gkene ,dlha xfrl` oa oerny

e .lha `ed ixd elhiayøîàcîxn`y jkne -ïa ïBòîL éaø ¦§¨©©¦¦§¤
øæòìàdaiyil dcgiiykyììkî ,äìèarnyn -àn÷ àpúc ¤§¨¨¨§¨¦§¨§©¨©¨

xfrl` oa oerny iax lr wlegdøáñyøáñ÷ àîìà ,äìèa àì- ¨©Ÿ¨§¨©§¨¨¨©
y ,xaeq `nw `pzy gkenìkyiyúéfk,ungìháîc áb ìò óà ¨©©¦©©©¦§©¥

ìéèa àìmeyn eilr xaere ,lhazn `ed oi` elhan `edy s` - Ÿ¨¦
elhiay wva zifk m` ewlgpy zeziixady `vnpe .gqta ung
,`nw `pze xfrl` oa oerny iax zwelgna ewlgp ,lha daixrl
dpey`xd `ziixad ,dlha daiyil dcgiiy xe`y ztek m`d
,wfgl ieyrd mewna daixray zifk xral jixv oi`y da epipyy
zcner dpi`y oeiky xaeqd xfrl` oa oerny iax zrck diepy
`ziixade ,`id zerh ef `ziixay xnel jixv oi`e ,dlha dlik`l
,zifk da yiy dkizg xral jixv ote` lkay da epipyy dipyd
dpi` zifk da yiy dkizgy xaeqd `nw `pz zrck diepy

.dlha
:`xnbd dywnééaà déì øîà,sqei axlúéfëa úöøzz` zayii - ¨©¥©©¥¨§©§©©¦

mewna `vnpd zifk ea yiy wva iabl zeziixad oia dxizqd
jixv epi`y da epipyy dpey`xd `ziixady ,wfgl ieyrd
dipyd `ziixade xfrl` oa oerny iax zrck diepy exral

,`nw `pz zrck diepy exral jixvy da epipyyéî úéfkî úBçẗ¦©©¦¦
úöøzwva iabl zeziixad oia dxizqd z` zvxiz m`d la` ± ¨§©

,wfgl ieyr epi`y mewna `vnpd zifk ea oi`y`ziixaay
epipy dipyd `ziixaae exral jixv epi`y epipy dpey`xd
`l` lwin xfrl` oa oerny iaxy eprny `l ixd ,exral jixvy
dlik`l cner ungd xy`k la` ,dlik`l miiewn epi` ungdyk
ea oi` m` mb exral jixv xfrl` oa oerny iaxl s`y xyt`

.zifk
:iia` uxzn oklàäå àä àlàzhiya zeziixad izy -ïBòîL éaø ¤¨¨§¨©¦¦§

,àéä øæòìà ïa,eilr xaer epi` dlik`n elhiay zifkyàéL÷ àìå ¤¤§¨¨¦§Ÿ©§¨
xnel yiy meyn ,efl ef zexzeq zeziixady jl dywi `le -
mind z` wifgnd mewn `edy ,daixrd ileyay zexaeq odizyy
zeptcae ,eilr xaer epi`e elhan wva zifk elit` ,dyild mcew
yi m` ,dyild zrya dqird z` wifgnd mewn `edy ,daixrd

,eilr xaer epi` zifkn zegt ea yi m`e ,eilr xaer zifk wvaa
z` `l wifgn epi`y mewn `edy ,daixrd ly dpeilrd dtyae
elhan epi` zifk wvaa oi` m` elit` ,mind z` `le dqird

`l` oica ewlgp `le ,eilr xaere daixrläLéì íB÷îa àä- ¨§§¦¨
zyil mewn mdy daixrd zeptcl z`xew dpey`xd `ziixad
wifgdl ieyrd mewn df oi`y oeik ,'wfgl ieyr oi`y mewn' wvad
yi m`y 'wfgl ieyr epi`y mewn' iabl dxn` jkle ,mind z`
dl lha epi`e ea jxev daixrl oi`y oeik eilr xaer zifk wvaa
`edy oeiky ,eilr xaer epi` zifkn zegt ea yi m` mewn lkne]
xac `ede my oiyle oitytynyk dqird z` wifgdl hrn liren
mewn' `ziixad z`xew daixrd ileyle ,[daixrl lha hren
mewn' iabl dxn` jkle ,mind z` miwifgn mdy ,'wfgl ieyrd
jxvp `edy oeik ,zifk lr elit` xaer epi`y 'wfgl ieyrd
dtya wvad `vnpa `pz eze` xaic `le .dl lhae daixrl
zifkn zegt elit`y da `ed dcene ,dyil mewn epi`y dpeilrd

e .llk jxvp epi`y oeik eilr xaere lha epi`äLéì íB÷îa àlL àä̈¤Ÿ¦§¦¨
mewn epi`y dpeilrd daixrd ztyl z`xew ,dipyd `ziixade -
`l wifgdl ieyr epi`y oeik ,'wfgl ieyr epi`y mewn' llk dyil
ieyr epi`y mewn' iabl dxn` jkle ,wvad z` `le mind z`
z`xew daixrd zeptcle .zifkn zegt ea yi m` s` xaery 'wfgl
wvad z` miwifgn mdy oeik ,'wfgl ieyrd mewn' `ziixad
my yi m`y 'wfgl ieyrd mewn' iabl dxn` jkle ,dyil zrya
oice] eilr xaer zifk ea yi m` la` ,eilr xaer epi` zifkn zegt

d df`le .[dpey`xd `ziixaay 'wfgl ieyr oi`y mewn' oic `e
s`y `ed dcene ,daixrd ileya `vnpd wvaa `pz eze` xaic
`ly `vnp ,my elhany oeik eilr xaer epi` zifk ea yi m`
oa oerny iax zrck zeiepy mdizye zeziixad izy ewlgp

.xfrl`
:iia` ixac z` x`an iy` axàîéz àì ,éMà áø øîà,xn`z l` - ¨©©©¦Ÿ¥¨

y'äLéì íB÷îa àlL'zifkn zegt wva lr elit` xaery epxn`y ¤Ÿ¦§¦¨
`weec epiid ,my `vnpdàðâàc dabà,uegan daixrd ab lr - ©©¨§©§¨

ung zifkn zegte ,dyil mewn elek aeyg daixrd jez la`
,lha my `vnpdàlàmb epiid dyil mewna `lyàðâàc àúôéOà ¤¨©¦§¨§©§¨

zegt wva lr elit` xaer mye ,miptan daixrd zty lr -
.zifkn

:iy` ax lr `xnbd zl`eyàèéLtztyy `ed heyt `ld - §¦¨
.df oipr yxtl iy` ax jxved dnle ,dyil mewn dpi` daixrd

:`xnbd daiynàîéúc eäîxn`z `ny ±éhàc àðîæíúäì éèîe ó ©§¥¨¦§¨§©¦¨¥§¨¨
`ed okle ,daixrd ztyl ribne [gtez-] sv wvad minrtl -

,dyil mewn aygpïì òîLî à÷xacd oi`y iy` ax eprinyn - ¨©§©¨
.dyil mewn aygp epi` mewn eze` `l` ,ok

xfrl` oa oerny iax zwelgna dkldd in zrck zxxan `xnbd
:`nw `pzeøæòìà ïa ïBòîL éaøk äëìä ,áø øîà ïîçð áø øîà̈©©©§¨¨©©£¨¨§©¦¦§¤¤§¨¨

y ,dilr xaer epi` daiyil dcgiiy xe`y ztekydlhiay oeik
.lecb dxeriy m` elit`e ,dlha `id ixd my

:`xnbd dywnéðéà,ax wqt jk m`d -éMà øa ÷çöé áø øîàäå ¥¦§¨¨©©¦§¨©©¦
äéðt çè íà ,áø øîàxe`y ztek lyèéèa,daiyil dpwzl ¨©©¦¨¨¤¨§¦

.äìèam`y ,wiicl yieçè,hiha diptïéàm` j` ,dlha ok` - ¨§¨¨¦
çè àìhiha diptàìoa oerny iax zrck dpi` ef d`xede .dlha Ÿ¨Ÿ

zvxzn .`nw `pz zrck `l` ,cal lehiaa icy xaeqd xfrl`
e ,ax zrca mi`xen` ewlgp :`xnbdàä éðúîc ïàîdpyy in - ©§©§¥¨

,ef `xnin ax ly enynàä éðúî àìz` ax ly enyn dpy `l - Ÿ©§¥¨
miwelg iy` xa wgvi axe ongp ax xnelk .zxg`d `xnind
.`nw `pzk e` xfrl` oa oerny iaxk wqt m`d ,ax ly ezrca

:zxg` oeyl d`ian `xnbdéøîàc àkéàz` jk exn`y yi - ¦¨§¨§¦
,ongp ax ixacïa ïBòîL éaøk äëìä ïéà ,áø øîà ïîçð áø øîà̈©©©§¨¨©©¥£¨¨§©¦¦§¤

,øæòìàmeynèéèa äéðt çè íà ,áø øîà éMà øa ÷çöé áø øîàc ¤§¨¨§¨©©¦§¨©©¦¨©©¦¨¨¤¨§¦
,'åëå äìèam` la` ,dlha hiha dipt gh m` `weecy wiicl yie ¨§¨

mi`xen` ewlgp `l ef oeylle .dlha `l hiha dipt gh `l
.`nw `pzk wqt axy mlek mixaeqe ,ax ly ezrca
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קיי ezny ina cenr dn sc ± iyily wxtmigqt
õöåç åðéà.daixr iabl lihac ,dliahdl `ae z`nhp m` Ðøáåò åðéàåung oiprl Ð

.gqtaíéøåîà íéøáã äîá`pyilk epiide .zifka xaer wfgl ieyr oi`y mewnac Ð

dnwe`c ,`nwzifkac ,ikd inp da ipzw ,wfgl ieyr oi`ya oizipznlzegtae ,xaer

wfgl ieyr i` la` .lha zifkn.lha zifk elit` Ðàúøéîç éî÷î àúìé÷,`ziinw Ð

.dpyn dpi`cøîà óñåé áøediiexz Ðepzi`

.ikda ibilte edpip i`pze ,od dpyne ,`yxcn ia

àîìòî êì úì÷ù éàðúi`pz zgkyn `lc Ð

.dpyn dpi`c ,"inq" zxn`wc ,ikda ibiltc

úôåë.o"ehn Ðäãçééù,äáéùéì.opiqxbzteke

ztek :`ki` `aeh zexdh xcqae .`ed xac my

.oa` ly zteke ,ur lyäìèá`ki` :`nl` Ð

dl lihan ikn ,zifk elit` dil `xiaqcÐ

mewna inp ipzwc `ziinw oizipzne .lha

lha zifk elit` wfgl ieyrdoa oerny iax Ð

dpi`c oeikc ,`id xfrl`dlik`l zniiewn

.dlhaúéæë úöøú,wfgl ieyrd mewnay Ð

.`id oerny iaxcúéæëî úåçôoi`y mewna Ð

eywc .wfgl ieyrs` ipz `ziinwc .iccd` inp

,xral aiig oi` wfgl ieyr oi`y mewna

in wfgl ieyr oi`y mewna aiig ipz `ziixzae

oerny iaxl dil opirny `l `d ?zvxz `w

la` ,dlik`l zniiewn dpi`ya `l` lwinc

dlik`l zniiewnaoia dil ipyc opirny `l Ð

.zifkn zegtl zifkïá ïåòîù éáø àäå àä àìà
àìù ïàë äùéì íå÷îá ïàë àéù÷ àìå øæòìà

äùéì íå÷îámewn ixw `l `ziixza oizipzn Ð

dyil mewn epi`y mewn `l` wfgl ieyr oi`y

zeptc la` .dpeilrd dty oebk ,llkixw Ð

.wfgl ieyrd mewnzeptc s` ixw `ziinwe

mewnac ab lr s`e ,wfgl ieyr oi`y mewn

wfgl ieyrd mewne .`ed dyil.miiley ixw Ð

oebk ,wfgl ieyrd mewna :`nw `pz xn`w ikde

oilawny miileymind z`epi` zifk elit` Ð

,zeptc oebk ,min wfgl ieyr epi`y mewn .xaer

min mewn e`le `ed dyil mewncuveg Ð

zeptca elit` ,zifkn zegte .xaereepi` inp

dqir wfgl `zxet ipdnc oeikc ,uveg

oitytynykoiylemy`lyae .liha Ðmewna

dpeilr dty oebk ,dyil`pz i`d ixii` `l Ð

`l zifkn zegt elit`c da `ed dcene ,icin

ieyrd mewn :xn`w ikd `xza `pze .dia liha

zeptc oebk ,dqir wfglzegta uveg epi` Ð

oi`y mewn :`ziinwa oxn` inp ikde .zifkn

lr s`e ,uveg dpeilrd dty oebk ,wfgl ieyr

zifke .`ziinwa oxn` inp ikde ,zifk `kilc ab

zeptca elit`ikde ,uveg Ð.`ziinwa `ipz inpäùéì íå÷îá àìù àîéú àìuveg zifkn xiva elit`c dia oxn`c Ð`pb`c dab epiid Ð`ztiy la` ,ueganmewn ixw `pb`c

.zifkn zegt dia lihae ,dyilàúôéù àìààðâàãdpeilr dty :i`pz ediieexzc `llk :zifkn xiva dia liha `le ,dyil mewn `ly ixw inp Ðmiiley .xaer zifkn zegt elit` Ð

zifk ,zeptc .xaer epi` zifk elit` Ðzifkn zegt ,xaer Ð.xaer epi` Ðéèàã ïéðîéæó.dyil mewn iede ,dpeilr dty lr dtv `idy minrt Ðøæòìà ïá ïåòîù éáøëoeikc Ð

dlhac.`aeh elit`e ,dlha Ðäéðô çè.daiyil dpwzl xe`y ztek ly Ðàä éðúîã ïàî,`d ipzn `l axc dinyn Ði`xen`e.axc `ail`e ,edpipíéúéæ éàöç éðùiwciqa Ð

.daixrdøòáì áééçhegc Ðzeptcae .cg` mewna zifk iede ,otxvn.i`wïøîà àìxral aiig epi` enr oilhip oi` m`c Ð,daixra `l` Ð.da iriawcúéáá ìáàipy elit` Ð

.xral aiig otxvn heg oi`y mizif i`vgùéðëã ïéðîéæåäì.iccd` iltpe ,ziad cakn Ðäééìòå úéáopiyiig in .diilra zif ivge ,ziaa zif ivg Ð,iyepklyipk `nlic,oxagne edl

oezgzd cbpk oeekn iedp letp i`c ixwn `l `dc ,opiyiig `l diilre zia xnel `vnz m` .`l e`zia Ðmiqpkp dxcqk`d jxcy ,dxcqk`e zia xnel `vnz m`e ?edn dxcqk`e

migzte zepelg yiy ,mdipia zevveg zenily zevign oi`e ,cinz zial oi`veieiceaik yipkc opiyiige ,`zia cgk iede cv lkn daxd dxcqk`l.dxcqk`e ziaíéðôì äæ íéúá éðù
äæîoiqpkpe Ðiniptl.`l e` ,dfa df zia iceaik yipkc opiyiig in ?edn ,dxcqk`e ziak dfl dfn xicz dey oyinyz oi` la` ,oevigd jxcäìñôðåíãàì ìåëàìîÐdlwlwzpe

dyetira.mc` lk`nnïéìëåà úàîåè äàîèî`idy onf lkc Ð.dpin lke` zxez rwt `l alkl die`xúôøùðåçñôá äàîèä íò`ifg `lc oeikc ,`id dxedh dnexz m` Ð

) `nw wxta xn`c ,iqei iaxl elit`e .micia d`nhl xzen mc`ldnvrl efe dnvrl ef ,(`,ciíãà ìëåàì ãçåéîälge Ðmc` zlik`n lwlwzp elit`e ,mlerl `nh lke` my eilr

lqtiy cr.alk zlik`nïéðãáòä.gnw my oipzepe ,carl zexer da oipzepy Ðíéîé äùìù êåúdkezl gnw ozp .gqtl Ð,xral aiig gqtd `ayke ,dilr ung my oiicr Ð

.zexer da eid elit`eíéîé äùìù íãå÷.zexer dkezl ozp `ly it lr s`e ,ilkd gix ici lr dlwlwzp xak Ðøîåà ïúð éáødyly jezc jl `picen zexer dkezl ozp `l Ð

mini dyly xg`e ,xral aiig minidlwlwzpy ,`l Ðgnwa zexer dkezl ozp la` .ilkd gixn.ung zxezn dlhia Ðåéìò ãéô÷î íàelhil cizry Ðdliah oi`e ,uveg Ð

.dl dleråîåé÷áeiwcqa miiwziy Ð.mezqléîã éîgqt iab mzd ,"oke" ipzwc Ð,`citwa `zlin `ilz `kde .`zlin `ilz zifkn zegtae zifka `xeriya Ð`zxet `py `l

.`aeh `py `le
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`ziixe`c i`c .`ziixe`c e`lÐ:ipyne ,dxeng d`neh i`nhnc milke` epivn ok m`
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énwî àúlé÷ éîñ :àðeä áø øîà !éããäà ïééL÷ .øáBòå§¥©§¨©£¨¥¨©©¨§¥¦§¨¦©¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dn sc migqt(oey`x meil)

õöBç Bðéà,dliahaøáBò Bðéàålae d`xi la meyn gqta eilr ¥¥§¥¥
`ed m` la` ,`vniõöBç ,÷fçì éeNò ïéàL íB÷îa,dliahaøáBòå §¨¤¥¨§©¥¥§¥

.`vni lae d`xi la meyn gqta eilra ,íéøeîà íéøác änawva ©¤§¨¦£¦§
ea yiya ìáà ,úéfkî úBçôea yiy wvaeléôà ,úéfë`ed m` ¨¦©©¦£¨§©©¦£¦

õöBç ,÷fçì éeNòä íB÷îa,dliahaøáBòåla meyn gqta eilr §¨¤¨§©¥¥§¥
mewnay ,dipyd oeylk ef `ziixaa x`eane .`vni lae d`xi
wfgl ieyr oi`y mewnae ,zifk ea yi m` wx xaer wfgl ieyrd

.zifkn zegta s` xaer
:`xnbd zl`ey .zeziixad zxizqa dpc `xnbdéããäà ïééL÷- ©§¨©£¨¥

.dyrnl bdpp ink ok m`e ,ef z` ef zexzeq zeziixad izy
:`xnbd daiynàzøéîç énwî àzìé÷ énñ ,àðeä áø øîàwgn - ¨©©¨©¥¦§¨¦©¥£¦§¨

dxengd `ziixad iptln [dpey`xd-] dlwd `ziixad ixac z`
.dpyn dpi`e `id zerh dliwnd dpey`xd `ziixady ,[dipyd-]

:`ped ax ixac lr wleg sqei axúì÷L éàpz ,øîà óñBé áø©¥¨©©¨¥¨§©
àîìòî`ven jpi` okly ,mlerdn mi`pzd lk z` zwliq ike - ¥¨§¨

zkxvedy cr ,dliwnd `ziixak mixaeqe dfa miwlegd mi`pz
ixde ,`ziixad z` wegnlàéä éàpz,df xaca mi`pz ewlgp - ©¨¥¦

,zerh opi`e yxcnd ziaa epyp zeziixad izyeàéðúc,`ziixaa §©§¨
øòáì áéiç ,äLtéòL útäzlik`l die`x dpi`y it lr s` dze` ©©¤¦§¨©¨§©¥

,mc`ì äéeàøL éðtîd÷çBL[dxxetl-]ònçìe[ungle-]änk da ¦§¥¤§¨§£¨§©¥©¨©¨
,úBøçà úBqéòepi`y it lr s` dxez ezxq`y xe`yk `id ixde ¦£¥

.zexg` zeqir ea ungl ie`xy iptn dlik`l ie`xïa ïBòîL éaø©¦¦§¤
íéøeîà íéøác äna ,øîBà øæòìà,dxral aiigyúîéée÷îa ¤§¨¨¥©¤§¨¦£¦¦§¤¤

äìéëàì,dlik`l dze` miniiwny zta -úôBk ìáà[yeb-]øBàN ©£¦¨£¨¤§
äáéLéì dãçéiL,daiyil da ynzydl ezrca xnby ±äìèa ¤¦£¨¦¦¨¨§¨

zteka ixde .xe`y meyn gqta dilr xaer epi`e ,ung zxezn
iax zrcl ok it lr s`e ,zifk yi i`cea daiyil dcgiiy xe`y
zifk elit`y xaeqy `pz yiy gkene ,dlha xfrl` oa oerny

e .lha `ed ixd elhiayøîàcîxn`y jkne -ïa ïBòîL éaø ¦§¨©©¦¦§¤
øæòìàdaiyil dcgiiykyììkî ,äìèarnyn -àn÷ àpúc ¤§¨¨¨§¨¦§¨§©¨©¨

xfrl` oa oerny iax lr wlegdøáñyøáñ÷ àîìà ,äìèa àì- ¨©Ÿ¨§¨©§¨¨¨©
y ,xaeq `nw `pzy gkenìkyiyúéfk,ungìháîc áb ìò óà ¨©©¦©©©¦§©¥

ìéèa àìmeyn eilr xaere ,lhazn `ed oi` elhan `edy s` - Ÿ¨¦
elhiay wva zifk m` ewlgpy zeziixady `vnpe .gqta ung
,`nw `pze xfrl` oa oerny iax zwelgna ewlgp ,lha daixrl
dpey`xd `ziixad ,dlha daiyil dcgiiy xe`y ztek m`d
,wfgl ieyrd mewna daixray zifk xral jixv oi`y da epipyy
zcner dpi`y oeiky xaeqd xfrl` oa oerny iax zrck diepy
`ziixade ,`id zerh ef `ziixay xnel jixv oi`e ,dlha dlik`l
,zifk da yiy dkizg xral jixv ote` lkay da epipyy dipyd
dpi` zifk da yiy dkizgy xaeqd `nw `pz zrck diepy

.dlha
:`xnbd dywnééaà déì øîà,sqei axlúéfëa úöøzz` zayii - ¨©¥©©¥¨§©§©©¦

mewna `vnpd zifk ea yiy wva iabl zeziixad oia dxizqd
jixv epi`y da epipyy dpey`xd `ziixady ,wfgl ieyrd
dipyd `ziixade xfrl` oa oerny iax zrck diepy exral

,`nw `pz zrck diepy exral jixvy da epipyyéî úéfkî úBçẗ¦©©¦¦
úöøzwva iabl zeziixad oia dxizqd z` zvxiz m`d la` ± ¨§©

,wfgl ieyr epi`y mewna `vnpd zifk ea oi`y`ziixaay
epipy dipyd `ziixaae exral jixv epi`y epipy dpey`xd
`l` lwin xfrl` oa oerny iaxy eprny `l ixd ,exral jixvy
dlik`l cner ungd xy`k la` ,dlik`l miiewn epi` ungdyk
ea oi` m` mb exral jixv xfrl` oa oerny iaxl s`y xyt`

.zifk
:iia` uxzn oklàäå àä àlàzhiya zeziixad izy -ïBòîL éaø ¤¨¨§¨©¦¦§

,àéä øæòìà ïa,eilr xaer epi` dlik`n elhiay zifkyàéL÷ àìå ¤¤§¨¨¦§Ÿ©§¨
xnel yiy meyn ,efl ef zexzeq zeziixady jl dywi `le -
mind z` wifgnd mewn `edy ,daixrd ileyay zexaeq odizyy
zeptcae ,eilr xaer epi`e elhan wva zifk elit` ,dyild mcew
yi m` ,dyild zrya dqird z` wifgnd mewn `edy ,daixrd

,eilr xaer epi` zifkn zegt ea yi m`e ,eilr xaer zifk wvaa
z` `l wifgn epi`y mewn `edy ,daixrd ly dpeilrd dtyae
elhan epi` zifk wvaa oi` m` elit` ,mind z` `le dqird

`l` oica ewlgp `le ,eilr xaere daixrläLéì íB÷îa àä- ¨§§¦¨
zyil mewn mdy daixrd zeptcl z`xew dpey`xd `ziixad
wifgdl ieyrd mewn df oi`y oeik ,'wfgl ieyr oi`y mewn' wvad
yi m`y 'wfgl ieyr epi`y mewn' iabl dxn` jkle ,mind z`
dl lha epi`e ea jxev daixrl oi`y oeik eilr xaer zifk wvaa
`edy oeiky ,eilr xaer epi` zifkn zegt ea yi m` mewn lkne]
xac `ede my oiyle oitytynyk dqird z` wifgdl hrn liren
mewn' `ziixad z`xew daixrd ileyle ,[daixrl lha hren
mewn' iabl dxn` jkle ,mind z` miwifgn mdy ,'wfgl ieyrd
jxvp `edy oeik ,zifk lr elit` xaer epi`y 'wfgl ieyrd
dtya wvad `vnpa `pz eze` xaic `le .dl lhae daixrl
zifkn zegt elit`y da `ed dcene ,dyil mewn epi`y dpeilrd

e .llk jxvp epi`y oeik eilr xaere lha epi`äLéì íB÷îa àlL àä̈¤Ÿ¦§¦¨
mewn epi`y dpeilrd daixrd ztyl z`xew ,dipyd `ziixade -
`l wifgdl ieyr epi`y oeik ,'wfgl ieyr epi`y mewn' llk dyil
ieyr epi`y mewn' iabl dxn` jkle ,wvad z` `le mind z`
z`xew daixrd zeptcle .zifkn zegt ea yi m` s` xaery 'wfgl
wvad z` miwifgn mdy oeik ,'wfgl ieyrd mewn' `ziixad
my yi m`y 'wfgl ieyrd mewn' iabl dxn` jkle ,dyil zrya
oice] eilr xaer zifk ea yi m` la` ,eilr xaer epi` zifkn zegt

d df`le .[dpey`xd `ziixaay 'wfgl ieyr oi`y mewn' oic `e
s`y `ed dcene ,daixrd ileya `vnpd wvaa `pz eze` xaic
`ly `vnp ,my elhany oeik eilr xaer epi` zifk ea yi m`
oa oerny iax zrck zeiepy mdizye zeziixad izy ewlgp

.xfrl`
:iia` ixac z` x`an iy` axàîéz àì ,éMà áø øîà,xn`z l` - ¨©©©¦Ÿ¥¨

y'äLéì íB÷îa àlL'zifkn zegt wva lr elit` xaery epxn`y ¤Ÿ¦§¦¨
`weec epiid ,my `vnpdàðâàc dabà,uegan daixrd ab lr - ©©¨§©§¨

ung zifkn zegte ,dyil mewn elek aeyg daixrd jez la`
,lha my `vnpdàlàmb epiid dyil mewna `lyàðâàc àúôéOà ¤¨©¦§¨§©§¨

zegt wva lr elit` xaer mye ,miptan daixrd zty lr -
.zifkn

:iy` ax lr `xnbd zl`eyàèéLtztyy `ed heyt `ld - §¦¨
.df oipr yxtl iy` ax jxved dnle ,dyil mewn dpi` daixrd

:`xnbd daiynàîéúc eäîxn`z `ny ±éhàc àðîæíúäì éèîe ó ©§¥¨¦§¨§©¦¨¥§¨¨
`ed okle ,daixrd ztyl ribne [gtez-] sv wvad minrtl -

,dyil mewn aygpïì òîLî à÷xacd oi`y iy` ax eprinyn - ¨©§©¨
.dyil mewn aygp epi` mewn eze` `l` ,ok

xfrl` oa oerny iax zwelgna dkldd in zrck zxxan `xnbd
:`nw `pzeøæòìà ïa ïBòîL éaøk äëìä ,áø øîà ïîçð áø øîà̈©©©§¨¨©©£¨¨§©¦¦§¤¤§¨¨

y ,dilr xaer epi` daiyil dcgiiy xe`y ztekydlhiay oeik
.lecb dxeriy m` elit`e ,dlha `id ixd my

:`xnbd dywnéðéà,ax wqt jk m`d -éMà øa ÷çöé áø øîàäå ¥¦§¨¨©©¦§¨©©¦
äéðt çè íà ,áø øîàxe`y ztek lyèéèa,daiyil dpwzl ¨©©¦¨¨¤¨§¦

.äìèam`y ,wiicl yieçè,hiha diptïéàm` j` ,dlha ok` - ¨§¨¨¦
çè àìhiha diptàìoa oerny iax zrck dpi` ef d`xede .dlha Ÿ¨Ÿ

zvxzn .`nw `pz zrck `l` ,cal lehiaa icy xaeqd xfrl`
e ,ax zrca mi`xen` ewlgp :`xnbdàä éðúîc ïàîdpyy in - ©§©§¥¨

,ef `xnin ax ly enynàä éðúî àìz` ax ly enyn dpy `l - Ÿ©§¥¨
miwelg iy` xa wgvi axe ongp ax xnelk .zxg`d `xnind
.`nw `pzk e` xfrl` oa oerny iaxk wqt m`d ,ax ly ezrca

:zxg` oeyl d`ian `xnbdéøîàc àkéàz` jk exn`y yi - ¦¨§¨§¦
,ongp ax ixacïa ïBòîL éaøk äëìä ïéà ,áø øîà ïîçð áø øîà̈©©©§¨¨©©¥£¨¨§©¦¦§¤

,øæòìàmeynèéèa äéðt çè íà ,áø øîà éMà øa ÷çöé áø øîàc ¤§¨¨§¨©©¦§¨©©¦¨©©¦¨¨¤¨§¦
,'åëå äìèam` la` ,dlha hiha dipt gh m` `weecy wiicl yie ¨§¨

mi`xen` ewlgp `l ef oeylle .dlha `l hiha dipt gh `l
.`nw `pzk wqt axy mlek mixaeqe ,ax ly ezrca

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

המשך בעמ' יק



xcde"קיב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr en sc migqt(ipy meil)

a äàîeè óeøéö ïéðòì,çñt.wvad xeriya ielz xacdyåmle` §¦§©¥§¨©¤©§
àúâeìt àkéà ,äðMä úBîé øàLaeilr citwn oia welig yi - ¦§¨§©¨¨¦¨§§¨

m`e ,uveg eilr citwn m`y ,`tiqa epipyy edfe ,citwn epi`yl
zyxtne .daixrk `ed ixd eneiwa dvex `l` citwn epi`

:`xnbdéîc éëéä,xaecn dna -àkéàc ïBâkdkizg yiy -úBçt ¥¦¨¥§§¦¨¨
äöéakîlyeòâðå ,ïéìëBàel` oilke`÷öa éàäadf wvaa ± ¦©¥¨¨¦§¨§§©¨¥

mda drbpe ,dviak mda yi cgiae ,zifk ea yiy daixray
,oicd `ed jk ,xedh lk`n oda rbp ok xg`e ,e`nhpe d`neh

áeLç Bøeqéàc ,çñtazifkd z` aiygn gqta ung xeqi`y ± ©¤©§¦¨
,daixrl lhazi `le exral jixv didiy daixray wvaóøèöî¦§¨¥

xeriyl milydl dviakn zegt oilke`l daixray wva eze`
epi`y elit`e ,mda rbepy xedh lk`n md mi`nhne dviak

la` ,my elhane eilr citwn,äðMä úBîé øàLalr xeqi` oi`y ¦§¨§©¨¨
,d`neh oiprl aeyg edyery zifkdàúléî àéìz àãéô÷ác- §¦§¥¨©§¨¦§¨

y `ed oicd ,ezctwda d`neh oiprl etexiv oic f` ielzyíà¦
åéìò ãét÷îdaixrl lha epi` ,daixra eneiwa dvex epi`e ©§¦¨¨

eóøèöîmyn elhil eteqe li`edy ,mixg` `nhl dviak xeriyl ¦§¨¥
la` ,lk`n aygpBîei÷a äöBø íàelhil dvex epi`e daixra ¦¤§¦

,mynäáéøòk àeä éøädviak xeriyl sxhvn epi`e dnvr. £¥¨£¥¨
:`xnbd dgecé÷úîdì ódywd -àáø,iia` ixac lréðz÷ éî ©§¦¨¨¨¦¨¨¥

óøèöî,'sxhvn eilr citwn m`' dpyna epipy ike -õöBç àäå ¦§¨¥§¨¥
éðz÷rnyn ,'uveg eilr citwn m`' epipy dpyna ixde - ¨¨¥

.sexiv oiprl zxacn dpi` dpyndy
:zxg` jxca dpynd z` x`an `ax,àáø øîà àlàepipyy dn ¤¨¨©¨¨
dpeekd 'd`nehd oiprl oke' dpynaäáéøòì äøäè úBìòäì ïëå§¥§©£¨¢¨¨£¥¨

:`xnbd zyxtne .wva zifk diwcqa yiyéîc éëéä,xaecn dna - ¥¦¨¥
äáéøò Cä énhéàc ïBâk,ef daixr d`nhpy -éìeaèàì éòáe- §§¦©¥©£¥¨¨¥§©§¥

,oicd `ed jk .dxdhl icka dliahdl dvexeBøeqéàc çñtaly ©¤©§¦
edyer daixray wva zifkdáeLç,daixrl lhazi `lyõöBç ¨¥

mind ipta wvaddì à÷ìñ àìåd daixrl dliren oi`e -äìéáè §Ÿ¨§¨¨§¦¨
la` ,dxdhläðMä úBîé øàLa,my ezedydl xzenyàãéô÷a ¦§¨§©¨¨¦§¥¨
àúléî àéìzoi`e wvad meiw lr ezctwda ielz dliahd oic - ©§¨¦§¨

,wvad xeriya weligåéìò ãét÷î éàea oi` m` s` ,myn elhil ¦©§¦¨¨
zifkõöBç,ezliah dlired `leBîei÷a äöBø íàå,daixraéøä ¥§¦¤§¦£¥

äáéøòk àeä.dliaha uveg epi`e ¨£¥¨
:`xnbd dgecé÷úîdì ódywd ±àtt áø,`ax ixac lréðz÷ éî ©§¦¨©¨¨¦¨¨¥

epzpyna epipy ike -'äøäè ïéðòì ïëå'dpeekdy yxtl lkepy §¥§¦§©¨¢¨
,dliah oiprlàäoke'.éðz÷ 'äàîeè ïéðòì ¨§¦§©§¨¨¨¥

:zxg` jxca dpynd z` x`an `tt ax,àtt áø øîà àlàdn ¤¨¨©©¨¨
dpeekd ,'d`nehd oiprl oke' ,dpyna epipyyãéøBäì ïéðòì ïëå§¥§¦§©§¦

äáéøòì äàîeè:`xnbd zyxtne .diwcqay df wva zifk ici lr §¨¨£¥¨
éàäa õøL òâðc ïBâk ,éîc éëéäzifk÷öa`ed jk ,daixra weacd ¥¦¨¥§§¨©¤¤§©¨¥

,oicdBøeqéàc çñtaedyer daixra ezedydl zifk eze` ly ©¤©§¦
áeLçwvad ,daixrl lhazi `lyõöBçuxyl daixrd oiaàìå ¨¥§Ÿ
äúçð[dcxi-]äàîeè dìeilr citwn epi` m` elit`e ,daixrl ¨£¨¨§¨

la` ,daixrk aygp epi` daixra eneiwa dvex `l`úBîé øàLa¦§¨§
äðMä,my wvad z` zedydl xzenyàéìz àãéô÷ácf`y - ©¨¨§¦§¥¨©§¨

y `ed oicd ,eilr ezctwda ielz daixrl wvad lehiaãét÷î íà¦©§¦
åéìò,myn elhilõöBç,zifkn zegt wvad elit` ,d`nehd ipta ¨¨¥

uxyd `linne ,daixrl lha epi` wvad ezctwd llbay oeik
e ,daixra rbp `l wvaa rbpyBîei÷a äöBø íà,daixraàeä éøä ¦¤§¦£¥

,äáéøòkrbp eli`k dnvr daixrd s` z`nhp uxy ea rbp m`e ¨£¥¨
.ynn daixra uxyd

äðùî
:uingd m` reci oi`y wva oica zwqer epzpynLøçä ÷öa- ¨¥©¥¥

,uingd m` xkip oi`yLé íàxg` wvaBa àöBikyelipy - ¦¥©¥
,dry dze`aõéîçäL,xakéøäyxg wva,øeñà äæmzqd ony ¤¤§¦£¥¤¨

.uingd `ed mb

àøîâ
elipy xg` wva yi m`y ,yxgd wva iabl epzpyna epipyy

oic dn zxxan `xnbd .xeq` df ixd uingd xake dry dze`a
:`xnbd zl`ey .ea `veik xg` wva oi`yk yxgd wvaïéà íà¦¥

íLxg` wvaeäî ,Ba àöBikdaiyn .yxgd wva oic dn - ¨©¥©
:`xnbd,Lé÷ì ïa ïBòîL éaø øîà eäáà éaø øîàdxnbpyn m` ¨©©¦£¨¨©©¦¦§¤¨¦

onf xar dyildàéøáèì àéðeð ìcânî íãà CìiL éãkwgxn `edy §¥¤¥¥¨¨¦¦§©§¨¦§¤§¨
,ìéî.xeq` `ed ixd ¦

:`xnbd zl`eyàîéðåexeriyy yiwl oa oerny iax xn`iy - §¥¨
,'ìéî'.`ixahl `ipep lcbnn jliy ick exeriyy xn` recne ¦

:`xnbd daiynïì òîLî à÷ àäeprinyd yiwl oa oerny iax - ¨¨©§©¨
,dfaìéîc àøeòéLc`edkmc` zkild xeriyãòå àéðeð ìcânî §¦¨§¦§¦¦§©§¨§©

.àéøáè§¤§¨
oerny iax mya eda` iax xn`y ztqep `xnin d`ian `xnbd

:yiwl oaìaâì ,Lé÷ì ïa ïBòîL éaø øîà eäáà éaø øîàyld - ¨©©¦£¨¨©©¦¦§¤¨¦§©¨
,dxdha ezqir yell ziad lra exkyy ,xkya mixg` ly zeqir
`l` mliahdl min dewn el oi`e mi`nh ziad lra ilk eide

,mewn wegixaälôúìåonfd ribde jxca jldn didy in oke - §¦§¦¨
zia el oi`e ,oelle lltzdl`l` dxyra lltzdl zqpkd

,mewn wegixaíéãé úìéèðìådvexe jxca jldn didy in oke - §¦§¦©¨©¦
wegixa `l` eici lehil mewn eze`a min el oi`e zt lek`l

cr jlile gexhl jixv el` lka ,mewnïéìéî äòaøàliahdl icka ©§¨¨¦¦
e` ,dxyra lltzdl zqpkd zial jlil icka e` ,dyild ilk z`
.jlil aiig epi` lin drax`n xzei la` ,dlik`l eici lehil icka

,÷çöé øa ïîçð áø øîà,yiwl oa oerny iax ly enyn ef `xnin ¨©©©§¨©¦§¨
døîà eáééà,eda` iax `le enynäòaøàåmixacda øîàoiprl ©§£¨¨§©§¨¨¨©¨

zlihple dlitzle labl md mixacdn dyly ,lin drax` xeriy
,micieäéépéî àãçå,[dylyd el` lr sqepd] drax`dn cg`e - ©£¨¦©§

onf jyn `edãeaòdf onf xar m`y ,xyak `nhiy oiprl jx xer ¦
,xyak `nhn epi`ïðúc(.akw oileg),ïleëåepny zexerd el` lk - ¦§©§¨

minkg(my)i`nhny,mlke`l jxcde mikx mdy meyn mxyak m
ïãaéòL,mcair m` -äãBáò éãk ïäa CléäL Bàmdilr ekldy - ¤¦§¨¤¦¥¨¤§¥£¨

el` ixd ,ceair onf xeriy mc` ipa,ïéøBäèmdn lha ok ici lry §¦
,xya zxezíãàä øBòî õeç.`nh edecairy xg` s`yåel`y ¥¨¨¨§

änëxeriy `ed,äãBáò éãkjk lreøîà [eáééà] (àééðéà) éaø øîà ©¨§¥£¨¨©©¦©§¨©
.ïéìéî äòaøà Celéä éãk ,éàpé éaø©¦©©§¥¦©§¨¨¦¦

:mici zlihpe dlitzl dkild xeriya cer zyxtn `xnbd
eðL àì ,àðéðç éaøa éñBé éaø øîàoa oerny iax ly enyn ¨©©¦¥§©¦£¦¨Ÿ¨

minl e` lltzdl zqpk zial jxvpe jxca jldndy yiwl
,lin drax` cr jlil jixv mici zlihplàlàmd xy`k ¤¨

åéðôì,ezkild jxcaìáàmi`vnp md m`ìéî eléôà ,åéøçàì §¨¨£¨§©£¨£¦¦
.øæBç Bðéà¥¥

dpéîe ,àçà áø øîàelit`' xn`y `pipg iaxa iqei iax ixacne - ¨©©£¨¦¨
mind e` zqpkd ziayk `weecy ,cenll yi 'xfeg epi` lin

mi`vnpwgxna,ìéîoicd f`øæBç Bðéàc àeä,eixg`làäla` - ¦§¥¥¨
wgxna mi`vnp md m`.øæBç ,ìénî úBçẗ¦¦¥

äðùî
meia ziyrpd d`nh dqirn dlg zyxtd jxca zwqer epzpyn

:gqt ly aehäàîeèa älç ïéLéøôî ãöék,d`nhpy dqirn - ¥©©§¦¦©¨§§¨
zit`peáBè íBéa,gqt lyíL dì àø÷z àì ,øîBà øæòéìà éaø §©¦¡¦¤¤¥Ÿ¦§¨¨¥

,zekizgdn zg`l dlgäôàzL ãòdkizg lk df ote`ae ,dligz ©¤¥¨¤
okle ,dlgl hrn dpnn yxteiy xg`l dlik`l die`x dkizge

.dzet`l xzen,øîBà àøéúa ïae dlg yixtzìéhzdze`ïðBöa- ¤§¥¨¥©¦§¥
.uingz `ly ,mippev mina,òLBäé éaø øîàyixtdy df wva ¨©©¦§ª©

,uingde dlgl
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ezny in` cenr en sc ± iyily wxtmigqt
äàîåè óåøéö ïéðòì.dixeriya `zlin `ilz gqtac ,lif`e yxtnck Ðúåîé øàùáå
àúâåìô àëéà äðùäcitwn m` :`tiq `pzc epiide ,citwn epi`yl citwn oia welig Ð

.eilr÷öá éàäá åòâðã ïéìëåà äöéáëî úåçô àëéàãoda drbpe ,daixra weacd Ð

.mixedh milke` oda erbp xcde ,inhi`e d`nehçñôáung xeqi`c Ð,eaygnedyere

xkfed zifke li`ed .aeygaygidlxeqi` oiprl

`yix `ipzck daixr iabl liha `lc ,ungÐ

,daixr iabl liha `l inp d`neh oiprl `zyd

milydl sxhvneoi`c ab lr s`e ,dviakl

.mixg` z` `nhne ,eilr citwnúåîé øàùá
äðùäexeqi` xninl `kilc ÐeaeyigÐ

`citwaeilr citwn m` .`zlin `ilzÐ

.elhil eteqe li`ed ,`lke` aiygc ,sxhvnïëå
äáéøòì äøäè äì úåìòäìinp `ilz Ð

eilr citwn m`e .gqta `xeriy `le `xeriya

`we inhi`c oebk .dpyd zeni x`y` i`w Ð

zifkae li`ed ,gqtac xn`we ,dl liahnxaer

zeptcae .dilrjixv egxk lrc ,eaeyig exeqi`

elhil,uiigeepi` elit`e daixrk ied `lc

.eilr citwnäðùä úåîé øàùá ìáàoia Ð

`citwa ,hren oia daexn.`zlin `ilzïëå
äáéøòì äàîåè ãéøåäìwva ici lr Ð`ilz df

m`e ,`xeriy e`le `xeriya gqtd zenia inp

eilr citwnikd :i`w dpyd zeni x`y` Ð

:opiqxb:÷öá éàäá õøù òâðã ïåâë éîã éëéäå
çñôáeaeyig exeqi` zifkc Ðied `le ,uiig Ð

,daixrkdaixrl d`neh mey dl `zgp `le

epi` ik ,zifkn zegtae .eilr citwn oi` elit`e

eilr citwn.`l Ðäðùä úåîé øàùáåm` Ð

.uveg zifkn zegta elit` ,eilr citwníàå
äáéøòë àåä éøä åîåé÷á àåä äöåøiede Ð

.ynn daixra uxy rbp el`käðùî÷öá
ùøçä,e`l m` uingd m` xkip oi`y Ð

epi`e mipf` el yiy dfd yxgk `ed dpeyny

lr cner mc` oi`c ,e`l m` rney m` xkip

exexiayxgd wva :`pixg` `pyil .ezrc lre

,yxgk dyw Ð:xnel dvx .uingdy xkip epi`e

oniql weciq oi`e ,eipt etiqkd.uenigdùé íà
õéîçäù åá àöåéëzxg` dqir yi m` Ð

.dvingd xake dzrya dyelipy

àøîâìãâîîàéøáèì àéðåð.lin epiidc Ð

ìáâì'åë äìôúìåxn` eda` iaxc meyn Ð

.dl hwp yiwl yixìáâìÐzqir labnd

mi`nh ziad lra ilke ,xkya mixg`cr Ð

oilin rax`edegixhdjlil minkgdewnl

jxca mc` jldn m` ,dltzl oke .eilk leahl

,lltzdle oell zr `aezqpkd zia yi m`

oilin rax` wegxa eiptl,my lltzne jled Ð

oke .my olezlihplcizr m` ,dlik`l mici

oilin drax`a eiptl min `evnlmyl jled Ð

.eici z` lhepeäøîà åáééà éáø`zlin `dl Ð

.dxn` eda` iax `le ,yiwl yixc dinyn

äá øîà éìéî äòáøàå.siqen `cge zlz epiid ,oilin rax` xeriyl Ðàéä éàîåãåáò
"ahexde xerd"a aiygc jpd oebk ,xyak `nhnd jx xer ly cear xeriy Ðrax` Ð

zngn xya zxezn elhal ,`ed oilin.eceairïìåëxerd"a minkg epny el` lk Ð

odizexery "ahexde,oxyak oi`nhn.lek`l ekxce jx `edy iptnêìéäùïäájxc Ð

zexerogheylzligz edfe ,mc` ilbx zqixc iptl.oceairì àìàåéðôÐmici zlihp`

dltz`elab eli`c ,i`w jxca jldncciqtdl el yi dnc ,oilin drax` cr jli Ð?

äðéîåxfeg epi` lin elit` :`icda xn`c ,`pipg xa iqei iaxc `dn Ðlin `wec Ð

zegt `d ,xn`wlinn.xfeg Ðäðùîäàîåèá äìç ïéùéøôî ãöéëdlg oi` aeye ,dqird z`nhpy Ðzlhipdly aeh meia dze` oiyixtn cvik .odk zlik`l die`x dpnn

dzet`l leki oi` ixd ?gqt.dlik`l die`x dpi`y xg`n Ðdzedyleaxrl dtxeyldtxeyle .uingz `ly ,xyt` i` Ðmialkl dlik`dl e`miycw oitxey oi`y ,xyt` i` Ð

.aeh meiaíù äì àø÷ú àì øîåà øæòéìà éáø.dlg Ðäôàúù ãòdvx m` diit` xg`le .`zxet `cg lkn yixtnc ,dil `ifg `cge `cg lk izk`c .dlgz Ðdlg yixti Ð

.dlgl etxvn ,ekezl xepzd on dcex `edy lqd :xfril` iax xaqwc ,`xnba `ipzck ,olek lr dnily
àì
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ìáâìdyerd lab yi m`c ,dltzc `inec ,ixiin jxca jldnd mc`ac :jexra yxit

oilin drax` wegxa dxdha ezqirÐiz` `zyde .lab eze`l ribiy cr oizni

eiptl `l` epy `lc ,xityÐ.edlek` i`wäìôúìå`le ,qxhpewd yexitk d`xp

`zelvc `pcira i` ?inc ikidc .lltzdl eici uegxl epiid ,"dltzl" :yxitc jexrkÐ`d

xcdnc o`n` hiil (iia`) :(`,eh) zekxaa opixn`

."itk oeiwpa ugx`" aizkc ,`zelv ocira `in`

dltz onfa `ly i`eÐdrax` `ixi` i`n

!inp `aeh elit` ?oilinàìcr my dl `xwz

my dl `xew did m`y Ð dt`zyÐdid `l

miycw oitxey oi`c ,dtxeyl `le dzet`l leki

(a,ck zay) "oiwilcn dna"a silick ,aeh meia

oiwilcn oi` :mzd opzc `d `nrh inp epiide

leqt `nlya :dnize .aeh meia dtixy onya

aeh meia oitxey oi` ycewÐzepdl leki oi`y

lekiy ,d`nh dnexz la` ,dtixy zrya dpnn

?mitxey oi` i`n` dtixy zrya dpnn zepdl

ez`pdl oileg ly onya wilcdl xzeny enkÐ

iptn ike .ez`pdl d`nh dnexz sexyi jk

oa wgvi epiax uxize ?rxb rxbin sexyl devny

,ez`pdl wilcdl xzen oileg ly onyc :xy`

dxeq`c ,d`nh dnexz la` .lek`l xzeny enk

ze`pdd lkaÐ,d`pdl dpi` dxraddy `vnp

`l dxezdy `l` .dtixy zevn myl `l`

oi` jkl .dtixy zrya dpnn dpdi m` dcitwd

iedc icin .miycw ztixy x`yk ,aeh mei dgec

aeh meia miaxw oi` xn`c o`nl ,zeacpe mixcp`

zlik`l xzid oda yiy it lr s` (`,hi dvia)

deab ogleyn mipdke ,deabl exwirc oeik ,mc`

ekfwÐ,miaxw xn`c o`nle .ohgeyl xeq`

ztixy la` .mc` jxevl dhigy xwir :xaqw

x`y lk xq`cn ,d`pd myl dpi` d`nh dnexz

epiaxe .`ed xeria zevn myl i`ce `l` ,ze`pd

dnexz aeh meia sexyl xzen i`cec :yxit wgvi

deab ogleyn xninl jiiy `lc ,ytp lke` jxevl

,jxevl `ly eh` jxevl opixfbc `l` ,ekf `w

miycwn opixnbc ,dxezd on xeq` jxevl `lyc

.aeh meia oitxey oi`yãòxne` Ð dt`zy

mcew my dl zexwl opixy op` :wgvi epiax

i` `dc .xfril` iaxk opiwqtc ab lr s` ,diit`

ohw odk `ki`Ðcr" wxta xn`ck ,dil `ifg

ux`l ueg znexz oi` :(`,fk zexeka) "dnk

oke .etebn eilr d`vei d`nehy inl `l` dxeq`

odk ax mya gqt xcqa zelecb zekld lra wqt

i` ,ohw odk `kil elit`e .`zaizn yix wcv

lecb odk `ki`Ðlehia ici lr dil `ifgc ,ixy

lik`e aexa dl lhan dax :mzd xn`ck ,aexa

opixy `l i`n`e :xn`z m`e .d`neh inia dl

'xa xfrl` 'x) xn`c mrhn d`nh dlg zet`l

dy` d`lnn s` :(`,fi) dviac ipy wxta (oerny

xkkl `l` dkixv dpi`y it lr s` ,zt xepz

xn`e .`ln xepzdyk dti dt`p ztdy iptn cg`

xeq`y iptn zet`l xeq`c xn`p elit`e .oerny iaxa xfrl` 'xk dkld mzd (dax)

dlhlhlÐ:wgvi epiax xne`e ?li`edc `nrhl jixv i`n` my dl `xw `l ik mewn lkn

milgb zgz dte`yk la` ,xepza `l` jiiy `l dviaa [opixn`c] `nrhcÐ.`l

ìéèú`ly `xiza oa` ibilt `l ryedi iaxe xfril` 'xc :wgvi epiax xne` Ð opeva

my dl `xwy rxi`y `kide ,opevl dlhd lirezÐ.opeva lihz :mz epiax xne`
li`ed
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äðMä úBîé øàLáe .çñta äàîeè óeøéö ïéðòì§¦§©¥§¨©¤©¦§¨§©¨¨
äöéakî úBçt àkéàc ïBâk ?éîc éëéä .àzâeìt àkéà¦¨§§¨¥¦¨¥§§¦¨¨¦©¥¨

áeLç Bøeqéàc çñta .÷öa éàäa eòâðå ,ïéìëBà¯ ¨¦§¨§§©¨¥©¤©§¦¨
,àúléî àéìz àãéô÷ác ,äðMä úBîé øàLa ,óøèöî¦§¨¥¦§¨§©¨¨§¦§¥¨©§¨¦§¨

åéìò ãét÷î íà¯Bîei÷a äöBø íà ,óøèöî¯éøä ¦©§¦¨¨¦§¨¥¦¤§¦£¥
é÷úî .äáéøòk àeä?óøèöî éðú÷ éî :àáø dì ó ¨£¥¨©§¦¨¨¨¦¨¨¥¦§¨¥

äøäè úBìòäì ïëå :àáø øîà àlà !éðú÷ õöBç àäå§¨¥¨¨¥¤¨¨©¨¨§¥§©£¨¢¨
éîc éëéä .äáéøòì¯éòáe ,äáéøò Cä éîèéàc ïBâk ¨£¥¨¥¦¨¥§§¦§¦©£¥¨¨¥

áeLç Bøeqéàc çñta .éìeaèàì¯à÷ìñ àìå ,õöBç §©§¥©¤©§¦¨¥§Ÿ¨§¨
,àúléî àéìz àãéô÷a äðMä úBîé øàLa .äìéáè dì̈§¦¨¦§¨§©¨¨¦§¥¨©§¨¦§¨

åéìò ãét÷î éà¯Bîei÷a äöBø íàå ,õöBç¯éøä ¦©§¦¨¨¥§¦¤§¦£¥
é÷úî .äáéøòk àeäïëå" éðú÷ éî :àtt áø dì ó ¨£¥¨©§¦¨©©¨¦¨¨¥§¥

øîà àlà !éðú÷ äàîeè ïéðòì àä ?"äøäè ïéðòì§¦§©¨¢¨¨§¦§©§¨¨¨¥¤¨¨©
éëéä .äáéøòì äàîeè ãéøBäì ïéðòì ïëå :àtt áø©©¨§¥§¦§©§¦§¨¨£¥¨¥¦

éîc¯Bøeqéàc ,çñta .÷öa éàäa õøL òâðc ïBâk ¨¥§§¨©¤¤§©¨¥©¤©§¦
áeLç¯úBîé øàLa .äàîeè dì äúçð àìå ,õöBç ¨¥§Ÿ¨£¨¨§¨¦§¨§

åéìò ãét÷î íà ,àéìz àãéô÷ác ,äðMä¯,õöBç ©¨¨§¦§¥¨©§¨¦©§¦¨¨¥
Bîei÷a äöBø íà¯.äáéøòk àeä éøääðùî÷öa ¦¤§¦£¥¨£¥¨¨¥

õéîçäL Ba àöBik Lé íà ,Løçä¯.øeñà äæ éøä ©¥¥¦¥©¥¤¤§¦£¥¤¨
àøîâeäaà éaø øîà ?eäî Ba àöBik íL ïéà íà¦¥¨©¥©¨©©¦©¨

ìcânî íãà CìiL éãk :Lé÷ì ïa ïBòîL éaø øîà̈©©¦¦§¤¨¦§¥¤¥¥¨¨¦¦§©
ïì òîLî à÷ àä !ìéî àîéðå .ìéî ,àéøaèì àéðeð¨¨§¦¤§¨¦§¥¨¦¨¨©§©¨
éaø øîà .àéøaè ãòå àéðeð ìcânîk ìéîc àøeòéLc§¦¨§¦§¦¦§©¨¨§©¦¤§¨¨©©¦

ìabì :Lé÷ì ïa ïBòîL éaø øîà eäaàälôzìå ©¨¨©©¦¦§¤¨¦©©¨§©§¦¨
íéãé úìéèðìå¯øa ïîçð áø øîà .ïéìéî äòaøà §¦§¦©¨©¦©§¨¨¦¦¨©©©§¨©

eäéépéî àãçå ,da øîà äòaøàå ,døîà eáééà :÷çöé¦§¨©§£¨¨§©§¨¨¨©¨©£¨¦©§
äãBáò éãk ïäa CléäL Bà ïãaéòL ïleëå :ïðúc .ãeaò¦¦§©§¨¤¦§¨¤¦¥¨¤§¥£¨

¯øîà ?äãBáò éãk änëå .íãàä øBòî õeç ,ïéøBäè§¦¥¨¨¨§©¨§¥£¨¨©
.ïéìéî äòaøà Celéä éãk :éàpé éaø øîà àééðéà éaø©¦¦§¨¨©©¦©©§¥¦©§¨¨¦¦
,åéðôì àlà eðL àì :àðéðç éaøa éñBé éaø øîà̈©©¦¥§©¦£¦¨Ÿ¨¤¨§¨¨

åéøçàì ìáà¯:àçà áø øîà .øæBç Bðéà ìéî eléôà £¨§©£¨£¦¦¥¥¨©©©¨
ìénî úBçt àä ,øæBç Bðéàc àeä ìéî ,dpéîe¯.øæBç ¦¨¦§¥¥¨¨¦¦¥

äðùî?áBè íBéa äàîeèa älç ïéLéøôî ãöék¥©©§¦¦©¨§§¨§
.äôàzL ãò íL dì àø÷z àì :øîBà øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¥Ÿ¦§¨¨¥©¤¥¨¤
:òLBäé éaø øîà .ïðBva ìéhz :øîBà àøéúa ïa¤§¥¨¥©¦©¥¨©©¦§ª©
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קיג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr en sc migqt(ipy meil)

a äàîeè óeøéö ïéðòì,çñt.wvad xeriya ielz xacdyåmle` §¦§©¥§¨©¤©§
àúâeìt àkéà ,äðMä úBîé øàLaeilr citwn oia welig yi - ¦§¨§©¨¨¦¨§§¨

m`e ,uveg eilr citwn m`y ,`tiqa epipyy edfe ,citwn epi`yl
zyxtne .daixrk `ed ixd eneiwa dvex `l` citwn epi`

:`xnbdéîc éëéä,xaecn dna -àkéàc ïBâkdkizg yiy -úBçt ¥¦¨¥§§¦¨¨
äöéakîlyeòâðå ,ïéìëBàel` oilke`÷öa éàäadf wvaa ± ¦©¥¨¨¦§¨§§©¨¥

mda drbpe ,dviak mda yi cgiae ,zifk ea yiy daixray
,oicd `ed jk ,xedh lk`n oda rbp ok xg`e ,e`nhpe d`neh

áeLç Bøeqéàc ,çñtazifkd z` aiygn gqta ung xeqi`y ± ©¤©§¦¨
,daixrl lhazi `le exral jixv didiy daixray wvaóøèöî¦§¨¥

xeriyl milydl dviakn zegt oilke`l daixray wva eze`
epi`y elit`e ,mda rbepy xedh lk`n md mi`nhne dviak

la` ,my elhane eilr citwn,äðMä úBîé øàLalr xeqi` oi`y ¦§¨§©¨¨
,d`neh oiprl aeyg edyery zifkdàúléî àéìz àãéô÷ác- §¦§¥¨©§¨¦§¨

y `ed oicd ,ezctwda d`neh oiprl etexiv oic f` ielzyíà¦
åéìò ãét÷îdaixrl lha epi` ,daixra eneiwa dvex epi`e ©§¦¨¨

eóøèöîmyn elhil eteqe li`edy ,mixg` `nhl dviak xeriyl ¦§¨¥
la` ,lk`n aygpBîei÷a äöBø íàelhil dvex epi`e daixra ¦¤§¦

,mynäáéøòk àeä éøädviak xeriyl sxhvn epi`e dnvr. £¥¨£¥¨
:`xnbd dgecé÷úîdì ódywd -àáø,iia` ixac lréðz÷ éî ©§¦¨¨¨¦¨¨¥

óøèöî,'sxhvn eilr citwn m`' dpyna epipy ike -õöBç àäå ¦§¨¥§¨¥
éðz÷rnyn ,'uveg eilr citwn m`' epipy dpyna ixde - ¨¨¥

.sexiv oiprl zxacn dpi` dpyndy
:zxg` jxca dpynd z` x`an `ax,àáø øîà àlàepipyy dn ¤¨¨©¨¨
dpeekd 'd`nehd oiprl oke' dpynaäáéøòì äøäè úBìòäì ïëå§¥§©£¨¢¨¨£¥¨

:`xnbd zyxtne .wva zifk diwcqa yiyéîc éëéä,xaecn dna - ¥¦¨¥
äáéøò Cä énhéàc ïBâk,ef daixr d`nhpy -éìeaèàì éòáe- §§¦©¥©£¥¨¨¥§©§¥

,oicd `ed jk .dxdhl icka dliahdl dvexeBøeqéàc çñtaly ©¤©§¦
edyer daixray wva zifkdáeLç,daixrl lhazi `lyõöBç ¨¥

mind ipta wvaddì à÷ìñ àìåd daixrl dliren oi`e -äìéáè §Ÿ¨§¨¨§¦¨
la` ,dxdhläðMä úBîé øàLa,my ezedydl xzenyàãéô÷a ¦§¨§©¨¨¦§¥¨
àúléî àéìzoi`e wvad meiw lr ezctwda ielz dliahd oic - ©§¨¦§¨

,wvad xeriya weligåéìò ãét÷î éàea oi` m` s` ,myn elhil ¦©§¦¨¨
zifkõöBç,ezliah dlired `leBîei÷a äöBø íàå,daixraéøä ¥§¦¤§¦£¥

äáéøòk àeä.dliaha uveg epi`e ¨£¥¨
:`xnbd dgecé÷úîdì ódywd ±àtt áø,`ax ixac lréðz÷ éî ©§¦¨©¨¨¦¨¨¥

epzpyna epipy ike -'äøäè ïéðòì ïëå'dpeekdy yxtl lkepy §¥§¦§©¨¢¨
,dliah oiprlàäoke'.éðz÷ 'äàîeè ïéðòì ¨§¦§©§¨¨¨¥

:zxg` jxca dpynd z` x`an `tt ax,àtt áø øîà àlàdn ¤¨¨©©¨¨
dpeekd ,'d`nehd oiprl oke' ,dpyna epipyyãéøBäì ïéðòì ïëå§¥§¦§©§¦

äáéøòì äàîeè:`xnbd zyxtne .diwcqay df wva zifk ici lr §¨¨£¥¨
éàäa õøL òâðc ïBâk ,éîc éëéäzifk÷öa`ed jk ,daixra weacd ¥¦¨¥§§¨©¤¤§©¨¥

,oicdBøeqéàc çñtaedyer daixra ezedydl zifk eze` ly ©¤©§¦
áeLçwvad ,daixrl lhazi `lyõöBçuxyl daixrd oiaàìå ¨¥§Ÿ
äúçð[dcxi-]äàîeè dìeilr citwn epi` m` elit`e ,daixrl ¨£¨¨§¨

la` ,daixrk aygp epi` daixra eneiwa dvex `l`úBîé øàLa¦§¨§
äðMä,my wvad z` zedydl xzenyàéìz àãéô÷ácf`y - ©¨¨§¦§¥¨©§¨

y `ed oicd ,eilr ezctwda ielz daixrl wvad lehiaãét÷î íà¦©§¦
åéìò,myn elhilõöBç,zifkn zegt wvad elit` ,d`nehd ipta ¨¨¥

uxyd `linne ,daixrl lha epi` wvad ezctwd llbay oeik
e ,daixra rbp `l wvaa rbpyBîei÷a äöBø íà,daixraàeä éøä ¦¤§¦£¥

,äáéøòkrbp eli`k dnvr daixrd s` z`nhp uxy ea rbp m`e ¨£¥¨
.ynn daixra uxyd

äðùî
:uingd m` reci oi`y wva oica zwqer epzpynLøçä ÷öa- ¨¥©¥¥

,uingd m` xkip oi`yLé íàxg` wvaBa àöBikyelipy - ¦¥©¥
,dry dze`aõéîçäL,xakéøäyxg wva,øeñà äæmzqd ony ¤¤§¦£¥¤¨

.uingd `ed mb

àøîâ
elipy xg` wva yi m`y ,yxgd wva iabl epzpyna epipyy

oic dn zxxan `xnbd .xeq` df ixd uingd xake dry dze`a
:`xnbd zl`ey .ea `veik xg` wva oi`yk yxgd wvaïéà íà¦¥

íLxg` wvaeäî ,Ba àöBikdaiyn .yxgd wva oic dn - ¨©¥©
:`xnbd,Lé÷ì ïa ïBòîL éaø øîà eäáà éaø øîàdxnbpyn m` ¨©©¦£¨¨©©¦¦§¤¨¦

onf xar dyildàéøáèì àéðeð ìcânî íãà CìiL éãkwgxn `edy §¥¤¥¥¨¨¦¦§©§¨¦§¤§¨
,ìéî.xeq` `ed ixd ¦

:`xnbd zl`eyàîéðåexeriyy yiwl oa oerny iax xn`iy - §¥¨
,'ìéî'.`ixahl `ipep lcbnn jliy ick exeriyy xn` recne ¦

:`xnbd daiynïì òîLî à÷ àäeprinyd yiwl oa oerny iax - ¨¨©§©¨
,dfaìéîc àøeòéLc`edkmc` zkild xeriyãòå àéðeð ìcânî §¦¨§¦§¦¦§©§¨§©

.àéøáè§¤§¨
oerny iax mya eda` iax xn`y ztqep `xnin d`ian `xnbd

:yiwl oaìaâì ,Lé÷ì ïa ïBòîL éaø øîà eäáà éaø øîàyld - ¨©©¦£¨¨©©¦¦§¤¨¦§©¨
,dxdha ezqir yell ziad lra exkyy ,xkya mixg` ly zeqir
`l` mliahdl min dewn el oi`e mi`nh ziad lra ilk eide

,mewn wegixaälôúìåonfd ribde jxca jldn didy in oke - §¦§¦¨
zia el oi`e ,oelle lltzdl`l` dxyra lltzdl zqpkd

,mewn wegixaíéãé úìéèðìådvexe jxca jldn didy in oke - §¦§¦©¨©¦
wegixa `l` eici lehil mewn eze`a min el oi`e zt lek`l

cr jlile gexhl jixv el` lka ,mewnïéìéî äòaøàliahdl icka ©§¨¨¦¦
e` ,dxyra lltzdl zqpkd zial jlil icka e` ,dyild ilk z`
.jlil aiig epi` lin drax`n xzei la` ,dlik`l eici lehil icka

,÷çöé øa ïîçð áø øîà,yiwl oa oerny iax ly enyn ef `xnin ¨©©©§¨©¦§¨
døîà eáééà,eda` iax `le enynäòaøàåmixacda øîàoiprl ©§£¨¨§©§¨¨¨©¨

zlihple dlitzle labl md mixacdn dyly ,lin drax` xeriy
,micieäéépéî àãçå,[dylyd el` lr sqepd] drax`dn cg`e - ©£¨¦©§

onf jyn `edãeaòdf onf xar m`y ,xyak `nhiy oiprl jx xer ¦
,xyak `nhn epi`ïðúc(.akw oileg),ïleëåepny zexerd el` lk - ¦§©§¨

minkg(my)i`nhny,mlke`l jxcde mikx mdy meyn mxyak m
ïãaéòL,mcair m` -äãBáò éãk ïäa CléäL Bàmdilr ekldy - ¤¦§¨¤¦¥¨¤§¥£¨

el` ixd ,ceair onf xeriy mc` ipa,ïéøBäèmdn lha ok ici lry §¦
,xya zxezíãàä øBòî õeç.`nh edecairy xg` s`yåel`y ¥¨¨¨§

änëxeriy `ed,äãBáò éãkjk lreøîà [eáééà] (àééðéà) éaø øîà ©¨§¥£¨¨©©¦©§¨©
.ïéìéî äòaøà Celéä éãk ,éàpé éaø©¦©©§¥¦©§¨¨¦¦

:mici zlihpe dlitzl dkild xeriya cer zyxtn `xnbd
eðL àì ,àðéðç éaøa éñBé éaø øîàoa oerny iax ly enyn ¨©©¦¥§©¦£¦¨Ÿ¨

minl e` lltzdl zqpk zial jxvpe jxca jldndy yiwl
,lin drax` cr jlil jixv mici zlihplàlàmd xy`k ¤¨

åéðôì,ezkild jxcaìáàmi`vnp md m`ìéî eléôà ,åéøçàì §¨¨£¨§©£¨£¦¦
.øæBç Bðéà¥¥

dpéîe ,àçà áø øîàelit`' xn`y `pipg iaxa iqei iax ixacne - ¨©©£¨¦¨
mind e` zqpkd ziayk `weecy ,cenll yi 'xfeg epi` lin

mi`vnpwgxna,ìéîoicd f`øæBç Bðéàc àeä,eixg`làäla` - ¦§¥¥¨
wgxna mi`vnp md m`.øæBç ,ìénî úBçẗ¦¦¥

äðùî
meia ziyrpd d`nh dqirn dlg zyxtd jxca zwqer epzpyn

:gqt ly aehäàîeèa älç ïéLéøôî ãöék,d`nhpy dqirn - ¥©©§¦¦©¨§§¨
zit`peáBè íBéa,gqt lyíL dì àø÷z àì ,øîBà øæòéìà éaø §©¦¡¦¤¤¥Ÿ¦§¨¨¥

,zekizgdn zg`l dlgäôàzL ãòdkizg lk df ote`ae ,dligz ©¤¥¨¤
okle ,dlgl hrn dpnn yxteiy xg`l dlik`l die`x dkizge

.dzet`l xzen,øîBà àøéúa ïae dlg yixtzìéhzdze`ïðBöa- ¤§¥¨¥©¦§¥
.uingz `ly ,mippev mina,òLBäé éaø øîàyixtdy df wva ¨©©¦§ª©

,uingde dlgl
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ezny in` cenr en sc ± iyily wxtmigqt
äàîåè óåøéö ïéðòì.dixeriya `zlin `ilz gqtac ,lif`e yxtnck Ðúåîé øàùáå
àúâåìô àëéà äðùäcitwn m` :`tiq `pzc epiide ,citwn epi`yl citwn oia welig Ð

.eilr÷öá éàäá åòâðã ïéìëåà äöéáëî úåçô àëéàãoda drbpe ,daixra weacd Ð

.mixedh milke` oda erbp xcde ,inhi`e d`nehçñôáung xeqi`c Ð,eaygnedyere

xkfed zifke li`ed .aeygaygidlxeqi` oiprl

`yix `ipzck daixr iabl liha `lc ,ungÐ

,daixr iabl liha `l inp d`neh oiprl `zyd

milydl sxhvneoi`c ab lr s`e ,dviakl

.mixg` z` `nhne ,eilr citwnúåîé øàùá
äðùäexeqi` xninl `kilc ÐeaeyigÐ

`citwaeilr citwn m` .`zlin `ilzÐ

.elhil eteqe li`ed ,`lke` aiygc ,sxhvnïëå
äáéøòì äøäè äì úåìòäìinp `ilz Ð

eilr citwn m`e .gqta `xeriy `le `xeriya

`we inhi`c oebk .dpyd zeni x`y` i`w Ð

zifkae li`ed ,gqtac xn`we ,dl liahnxaer

zeptcae .dilrjixv egxk lrc ,eaeyig exeqi`

elhil,uiigeepi` elit`e daixrk ied `lc

.eilr citwnäðùä úåîé øàùá ìáàoia Ð

`citwa ,hren oia daexn.`zlin `ilzïëå
äáéøòì äàîåè ãéøåäìwva ici lr Ð`ilz df

m`e ,`xeriy e`le `xeriya gqtd zenia inp

eilr citwnikd :i`w dpyd zeni x`y` Ð

:opiqxb:÷öá éàäá õøù òâðã ïåâë éîã éëéäå
çñôáeaeyig exeqi` zifkc Ðied `le ,uiig Ð

,daixrkdaixrl d`neh mey dl `zgp `le

epi` ik ,zifkn zegtae .eilr citwn oi` elit`e

eilr citwn.`l Ðäðùä úåîé øàùáåm` Ð

.uveg zifkn zegta elit` ,eilr citwníàå
äáéøòë àåä éøä åîåé÷á àåä äöåøiede Ð

.ynn daixra uxy rbp el`käðùî÷öá
ùøçä,e`l m` uingd m` xkip oi`y Ð

epi`e mipf` el yiy dfd yxgk `ed dpeyny

lr cner mc` oi`c ,e`l m` rney m` xkip

exexiayxgd wva :`pixg` `pyil .ezrc lre

,yxgk dyw Ð:xnel dvx .uingdy xkip epi`e

oniql weciq oi`e ,eipt etiqkd.uenigdùé íà
õéîçäù åá àöåéëzxg` dqir yi m` Ð

.dvingd xake dzrya dyelipy

àøîâìãâîîàéøáèì àéðåð.lin epiidc Ð

ìáâì'åë äìôúìåxn` eda` iaxc meyn Ð

.dl hwp yiwl yixìáâìÐzqir labnd

mi`nh ziad lra ilke ,xkya mixg`cr Ð

oilin rax`edegixhdjlil minkgdewnl

jxca mc` jldn m` ,dltzl oke .eilk leahl

,lltzdle oell zr `aezqpkd zia yi m`

oilin rax` wegxa eiptl,my lltzne jled Ð

oke .my olezlihplcizr m` ,dlik`l mici

oilin drax`a eiptl min `evnlmyl jled Ð

.eici z` lhepeäøîà åáééà éáø`zlin `dl Ð

.dxn` eda` iax `le ,yiwl yixc dinyn

äá øîà éìéî äòáøàå.siqen `cge zlz epiid ,oilin rax` xeriyl Ðàéä éàîåãåáò
"ahexde xerd"a aiygc jpd oebk ,xyak `nhnd jx xer ly cear xeriy Ðrax` Ð

zngn xya zxezn elhal ,`ed oilin.eceairïìåëxerd"a minkg epny el` lk Ð

odizexery "ahexde,oxyak oi`nhn.lek`l ekxce jx `edy iptnêìéäùïäájxc Ð

zexerogheylzligz edfe ,mc` ilbx zqixc iptl.oceairì àìàåéðôÐmici zlihp`

dltz`elab eli`c ,i`w jxca jldncciqtdl el yi dnc ,oilin drax` cr jli Ð?

äðéîåxfeg epi` lin elit` :`icda xn`c ,`pipg xa iqei iaxc `dn Ðlin `wec Ð

zegt `d ,xn`wlinn.xfeg Ðäðùîäàîåèá äìç ïéùéøôî ãöéëdlg oi` aeye ,dqird z`nhpy Ðzlhipdly aeh meia dze` oiyixtn cvik .odk zlik`l die`x dpnn

dzet`l leki oi` ixd ?gqt.dlik`l die`x dpi`y xg`n Ðdzedyleaxrl dtxeyldtxeyle .uingz `ly ,xyt` i` Ðmialkl dlik`dl e`miycw oitxey oi`y ,xyt` i` Ð

.aeh meiaíù äì àø÷ú àì øîåà øæòéìà éáø.dlg Ðäôàúù ãòdvx m` diit` xg`le .`zxet `cg lkn yixtnc ,dil `ifg `cge `cg lk izk`c .dlgz Ðdlg yixti Ð

.dlgl etxvn ,ekezl xepzd on dcex `edy lqd :xfril` iax xaqwc ,`xnba `ipzck ,olek lr dnily
àì
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ìáâìdyerd lab yi m`c ,dltzc `inec ,ixiin jxca jldnd mc`ac :jexra yxit

oilin drax` wegxa dxdha ezqirÐiz` `zyde .lab eze`l ribiy cr oizni

eiptl `l` epy `lc ,xityÐ.edlek` i`wäìôúìå`le ,qxhpewd yexitk d`xp

`zelvc `pcira i` ?inc ikidc .lltzdl eici uegxl epiid ,"dltzl" :yxitc jexrkÐ`d

xcdnc o`n` hiil (iia`) :(`,eh) zekxaa opixn`

."itk oeiwpa ugx`" aizkc ,`zelv ocira `in`

dltz onfa `ly i`eÐdrax` `ixi` i`n

!inp `aeh elit` ?oilinàìcr my dl `xwz

my dl `xew did m`y Ð dt`zyÐdid `l

miycw oitxey oi`c ,dtxeyl `le dzet`l leki

(a,ck zay) "oiwilcn dna"a silick ,aeh meia

oiwilcn oi` :mzd opzc `d `nrh inp epiide

leqt `nlya :dnize .aeh meia dtixy onya

aeh meia oitxey oi` ycewÐzepdl leki oi`y

lekiy ,d`nh dnexz la` ,dtixy zrya dpnn

?mitxey oi` i`n` dtixy zrya dpnn zepdl

ez`pdl oileg ly onya wilcdl xzeny enkÐ

iptn ike .ez`pdl d`nh dnexz sexyi jk

oa wgvi epiax uxize ?rxb rxbin sexyl devny

,ez`pdl wilcdl xzen oileg ly onyc :xy`

dxeq`c ,d`nh dnexz la` .lek`l xzeny enk

ze`pdd lkaÐ,d`pdl dpi` dxraddy `vnp

`l dxezdy `l` .dtixy zevn myl `l`

oi` jkl .dtixy zrya dpnn dpdi m` dcitwd

iedc icin .miycw ztixy x`yk ,aeh mei dgec

aeh meia miaxw oi` xn`c o`nl ,zeacpe mixcp`

zlik`l xzid oda yiy it lr s` (`,hi dvia)

deab ogleyn mipdke ,deabl exwirc oeik ,mc`

ekfwÐ,miaxw xn`c o`nle .ohgeyl xeq`

ztixy la` .mc` jxevl dhigy xwir :xaqw

x`y lk xq`cn ,d`pd myl dpi` d`nh dnexz

epiaxe .`ed xeria zevn myl i`ce `l` ,ze`pd

dnexz aeh meia sexyl xzen i`cec :yxit wgvi

deab ogleyn xninl jiiy `lc ,ytp lke` jxevl

,jxevl `ly eh` jxevl opixfbc `l` ,ekf `w

miycwn opixnbc ,dxezd on xeq` jxevl `lyc

.aeh meia oitxey oi`yãòxne` Ð dt`zy

mcew my dl zexwl opixy op` :wgvi epiax

i` `dc .xfril` iaxk opiwqtc ab lr s` ,diit`

ohw odk `ki`Ðcr" wxta xn`ck ,dil `ifg

ux`l ueg znexz oi` :(`,fk zexeka) "dnk

oke .etebn eilr d`vei d`nehy inl `l` dxeq`

odk ax mya gqt xcqa zelecb zekld lra wqt

i` ,ohw odk `kil elit`e .`zaizn yix wcv

lecb odk `ki`Ðlehia ici lr dil `ifgc ,ixy

lik`e aexa dl lhan dax :mzd xn`ck ,aexa

opixy `l i`n`e :xn`z m`e .d`neh inia dl

'xa xfrl` 'x) xn`c mrhn d`nh dlg zet`l

dy` d`lnn s` :(`,fi) dviac ipy wxta (oerny

xkkl `l` dkixv dpi`y it lr s` ,zt xepz

xn`e .`ln xepzdyk dti dt`p ztdy iptn cg`

xeq`y iptn zet`l xeq`c xn`p elit`e .oerny iaxa xfrl` 'xk dkld mzd (dax)

dlhlhlÐ:wgvi epiax xne`e ?li`edc `nrhl jixv i`n` my dl `xw `l ik mewn lkn

milgb zgz dte`yk la` ,xepza `l` jiiy `l dviaa [opixn`c] `nrhcÐ.`l

ìéèú`ly `xiza oa` ibilt `l ryedi iaxe xfril` 'xc :wgvi epiax xne` Ð opeva

my dl `xwy rxi`y `kide ,opevl dlhd lirezÐ.opeva lihz :mz epiax xne`
li`ed
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äðMä úBîé øàLáe .çñta äàîeè óeøéö ïéðòì§¦§©¥§¨©¤©¦§¨§©¨¨
äöéakî úBçt àkéàc ïBâk ?éîc éëéä .àzâeìt àkéà¦¨§§¨¥¦¨¥§§¦¨¨¦©¥¨

áeLç Bøeqéàc çñta .÷öa éàäa eòâðå ,ïéìëBà¯ ¨¦§¨§§©¨¥©¤©§¦¨
,àúléî àéìz àãéô÷ác ,äðMä úBîé øàLa ,óøèöî¦§¨¥¦§¨§©¨¨§¦§¥¨©§¨¦§¨

åéìò ãét÷î íà¯Bîei÷a äöBø íà ,óøèöî¯éøä ¦©§¦¨¨¦§¨¥¦¤§¦£¥
é÷úî .äáéøòk àeä?óøèöî éðú÷ éî :àáø dì ó ¨£¥¨©§¦¨¨¨¦¨¨¥¦§¨¥

äøäè úBìòäì ïëå :àáø øîà àlà !éðú÷ õöBç àäå§¨¥¨¨¥¤¨¨©¨¨§¥§©£¨¢¨
éîc éëéä .äáéøòì¯éòáe ,äáéøò Cä éîèéàc ïBâk ¨£¥¨¥¦¨¥§§¦§¦©£¥¨¨¥

áeLç Bøeqéàc çñta .éìeaèàì¯à÷ìñ àìå ,õöBç §©§¥©¤©§¦¨¥§Ÿ¨§¨
,àúléî àéìz àãéô÷a äðMä úBîé øàLa .äìéáè dì̈§¦¨¦§¨§©¨¨¦§¥¨©§¨¦§¨

åéìò ãét÷î éà¯Bîei÷a äöBø íàå ,õöBç¯éøä ¦©§¦¨¨¥§¦¤§¦£¥
é÷úî .äáéøòk àeäïëå" éðú÷ éî :àtt áø dì ó ¨£¥¨©§¦¨©©¨¦¨¨¥§¥
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eznyקיד ina cenr en sc ± iyily wxtmigqt
ïéøäæåîù õîç åäæ àìåéìòdilr `xwy xg`l `ed dicic e`lc ,`xnba yxtnck Ð

`hn `l izk`c ,jxiag ly `le jly epi` dfe ,d`ex dz` i` jly ,aizk `xwe .my

.odk cilàøîâäàðä úáåè) `ipzc ,hren xac Ðzexekaxnel l`xyi i`yx :(`,fk

jizenexz lk oze rlq jlid exiagll`xyil el yiy d`pd zaeh epiide .odk iza oal

dvxiy odk lkl dzzl i`yxy ,ef dlga

lehilehren xacliaya odk ly eade`n

,oenn d`pd zaeh :xaq xfril` iax .el dpziy

i` dlr xare ,dicick dlg jd `iededvingn

:xaq ryedi iaxe .`yixa dl it` :jkld .diab

epi`e ,`ed dicic e`le ,oenn dpi` d`pd zaeh

izk`c ,`kil inp oecwt meyne .dilr xdfen

.odkc `cil `hn `lúáåè àîìò éìåëã àì
éâìôéî à÷ ìéàåäáå ïåîî äðéà äàðäiax Ð

ira i`e li`ed meyn dilr xar :xaq xfril`

dlr liyzin,`laihl dxcdedicicelrc .`id

dt zxin`a yecwd dnexze ycwde xcp lkÐ

xewrle mkgl l`yil lekijkld .exeac

inp dziit` zk`lne .dilr xare ,`ed dipenn

ab lr s`e .my dilr `xw `l ik aeh meia

`ifg `lc `cg `ki`c`cg lkc ,`ixzyn Ð

inp i`e .`id dlg e`l `d xninl `ki` `cge

my dilr `xwi`e li`ed ,dl `tinl ivn Ð

zi`c oeik ,edin .dlr liyzin iraiaxl

dlgl otxvn lqd xfril`ith xity ikd Ð

dnk lke ,`zlinc `geex meyn dlgz dt`zy

li`ed mey `la xity carinl xyt`c`gip Ð

.carinlìéàåä ïðéøîà àìlr jkld Ð

dvenigxaer dziit` lr la` ,xaer epi`Ð

.dil `ifg `lc `cg `ki`cäôåàäáåè íåéî
ìåçìol `hiytc ,ezcerq xnbe lk`y xg`l Ð

`edy `zxe` cr `pci`d icin dil `ifg `lc

.legä÷åì."dk`ln lk dyrz `l" meyn Ð

éàå ìéàåäïéçøåà äéì éòì÷éîoikixv ediy Ð

.meid df ztlïéôåà êàéäúáùì áåè íåéîÐ

i` li`ed opixn`c e`l i`irlwinoigxe` dil

.aeh meil dilek dil ifg Ðéëøåö àúééøåàãî
áåè íåéá ïéùòð úáù) aizkc Ðzenyaij`" :(

zaye ,"ytp lkl lk`i xy``cg aeh meie

ikid ike ,exwi` zay ediiexzc ,`id dyecw

.xgnl lyal xzen ,meia eal lyal xzenc

øåæâã àåä ïðáøåaexir aize` `l ik Ð

.legl s` oite` exn`i `ly ick ,oiliyaz

úðëåñî äîäádvexe Ðdhgeylzenz `ly ,aeh meia.dpciqtieéìö úéæëlw edf Ð

.mileyiaaìåëàì ìåëéù éãëhiytdl ick meia zedy `diy Ðjezglezifkzelvle

.dpin lik` `lc ab lr s`e ,ixy i`d ik zedy `ki` i`e ,lek`leèéçù éàîà`d Ð

.lk` xaky ,lkinl jixv `låðåîî ãñôä íåùî,dlik` `la xzen epi`y `ed rceie Ð

eala xnbqp`ljixvk dil dede ,zifk lek`le ezrc lr xearle envr z`ziflmeia

ira zif `edd meyne .aeh`.dhigy `la xya zifkl xyt` i`c ,dlekl dihgyinl

envr qp`l eala xnb xninl `kilc `kd la``xeqi` opixy `l li`ed meyn Ð

jixv `lc oeik ,`ziixe`c.icinlíéðôä íçì.zaye zay lk Ð
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ìéàåädt`z jk xg`e ,my dl `xwi ok m` :qxhpewa dywd Ð dilr liyzin ira i`e

ira i`e li`ed mrhnÐ`la zeyrl lekiy oeik :wgvi epiax xne`e .dlr liyzin

li`edÐm`e .li`ed ici lr zeyrl epl oi`zet`l xfril` 'x ixy i`n` ok m` :xn`z

dlhd ici lr zeyrl leki li`ed `la ,onwlck dil `ifg `cge `cg lkc li`ed meyn

dlhdn ith sicr ikdc :wgvi epiax xne`e !opevl

icil `aie ,dti xdfz `ly yginl `ki`c ,opevl

liyzin ira i`e li`ed :xnel yi cere .uenig

dlrÐgiky `lÐgkenck ,xizdl xn` `l

oziit` oi`c mgld izye miptd mgl iab onwl

i`e li`ed xninl `ki`c ab lr s` ,aeh mei dgec

did m`y .mycwn xepzd oi`y dil wixt ira

mycwnÐdze` oite`c oeik ,dpila elqti ok m`

o`nc ,(a,ar) zegpna gken oke .aeh mei mcew

xepzd oi`c xaqw aeh mei dgec oziit` oi` xn`c

d`xp ik :yxit mdxa` oa oeyny epiaxe .oycwn

lehil eteqe ,otxvn lqdy oeik i"yx zrcy il

olek lr zg`Ðie`x oi`y xaca gxhy `vnp

dlik`lÐ`l ira i`c .ixy li`ed mrhn `l`

`cg lkn `zxet rva `l` dlgl `cg yixtn

`l inp ikc oeike .dil `ifg `cge `cg lke ,`cge

ici lr `l` ixy `l dt`zy cr my dl `xwz

ixz eed dt`zy mcew my dl `xwi m`e ,li`ed

epiaxl dywe .opixn` `l li`ed ixze ,li`ed

lkn rvai m`c oeik :eyexitl mdxa` oa oeyny

opax exy j`id ,li`ed `la xzen `di `cge `cg

?li`ed `la xyt`c oeik ,li`ed ici lr carinl

zg` lkn reval minkg egixhd `ly :uxize

lkn rva inp ik `dc :dywn wgvi epiaxe .zg`e

ipy wxta gkenck ,zet`l xeq` `cge `cg

l`xyi lye ieb ly dqir :xn`c (`,`k) dviacÐ

dbltinl xyt`c oeik .aeh meia zet`l xeq`

:wlgl mdxa` oa oeyny epiaxl d`xpe .dyila

dlg iab la` ,opaxcn exq` ieb zqira `weccÐ

epiaxl d`xp oi`e .dlg oewiz meyn exq` `l

,qxhpewd yexit jezn rnyny dn xy` oa wgvi

dlgzn dlg aeig ick oda didy it lr s`cÐ

rnyn oke .olek lr zg` yixtdl lq sexiv opira

xfril` 'xl lq sexiv opira `lc ,onwl ely wqta

ikd`c .dlg xeriy dlgza did `lyk `l`

oiit`c iyp ipd iab oizrnya onwl dl iziin

dlg zkqna `icda `ipz ikde .`gqtl ifitw

oiaw oiaw ezqir dyerd :opzc ,(c dpyn ipy wxt)

Ð`icda rnyn .'eke lql ozepe dcexd s` :xne` xfril` 'x :ekeyiy cr dlgd on xeht

dlg xeriy yic `kid la` ,dlg xeriy did `lc `kid ixiincÐlq sexiv opira `l

`lc xyrne dnexza enk ,swend on mexzl ick `nlra dtwd `l` ,df lr dfn yixtdl

lql dpizp mrc :wgvi epiaxl d`xp ,edin .dtwd `l` df lr dfn yixtdl lq sexiv opira

xfril` 'x xn`cke .swend on dlg zlihp meyn ,iccd icda dribp inp opirawxta diteb

d`nh zg`e dxedh zg` ,zeqir izy :(`,l dheq) "myk"Ð,rvn`a dviakn zegt ozep

lq sexiv ici lr ixy `lcn .swend on lehil ickÐ.dribp inp irac rnyn

ìéàåälk" wxta xn` i`n` :mdxa` oa oeyny epiaxl dniz Ð dlr liyzin ira i`

xyrn xaqc xi`n 'xl .gqta da `vei oi` ipy xyrn zvnc (`,gl lirl) "dry

dlr liyzin ira i` li`ed `d .mkzvn aiyg `le ,`ed deab oenn ipyÐ[dil] opiaygn

deab lye mixg` ly d`ex dz` la` :(a,d) lirl xn`c ,cere !elykÐ'dl" eda aizkc ,edpd ip`yc :wgvi epiax uxize !dilr liyzin ira i` li`ed ,elyk aiyg inp deab ly `des` ,"

dlr liyzin ira i`c ab lrÐxafbd cil ycwd `z`c `kid :wgvi epiax uxiz cere .deab ly aezkd maygÐwixt ira i` li`ede ,dlr liyzin ira i` li`ed opixn` `lÐ`l inp

ungzpy oeik :uxiz cere ?dil ipw ira i` li`ed ,elyk ieb ly ung aeygp eh`c .eze` dpew did ok m`c ,opixn`Ð:(my df mb) "dry lk"c li`ed edpda oeir jixve .epcti `l mc` mey

.my dl `xw `le li`edäáøzaya bby ,yac zelg dcexde caknd (`,dv zay) "ripvnd"a xn`c :xn`z m`e Ð dwel epi` xn`Ðaeh meia cifd ,z`hg aiigÐ,mirax`d z` bteq

.xaegn ezxeeka yac iaiyg `lc meyn `l` ixht `l opax elit`e .migxe` dil irlwine li`ed :`nil ?xfril` 'xl dwel i`n`e .zeay `l` o`k oi` :mixne` minkge .xfril` iax ixac

i`dae .elke`l meia zedy oi` migxe` e`eai elit`y ,dngd zriwyl jenq dcexa :inp i` .edl ifg `l migxe` dil irlwin i` elit`e ,lek`l die`x dpi`e yacd yiacdy oebk :xnel yie

mei oi` :xn`c ,(a,gl oiaexir) "oiaxrn lka" yixae (a,a) dvia zkqn yixa dpkd dil zi`c daxl dil opirnyc ,xy` oa wgvi epiax dywdy dn xity iz` `iepiyi` .zayl oikn aeh

li`ed zxn`Ðdl zgkyn `zyde ?zayl oikn aeh mei oi`c dl zgkyn `kidÐli`ed opixn` i` :xn`z m`e .ziyixtck dngd zriwyl jenqÐzay zk`ln lk zlha ok m`Ð

llk giky `lc oeik :xnel yie !dpkq ea yiy dlegl ie`xe li`edÐ.li`ed opixn` `l
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.àöné ìááe äàøé ìáa åéìò ïéøäæenL õîç àeä äæ àìŸ¤¨¥¤§¨¦¨¨§©¥¨¤§©¦¨¥
äöéîçä íàå ,áøòä ãò dúçépîe dúLéøôî ,àlà¯ ¤¨©§¦¨¨©¦¨¨©¨¤¤§¦¤§¦¨

.äöéîçäàøîâéaøc ,éâìtéî÷ äàðä úáBèa àîéì ¤§¦¨¥¨§©£¨¨¨¦©§¦§©¦
:øáñ òLBäé éaøå ,ïBîî äàðä úáBè :øáñ øæòéìà¡¦¤¤¨©©£¨¨¨§©¦§ª©¨©
úáBè" éøáñ àîìò éleëc ,àì .ïBîî dðéà äàðä úáBè©£¨¨¥¨¨¨§¥¨§¨¨§¦©
éaøc .éâìtéî÷ "ìéàBä"a àëäå "ïBîî dðéà äàðä£¨¨¥¨¨§¨¨§¦¨¦©§¦§©¦

dìò ìéLúéà éòa éàå ìéàBä ïðéøîà :øáñ øæòéìà¯ ¡¦¤¤¨©¨§¦©¦§¦¨¥¦§¦£¨
.ìéàBä ïðéøîà àì :øáñ òLBäé éaøå .àeä déðBîî̈¥§©¦§ª©¨©¨¨§¦©¦
:øîà àcñç áø ,ìBçì áBè íBiî äôBàä ,øîzéà¦§©¨¤¦©©¦§¨¨©
,ä÷Bì :øîà àcñç áø .ä÷Bì Bðéà :øîà äaø ,ä÷Bì¤©¨¨©¥¤©¦§¨¨©¤
äaø ."déì éæç íéçøBà déì éòì÷éîe ìéàBä" ïðéøîà àì̈¨§¦©¦¦§©¦¥§¦£¦¥©¨
áøì äaø déì øîà .ìéàBä ïðéøîà ,ä÷Bì Bðéà :øîà̈©¥¤¨§¦©¦¨©¥©¨§©

ìéàBä ïðéøîà àì zøîàc ,Cãéãì :àcñç¯Càéä ¦§¨§¦¨§¨§©§¨¨§¦©¦¥©
éáeøéò íeMî :déì øîà ?úaMì áBè íBiî ïéôBà¦¦©©¨¨©¥¦¥¥
àøeqéà ïðéøL ïéìéLáú éáeøéò íeMîe .ïéìéLáú©§¦¦¦¥¥©§¦¦¨¥©¦¨
ïéNòð úaL éëøBö àúééøBàcî :déì øîà ?àúééøBàc§©§¨¨©¥¦§©§¨§¥©¨©£¦
eøîàé ànL äøéæb ,déa eøæâc àeä ïðaøå ,áBè íBéa§§©¨©§¨§¥§¥¨¤¨Ÿ§
éáeøéò ïðaø deëøöàc ïåéëå .ìBçì óà áBè íBiî ïéôBà¦¦©©§¥¨§©§©©¨©¥¥

ïéìéLáú¯äîäa :déáéúéà .àøékéä déì úéà ©§¦¦¦¥¤¥¨¥¦¥§¥¨
äpîéä ìBëàì ìBëiL éãk àlà èBçLé àì úðkeñîä©§¤¤Ÿ¦§¤¨§¥¤¨¤¡¥¤¨

ìBëàì ìBëé .íBé ãBòaî éìö úéfk¯àìc áb ìò óà ©©¦¨¦¦§¨¤¡©©©§¨
"ìéàBä" éøîàc ,éãéãì àîìLa .ìëéîì éòa¯ìéàBä ¨¥§¥©¦§¨¨§¦¦§¨§¦¦¦

ìéëà éöî ìëéîì éòa éàå¯àlà .èBçLé éëä íeMî §¦¨¥§¥©¨¥¨¥¦¨¦¦§¤¨
"ìéàBä" ïðéøîà àì zøîàc ,Cãéãì¯?èBçLé éànà §¦¨§¨§©§¨¨§¦©¦©©¦§

BðBîî ãñôä íeMîe .BðBîî ãñôä íeMî :déì øîà̈©¥¦¤§¥¨¦¤§¥¨
íeMî ,ïéà :déì øîà !?àúééøBàc àøeqéà ïðéøL̈¥©¦¨§©§¨£©¥¦¦
úéfëì øLôà éàå ,úéfk ìBëàì Baìa øîb BðBîî ãñôä¤§¥¨¨©§¦¤¡©©¦§¦¤§¨§©©¦
íéðtä íçì :déáéúéà .äèéçL àìa øNä¨§Ÿ§¦¨¥¦¥¤¤©¨¦

ìëàð

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

פסחים. פרק שלישי - אלו עוברין דף מו עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr en sc migqt(ipy meil)

,àöné ìááe äàøé ìáa åéìò ïéøäæenL õîç àeä äæ àìxg` ixdy Ÿ¤¨¥¤§¨¦¨¨§©¥¨¤§©¦¨¥
,dpedkd hay oenn dyrp ixdy ,ely epi` dlg my eilr `xwy

dxn` dxezde(f bi zeny)xe`y wx xnelk ,'x`U Ll d`xi `le'§Ÿ¥¨¤§§Ÿ
.d`ex dz` oi` jl jiiydáøòä ãò dúçépîe dúLéøôî àlà± ¤¨©§¦¨¨©¦¨¨©¨¤¤

,dtxeyl xzen f`y ,aeh mei i`ven,äöéîçä ,äöéîçä íàå§¦¤§¦¨¤§¦¨
.jkl miyyeg oi` ,xnelk

àøîâ
,ung ly dlga ryedi iaxe xfril` iax ewlgpy dpyna x`ean
ryedi iaxle ,`vni lae d`xi la meyn dilr xaer xfril` iaxl
.ryedi iaxe xfril` iax ewlgp dna zxxan `xnbd .xaer epi`

:`xnbd zl`eyàîéìryedi iaxe xfril` iaxy xn`p m`d - ¥¨
éâìôéî÷ äàðä úáBèazepzna ziad lral yiy zekfa ewlgp - §©£¨¨¨¦§§¦

m`d ,jk lr xky lehile dvxiy odk dfi`l mzzl lekiy dpedk
,l`xyid ly epennk ef zekf zngn miaygp,øáñ øæòéìà éaøc§©¦¡¦¤¤¨©

äàðä úáBèzaygp,ïBîîdilr xaer dlgd dvingd m` ok iptne ©£¨¨¨
zaygpe zipenn zekf da el yi ixdy ,`vni lae d`xi la meyn
m`y ,dlg yixtiy mcew zexkkd z` dt`i okle ,ezelraa
die`x dpi`y oeik dzet`l xeq` didi dit`d mcew dlg yixti

.uingze ,dlik`l eldðéà äàðä úáBè ,øáñ òLBäé éaøåzaygp §©¦§ª©¨©©£¨¨¥¨
,ïBîîxaer epi` dlgd dvingd m`eokle ,d`xi la meyn dilr ¨

.axrd cr dgipdle dyixtdl leki
:`xnbd dgecéøáñ àîìò éleëc ,àìiax oiae xfril` iax oia ± Ÿ§¥¨§¨¨§¦

y mixaeq ryediéâìôéî÷ 'ìéàBä'a àëäå ,ïBîî dðéà äàðä úáBè©£¨¨¥¨¨§¨¨§¦¨¦§§¦
xac aiygdl yi m`d ryedi iaxe xfril` iax ewlgp o`ke -

.dyrp xak eli`k ezeyrl eciayïðéøîà ,øáñ øæòéìà éaøc§©¦¡¦¤¤¨©¨§¦©
'dìò ìéLzéà éòa éàå ìéàBä'l`yi dvxi eli`y oeiky mixne` - ¦§¦¨¥¦§¦£¨

xefgze ,mipey`xd eixac z` xewri mkgde ,ezyxtd lr mkgl
ok lr ,l`xyid ly lah zeidl ef dlgàeä déðBîîzaygp ± ¨¥

`l okle .`vni lae d`xi la meyn dilr xaere ,epennk dlgd
`xwi jk xg`e dpt`i `l` ,uingzy dpgipie dlg my dilr `xwi

.dlg my dilr,ìéàBä ïðéøîà àì ,øáñ òLBäé éaøådlgd oi`e §©¦§ª©¨©Ÿ¨§¦©¦
lae d`xi laa dilr xearl dyixtdy xg`l epennk zaygp
dze` dt`iy mcew dlg my dilr `exwl leki okle ,`vni

.uingzy s` diit` `la dgipdle
:'li`ed' mixne` m`d mi`xen` ewlgpy d`ian `xnbdøîzéà- ¦§©

,yxcnd ziaa xn`p,ìBçì áBè íBiî äôBàälk`y xg`l xnelk ¨¤¦©
`edy axrd cr cer lk`i `ly epl xexay ,aeh mei zcerq xnbe

,legä÷Bì ,øîà àcñç áø`ly ,aeh meia dxeq`d dk`ln meyn ©¦§¨¨©¤
.envr aeh mei jxevl `l` ytp lke` zk`ln dxzed,øîà äaø©¨¨©

.ä÷Bì Bðéà¥¤
:zwelgnd z` `xnbd zx`an,ä÷Bì øîà àcñç áøokyàì ©¦§¨¨©¤Ÿ

déì éæç íéçøBà déì éòì÷éîe ìéàBä ïðéøîàoeiky mixne` oi` - ¨§¦©¦¦§§¦¥§¦£¦¥
el didi ef ztl ekxhviy aeh meia migxe` ezial epncfi m`y
`idy aeh meia ytp lke` jxevl dt`y `vnp f`e ,mdl ozil
`l` ,dwel epi` migxe` el epncfp `l m` mb ,zxzend dk`ln
jxevl `ly diit` ef ixd migxe` eid `l diit`d zryay oeik

.dilr dwele meid,ä÷Bì Bðéà øîà äaøokyìéàBä' ïðéøîàm`e ©¨¨©¥¤¨§¦©¦
lke` jxevl dt`y `vni eztl mikixvy ezial migxe` epncfi
,dwel epi` migxe` el epncfp `l m` mb jkle ,'aeh meia ytp

.aeh mei jxevl dk`ln dyerk aygpy

:`cqg ax lr dywn dax,àcñç áøì äaø déì øîàizhiyl ¨©¥©¨§©¦§¨
zayl aeh mein zet`l xzeny oaen 'li`ed' mixne`y
e`eai eli` aeh meil s` ie`x elek lk`ndy oeik ,ezxgnly

`l` ,migxe`'ìéàBä' ïðéøîà àì úøîàc Cãéãìdz`y jixacl ± §¦¨§¨§©Ÿ¨§¦©¦
,dwel legl aeh mein dte`de ,'li`ed' zxaq mixne` oi`y xne`

dyw,úaMì áBè íBiî ïéôBà Càéäjxevl `ly dk`ln `id ixde ¥¨¦¦©©¨
:`cqg ax uxzn .aeh meidéì øîàmrhd ,daxl `cqg ax ¨©¥

`ed ,ezxgnly zayd jxevl aeh meia zet`l xzenyíeMî¦
migipn aeh mei axray.ïéìéLáz éáeøéò¥¥©§¦¦

:`cqg ax zaeyz lr dnz daxåikïéìéLáz éáeøéò íeMî`edy §¦¥¥©§¦¦
minkg zpwzïðéøL[mixizn ep`-]àúééøBàc àøeqéàleyia ly ¨¦©¦¨§©§¨

:evexiz z` x`an `cqg ax .meid jxevl `ly aeh meia diit`e
déì øîà,daxl `cqg ax,áBè íBéa ïéNòð úaL éëøBö àúééøBàcî ¨©¥¦§©§¨§¥©¨©£¦§

xzeny myke ,zg` dyecw mde zay mi`xwp mdipyy oeik
zeyrl xzen jk ,mei eze` ly ytp lke` jxev aeh meia zeyrl

,aeh meia dixg`ly zay ikxvdéa eøæâc àeä ïðaøåmd opaxe ± §©¨¨§¨§¥
,oiliyaz aexir `la zayl aeh mein lyal `ly exfbyäøéæb§¥¨

eøîàé ànL,xnel erhi ±ïéôBà[zet`l xzen-]ìBçì óà áBè íBiî ¤¨Ÿ§¦¦©©
,dxez xeqi` lr exarie ,eixg`y zayd jxevl xzeny mykïåéëå§¥¨

ïðaø deëøöàcaeh mein lyand z` minkg ekixvdy oeike ± §©§§©©¨¨
gipdl zaylàøékéä déì úéà ,ïéìéLáz éáeøéò,xkid el yi - ¥¥©§¦¦¦¥¤¥¨

,leg ikxv `le zay ikxv `l` aeh meia dxezd dxizd `ly
.jka zerhl `eai `le

:`cqg ax zrc lr `iyew d`ian `xnbddéáéúéàdax dywd ¥¦¥
dpyna epipy ,`cqg axl(.dk dvia),úðkeñîä äîäadlegd ± §¥¨©§¤¤

lapzze zenzy mcew aeh meia dhgeyl dvexe ,zenl dhepe
lk` xaky ,aeh meia dlk`l jixv epi`e ,dxya z` ciqti `ly

,ezcerqèBçLé àìaeh meia dze`àlàonf xzep m`ìBëiL éãk Ÿ¦§¤¨§¥¤¨
e zelvle jezgle hiytdläpîéä ìBëàìzegtd lkléìö úéfk ¤¡¥¤¨©©¦¨¦

.íBé ãBòaîy jka icy rnyneìBëàì ìBëé,mei ceran dpnnóà ¦§¨¤¡©
ìëéîì éòa àìc áb ìò.[lk` xaky oeik] lek`l dvex epi`y - ©©§Ÿ¨¥§¥©

e'ìéàBä' éøîàc éãéãì àîìLamixne`y izrcl zpaen dpynd ± ¦§¨¨§¦¦§©§¦¦
y ,'li`ed'ìéëà éöî ìëéîì éòa éàå ìéàBädvxi m`y oeiky - ¦§¦¨¥§¥©¨¥¨¦

,lek`l lkei dndad on lek`lèBçLé éëä íeMîepi`y it lr s` ¦¨¦¦§
,lek`l dvexà àì úøîàc Cãéãì àlàìéàBä ïðéøîax jzhiyl - ¤¨§¦¨§¨§©Ÿ¨§¦©¦

,'li`ed' mixne` oi`y xne` dz`y `cqgèBçLé éànàrecn - ©©¦§
.aeh mei jxevl `ly dhigy `id ixde ,hegyl el exizd

:`xnbd zvxzndéì øîàhegyl el exizd jkl ,daxl `cqg ax ¨©¥
,aeh meia zpkeqn dnda.BðBîî ãñôä íeMîlr dax dywn ¦¤§¥¨

:`cqg ax uexizåikïðéøL BðBîî ãñôä íeMî[mixizn-]àøeqéà §¦¤§¥¨¨¦©¦¨
.àúééøBàc§©§¨

:evexiz z` x`an `cqg axdéì øîà,daxl `cqg axïéàok` - ¨©¥¦
i`yx epi`y rcei dndad lra `ldy ,epenn cqtd meyn xzidd
,lk` xaky s` okle ,aeh meia dlik` jxevl `ly dnda hegyl

Baìa øîb BðBîî ãñôä íeMîezrc lr xearle envr gixkdl ¦¤§¥¨¨©§¦
eìBëàìzpkeqnd dndad onúéfkzifkl jixvy ink `ede ,xya ¤¡©©¦

.aeh meia elk`l xyaåy oeikì øLôà éàlek`øNa úéfëdndan §¦¤§¨§©©¦¨¨
äèéçL àìa.aeh meia dhgyl xzen ,dlek ly §Ÿ§¦¨

dk`ln zeyrl xzeny ,lirl `cqg ax ixac lr dywn dax
:zaya dlik` jxevl aeh meiadéáéúéà,`cqg axl dax dywd ± ¥¦¥

dpyna epipy(:w zegpn),íéðtä íçìzaya ogleyd lr jxrpy ¤¤©¨¦
,d`ad zayl lk`pe

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102



קטו ezny ina cenr en sc ± iyily wxtmigqt
ïéøäæåîù õîç åäæ àìåéìòdilr `xwy xg`l `ed dicic e`lc ,`xnba yxtnck Ð

`hn `l izk`c ,jxiag ly `le jly epi` dfe ,d`ex dz` i` jly ,aizk `xwe .my

.odk cilàøîâäàðä úáåè) `ipzc ,hren xac Ðzexekaxnel l`xyi i`yx :(`,fk

jizenexz lk oze rlq jlid exiagll`xyil el yiy d`pd zaeh epiide .odk iza oal

dvxiy odk lkl dzzl i`yxy ,ef dlga

lehilehren xacliaya odk ly eade`n

,oenn d`pd zaeh :xaq xfril` iax .el dpziy

i` dlr xare ,dicick dlg jd `iededvingn

:xaq ryedi iaxe .`yixa dl it` :jkld .diab

epi`e ,`ed dicic e`le ,oenn dpi` d`pd zaeh

izk`c ,`kil inp oecwt meyne .dilr xdfen

.odkc `cil `hn `lúáåè àîìò éìåëã àì
éâìôéî à÷ ìéàåäáå ïåîî äðéà äàðäiax Ð

ira i`e li`ed meyn dilr xar :xaq xfril`

dlr liyzin,`laihl dxcdedicicelrc .`id

dt zxin`a yecwd dnexze ycwde xcp lkÐ

xewrle mkgl l`yil lekijkld .exeac

inp dziit` zk`lne .dilr xare ,`ed dipenn

ab lr s`e .my dilr `xw `l ik aeh meia

`ifg `lc `cg `ki`c`cg lkc ,`ixzyn Ð

inp i`e .`id dlg e`l `d xninl `ki` `cge

my dilr `xwi`e li`ed ,dl `tinl ivn Ð

zi`c oeik ,edin .dlr liyzin iraiaxl

dlgl otxvn lqd xfril`ith xity ikd Ð

dnk lke ,`zlinc `geex meyn dlgz dt`zy

li`ed mey `la xity carinl xyt`c`gip Ð

.carinlìéàåä ïðéøîà àìlr jkld Ð

dvenigxaer dziit` lr la` ,xaer epi`Ð

.dil `ifg `lc `cg `ki`cäôåàäáåè íåéî
ìåçìol `hiytc ,ezcerq xnbe lk`y xg`l Ð

`edy `zxe` cr `pci`d icin dil `ifg `lc

.legä÷åì."dk`ln lk dyrz `l" meyn Ð

éàå ìéàåäïéçøåà äéì éòì÷éîoikixv ediy Ð

.meid df ztlïéôåà êàéäúáùì áåè íåéîÐ

i` li`ed opixn`c e`l i`irlwinoigxe` dil

.aeh meil dilek dil ifg Ðéëøåö àúééøåàãî
áåè íåéá ïéùòð úáù) aizkc Ðzenyaij`" :(

zaye ,"ytp lkl lk`i xy``cg aeh meie

ikid ike ,exwi` zay ediiexzc ,`id dyecw

.xgnl lyal xzen ,meia eal lyal xzenc

øåæâã àåä ïðáøåaexir aize` `l ik Ð

.legl s` oite` exn`i `ly ick ,oiliyaz

úðëåñî äîäádvexe Ðdhgeylzenz `ly ,aeh meia.dpciqtieéìö úéæëlw edf Ð

.mileyiaaìåëàì ìåëéù éãëhiytdl ick meia zedy `diy Ðjezglezifkzelvle

.dpin lik` `lc ab lr s`e ,ixy i`d ik zedy `ki` i`e ,lek`leèéçù éàîà`d Ð

.lk` xaky ,lkinl jixv `låðåîî ãñôä íåùî,dlik` `la xzen epi`y `ed rceie Ð

eala xnbqp`ljixvk dil dede ,zifk lek`le ezrc lr xearle envr z`ziflmeia

ira zif `edd meyne .aeh`.dhigy `la xya zifkl xyt` i`c ,dlekl dihgyinl

envr qp`l eala xnb xninl `kilc `kd la``xeqi` opixy `l li`ed meyn Ð

jixv `lc oeik ,`ziixe`c.icinlíéðôä íçì.zaye zay lk Ð
ìëàð
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ìéàåädt`z jk xg`e ,my dl `xwi ok m` :qxhpewa dywd Ð dilr liyzin ira i`e

ira i`e li`ed mrhnÐ`la zeyrl lekiy oeik :wgvi epiax xne`e .dlr liyzin

li`edÐm`e .li`ed ici lr zeyrl epl oi`zet`l xfril` 'x ixy i`n` ok m` :xn`z

dlhd ici lr zeyrl leki li`ed `la ,onwlck dil `ifg `cge `cg lkc li`ed meyn

dlhdn ith sicr ikdc :wgvi epiax xne`e !opevl

icil `aie ,dti xdfz `ly yginl `ki`c ,opevl

liyzin ira i`e li`ed :xnel yi cere .uenig

dlrÐgiky `lÐgkenck ,xizdl xn` `l

oziit` oi`c mgld izye miptd mgl iab onwl

i`e li`ed xninl `ki`c ab lr s` ,aeh mei dgec

did m`y .mycwn xepzd oi`y dil wixt ira

mycwnÐdze` oite`c oeik ,dpila elqti ok m`

o`nc ,(a,ar) zegpna gken oke .aeh mei mcew

xepzd oi`c xaqw aeh mei dgec oziit` oi` xn`c

d`xp ik :yxit mdxa` oa oeyny epiaxe .oycwn

lehil eteqe ,otxvn lqdy oeik i"yx zrcy il

olek lr zg`Ðie`x oi`y xaca gxhy `vnp

dlik`lÐ`l ira i`c .ixy li`ed mrhn `l`

`cg lkn `zxet rva `l` dlgl `cg yixtn

`l inp ikc oeike .dil `ifg `cge `cg lke ,`cge

ici lr `l` ixy `l dt`zy cr my dl `xwz

ixz eed dt`zy mcew my dl `xwi m`e ,li`ed

epiaxl dywe .opixn` `l li`ed ixze ,li`ed

lkn rvai m`c oeik :eyexitl mdxa` oa oeyny

opax exy j`id ,li`ed `la xzen `di `cge `cg

?li`ed `la xyt`c oeik ,li`ed ici lr carinl

zg` lkn reval minkg egixhd `ly :uxize

lkn rva inp ik `dc :dywn wgvi epiaxe .zg`e

ipy wxta gkenck ,zet`l xeq` `cge `cg

l`xyi lye ieb ly dqir :xn`c (`,`k) dviacÐ

dbltinl xyt`c oeik .aeh meia zet`l xeq`

:wlgl mdxa` oa oeyny epiaxl d`xpe .dyila

dlg iab la` ,opaxcn exq` ieb zqira `weccÐ

epiaxl d`xp oi`e .dlg oewiz meyn exq` `l

,qxhpewd yexit jezn rnyny dn xy` oa wgvi

dlgzn dlg aeig ick oda didy it lr s`cÐ

rnyn oke .olek lr zg` yixtdl lq sexiv opira

xfril` 'xl lq sexiv opira `lc ,onwl ely wqta

ikd`c .dlg xeriy dlgza did `lyk `l`

oiit`c iyp ipd iab oizrnya onwl dl iziin

dlg zkqna `icda `ipz ikde .`gqtl ifitw

oiaw oiaw ezqir dyerd :opzc ,(c dpyn ipy wxt)

Ð`icda rnyn .'eke lql ozepe dcexd s` :xne` xfril` 'x :ekeyiy cr dlgd on xeht

dlg xeriy yic `kid la` ,dlg xeriy did `lc `kid ixiincÐlq sexiv opira `l

`lc xyrne dnexza enk ,swend on mexzl ick `nlra dtwd `l` ,df lr dfn yixtdl

lql dpizp mrc :wgvi epiaxl d`xp ,edin .dtwd `l` df lr dfn yixtdl lq sexiv opira

xfril` 'x xn`cke .swend on dlg zlihp meyn ,iccd icda dribp inp opirawxta diteb

d`nh zg`e dxedh zg` ,zeqir izy :(`,l dheq) "myk"Ð,rvn`a dviakn zegt ozep

lq sexiv ici lr ixy `lcn .swend on lehil ickÐ.dribp inp irac rnyn

ìéàåälk" wxta xn` i`n` :mdxa` oa oeyny epiaxl dniz Ð dlr liyzin ira i`

xyrn xaqc xi`n 'xl .gqta da `vei oi` ipy xyrn zvnc (`,gl lirl) "dry

dlr liyzin ira i` li`ed `d .mkzvn aiyg `le ,`ed deab oenn ipyÐ[dil] opiaygn

deab lye mixg` ly d`ex dz` la` :(a,d) lirl xn`c ,cere !elykÐ'dl" eda aizkc ,edpd ip`yc :wgvi epiax uxize !dilr liyzin ira i` li`ed ,elyk aiyg inp deab ly `des` ,"

dlr liyzin ira i`c ab lrÐxafbd cil ycwd `z`c `kid :wgvi epiax uxiz cere .deab ly aezkd maygÐwixt ira i` li`ede ,dlr liyzin ira i` li`ed opixn` `lÐ`l inp

ungzpy oeik :uxiz cere ?dil ipw ira i` li`ed ,elyk ieb ly ung aeygp eh`c .eze` dpew did ok m`c ,opixn`Ð:(my df mb) "dry lk"c li`ed edpda oeir jixve .epcti `l mc` mey

.my dl `xw `le li`edäáøzaya bby ,yac zelg dcexde caknd (`,dv zay) "ripvnd"a xn`c :xn`z m`e Ð dwel epi` xn`Ðaeh meia cifd ,z`hg aiigÐ,mirax`d z` bteq

.xaegn ezxeeka yac iaiyg `lc meyn `l` ixht `l opax elit`e .migxe` dil irlwine li`ed :`nil ?xfril` 'xl dwel i`n`e .zeay `l` o`k oi` :mixne` minkge .xfril` iax ixac

i`dae .elke`l meia zedy oi` migxe` e`eai elit`y ,dngd zriwyl jenq dcexa :inp i` .edl ifg `l migxe` dil irlwin i` elit`e ,lek`l die`x dpi`e yacd yiacdy oebk :xnel yie

mei oi` :xn`c ,(a,gl oiaexir) "oiaxrn lka" yixae (a,a) dvia zkqn yixa dpkd dil zi`c daxl dil opirnyc ,xy` oa wgvi epiax dywdy dn xity iz` `iepiyi` .zayl oikn aeh

li`ed zxn`Ðdl zgkyn `zyde ?zayl oikn aeh mei oi`c dl zgkyn `kidÐli`ed opixn` i` :xn`z m`e .ziyixtck dngd zriwyl jenqÐzay zk`ln lk zlha ok m`Ð

llk giky `lc oeik :xnel yie !dpkq ea yiy dlegl ie`xe li`edÐ.li`ed opixn` `l
lk`p
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.àöné ìááe äàøé ìáa åéìò ïéøäæenL õîç àeä äæ àìŸ¤¨¥¤§¨¦¨¨§©¥¨¤§©¦¨¥
äöéîçä íàå ,áøòä ãò dúçépîe dúLéøôî ,àlà¯ ¤¨©§¦¨¨©¦¨¨©¨¤¤§¦¤§¦¨

.äöéîçäàøîâéaøc ,éâìtéî÷ äàðä úáBèa àîéì ¤§¦¨¥¨§©£¨¨¨¦©§¦§©¦
:øáñ òLBäé éaøå ,ïBîî äàðä úáBè :øáñ øæòéìà¡¦¤¤¨©©£¨¨¨§©¦§ª©¨©
úáBè" éøáñ àîìò éleëc ,àì .ïBîî dðéà äàðä úáBè©£¨¨¥¨¨¨§¥¨§¨¨§¦©
éaøc .éâìtéî÷ "ìéàBä"a àëäå "ïBîî dðéà äàðä£¨¨¥¨¨§¨¨§¦¨¦©§¦§©¦

dìò ìéLúéà éòa éàå ìéàBä ïðéøîà :øáñ øæòéìà¯ ¡¦¤¤¨©¨§¦©¦§¦¨¥¦§¦£¨
.ìéàBä ïðéøîà àì :øáñ òLBäé éaøå .àeä déðBîî̈¥§©¦§ª©¨©¨¨§¦©¦
:øîà àcñç áø ,ìBçì áBè íBiî äôBàä ,øîzéà¦§©¨¤¦©©¦§¨¨©
,ä÷Bì :øîà àcñç áø .ä÷Bì Bðéà :øîà äaø ,ä÷Bì¤©¨¨©¥¤©¦§¨¨©¤
äaø ."déì éæç íéçøBà déì éòì÷éîe ìéàBä" ïðéøîà àì̈¨§¦©¦¦§©¦¥§¦£¦¥©¨
áøì äaø déì øîà .ìéàBä ïðéøîà ,ä÷Bì Bðéà :øîà̈©¥¤¨§¦©¦¨©¥©¨§©

ìéàBä ïðéøîà àì zøîàc ,Cãéãì :àcñç¯Càéä ¦§¨§¦¨§¨§©§¨¨§¦©¦¥©
éáeøéò íeMî :déì øîà ?úaMì áBè íBiî ïéôBà¦¦©©¨¨©¥¦¥¥
àøeqéà ïðéøL ïéìéLáú éáeøéò íeMîe .ïéìéLáú©§¦¦¦¥¥©§¦¦¨¥©¦¨
ïéNòð úaL éëøBö àúééøBàcî :déì øîà ?àúééøBàc§©§¨¨©¥¦§©§¨§¥©¨©£¦
eøîàé ànL äøéæb ,déa eøæâc àeä ïðaøå ,áBè íBéa§§©¨©§¨§¥§¥¨¤¨Ÿ§
éáeøéò ïðaø deëøöàc ïåéëå .ìBçì óà áBè íBiî ïéôBà¦¦©©§¥¨§©§©©¨©¥¥

ïéìéLáú¯äîäa :déáéúéà .àøékéä déì úéà ©§¦¦¦¥¤¥¨¥¦¥§¥¨
äpîéä ìBëàì ìBëiL éãk àlà èBçLé àì úðkeñîä©§¤¤Ÿ¦§¤¨§¥¤¨¤¡¥¤¨

ìBëàì ìBëé .íBé ãBòaî éìö úéfk¯àìc áb ìò óà ©©¦¨¦¦§¨¤¡©©©§¨
"ìéàBä" éøîàc ,éãéãì àîìLa .ìëéîì éòa¯ìéàBä ¨¥§¥©¦§¨¨§¦¦§¨§¦¦¦

ìéëà éöî ìëéîì éòa éàå¯àlà .èBçLé éëä íeMî §¦¨¥§¥©¨¥¨¥¦¨¦¦§¤¨
"ìéàBä" ïðéøîà àì zøîàc ,Cãéãì¯?èBçLé éànà §¦¨§¨§©§¨¨§¦©¦©©¦§

BðBîî ãñôä íeMîe .BðBîî ãñôä íeMî :déì øîà̈©¥¦¤§¥¨¦¤§¥¨
íeMî ,ïéà :déì øîà !?àúééøBàc àøeqéà ïðéøL̈¥©¦¨§©§¨£©¥¦¦
úéfëì øLôà éàå ,úéfk ìBëàì Baìa øîb BðBîî ãñôä¤§¥¨¨©§¦¤¡©©¦§¦¤§¨§©©¦
íéðtä íçì :déáéúéà .äèéçL àìa øNä¨§Ÿ§¦¨¥¦¥¤¤©¨¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr en sc migqt(ipy meil)

,àöné ìááe äàøé ìáa åéìò ïéøäæenL õîç àeä äæ àìxg` ixdy Ÿ¤¨¥¤§¨¦¨¨§©¥¨¤§©¦¨¥
,dpedkd hay oenn dyrp ixdy ,ely epi` dlg my eilr `xwy

dxn` dxezde(f bi zeny)xe`y wx xnelk ,'x`U Ll d`xi `le'§Ÿ¥¨¤§§Ÿ
.d`ex dz` oi` jl jiiydáøòä ãò dúçépîe dúLéøôî àlà± ¤¨©§¦¨¨©¦¨¨©¨¤¤

,dtxeyl xzen f`y ,aeh mei i`ven,äöéîçä ,äöéîçä íàå§¦¤§¦¨¤§¦¨
.jkl miyyeg oi` ,xnelk

àøîâ
,ung ly dlga ryedi iaxe xfril` iax ewlgpy dpyna x`ean
ryedi iaxle ,`vni lae d`xi la meyn dilr xaer xfril` iaxl
.ryedi iaxe xfril` iax ewlgp dna zxxan `xnbd .xaer epi`

:`xnbd zl`eyàîéìryedi iaxe xfril` iaxy xn`p m`d - ¥¨
éâìôéî÷ äàðä úáBèazepzna ziad lral yiy zekfa ewlgp - §©£¨¨¨¦§§¦

m`d ,jk lr xky lehile dvxiy odk dfi`l mzzl lekiy dpedk
,l`xyid ly epennk ef zekf zngn miaygp,øáñ øæòéìà éaøc§©¦¡¦¤¤¨©

äàðä úáBèzaygp,ïBîîdilr xaer dlgd dvingd m` ok iptne ©£¨¨¨
zaygpe zipenn zekf da el yi ixdy ,`vni lae d`xi la meyn
m`y ,dlg yixtiy mcew zexkkd z` dt`i okle ,ezelraa
die`x dpi`y oeik dzet`l xeq` didi dit`d mcew dlg yixti

.uingze ,dlik`l eldðéà äàðä úáBè ,øáñ òLBäé éaøåzaygp §©¦§ª©¨©©£¨¨¥¨
,ïBîîxaer epi` dlgd dvingd m`eokle ,d`xi la meyn dilr ¨

.axrd cr dgipdle dyixtdl leki
:`xnbd dgecéøáñ àîìò éleëc ,àìiax oiae xfril` iax oia ± Ÿ§¥¨§¨¨§¦

y mixaeq ryediéâìôéî÷ 'ìéàBä'a àëäå ,ïBîî dðéà äàðä úáBè©£¨¨¥¨¨§¨¨§¦¨¦§§¦
xac aiygdl yi m`d ryedi iaxe xfril` iax ewlgp o`ke -

.dyrp xak eli`k ezeyrl eciayïðéøîà ,øáñ øæòéìà éaøc§©¦¡¦¤¤¨©¨§¦©
'dìò ìéLzéà éòa éàå ìéàBä'l`yi dvxi eli`y oeiky mixne` - ¦§¦¨¥¦§¦£¨

xefgze ,mipey`xd eixac z` xewri mkgde ,ezyxtd lr mkgl
ok lr ,l`xyid ly lah zeidl ef dlgàeä déðBîîzaygp ± ¨¥

`l okle .`vni lae d`xi la meyn dilr xaere ,epennk dlgd
`xwi jk xg`e dpt`i `l` ,uingzy dpgipie dlg my dilr `xwi

.dlg my dilr,ìéàBä ïðéøîà àì ,øáñ òLBäé éaøådlgd oi`e §©¦§ª©¨©Ÿ¨§¦©¦
lae d`xi laa dilr xearl dyixtdy xg`l epennk zaygp
dze` dt`iy mcew dlg my dilr `exwl leki okle ,`vni

.uingzy s` diit` `la dgipdle
:'li`ed' mixne` m`d mi`xen` ewlgpy d`ian `xnbdøîzéà- ¦§©

,yxcnd ziaa xn`p,ìBçì áBè íBiî äôBàälk`y xg`l xnelk ¨¤¦©
`edy axrd cr cer lk`i `ly epl xexay ,aeh mei zcerq xnbe

,legä÷Bì ,øîà àcñç áø`ly ,aeh meia dxeq`d dk`ln meyn ©¦§¨¨©¤
.envr aeh mei jxevl `l` ytp lke` zk`ln dxzed,øîà äaø©¨¨©

.ä÷Bì Bðéà¥¤
:zwelgnd z` `xnbd zx`an,ä÷Bì øîà àcñç áøokyàì ©¦§¨¨©¤Ÿ

déì éæç íéçøBà déì éòì÷éîe ìéàBä ïðéøîàoeiky mixne` oi` - ¨§¦©¦¦§§¦¥§¦£¦¥
el didi ef ztl ekxhviy aeh meia migxe` ezial epncfi m`y
`idy aeh meia ytp lke` jxevl dt`y `vnp f`e ,mdl ozil
`l` ,dwel epi` migxe` el epncfp `l m` mb ,zxzend dk`ln
jxevl `ly diit` ef ixd migxe` eid `l diit`d zryay oeik

.dilr dwele meid,ä÷Bì Bðéà øîà äaøokyìéàBä' ïðéøîàm`e ©¨¨©¥¤¨§¦©¦
lke` jxevl dt`y `vni eztl mikixvy ezial migxe` epncfi
,dwel epi` migxe` el epncfp `l m` mb jkle ,'aeh meia ytp

.aeh mei jxevl dk`ln dyerk aygpy

:`cqg ax lr dywn dax,àcñç áøì äaø déì øîàizhiyl ¨©¥©¨§©¦§¨
zayl aeh mein zet`l xzeny oaen 'li`ed' mixne`y
e`eai eli` aeh meil s` ie`x elek lk`ndy oeik ,ezxgnly

`l` ,migxe`'ìéàBä' ïðéøîà àì úøîàc Cãéãìdz`y jixacl ± §¦¨§¨§©Ÿ¨§¦©¦
,dwel legl aeh mein dte`de ,'li`ed' zxaq mixne` oi`y xne`

dyw,úaMì áBè íBiî ïéôBà Càéäjxevl `ly dk`ln `id ixde ¥¨¦¦©©¨
:`cqg ax uxzn .aeh meidéì øîàmrhd ,daxl `cqg ax ¨©¥

`ed ,ezxgnly zayd jxevl aeh meia zet`l xzenyíeMî¦
migipn aeh mei axray.ïéìéLáz éáeøéò¥¥©§¦¦

:`cqg ax zaeyz lr dnz daxåikïéìéLáz éáeøéò íeMî`edy §¦¥¥©§¦¦
minkg zpwzïðéøL[mixizn ep`-]àúééøBàc àøeqéàleyia ly ¨¦©¦¨§©§¨

:evexiz z` x`an `cqg ax .meid jxevl `ly aeh meia diit`e
déì øîà,daxl `cqg ax,áBè íBéa ïéNòð úaL éëøBö àúééøBàcî ¨©¥¦§©§¨§¥©¨©£¦§

xzeny myke ,zg` dyecw mde zay mi`xwp mdipyy oeik
zeyrl xzen jk ,mei eze` ly ytp lke` jxev aeh meia zeyrl

,aeh meia dixg`ly zay ikxvdéa eøæâc àeä ïðaøåmd opaxe ± §©¨¨§¨§¥
,oiliyaz aexir `la zayl aeh mein lyal `ly exfbyäøéæb§¥¨

eøîàé ànL,xnel erhi ±ïéôBà[zet`l xzen-]ìBçì óà áBè íBiî ¤¨Ÿ§¦¦©©
,dxez xeqi` lr exarie ,eixg`y zayd jxevl xzeny mykïåéëå§¥¨

ïðaø deëøöàcaeh mein lyand z` minkg ekixvdy oeike ± §©§§©©¨¨
gipdl zaylàøékéä déì úéà ,ïéìéLáz éáeøéò,xkid el yi - ¥¥©§¦¦¦¥¤¥¨

,leg ikxv `le zay ikxv `l` aeh meia dxezd dxizd `ly
.jka zerhl `eai `le

:`cqg ax zrc lr `iyew d`ian `xnbddéáéúéàdax dywd ¥¦¥
dpyna epipy ,`cqg axl(.dk dvia),úðkeñîä äîäadlegd ± §¥¨©§¤¤

lapzze zenzy mcew aeh meia dhgeyl dvexe ,zenl dhepe
lk` xaky ,aeh meia dlk`l jixv epi`e ,dxya z` ciqti `ly

,ezcerqèBçLé àìaeh meia dze`àlàonf xzep m`ìBëiL éãk Ÿ¦§¤¨§¥¤¨
e zelvle jezgle hiytdläpîéä ìBëàìzegtd lkléìö úéfk ¤¡¥¤¨©©¦¨¦

.íBé ãBòaîy jka icy rnyneìBëàì ìBëé,mei ceran dpnnóà ¦§¨¤¡©
ìëéîì éòa àìc áb ìò.[lk` xaky oeik] lek`l dvex epi`y - ©©§Ÿ¨¥§¥©

e'ìéàBä' éøîàc éãéãì àîìLamixne`y izrcl zpaen dpynd ± ¦§¨¨§¦¦§©§¦¦
y ,'li`ed'ìéëà éöî ìëéîì éòa éàå ìéàBädvxi m`y oeiky - ¦§¦¨¥§¥©¨¥¨¦

,lek`l lkei dndad on lek`lèBçLé éëä íeMîepi`y it lr s` ¦¨¦¦§
,lek`l dvexà àì úøîàc Cãéãì àlàìéàBä ïðéøîax jzhiyl - ¤¨§¦¨§¨§©Ÿ¨§¦©¦

,'li`ed' mixne` oi`y xne` dz`y `cqgèBçLé éànàrecn - ©©¦§
.aeh mei jxevl `ly dhigy `id ixde ,hegyl el exizd

:`xnbd zvxzndéì øîàhegyl el exizd jkl ,daxl `cqg ax ¨©¥
,aeh meia zpkeqn dnda.BðBîî ãñôä íeMîlr dax dywn ¦¤§¥¨

:`cqg ax uexizåikïðéøL BðBîî ãñôä íeMî[mixizn-]àøeqéà §¦¤§¥¨¨¦©¦¨
.àúééøBàc§©§¨

:evexiz z` x`an `cqg axdéì øîà,daxl `cqg axïéàok` - ¨©¥¦
i`yx epi`y rcei dndad lra `ldy ,epenn cqtd meyn xzidd
,lk` xaky s` okle ,aeh meia dlik` jxevl `ly dnda hegyl

Baìa øîb BðBîî ãñôä íeMîezrc lr xearle envr gixkdl ¦¤§¥¨¨©§¦
eìBëàìzpkeqnd dndad onúéfkzifkl jixvy ink `ede ,xya ¤¡©©¦

.aeh meia elk`l xyaåy oeikì øLôà éàlek`øNa úéfëdndan §¦¤§¨§©©¦¨¨
äèéçL àìa.aeh meia dhgyl xzen ,dlek ly §Ÿ§¦¨

dk`ln zeyrl xzeny ,lirl `cqg ax ixac lr dywn dax
:zaya dlik` jxevl aeh meiadéáéúéà,`cqg axl dax dywd ± ¥¦¥

dpyna epipy(:w zegpn),íéðtä íçìzaya ogleyd lr jxrpy ¤¤©¨¦
,d`ad zayl lk`pe
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xcde"קטז fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fn sc migqt(iyily meil)

`edy minrtäòLúì ìëàðminrte ,eziit`l iriyzd meia - ¤¡¨§¦§¨
äøNòì,ixiyrd meia -eminrtøNò ãçàì,xyr cg`d meia - ©£¨¨§©©¨¨

øúBé àìå úBçt àìmei xg` `le iriyzd mei mcew lk`p epi`e ± Ÿ¨§Ÿ¥
,dpynd zyxtne .xyr cg`dBkøãk ,ãöék,libxd dxwna ± ¥©§©§

lk`p,äòLúì`ed oky,úaL áøòa äôàðlr eze` mixcqne §¦§¨¤¡¨§¤¤©¨
e ogleydn eze` miwlqne ,zayd meia zxgnl ogleydìëàð¤¡¨

mipdklúaMa`idy ,d`adäòLúìm`e .eziit`n miniíBé ìç ©©¨§¦§¨¨
,úaL áøòa úBéäì áBèmeid jxevl epi`y xac ea zet`l xeq`y ¦§§¤¤©¨

,reaya iying mei `edy aeh mei axra ezet`l minicwn ,aeh
eúaMì ìëàð`idy ,`ad reayayäøNòìm`e .eziit`n mini ¤¡¨©©¨©£¨¨

elgäðMä Làø ìL íéáBè íéîé éðLminicwn ,iyiye iying minia §¥¨¦¦¤Ÿ©¨¨
e ,iriax mei `edy dpyd y`x axra ezet`lúaMì ìëàð¤¡¨©©¨

`idy ,`ad reayayøNò ãçàìminicwn jkle .eziit`n mini §©©¨¨
,aeh mei axre zay axrn ezet`lL éôìmiptd mgläçBc Bðéà §¦¤¥¤

,eziit`a.áBè íBiä úà àìå úaMä úà àìŸ¤©©¨§Ÿ¤©
`edy ,`ed zay jxevl miptd mgl ixde :`iyewd z` dax miiqn

,zaya lk`púøîà éàådxezd onyáBè íBéa ïéNòð úaL éëøBö §¦¨§©§¥©¨©£¦§
dyw ,mexq` minkg wxeéànàmiptd mgl ziit` recn ±éçc àì ©©Ÿ¨¥

,áBè íBémeyn mixac exq` `l ycwnay epicia laewn ixde
.zeay

:`xnbd zvxzndéì øîàzeyrl xeqi`d zn`a ,daxl `cqg ax ¨©¥
minkg exizd `ly dne ,opaxcn `l` epi` aeh meia zay ikxev
`ly s` zay axra zeidl lgy aeh meia miptd mgl zet`l

y meyn `ed ,ycwna zeay exfbäáBø÷ úeáLxeq`y xac - §§¨
meid eze` jxevl eilr xearl ekxvede minkg zxifbneøézä¦¦

la` ,ycwna minkgä÷Bçø úeáLzayl jxvpd xeqi` xac - §§¨
dipydeøézä àì.ycwna s` minkg Ÿ¦¦

:`cqg ax lr `xnbd dywnìàéìîb ïa ïBòîL ïaøìed`aed] §©¨¦§¤©§¦¥
zegpna dpynd jynda ezrc(:w)[íeMî øîàc[ly enyn-]éaø §¨©¦©¦

,ïâqä ïa ïBòîLmiptd mgl zay axra aeh mei lg xy`kyäçBc ¦§¤©§¨¤
eziit`a,áBè íBé úàlk`p epi`y s`e ,ytp lke` jxev ea yiy ¤

it lr s`e .aeh mei zaygp zayd mby ,zaya `l` aeh meia
mewn lkn ,zayd jxevl aeh meia zet`l `ly minkg exfby
epi` mgl eze`y] dwegx zeay `idy it lr s` exfb `l ycwna

.[`ad reayay zayl `l` lk`påmixetkd mei lg xy`k mle` §
,zay axraäçBc Bðéàeziit`aíBö íBé úàmeiay ,mixetkd ¥¤¤

ytp lke` jxevl dk`ln zeyrl dxezd on xeq` mixetkd
,[iying meia ezet`l minicwne]øîéîì àkéà éàîx`ap ji` ± ©¦¨§¥©

jxevl aeh meia miptd mgl zet`l xizdy jkn ixd ,z`f
.dwegx zeay mb exizdy gken `ad reayay zaya ezlik`

,xaeq `cqg ax :`xnbd zvxznéâéìt àäaenvr df xaca - §¨§¦¦
,obqd oa oerny iaxe `nw `pz ewlgpøî[`nw `pz-]úeáL ,øáñ ©¨©§

eøézä äáBø÷e ycwnaøîe ,eøézä àì ä÷Bçø úeáLoerny iax-] §¨¦¦§§¨Ÿ¦¦©
[obqd oaénð ä÷Bçø úeáL ,øáñ[ok mb-]eøézä.ycwna ¨©§§¨©¦¦¦

ony ,lirl `cqg ax ixac lr ztqep `iyew dywn ixn ax
:zaya dlik` jxevl aeh meia dk`ln zeyrl xzen dxezd

éøî áø áéúîdpyna epipy ,`cqg axl ixn ax dywd -(:w zegpn), ¥¦©¨¦
íçlä ézL,zereayd bga mi`ian eidyúBìëàð ïðéàmipdklàì §¥©¤¤¥¨¤¡¨Ÿ

íéðMî úBçt,oziit`l ipyd meid iptl `l ±ìL ìò øúBé àìåäL ¨¦§©¦§Ÿ¥©§Ÿ¨
,dpynd zyxtne .oziit`l mini,ãöékod libxd dxwnaúBôàð ¥©¤¡

aáBè íBé áøòe ,zereay lyáBè íBéì úBìëàð`edy ,zereay ly ¤¤¤¡¨§
ìíéðLm`e .oziit`l ipyd meid ±áBè íBé ìçzereay lyúBéäì ¦§©¦¨¦§

úaMä øçàicwn ,oey`x meia -ode zay axra ozet`l min ©©©©¨
,áBè íBéì úBìëàð`edyììLäLjkle .oziit`l iyilyd meid ± ¤¡¨§¦§Ÿ¨

,aeh mei axre zay axrn ozet`l minicwnäçBc dðéàL éôì§¦¤¥¨¨
oziit`.áBè íBiä úà àìå úaMä úà àìŸ¤©©¨§Ÿ¤©

,od aeh mei jxevl mgld izy ixde :`iyewd z` ixn ax miiqn
,aeh meia zelk`p odyúøîà éàådxezd onyïéNòð úaL éëøBö §¦¨§©§¥©¨©£¦

áBè íBéa,zayd iptlyàzLäziit` recn ,denzl yi dzrn - §©§¨
,aeh mei axrn ozet`l jixve aeh meid z` dgec dpi` mgld izy

àéòaéî áBè íBéa áBè íBéc éøL áBè íBéa úaLczeyrl xzen m` ± §©¨§¨¦§§¦©§¨
zaya `l` dk`lndn dpdp epi`y it lr s` aeh meia zay ikxv
jxevl `idy dk`ln zeyrl xzeny xnel jixv ike ,zxgnly
xg`l `l` cin dk`lndn dpdp epi`y it lr s` ,envr aeh meid
iyak z` ehgyiy xg`l wx mipdkl mixzen mgld izyy] onf
z` zet`l exizd `ly jkne .[mnc ewxfie mdnr mi`ad minlyd
dk`ln zeyrl dxezd dxizd `ly gken ,aeh meia mgld izy
dne ,cin dpnn zepdl ie`xyk `l` aeh meia ytp lke` jxevl
i`e li`ed' meyn wx `ed aeh meia zay ikxv zeyrl exizdy
jiiy `l df mrhe ,[cin lek`l miie`x mdy] 'migxe` irlwin
miyakd ehgyiy cr dlik`l miie`x mpi` eiykry ,mgld izya

ld izy ziit`y oeike ,mnc wxfiemei axrn zeyrdl dleki mg
.aeh mei dgec dpi` ,aeh

:`xnbd zvxzníúä éðàL,mgld izya my xacd dpey ± ¨¦¨¨
zay ikxv zeyrl xzeny it lr s` aeh meia mzeyrl xeq`y

meyn ,cin dk`lndn dpdp epi`y s` aeh meiaàø÷ øîàc- §¨©§¨
ytp lke` zk`ln ziiyr xzida weqta xn`py(fh ai zeny)K`'©

dUri FCal `Ed Wtp lkl lk`i xW`,'íëìrnyne £¤¥¨¥§¨¤¤§©¥¨¤¨¤
`id dk`lndyky'íëì',aeh meia dzeyrl xzed ,mkikxvl ± ¨¤

àìå`idykìjxev,dBáâ.`id deab jxev mgld izy ziit`e §Ÿ§¨©
:`xnbd dywníeMî øîàc ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøìe[ly enyn-] §©¨¦§¤©§¦¥§¨©¦

,ïâqä ïa ïBòîL éaømgld izy ziit`,áBè íBé úà äçBczxzene ©¦¦§¤©§¨¨¤
,zereayaøîéîì àkéà éàîmkl' miyxec ixde ,z`f x`ap ji` ± ©¦¨§¥©

.'deabl `le
obqd oa oerny iax :`xnbd zvxznìeàL àaàk dì øáñ(:k dvia), ¨©¨§©¨¨

,øîàcaezkdn'íëì'miyxec'íëì'mz` mixzen mkikxevl - §¨©¨¤¨¤
,aeh meia dk`ln zeyrlì àìåjxev,íéøëðdeab jxevl la` §Ÿ§¨§¦

.xzen
mixne`y xaeqd daxl dywn `cqg ax:'li`ed'áø déì çìL̈©¥©

äaøì àcñç`iyewïðéøîà éî ,àðeä áø øa àçà áø ãéaike ± ¦§¨§©¨§©©£¨©©¨¦¨§¦©
xnel xyt`ïðz àäå ,'ìéàBä'dpyna epipy ixde ±(:`k zekn),Lé ¦§¨§©¥

mc`y minrtãçà íìz LøBç,dcya zg` dxey -äéìò ïéáéiçå ¥¤¤¤¨§©¨¦¨¤¨
zewln iyper dpeny ef dyixg lr -,ïéåàì äðBîL íeMîedfe ¦§¨¨¦

øBîçå øBLa LøBçäxngaE xFWA Wxgz `l' meyn dwely ,cgi ©¥§©£Ÿ©£Ÿ§©£Ÿ
'eCgi(i ak mixac),ïäåxengde xeyd -íéLc÷eîlry ,minyl ©§¨§¥§¨¦

'LxFW xkaA carz `l' meyn dwel gafn iycw `edy xeydmy) Ÿ©£Ÿ¦§Ÿ¤
(hi ehxeqi` meyn dwel ziad wca iycw `edy xengd lre ,

,dlirnåzrixfl `id dyixgdíøka íéàìkoia ezyixgay - §¦§©¦©¤¤
LnxM rxfz `l' meyn dwely ,dnc`a mirxf dqkn `ed miptbdŸ¦§©©§§

'mi`lM(h ak mixac), ¦§¨¦
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ezny in` cenr fn sc ± iyily wxtmigqt
äòùúì ìëàðiriyz meil Ð.eziit`lúáù áøòá äôàð,xgnl oze` oixcqn ,ef Ð

d`ad zaylemiwlqnoze`.eziit`l iriyz meil d`ad zayl lk`p `ed ixd Ð

úáù áøòá áåè íåé ìç,aeh mei jxevl `ly xac zet`l oileki eid `le Ðede`t`e

zaya iying `edy aeh mei axrn.dxyra epiidc dipy zayl lk`p Ðíéîé éðù
äðùä ùàø ìùÐelgoebk ,iyye iyinga

) opzc ,dlrnle dgpnd on micr e`ayy`x

xgnle ycew meid eze` mibdep :(a,l dpyd

zaya lk`pe ,zaya iriaxa dt`p .ycew

dipymev mei e`l zay `edde .xyr cg`l Ð

eidykc ,`edeid dgpnd xg`l micr mi`a

oipene ,xaern lel` oiyer,ipy mein

ycwl micrd z` oilawn eid `ly :opixn`ck

i`e .dgpnd mcew mi`a ok m` `l` meia ea

mev mei ied inp,`zxe`l dil lik` ivn Ð

zkled dlil miycwae ,dlile meil lk`p iedc

dpyd y`x ly miaeh mini ipye .meid xg`

mini ipy eid `l miptd mgl onfac ,hwp `wec

.zeilb ly miaehäçåã åðéàù.eziit`a Ð

íéðôä íçìoiwlqny ,`ed zay ikxv Ð

oiyrp `ziixe`cn i`e .zaya eze` oilke`e

xeq`c `ed opaxcne ,oileaba aeh meia`d Ð

`lc ol `niiw lr exfb `lc ol `niiw ycwna

dgec epi` i`n`e ,zeayd lr exfb?íìåòì
úáù éëøömeyn `l` oda oi` aeh meia Ð

oi`c ,ixzyil `kd jl `iyw `wce ,zeay

.ycwna zeayäáåø÷ úåáùaeh mei ly Ð

eal dkixvy ,dnvr zay dze` ly e` ,envr

ycwna meia.exizd Ðä÷åçø úåáùÐ

zay liaya df aeh mei zeay zegcldipy

.ycwna exizd `l Ðíåé úà äçåã åðéàå
íéøåôëä íåö`ziixe`c `xeqi`c ,eziit`aÐ

aeh mei la` .ytp lke` ea xzed `lc ,`ed

.`ed ytp lke` i`de ,ytp lke` ea xzed Ð

jxev epi`c ab lr s`eaeh meilixd Ð

inp `edc ,zayl jxev,jkld .aeh mei

,xefb `l ycwnae ,`ed zeay xeqi` `nlra

dwegxc ab lr s`e.`idíçìä éúùoi`ad Ð

.zxvraäùìùìme`t`y itl Ð.zay axrn

àéòáéî áåè íåéá`zyd efg `l inp i` ÐÐ

irxb ine ,meia eal efg `dly zay ikxvn

crq `dc ,dil ifg `l `nei i`d lklc ?xgn

.dry dze` el ie`xd xac `l` dxezd on aeh meia xzen oi` :dpin rny e`l `l` .xak

ikxvezay,migxe`c li`ed meyn ediinrh Ðmeyn ,"li`ed" xninl `kil ipdae

ehgyiy cr ifg `l `zry `iddccarinl xyt` dedc oeike ,onc wexfie odilr miyak

lenz`ndil igc `l Ð.dil ifg `lc icin aeh meil'åë ïåòîù ïáø:dia opiqxb `l Ð

mev mei dgec epi`ezxvrl jenq mev mei oipr dnc Ð?ìåàù àáàëdvia zkqna Ð

).(a,kíéåâì àìå íëì.ixy deabl la` Ðàçà áø ãéá,ef daeyz enirhd Ðdxne`l

.enyn daxløåîçå øåùá ùøåçä`l" meyn Ð"yexgz.'ebeïéùã÷åî ïäålr xaer Ð

lre ,xekak miycwd lke ,"jxey xekaa cearz `l" meyn gafn iycw `edy xeyd

ziad wca iycw `edy xengd"dry lk" wxta oxn`c ,dlirna cifdc e`l meyn Ð

)dlirna cifd :(`,bl lirldnexzn `hg `hg xnbe .dxdf`a Ðoie`l dyly ixd Ð

.oiwelg oie`l `l` aiyg `le .oiwelg
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ìëàðeze` oibdepc ,iying meia dlrnle dgpnd on micr e`ay oebk Ð mei xyr cg`l

micrd e`aiyk ,d`ad dpyl dia elflfl `lc ikid ik ycew xgnle ycew meid

mei `die .mixetkd mei opipn dipine xwir `xzae ,(a,d) dvia yixa gkenck .dgpnd mcew

dgpnd mcew micr e`a m` la` .xyr cg`l lk`p f`e ,oey`x meia mixetkdÐok m`

zet`l oilekie ,`ed xenb leg iyy meia xgnl

oi`c dcti oey`xd mgle ,iyy meia xg` mgl

zay `l dgec epi`c xaqwc oeik .mycwn xepzd

.lirl ziyixtck .aeh meie

éàåÐ aeh meia miyrp zay ikxev zxn`

ax `de ?jixt i`n :wgvi epiaxl dniz

lyal xizny `l` daxc dilr bilt `l `cqg

,meia eal lyal xzeny enk zayl aeh meia

la` .qxhpewd yxitck `id zg` dyecwc

iziinc `peb i`dkaÐ,dxeq` meia eal elit`

ax xn` `l `dae ,mgld izy iab `tiq ipzwck

epiaxl d`xpe !daxn xzei aeh meia eyriy `cqg

meia miyrp zay ikxv :lirl eyexit ikdc ,wgvi

aehÐ`l` ,`id zg` dyecwc meyn e`l

dpyri `l m` ,zay zevn `idy li`ed xnelk

aeh meiaÐytp lke` enk aiyg ,dpyri `l aey

icicl `nlya :xity jixt `zyde .aeh meic

`l` ,aeh mei zgnyl aeh meia `ixy `lc

aeh mei zgny meyn exwir `diy `peb i`dkaÐ

,inp mgld izy iabe .aeh mei zgny `kil `kde

meyn exwir `l` ,aeh mei zgnyl exwir oi`

miyrp zay ikxev zxn`c ,jcicl `l` .gaf

zeyrl jixve devn `edy xac lke ,aeh meia

xg` onf el oi`y aeh meiaÐigc `l i`n` `kd

i"yxe .mgld izy iab onwl d`xp oke ?aeh mei

`lc ,xity iz` daxlc mgld izy iab yxit

li`ed `kiiyÐcr efg `l `zry `iddc meyn

epiaxl dywe .onc wexfie miyak mdilr ehgyiy

welig zrcei dpi` `xnbdc oeik :eyexitl wgvi

eiykr `di `ly liaya ike ,heicdl deab oia

?xeq` `di meia eal ie`x `diy it lr s` ie`x

cr die`x dpi` migxe`l dqird dte`yk `ld

it lr s` ohgeyl xzeny dbibg inlye ,dt`zy

inp eznda hgye ,onc wexfiy cr mixeq`y

xzeny oeik ,`l` .die`x dpi` dhigy zrya

xg`meia eal onfÐok m`e .`ed oexqg e`l

yexitl xnel yi edine !daxl inp iywiz

.eteba oexqg mey mdl oi` mgld izyc qxhpewd

ïåòîù ïáøìådil `xiaqc `pin`c icicl `nlya Ð aeh mei dgec xn`c l`ilnb oa

aeh meia miyrp opi` zay ikxevc `nw `pzlÐ`dac xninl `ki`

oa oeyny epiax xne` inp i` .`nw `pzn jl dywe .`ziixe`ca `l` ixii` `le ibilt

opixn` `l :xaq xne .ezectl lekie li`ed opixn` :xaq xnc ,ibiltc xninl `ki`c :mdxa`

zeay meyn `nw `pzc `nrhc zxn`c ,jcicl `l` .lirl ziyixtck .giky `lc ,li`ed

dwegxÐ.l`ilnb oa oerny oax dilr beltil `da

íëì,(a,k) dviaa gkenck iebl `le inp opiyxce ,deabl `le s` :yexit Ð deabl `le

aeh meia oiaixw oi` zeacpe mixcp :xaqc o`ncÐiab ,iebl `le "mkl" inp yixc

.deabl `le "mkl" xn`p xak `lde :lld zial i`ny zia mdl exn`

ïéùã÷åîåcearz `l" meyn xaer xeya :izxz `ki` oiycwenac qxhpewd yxit Ð

,wgc mpgae .dlirn meyn aiig ziad wca iycw `edy xenge "jxey xekaa

dl`ya `zi`c icin :xn` (`,ak) zeknc `xza wxtac :wgvi epiaxl dywe .z`hg e` dler `ed m` dlirn meyn aiigin diteb xeyacÐ.xekaa :ipyne !ycwd ixde :jixte .ipzw `l

ikc ,mxka oipin daxd rxfy oebk `nwele ,mirxf i`lk inp aeygil :eyexitl dyw cere !ycwd xenga ixii`c oeik ,qxhpewd yexitl iieyw`l dil ded xengn `zyde .xifp ixde :jixte

dlirnc e`l` la` ,`edy lk dyixg` ediilr iwlc ie`l jpd `l` aiyg `lc ,dlirnc e`l aiyg `lc :wgvi epiaxl d`xpe !ie`l dnk aeygl (`,`k) zekn zkqna jixt `peeb i`d

ie`l ixz aiygc wgvi epiax yxtn mxkd i`lke .dhext deya yexgiy cr iwl `lÐmi`lk `l` ,mxkd i`lk ipzw `lcn ,eyexitk rnyn oke .mxkd i`lk meyne mirxf i`lk meyn

ci zletna ovxge dxerye dhg rxfiy cr aiig epi` :diy`i iax xn`c `de .mxkaÐ"aiig epi`" `l` ,mirxf i`lk dil zilc meyn e`lÐ,inlyexia rnyn oke .xn`w mxkd i`lk meyn

jcy meyn ea exzd m`y :ipyne !jcy meyn aiigin ovxg `lac oeik :yexit ,"mi`lk jnxk rxfz `l" xn`p xac dfi`l "mi`lk rxfz `l jcy" aizk diy`i 'xc dizrc lr :xn`wcÐ

jnxk meyne ,dwelÐ,ol rnynw digxe` ab` `zlin :wiqne ?il dnl mi`lk mi`lk :jixte .dwel mi`lk mi`lk rxefd :xn`wc (`,at oileg) "epa z`e eze`" wxta rnyn oke ,dwel

lk ipeeb ixz `ki`covxge dxerye ovxge oihg rxf ikc ol rnyn `we .'eke dhg rxfiy cr xn`c diy`i iaxcn iwet`l ,mi`Ðovxge dhg `l` dxerye dhg hwp `lcne .aiig inpÐ

alg lke xdvi alg lk" :aizkcn ,df lr dfn oinxez oi` xdvie yexizc (`,cp) zexekac `xza wxta opixn`c `de .mirxf i`lk meyn dwelc dxerye dhga dcen diy`i iaxc rnyn

,df mr df mi`lk mpi`y xdvie yexiz dn :ikd dl iziin diy`i iaxle .'eke xnege lw zxn` ?oipn obce obc ,obce yexiz ,xdvie yexiz ogky` ,dfl alge dfl alg oz "obce yexiz
elit`
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øNò ãçàìe ,äøNòì ,äòLúì ìëàð¯àìå úBçt àì ¤¡¨§¦§¨©£¨¨§©©¨¨Ÿ¨§Ÿ
Bkøãk ?ãöék .øúBé¯ìëàð úaL áøòa äôàð ,äòLúì ¥¥©§©§§¦§¨¤¡¨§¤¤©¨¤¡¨

úaL áøòa úBéäì áBè íBé ìç .äòLúì úaMa¯ìëàð ©©¨§¦§¨¨¦§§¤¤©¨¤¡¨
äðMä Làø ìL íéáBè íéîé éðL .äøNòì úaMì¯ ©©¨©£¨¨§¥¨¦¦¤Ÿ©¨¨

úà àì äçBc BðéàL éôì ,øNò ãçàì úaMì ìëàð¤¡¨©©¨§©©¨¨§¦¤¥¤Ÿ¤
úaL éëøBö zøîà éàå .áBè íBiä úà àìå úaMä©©¨§Ÿ¤©§¦¨§©§§¥©¨
:déì øîà ?áBè íBé éçc àì éànà áBè íBéa ïéNòð©£¦§©©¨¨¥¨©¥

äáBø÷ úeáL¯ä÷Bçø úeáL ,eøézä¯.eøézä àì §§¨¦¦§§¨Ÿ¦¦
ïa ïBòîL éaø íeMî øîàc ,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøìe§©¨¦§¤©§¦¥§¨©¦©¦¦§¤
,íBö íBé úà äçBc Bðéàå ,áBè íBé úà äçBc :ïâqä©§¨¤¤§¥¤¤
äáBø÷ úeáL :øáñ øî ;éâéìt àäa ?øîéîì àkéà éàî©¦¨§¥©§¨§¦¦¨¨©§§¨

ä÷Bçø úeáL ,eøézäúeáL :øáñ øîe .eøézä àì ¦¦§§¨Ÿ¦¦¨¨©§
ïðéà íçlä ézL :éøî áø áéúî .eøézä éîð ä÷Bçø§¨©¦¦¦§¦©¨¦§¥©¤¤¥¨

ìL ìò øúBé àìå ,íéðMî úBçt àì úBìëàð?ãöék .äL ¤¡¨Ÿ¨¦§©¦§Ÿ¥©§¨¥©
áBè íBé áøò úBôàð¯ì áBè íBéì úBìëàðìç ,íéðL ¤¡¤¤¤¡¨§¦§©¦¨

úaMä øçà úBéäì áBè íBé¯áBè íBéì úBìëàð ¦§©©©©¨¤¡¨§
ììLúà àìå úaMä úà àì äçBc dðéàL éôì ,äL ¦§¨§¦¤¥¨¨Ÿ¤©©¨§Ÿ¤

,áBè íBéa ïéNòð úaL éëøBö zøîà éàå .áBè íBiä©§¦¨§©§§¥©¨©£¦§
éøL áBè íBéa úaLc àzLä¯áBè íBéa áBè íBéc ¨§¨§©¨§¨¥§§

"íëì" ¯ "íëì" àø÷ øîàc ,íúä éðàL !?àéòaéî¦¨£¨¨¥¨¨§¨©§¨¨¤¨¤
éaø íeMî øîàc ,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøìe .dBábì àìå§Ÿ©¨©§©¨¦§¤©§¦¥§¨©¦©¦
àkéà éàî ,áBè íBé úà äçBc :ïâqä ïa ïBòîL¦§¤©§¨¤¤©¦¨

"íëì" :øîàc ,ìeàL àaàk dì øáñ ?øîéîì¯íëì §¥©¨©¨§©¨¨§¨©¨¤¨¤
àçà áø ãéa äaøì àcñç áø déì çìL .íéBbì àìå§Ÿ©¦¨©¥©¦§¨§©¨§©©©¨
LøBç Lé :ïðz àäå ,"ìéàBä" ïðéøîà éî :àðeä áø øa©©¨¦¨§¦©¦§¨§©¥¥
LøBçä :ïéåàì äðBîL íeMî äéìò ïéáéiçå ãçà íìz¤¤¤¨§©¨¦¨¤¨¦§¨¨¦©¥
,íøka íéàìëå ,íéLc÷eî ïäå ,øBîçå øBLa§©£§¥§¨¦§¦§©¦©¤¤
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קיז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fn sc migqt(iyily meil)

`edy minrtäòLúì ìëàðminrte ,eziit`l iriyzd meia - ¤¡¨§¦§¨
äøNòì,ixiyrd meia -eminrtøNò ãçàì,xyr cg`d meia - ©£¨¨§©©¨¨

øúBé àìå úBçt àìmei xg` `le iriyzd mei mcew lk`p epi`e ± Ÿ¨§Ÿ¥
,dpynd zyxtne .xyr cg`dBkøãk ,ãöék,libxd dxwna ± ¥©§©§

lk`p,äòLúì`ed oky,úaL áøòa äôàðlr eze` mixcqne §¦§¨¤¡¨§¤¤©¨
e ogleydn eze` miwlqne ,zayd meia zxgnl ogleydìëàð¤¡¨

mipdklúaMa`idy ,d`adäòLúìm`e .eziit`n miniíBé ìç ©©¨§¦§¨¨
,úaL áøòa úBéäì áBèmeid jxevl epi`y xac ea zet`l xeq`y ¦§§¤¤©¨

,reaya iying mei `edy aeh mei axra ezet`l minicwn ,aeh
eúaMì ìëàð`idy ,`ad reayayäøNòìm`e .eziit`n mini ¤¡¨©©¨©£¨¨

elgäðMä Làø ìL íéáBè íéîé éðLminicwn ,iyiye iying minia §¥¨¦¦¤Ÿ©¨¨
e ,iriax mei `edy dpyd y`x axra ezet`lúaMì ìëàð¤¡¨©©¨

`idy ,`ad reayayøNò ãçàìminicwn jkle .eziit`n mini §©©¨¨
,aeh mei axre zay axrn ezet`lL éôìmiptd mgläçBc Bðéà §¦¤¥¤

,eziit`a.áBè íBiä úà àìå úaMä úà àìŸ¤©©¨§Ÿ¤©
`edy ,`ed zay jxevl miptd mgl ixde :`iyewd z` dax miiqn

,zaya lk`púøîà éàådxezd onyáBè íBéa ïéNòð úaL éëøBö §¦¨§©§¥©¨©£¦§
dyw ,mexq` minkg wxeéànàmiptd mgl ziit` recn ±éçc àì ©©Ÿ¨¥

,áBè íBémeyn mixac exq` `l ycwnay epicia laewn ixde
.zeay

:`xnbd zvxzndéì øîàzeyrl xeqi`d zn`a ,daxl `cqg ax ¨©¥
minkg exizd `ly dne ,opaxcn `l` epi` aeh meia zay ikxev
`ly s` zay axra zeidl lgy aeh meia miptd mgl zet`l

y meyn `ed ,ycwna zeay exfbäáBø÷ úeáLxeq`y xac - §§¨
meid eze` jxevl eilr xearl ekxvede minkg zxifbneøézä¦¦

la` ,ycwna minkgä÷Bçø úeáLzayl jxvpd xeqi` xac - §§¨
dipydeøézä àì.ycwna s` minkg Ÿ¦¦

:`cqg ax lr `xnbd dywnìàéìîb ïa ïBòîL ïaøìed`aed] §©¨¦§¤©§¦¥
zegpna dpynd jynda ezrc(:w)[íeMî øîàc[ly enyn-]éaø §¨©¦©¦

,ïâqä ïa ïBòîLmiptd mgl zay axra aeh mei lg xy`kyäçBc ¦§¤©§¨¤
eziit`a,áBè íBé úàlk`p epi`y s`e ,ytp lke` jxev ea yiy ¤

it lr s`e .aeh mei zaygp zayd mby ,zaya `l` aeh meia
mewn lkn ,zayd jxevl aeh meia zet`l `ly minkg exfby
epi` mgl eze`y] dwegx zeay `idy it lr s` exfb `l ycwna

.[`ad reayay zayl `l` lk`påmixetkd mei lg xy`k mle` §
,zay axraäçBc Bðéàeziit`aíBö íBé úàmeiay ,mixetkd ¥¤¤

ytp lke` jxevl dk`ln zeyrl dxezd on xeq` mixetkd
,[iying meia ezet`l minicwne]øîéîì àkéà éàîx`ap ji` ± ©¦¨§¥©

jxevl aeh meia miptd mgl zet`l xizdy jkn ixd ,z`f
.dwegx zeay mb exizdy gken `ad reayay zaya ezlik`

,xaeq `cqg ax :`xnbd zvxznéâéìt àäaenvr df xaca - §¨§¦¦
,obqd oa oerny iaxe `nw `pz ewlgpøî[`nw `pz-]úeáL ,øáñ ©¨©§

eøézä äáBø÷e ycwnaøîe ,eøézä àì ä÷Bçø úeáLoerny iax-] §¨¦¦§§¨Ÿ¦¦©
[obqd oaénð ä÷Bçø úeáL ,øáñ[ok mb-]eøézä.ycwna ¨©§§¨©¦¦¦

ony ,lirl `cqg ax ixac lr ztqep `iyew dywn ixn ax
:zaya dlik` jxevl aeh meia dk`ln zeyrl xzen dxezd

éøî áø áéúîdpyna epipy ,`cqg axl ixn ax dywd -(:w zegpn), ¥¦©¨¦
íçlä ézL,zereayd bga mi`ian eidyúBìëàð ïðéàmipdklàì §¥©¤¤¥¨¤¡¨Ÿ

íéðMî úBçt,oziit`l ipyd meid iptl `l ±ìL ìò øúBé àìåäL ¨¦§©¦§Ÿ¥©§Ÿ¨
,dpynd zyxtne .oziit`l mini,ãöékod libxd dxwnaúBôàð ¥©¤¡

aáBè íBé áøòe ,zereay lyáBè íBéì úBìëàð`edy ,zereay ly ¤¤¤¡¨§
ìíéðLm`e .oziit`l ipyd meid ±áBè íBé ìçzereay lyúBéäì ¦§©¦¨¦§

úaMä øçàicwn ,oey`x meia -ode zay axra ozet`l min ©©©©¨
,áBè íBéì úBìëàð`edyììLäLjkle .oziit`l iyilyd meid ± ¤¡¨§¦§Ÿ¨

,aeh mei axre zay axrn ozet`l minicwnäçBc dðéàL éôì§¦¤¥¨¨
oziit`.áBè íBiä úà àìå úaMä úà àìŸ¤©©¨§Ÿ¤©

,od aeh mei jxevl mgld izy ixde :`iyewd z` ixn ax miiqn
,aeh meia zelk`p odyúøîà éàådxezd onyïéNòð úaL éëøBö §¦¨§©§¥©¨©£¦

áBè íBéa,zayd iptlyàzLäziit` recn ,denzl yi dzrn - §©§¨
,aeh mei axrn ozet`l jixve aeh meid z` dgec dpi` mgld izy

àéòaéî áBè íBéa áBè íBéc éøL áBè íBéa úaLczeyrl xzen m` ± §©¨§¨¦§§¦©§¨
zaya `l` dk`lndn dpdp epi`y it lr s` aeh meia zay ikxv
jxevl `idy dk`ln zeyrl xzeny xnel jixv ike ,zxgnly
xg`l `l` cin dk`lndn dpdp epi`y it lr s` ,envr aeh meid
iyak z` ehgyiy xg`l wx mipdkl mixzen mgld izyy] onf
z` zet`l exizd `ly jkne .[mnc ewxfie mdnr mi`ad minlyd
dk`ln zeyrl dxezd dxizd `ly gken ,aeh meia mgld izy
dne ,cin dpnn zepdl ie`xyk `l` aeh meia ytp lke` jxevl
i`e li`ed' meyn wx `ed aeh meia zay ikxv zeyrl exizdy
jiiy `l df mrhe ,[cin lek`l miie`x mdy] 'migxe` irlwin
miyakd ehgyiy cr dlik`l miie`x mpi` eiykry ,mgld izya

ld izy ziit`y oeike ,mnc wxfiemei axrn zeyrdl dleki mg
.aeh mei dgec dpi` ,aeh

:`xnbd zvxzníúä éðàL,mgld izya my xacd dpey ± ¨¦¨¨
zay ikxv zeyrl xzeny it lr s` aeh meia mzeyrl xeq`y

meyn ,cin dk`lndn dpdp epi`y s` aeh meiaàø÷ øîàc- §¨©§¨
ytp lke` zk`ln ziiyr xzida weqta xn`py(fh ai zeny)K`'©

dUri FCal `Ed Wtp lkl lk`i xW`,'íëìrnyne £¤¥¨¥§¨¤¤§©¥¨¤¨¤
`id dk`lndyky'íëì',aeh meia dzeyrl xzed ,mkikxvl ± ¨¤

àìå`idykìjxev,dBáâ.`id deab jxev mgld izy ziit`e §Ÿ§¨©
:`xnbd dywníeMî øîàc ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøìe[ly enyn-] §©¨¦§¤©§¦¥§¨©¦

,ïâqä ïa ïBòîL éaømgld izy ziit`,áBè íBé úà äçBczxzene ©¦¦§¤©§¨¨¤
,zereayaøîéîì àkéà éàîmkl' miyxec ixde ,z`f x`ap ji` ± ©¦¨§¥©

.'deabl `le
obqd oa oerny iax :`xnbd zvxznìeàL àaàk dì øáñ(:k dvia), ¨©¨§©¨¨

,øîàcaezkdn'íëì'miyxec'íëì'mz` mixzen mkikxevl - §¨©¨¤¨¤
,aeh meia dk`ln zeyrlì àìåjxev,íéøëðdeab jxevl la` §Ÿ§¨§¦

.xzen
mixne`y xaeqd daxl dywn `cqg ax:'li`ed'áø déì çìL̈©¥©

äaøì àcñç`iyewïðéøîà éî ,àðeä áø øa àçà áø ãéaike ± ¦§¨§©¨§©©£¨©©¨¦¨§¦©
xnel xyt`ïðz àäå ,'ìéàBä'dpyna epipy ixde ±(:`k zekn),Lé ¦§¨§©¥

mc`y minrtãçà íìz LøBç,dcya zg` dxey -äéìò ïéáéiçå ¥¤¤¤¨§©¨¦¨¤¨
zewln iyper dpeny ef dyixg lr -,ïéåàì äðBîL íeMîedfe ¦§¨¨¦

øBîçå øBLa LøBçäxngaE xFWA Wxgz `l' meyn dwely ,cgi ©¥§©£Ÿ©£Ÿ§©£Ÿ
'eCgi(i ak mixac),ïäåxengde xeyd -íéLc÷eîlry ,minyl ©§¨§¥§¨¦

'LxFW xkaA carz `l' meyn dwel gafn iycw `edy xeydmy) Ÿ©£Ÿ¦§Ÿ¤
(hi ehxeqi` meyn dwel ziad wca iycw `edy xengd lre ,

,dlirnåzrixfl `id dyixgdíøka íéàìkoia ezyixgay - §¦§©¦©¤¤
LnxM rxfz `l' meyn dwely ,dnc`a mirxf dqkn `ed miptbdŸ¦§©©§§

'mi`lM(h ak mixac), ¦§¨¦
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ezny in` cenr fn sc ± iyily wxtmigqt
äòùúì ìëàðiriyz meil Ð.eziit`lúáù áøòá äôàð,xgnl oze` oixcqn ,ef Ð

d`ad zaylemiwlqnoze`.eziit`l iriyz meil d`ad zayl lk`p `ed ixd Ð

úáù áøòá áåè íåé ìç,aeh mei jxevl `ly xac zet`l oileki eid `le Ðede`t`e

zaya iying `edy aeh mei axrn.dxyra epiidc dipy zayl lk`p Ðíéîé éðù
äðùä ùàø ìùÐelgoebk ,iyye iyinga

) opzc ,dlrnle dgpnd on micr e`ayy`x

xgnle ycew meid eze` mibdep :(a,l dpyd

zaya lk`pe ,zaya iriaxa dt`p .ycew

dipymev mei e`l zay `edde .xyr cg`l Ð

eidykc ,`edeid dgpnd xg`l micr mi`a

oipene ,xaern lel` oiyer,ipy mein

ycwl micrd z` oilawn eid `ly :opixn`ck

i`e .dgpnd mcew mi`a ok m` `l` meia ea

mev mei ied inp,`zxe`l dil lik` ivn Ð

zkled dlil miycwae ,dlile meil lk`p iedc

dpyd y`x ly miaeh mini ipye .meid xg`

mini ipy eid `l miptd mgl onfac ,hwp `wec

.zeilb ly miaehäçåã åðéàù.eziit`a Ð

íéðôä íçìoiwlqny ,`ed zay ikxv Ð

oiyrp `ziixe`cn i`e .zaya eze` oilke`e

xeq`c `ed opaxcne ,oileaba aeh meia`d Ð

`lc ol `niiw lr exfb `lc ol `niiw ycwna

dgec epi` i`n`e ,zeayd lr exfb?íìåòì
úáù éëøömeyn `l` oda oi` aeh meia Ð

oi`c ,ixzyil `kd jl `iyw `wce ,zeay

.ycwna zeayäáåø÷ úåáùaeh mei ly Ð

eal dkixvy ,dnvr zay dze` ly e` ,envr

ycwna meia.exizd Ðä÷åçø úåáùÐ

zay liaya df aeh mei zeay zegcldipy

.ycwna exizd `l Ðíåé úà äçåã åðéàå
íéøåôëä íåö`ziixe`c `xeqi`c ,eziit`aÐ

aeh mei la` .ytp lke` ea xzed `lc ,`ed

.`ed ytp lke` i`de ,ytp lke` ea xzed Ð

jxev epi`c ab lr s`eaeh meilixd Ð

inp `edc ,zayl jxev,jkld .aeh mei

,xefb `l ycwnae ,`ed zeay xeqi` `nlra

dwegxc ab lr s`e.`idíçìä éúùoi`ad Ð

.zxvraäùìùìme`t`y itl Ð.zay axrn

àéòáéî áåè íåéá`zyd efg `l inp i` ÐÐ

irxb ine ,meia eal efg `dly zay ikxvn

crq `dc ,dil ifg `l `nei i`d lklc ?xgn

.dry dze` el ie`xd xac `l` dxezd on aeh meia xzen oi` :dpin rny e`l `l` .xak

ikxvezay,migxe`c li`ed meyn ediinrh Ðmeyn ,"li`ed" xninl `kil ipdae

ehgyiy cr ifg `l `zry `iddccarinl xyt` dedc oeike ,onc wexfie odilr miyak

lenz`ndil igc `l Ð.dil ifg `lc icin aeh meil'åë ïåòîù ïáø:dia opiqxb `l Ð

mev mei dgec epi`ezxvrl jenq mev mei oipr dnc Ð?ìåàù àáàëdvia zkqna Ð

).(a,kíéåâì àìå íëì.ixy deabl la` Ðàçà áø ãéá,ef daeyz enirhd Ðdxne`l

.enyn daxløåîçå øåùá ùøåçä`l" meyn Ð"yexgz.'ebeïéùã÷åî ïäålr xaer Ð

lre ,xekak miycwd lke ,"jxey xekaa cearz `l" meyn gafn iycw `edy xeyd

ziad wca iycw `edy xengd"dry lk" wxta oxn`c ,dlirna cifdc e`l meyn Ð

)dlirna cifd :(`,bl lirldnexzn `hg `hg xnbe .dxdf`a Ðoie`l dyly ixd Ð

.oiwelg oie`l `l` aiyg `le .oiwelg
úéòéáùå
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ìëàðeze` oibdepc ,iying meia dlrnle dgpnd on micr e`ay oebk Ð mei xyr cg`l

micrd e`aiyk ,d`ad dpyl dia elflfl `lc ikid ik ycew xgnle ycew meid

mei `die .mixetkd mei opipn dipine xwir `xzae ,(a,d) dvia yixa gkenck .dgpnd mcew

dgpnd mcew micr e`a m` la` .xyr cg`l lk`p f`e ,oey`x meia mixetkdÐok m`

zet`l oilekie ,`ed xenb leg iyy meia xgnl

oi`c dcti oey`xd mgle ,iyy meia xg` mgl

zay `l dgec epi`c xaqwc oeik .mycwn xepzd

.lirl ziyixtck .aeh meie

éàåÐ aeh meia miyrp zay ikxev zxn`

ax `de ?jixt i`n :wgvi epiaxl dniz

lyal xizny `l` daxc dilr bilt `l `cqg

,meia eal lyal xzeny enk zayl aeh meia

la` .qxhpewd yxitck `id zg` dyecwc

iziinc `peb i`dkaÐ,dxeq` meia eal elit`

ax xn` `l `dae ,mgld izy iab `tiq ipzwck

epiaxl d`xpe !daxn xzei aeh meia eyriy `cqg

meia miyrp zay ikxv :lirl eyexit ikdc ,wgvi

aehÐ`l` ,`id zg` dyecwc meyn e`l

dpyri `l m` ,zay zevn `idy li`ed xnelk

aeh meiaÐytp lke` enk aiyg ,dpyri `l aey

icicl `nlya :xity jixt `zyde .aeh meic

`l` ,aeh mei zgnyl aeh meia `ixy `lc

aeh mei zgny meyn exwir `diy `peb i`dkaÐ

,inp mgld izy iabe .aeh mei zgny `kil `kde

meyn exwir `l` ,aeh mei zgnyl exwir oi`

miyrp zay ikxev zxn`c ,jcicl `l` .gaf

zeyrl jixve devn `edy xac lke ,aeh meia

xg` onf el oi`y aeh meiaÐigc `l i`n` `kd

i"yxe .mgld izy iab onwl d`xp oke ?aeh mei

`lc ,xity iz` daxlc mgld izy iab yxit

li`ed `kiiyÐcr efg `l `zry `iddc meyn

epiaxl dywe .onc wexfie miyak mdilr ehgyiy

welig zrcei dpi` `xnbdc oeik :eyexitl wgvi

eiykr `di `ly liaya ike ,heicdl deab oia

?xeq` `di meia eal ie`x `diy it lr s` ie`x

cr die`x dpi` migxe`l dqird dte`yk `ld

it lr s` ohgeyl xzeny dbibg inlye ,dt`zy

inp eznda hgye ,onc wexfiy cr mixeq`y

xzeny oeik ,`l` .die`x dpi` dhigy zrya

xg`meia eal onfÐok m`e .`ed oexqg e`l

yexitl xnel yi edine !daxl inp iywiz

.eteba oexqg mey mdl oi` mgld izyc qxhpewd

ïåòîù ïáøìådil `xiaqc `pin`c icicl `nlya Ð aeh mei dgec xn`c l`ilnb oa

aeh meia miyrp opi` zay ikxevc `nw `pzlÐ`dac xninl `ki`

oa oeyny epiax xne` inp i` .`nw `pzn jl dywe .`ziixe`ca `l` ixii` `le ibilt

opixn` `l :xaq xne .ezectl lekie li`ed opixn` :xaq xnc ,ibiltc xninl `ki`c :mdxa`

zeay meyn `nw `pzc `nrhc zxn`c ,jcicl `l` .lirl ziyixtck .giky `lc ,li`ed

dwegxÐ.l`ilnb oa oerny oax dilr beltil `da

íëì,(a,k) dviaa gkenck iebl `le inp opiyxce ,deabl `le s` :yexit Ð deabl `le

aeh meia oiaixw oi` zeacpe mixcp :xaqc o`ncÐiab ,iebl `le "mkl" inp yixc

.deabl `le "mkl" xn`p xak `lde :lld zial i`ny zia mdl exn`

ïéùã÷åîåcearz `l" meyn xaer xeya :izxz `ki` oiycwenac qxhpewd yxit Ð

,wgc mpgae .dlirn meyn aiig ziad wca iycw `edy xenge "jxey xekaa

dl`ya `zi`c icin :xn` (`,ak) zeknc `xza wxtac :wgvi epiaxl dywe .z`hg e` dler `ed m` dlirn meyn aiigin diteb xeyacÐ.xekaa :ipyne !ycwd ixde :jixte .ipzw `l

ikc ,mxka oipin daxd rxfy oebk `nwele ,mirxf i`lk inp aeygil :eyexitl dyw cere !ycwd xenga ixii`c oeik ,qxhpewd yexitl iieyw`l dil ded xengn `zyde .xifp ixde :jixte

dlirnc e`l` la` ,`edy lk dyixg` ediilr iwlc ie`l jpd `l` aiyg `lc ,dlirnc e`l aiyg `lc :wgvi epiaxl d`xpe !ie`l dnk aeygl (`,`k) zekn zkqna jixt `peeb i`d

ie`l ixz aiygc wgvi epiax yxtn mxkd i`lke .dhext deya yexgiy cr iwl `lÐmi`lk `l` ,mxkd i`lk ipzw `lcn ,eyexitk rnyn oke .mxkd i`lk meyne mirxf i`lk meyn

ci zletna ovxge dxerye dhg rxfiy cr aiig epi` :diy`i iax xn`c `de .mxkaÐ"aiig epi`" `l` ,mirxf i`lk dil zilc meyn e`lÐ,inlyexia rnyn oke .xn`w mxkd i`lk meyn

jcy meyn ea exzd m`y :ipyne !jcy meyn aiigin ovxg `lac oeik :yexit ,"mi`lk jnxk rxfz `l" xn`p xac dfi`l "mi`lk rxfz `l jcy" aizk diy`i 'xc dizrc lr :xn`wcÐ

jnxk meyne ,dwelÐ,ol rnynw digxe` ab` `zlin :wiqne ?il dnl mi`lk mi`lk :jixte .dwel mi`lk mi`lk rxefd :xn`wc (`,at oileg) "epa z`e eze`" wxta rnyn oke ,dwel

lk ipeeb ixz `ki`covxge dxerye ovxge oihg rxf ikc ol rnyn `we .'eke dhg rxfiy cr xn`c diy`i iaxcn iwet`l ,mi`Ðovxge dhg `l` dxerye dhg hwp `lcne .aiig inpÐ

alg lke xdvi alg lk" :aizkcn ,df lr dfn oinxez oi` xdvie yexizc (`,cp) zexekac `xza wxta opixn`c `de .mirxf i`lk meyn dwelc dxerye dhga dcen diy`i iaxc rnyn

,df mr df mi`lk mpi`y xdvie yexiz dn :ikd dl iziin diy`i iaxle .'eke xnege lw zxn` ?oipn obce obc ,obce yexiz ,xdvie yexiz ogky` ,dfl alge dfl alg oz "obce yexiz
elit`
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øNò ãçàìe ,äøNòì ,äòLúì ìëàð¯àìå úBçt àì ¤¡¨§¦§¨©£¨¨§©©¨¨Ÿ¨§Ÿ
Bkøãk ?ãöék .øúBé¯ìëàð úaL áøòa äôàð ,äòLúì ¥¥©§©§§¦§¨¤¡¨§¤¤©¨¤¡¨

úaL áøòa úBéäì áBè íBé ìç .äòLúì úaMa¯ìëàð ©©¨§¦§¨¨¦§§¤¤©¨¤¡¨
äðMä Làø ìL íéáBè íéîé éðL .äøNòì úaMì¯ ©©¨©£¨¨§¥¨¦¦¤Ÿ©¨¨

úà àì äçBc BðéàL éôì ,øNò ãçàì úaMì ìëàð¤¡¨©©¨§©©¨¨§¦¤¥¤Ÿ¤
úaL éëøBö zøîà éàå .áBè íBiä úà àìå úaMä©©¨§Ÿ¤©§¦¨§©§§¥©¨
:déì øîà ?áBè íBé éçc àì éànà áBè íBéa ïéNòð©£¦§©©¨¨¥¨©¥

äáBø÷ úeáL¯ä÷Bçø úeáL ,eøézä¯.eøézä àì §§¨¦¦§§¨Ÿ¦¦
ïa ïBòîL éaø íeMî øîàc ,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøìe§©¨¦§¤©§¦¥§¨©¦©¦¦§¤
,íBö íBé úà äçBc Bðéàå ,áBè íBé úà äçBc :ïâqä©§¨¤¤§¥¤¤
äáBø÷ úeáL :øáñ øî ;éâéìt àäa ?øîéîì àkéà éàî©¦¨§¥©§¨§¦¦¨¨©§§¨

ä÷Bçø úeáL ,eøézäúeáL :øáñ øîe .eøézä àì ¦¦§§¨Ÿ¦¦¨¨©§
ïðéà íçlä ézL :éøî áø áéúî .eøézä éîð ä÷Bçø§¨©¦¦¦§¦©¨¦§¥©¤¤¥¨

ìL ìò øúBé àìå ,íéðMî úBçt àì úBìëàð?ãöék .äL ¤¡¨Ÿ¨¦§©¦§Ÿ¥©§¨¥©
áBè íBé áøò úBôàð¯ì áBè íBéì úBìëàðìç ,íéðL ¤¡¤¤¤¡¨§¦§©¦¨

úaMä øçà úBéäì áBè íBé¯áBè íBéì úBìëàð ¦§©©©©¨¤¡¨§
ììLúà àìå úaMä úà àì äçBc dðéàL éôì ,äL ¦§¨§¦¤¥¨¨Ÿ¤©©¨§Ÿ¤

,áBè íBéa ïéNòð úaL éëøBö zøîà éàå .áBè íBiä©§¦¨§©§§¥©¨©£¦§
éøL áBè íBéa úaLc àzLä¯áBè íBéa áBè íBéc ¨§¨§©¨§¨¥§§

"íëì" ¯ "íëì" àø÷ øîàc ,íúä éðàL !?àéòaéî¦¨£¨¨¥¨¨§¨©§¨¨¤¨¤
éaø íeMî øîàc ,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøìe .dBábì àìå§Ÿ©¨©§©¨¦§¤©§¦¥§¨©¦©¦
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"íëì" :øîàc ,ìeàL àaàk dì øáñ ?øîéîì¯íëì §¥©¨©¨§©¨¨§¨©¨¤¨¤
àçà áø ãéa äaøì àcñç áø déì çìL .íéBbì àìå§Ÿ©¦¨©¥©¦§¨§©¨§©©©¨
LøBç Lé :ïðz àäå ,"ìéàBä" ïðéøîà éî :àðeä áø øa©©¨¦¨§¦©¦§¨§©¥¥
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eznyקיח ina cenr fn sc ± iyily wxtmigqt
úéòéáùå."rxfz `l jcy" meyn xaerc Ðyxege,rxefc dclezz` zeqkl yxeg oebk

.drixfdíéàìëáåíøëádwel mi`lka dtgnde ,mi`lka dtgn yxg `wc icdac ÐÐ

.dyng ixdaeh meiezzin zxdf`l ozipy e`lc meyn ,`pz `l zaye .dyy ixd Ð

.eilr oiwel oi`c ,`ed oic ziaäàîåèä úéáà øéæðå ïäëåodk `ede ,zexawd zia dfy Ð

,"`nhi `l ytpl" odkc e`l o`k yie ,xifpe

."`eai `l zn ytp lr" xifpc e`leäùéøçàÐ

.iwlil `l aeh meic e`l meynøåôö íãÐ

i`e li`edipncfn.`aeh zeige mixtv dil

íéðáàá.ieqikl efg `lc ÐúåéåàøïùúåëìÐ

.`id `iyewãé øçàìëzeayc ,iepiy ici lr Ð

ixy `ziixe`cnc oeike ,`ed `nlrarwt Ð

.zewln dilàðéè.lelae gl hih ÐàúðåúîÐ

,xtr ziyrp dpi`e drixfl die`x ,dgl ux`

`a m`dyzekl`idzwacn.zlabpeä÷åì
áåè íåéá ãéâ ìùáî íåùîepi`y leyia Ð

,ie`xelit` alga xya lyan meyn dwele

xyae ,mrh ozepa miciba yi :xaqwe ,leg `ed

.md

äøòáä íåùîdk`ln dxradc .jxevl `ly Ð

leyiae ,dnvrl.envrl dk`lnìù äùðä ãéâ
äìáð.dliap meyn ezlik` lr dwelc Ðíéúù

åúìéëà ìò.alga xya lke`e cib lke` Ð

åìåùéá ìò ùìù,aeh meic dxrad meyn Ð

,aeh meic leyia meynexya lyan meyne

.lega elit` algaäö÷åî éöò ìééòåÐ

`ziixe`cnc ,li`ed xninl `kil `zydc

.aeh meia dvwen y`a ynzydl xeq`äö÷åî
àúééøåàã.dinza Ðåðéëäå,onefna Ðonfny

,meid jxevl df xac :xn`ie ,meid ekxev lk

:aizkdc ,jixv `l zay zk`ln gxeh meync

et`z xy` z`"elyaz xy` z`e et`,"elya

dpkd e`xw aezkde ,`ed onefn e`lc oeikeÐ

`l" meyn dilr xaere ,dk`ln dl `ied

."dk`ln lk dyrzéàòá.izl`y ÐøôàîÐ

.eg`qpkp epi`y ,`ed dvweneaeyiilmini

.miaxãéîú.xeaiv ly dler Ðåäî.axwil Ð

øåëáä úà àìå äùdyxce ,`id `zipzn Ð

) l`wfgic `xwon zg` dye" :zepaxw iab (dn

miz`nd on o`vddwynn."l`xyiàìå äù
øåëáä úàxekae ,dy llka olekc ,dawp oia xkf oia zeidl ie`x `diy rnyn dyc Ð

.xkf `l` epi`øùòî àìåikde ,xg` oaxwl eyicwdl ie`x epi` dnda xyrnc Ð

cg` :rnyn.dxyr llkn `l` `a epi`y df `le ,cal `diy Ðïàöä ïîlk `le Ð

yceg lk epiide ,`a `l li` llkle ,yak llkn `vi qblt .`ivedl ,`ed `herin ,o`vd

yakc .xyr dyly,`ed dpy oali`endl yxtn ikde ,mly yceg dipy dpyl qpkpy

) dxt zkqnaoey`x wxtdpyn.(b
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xg` xac ici lr elit`Ðici lr mi`lk ody ,obce obc ,obce yexiz .df lr dfn oixyrn oi`

xn`wc xg` xac ici lr .'eke xg` xacÐaiigin xg` xac e`lac ,obce obc` i`w `l

,oipin dylya `l` aiigin `l mxka mi`lkc diy`i 'xc `nrhe .cegl mixerye mihga

oipin ipya aiigin mirxf i`lkaeÐipin ipya rnyn mi`lk zrixfc :wgvi epiax yxtn

yxtl oi` la` .`ed drixf oin e`l ovxge ,mirxf

la` ,mi`lk jnxk icda rxfz `l rnync meyn

dcy iexw rxf mey `la jcyÐjiiy `l `dc

:dyw wgvi epiax yexitle .jznda iab ok yxtl

ivn ded dicegl xeya ?xenge xey hwp i`n`

mi`lk igeky`lÐ,miycwend ileqt xeya

iax xn`c (`,ak) zeknc `xza wxta xn`ck

miycwend ileqt xeya bidpnd :wgviÐ,dwelc

iavl ywzi`c ,miteb ipy aezkd e`yrc meyn

ileqta `kilc ,`gip qxhpewd yexitle .li`e

yi wgvi epiax yexitle .dlirnc e`l oiycwend

aizk xengae xeya mi`lk xwirc meync :xnel

Ð.xenge xey hwp.úéòéáùåxn`c o`nl

epi` ziriaya yxeg :(`,b) ohw crenc `nw wxta

dwelÐdtgnc ,dtgne yxega `kdc jd iwen

.rxef meyn aiigäùéøçàli`ed aiigil `l

mewna xetiv mc did m` Ð xetiv mc ieqikl ifge

xg` xtr ywan did m`y ,`peeb i`dkae .dyixg

miiwi `le ,min ici lr yhyhi e` ,mcd abpi

elhile eltwl leki oi`y ixiin mbe .ieqik zevnÐ

`l dyr igcilc o`k jiiy `l ok `l m`c

lk :(a,alw) [zaya] yiwl yix xn`ck ,dyrz

dz` m` ,dyrz `le dyr `ven dz`y mewn

mdipy miiwl lekiÐe`l m` ,ahenÐdgci

.dyrz `l dyríéðáàá:yexit .zelfxewn

ieqikl ifg `l ,edin .drixfl zeie`x ody ,zekx

zekx ody itl ,inp `qkd zia iabe ,yezkiy cr

yexitk `le .miyw odykn gepiwl xzei zeie`x

(`,bn zay) "dxik" wxta mzd yxitc qxhpewd:

zelfxewnÐi"yxe .xity iz` `l `kdc ,zecg

.mixtqd on o`k ewgnäùéúëin aeh meia

`d ?jixt i`n :xy` oa wgvi epiax dywd Ð ixy

`kd ,li`ed meyn ixyc dyixg enk ixy i`ce

izilc `kd jixt ikid :dniz cere !dyizk inp

aeh mei oi` `d ?aeh meic e`l dgcie ieqikc dyr

.aeh mei dgec miycw ztixy oi` :(a,bt onwl) "oilev cvik"a opz `dc ,dyr iptn dgcp

aeh meic mzd iy` ax wiqnck meyn e` ,i`xwn sili (a,ck zay) "oiwilcn dna" wxtae

:xi`n oa l`eny epiax yxtne !dyre dyrz `l dgec dyr oi`e ,`ed dyrz `le dyr

xn`w digc meyn `l "xetiv mc ieqikl ifge li`ed"Ðdyixgl jixv `l f`c meyn `l`

oi`y dk`ln iedc meyn ,xeht dxtrl `l` jixv epi`e `neb xtegdc ,xehte ,dxtrl `l`

dkixve ,dpighk ied dyizkc ?ixy in aeh meia dyizk :xity jixt `zyde .dtebl dkixv

`l dgec dyr oi`c ieqik jxevl ixzyn `le ,zeqkl xtr zeyrl oeekzny ,`ed dtebl

,`ed lwlwnc ,ziaa `wec epiid xeht `neb xtegc `d :wgvi epiaxl dywe .dyre dyrz

xetiv mc mzd ded i` elit`e .dyixga dcyd z` giayny ,`niiw drixflc ,dcya `kde .(`,i) dbibgc `nw wxta gkenckÐi`e li`ed zxn` i`e .dilic `rx`a yixg i` aiig ded

xeht dtebl dkixv oi`y dk`ln iedÐoebke ,i`w `l aeh mei` la` .`cixb e`l `l` `kilc ,i`w mi`lkc dyixgac :yxtn mz epiaxe !zay zk`ln lk zlhia ok m` ,xeht inp `zyd

dyrz `le dyr dia zi`c meync xeq` aeh mei meync oeik ,ith ixy in aeh meia dyizk :wiqne .rwxwa rlap mcd did xg` xtr ywal jled did m`yÐjiiy `l mi`lk meyn mb

xetiv mc my did m` elit`c ,li`eda xhtinlÐ.xic`ie dxez licbi meyn xg` oipra dil ipync `l` ,ixy in aeh meia dyixg iiepyl ivn ded inp dlgzae .xeq`ä÷åìåmeyn

ipn `d :xn` (a,ai) dviac oey`x wxta Ð dxradÐlld zial la` .jezn edl zilc ,`id i`ny ziaÐmeid jxev `diy jixvc ab lr s` ixyÐit lr s` ,meid jxev aiyg inp `d

.xeqi`a `l` elke`l ie`x oi`yäøòáäàli`ed xn`c daxc xy` oa wgvi epiax giken o`kn Ð aiigil `lÐ.xn` i`ny zial elit` epiidìéàåäi`d `la Ð ekxevl ifge

.aeh meil zek`ln welig oi`e ,zayl zek`ln welig :dax xn`wc `d dil `iywc meyn ,dxrad wit` :zekna xn`w inp `kxitìééòåmewn lkn :wgvi epiaxl dniz Ð dvwen ivr

dliap meyn inp iwlile ,dliap ly dypd cib ipziläùixii` dlera `dc :dnize .daiwp oiae xkf oia rnyn dyc :qxhpewa yxit Ð xekad `lei`n` :xn`z m`e .dawp d`a oi`c ,

zg` dpzna epzpy rax` ozna mipzipd lk :xn` `dc ,xnel yie !zeey odizepzn oi`y dil wetiz ?xyrne xekan `a cinz oi`y `xw jixhvi`Ðcinz dyri j`id :dyw cere .xtik

miy`l epnny lk meyn xarw `d ?xekanÐdler myl dil wiqnc oeik :xnel yie !(`,w zenai) "exihwz la"a `ed ixdÐepiaxe .dpzn oiprl `gip inp `nrh i`dne .dler oick epic

.miy`l epnny lk iywiz `le ,zeey odizepznc `zyd xity iz`e .xyrnc `le xekac `l ep`iai `ly xn`we "minz dy" dia aizkc ,gqta irzyin `xw i`dc :yxit wgviäù`le

dliha dlxry miz`nd one ,`id `nlra `zknq` `kdc :xnel yie !oilegd on `l` `a oi` daeg `ay xac lkc "jci zqn"an ol `wtpc (`,g) dbibgc `nw wxta :xn`z m`e Ð xeka

miz`naÐ"l`xyi dwynn"c dyw j` .`id `zknq` inpÐ.deabl dxeq` dtixhc (a,d) zegpnc `nw wxta sili `xw i`dnc ,`id dxenb dyxc ,l`xyil xzend on
iax
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éàå .äàîehä úéaà øéæðå ïäk ,áBè íBéa úéòéáLe§¦¦§Ÿ¥§¨¦©¥©§¨§¦
ìéàBä ïðéøîà¯éæçå ìéàBä áéiçéì àì äLéøçà ¨§¦©¦©£¦¨¨¦©¥¦©£¦

íéðáàa :ìàeîL øa àtt éaø øîà !øBtéö íc éeqéëì§¦©¦¨©©¦©¨©§¥©£¨¦
éî áBè íBéa äLéúëe !ïLúBëì úBéeàø .úBìæøe÷î§§¨§§§¨§¦¨§¦
àîðeö !àîðeöa .ãé øçàìk ïLúBëì úBéeàø ?éøL̈¥§§§¨¦§©©¨§§¨§¨
.ähîlî çeçéz øôòå ,äìòîlî àîðeö !?äòéøæ øa©§¦¨§¨¦§©§¨§¨¨¦©¦§©¨
øa øî øîà àlà !çeçéz øôò íeMî déì ÷Btéúå§¥¥¦¨¨¦©¤¨¨©¨©
.àzðeúîa ?àeä äòéøæ øa àðéèå .àðéèa :éLà áø©©¦§¦¨§¦¨©§¦¨¦§§¨
áBè íBéa áìça äLpä ãéb ìMáîä :ééaà déáéúéà¥¦¥©©¥©§©¥¦©¨¤§¨¨§
íBéa ãéb ìMáî íeMî ä÷Bì :Lîç ä÷Bì ,BìëBàå§§¤¨¥¤¦§©¥¦§
ìMáî íeMî ä÷Bìå ,ãéb ìëBà íeMî ä÷Bìå ,áBè§¤¦¥¦§¤¦§©¥
ä÷Bìå ,áìça øNa ìëBà íeMî ä÷Bìå ,áìça øNä¨§¨¨§¤¦¥¨¨§¨¨§¤

"ìéàBä" ïðéøîà éàå .äøòáä íeMî¯àì äøòáäà ¦©§¨¨§¦¨§¦©¦©©§¨¨¨
÷étà :déì øîà !Bkøöì déì éæçc ìéàBä ,áéiçéì¦©¥¦©£¦¥§¨§£©¥©¥
:àéiç éaø éðúäå .äìéáð ìL äLpä ãéb ìéiòå äøòáä©§¨¨§©¥¦©¨¤¤§¥¨§¨¨¥©¦¦¨

ìLå Búìéëà ìò íézL ïé÷Bì:àúéà éàå ,BìeMéa ìò L ¦§©¦©£¦¨§¨©¦§¦¦¨
ìLäøòáä ÷étà :àlà !déì éòaéî Búìéëà ìò L ¨©£¦¨¦¨¥¥¤¨©¥©§¨¨

øîà ?àeä àúééøBàc äö÷eîe .äö÷eî éöò ìéiòå§©¥£¥§¤§¤§©§¨£©
úà eðéëäå éMMä íBia äéäå" :áéúëc ,ïéà :déì¥¦¦§¦§¨¨©©¦¦§¥¦¥

àëäî dúøäæàå ,"eàéáé øLà¯ìë äNòú àì"î £¤¨¦§©§¨¨¨¥¨¨¦Ÿ©£¤¨
éàòa ;zøîàc àeä zà àäå :déì øîà ."äëàìî§¨¨¨©¥§¨©§§¨§©§§©
:àðeä áøî dépéî éàòa dì éøîàå ,àcñç áøî dépéî¦¥¥©¦§¨§¨§¦¨§©¦¥¥©¨
?eäî áBè íBéa ãéîz BèçLe øôàî äN àéáä¥¦¤¥£¨§¨¨¦§©

"äN" :dìò éì øîà ,ïì zøîà zàå¯,øBëaä àìå §©§¨§©§¨£©¦£¨¤§Ÿ©§
"úçà"¯"ïàvä ïî" ,øNòî àìå¯,ñbìtä àìå ©©§Ÿ©£¥¦©Ÿ§Ÿ©©§¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fn sc migqt(iyily meil)

ed dpya `ed dyixgd onfúéòéáLmeyn dwely ,[dhinyd zpy] §¦¦
'rxfz `l LcU 'ebe zriaXd dpXaE'(c dk `xwie)e ,,áBè íBéadwely ©¨¨©§¦¦¨§Ÿ¦§¨§

'EUrz `l dcar zk`ln lM' meyn(f bk my)`ed yxegde ,ïäk ¨§¤¤£Ÿ¨Ÿ©£Ÿ¥
øéæðå`ed dyixgd mewne ,zexifp eilr laiwy odk -úéaà §¨¦©¥

äàîehä'ebe mipdMd l` xn`' meyn dwely ,zexaw zia lr - ©§¨¡Ÿ¤©Ÿ£¦
'eiOrA `OHi `l Wtpl(` `k `xwie)lr 'dl FxiGd ini lM' meyne , §¤¤Ÿ¦©¨§©¨¨§¥©¦©©

'`ai `l zn Wtp(e e xacna).oie`l dpeny o`k ixd , ¤¤¥Ÿ¨Ÿ
:`iyewd z` `cqg ax miiqn,'ìéàBä' ïðéøîà éàå,dywäLéøçà §¦¨§¦©¦©£¦¨

aeh meia dyixg xeqi` lr -áéiçéì àì,zewlnéæçå ìéàBä- Ÿ¦©©¦©£¦
dyixgd ici lr xxetznd xtrd lk ie`xeøBtéö íc éeqéëìm` §¦©¦

xxazi f`e ,aeh meia zeige mixetiv daxd hegyl el oncfi
`l dgec dyr'y `id dkldy oeik ,xzida dzyrp dyixgdy

'dyrz(:b zenai)dyixg ly e`ld z` mcd ieqk ly dyrd dgece ,
`ly ok m` gkene .aeh meiamixne`y xaeqd dax zrck

.'li`ed'
:`xnbd zvxzn,ìàeîL øa àtt áø øîàote`a zxacn dpynd ¨©©¨¨©§¥

yxegyúBìæøe÷î íéðáàala` ,drixfl zeie`xd zekx mipa` - ©£¨¦§§¨
ixdy ,'li`ed' mrhn exhetl oi` jkle ,mcd ieqikl zeie`x opi`

.oda zeqkl lkei `l
elld mipa`d ixde :uexizd z` dgec `xnbdïLúBëì úBéeàø§§§¨

mrhn dyixgd z` xizdl yi aeye ,mcd z` oda zeqkle
.'li`ed'

:diigcd lr ddnz `xnbdéøL éî áBè íBéa äLéúëexzen ike ± §¦¨§¦¨¦
meia ogeh zk`ln xeqi` lr xaer ixde ,aeh meia mipa` yezkl

.aeh
ixd :diigcd z` zayiin `xnbdúBéeàøodãé øçàìk ïLúBëì- §§§¨¦§©©¨

ok m`e ,cala opaxcn `l` dxezd on xeq` epi`y ,iepiy ici lr
li`ed mipa`a yxegd z` xehtl yi ,'li`ed' mixne`y cvl
m` ci xg`lk myzkiy ici lr mcd z` mda zeqkl zeie`xe
lr jka xeari oiicry s`e ,aeh meia mcd ieqk zevn el oncfz
aiigzdl el oi` mewn lkn ,ci xg`lk dyizk ly opaxc xeqi`

.dpynd ixack zewln
yxegy ote`a zxacn dpynd :`xnbd zvxznàîðeöa,[rlqa-] §§¨

.'li`ed' mrhn xhtp epi` okle ,mc ea zeqkle eyzkl xyt` i`y
exizd lr `xnbd dywn:uäòéøæ øa àîðeörexfl xyt` ike - §¨©§¦¨

ixdy ,drixfl die`xd rwxwa xaecn dpyna o`ke ,rlqa
ok m`e ,ziriaya rxef meyne mi`lk rxef meyn eze` miaiign

.`npeva xaecn oi`y i`ce
rwxwd dzidy xaecn :`xnbd zvxznàîðeö[rlq-],äìòîìî §¨¦§©§¨

çBçéz øôòå[jx-],ähîlîezyixgay oeik rxef meyn aiige §¨¨¦©¦§©¨
meyn aeigd j` ,rlqd zgzy gegizd xtra mirxfd miqpkp
ea zeqkl ie`x epi`y ,dlrnly rlqa dyixgd lr `ed yxeg

.exhtl 'li`ed' dfa xnel oi`e ,mcd z`
:`xnbd dgecdéì ÷etéúåxnel xyt` rlqa yxegy s` `ld ± §¥¥

,li`ed ly xzidd z`çBçéz øôò íeMîynzydl lekie li`ed - ¦¨¨¦©
`vnpe ,mcd ieqikl dyixgd ici lr dlbzny gegizd xtra
`iyewd dxfge ,mcd ieqik zevn miiwl ick dyixgl jixvy
.dyixgd lr zewlnn exhetl yi ,'li`ed' mixne` m`y ,dnewnl

:xg` ote`a `cqg ax ziiyew z` zvxzn `xnbdøî øîà àlà¤¨¨©©
,éMà áø øayxega zxacn epzpynàðéèalelae gl hiha - ©©©¦§¦¨

.'li`ed' meyn exhtl oi` okle ,mcd ieqikl ie`x epi`y
:`xnbd ddnzàeä äòéøæ øa àðéèå,drixfl ie`x gl hih ike ± §¦¨©§¦¨

eze` miaiign ixdy ,drixfl die`xd rwxwa xaecn dpyna o`ke
.ziriaya rxef meyne mi`lk rxef meyn

xaecn :`xnbd zayiinàúðeúîadie`xd dgl dnc`a - §¨§¨
,xtr ziyrp dpi`y oeik mcd ieqikl die`x dpi` la` ,drixfl
lr exhetl oi` okle .zlabpe zwacp `id dyzekl `ayky

' meyn dyixgd.'li`ed
:'li`ed' mixne`y xaeqd daxl ztqep `iyew dywn iia`

ééaà déáéúéà,`ziixaa epipy ,daxl iia` dywd ±ãéb ìMáîä ¥¦¥©©¥©§©¥¦
Lîç ä÷Bì ,BìëBàå áBè íBéa áìça äLpädyng meyn zeiwln ©¨¤¤¨¨§§§¤¨¥

,md el`e ,mie`l,áBè íBéa ãéb ìMáî íeMî ä÷Bì`edy oeiky ¤¦§©¥¦§

llka df oi`e ,dlik` jxevl `ly elyany `vnp dlik`a xeq`
.aeh meia exzedy ytp lke` ikxvãéb ìëBà íeMî ä÷Bìå,dypd §¤¦¥¦

aezkdn xeq`y(bl al ziy`xa)z` l`xUi ipa Elk`i `l oM lr'©¥ŸŸ§§¥¦§¨¥¤
.'dGd mFId cr KxId sM lr xW` dWPd ciBìMáî íeMî ä÷Bìå ¦©¨¤£¤©©©¨¥©©©¤§¤¦§©¥

,áìça øNaaezkdn xeq`y(hi bk zeny)algA icB lXaz `l' ¨¨¤¨¨Ÿ§©¥§¦©£¥
.'FO`,áìça øNa ìëBà íeMî ä÷Bìådxeza xn`p minrt ylyy ¦§¤¦¥¨¨¤¨¨

en` alga icb lyaz `l(`k ci mixac ,ek cl zeny ,hi bk zeny)eyxce ,
xyan dlik` xeq`l ipyde ,leyia xeq`l `a cg`y minkg

.mdn d`pd xeqi`l iyilyde ,eicgi elyazpy algaíeMî ä÷Bìå§¤¦
äøòáädwel lyiay dn z` lek`l i`yx epi`y oeiky ,aeh meia ©§¨¨

yn.ytp lke` jxevl `ly aeh meia y` xiran me
:`iyewd z` iia` miiqn,'ìéàBä' ïðéøîà éàå,dywàì äøòáäà §¦¨§¦©¦©©§¨¨Ÿ

Bkøöì déì éæçc ìéàBä áéiçéìli`ed xiran meyn aiigzi `ly ± ¦©©¦©£¦¥§¨§
.xzend xg` ytp lke` jxevl xirady y`d on zepdil lekie

:iia` ziiyew z` uxzn daxdéì øîà,iia`l dax÷étà[`ved-] ¨©¥©¦
äøòáä,'dxrad meyn dwele' `ziixaa qexbz l` -ìéiòå ©§¨¨§©¥

[qipkze-]äìéáð ìL äLpä ãébcib meyn dwele' dnewna qexbze - ¦©¨¤¤§¥¨
`ed `ziixaa xaecnd dypd cib ,xnelk ,'dliap ly dypd
lr dwele ,[dpick dhigy ici lr `ly dzny dnda] dliapn

meyn mb ezlik`(`k ci mixac).'dlap lk Elk`z `l'ŸŸ§¨§¥¨
:evexiz lr daxl dywn iia`éðúäådpy ixde ±àéiç éaø §¨¨¥©¦¦¨

,elk`e aeh meia alga elyiay dypd cib ,`ziixaaíézL ïé÷Bì¦§©¦
,Búìéëà ìò,alga xya zlik` meyne dypd cib zlik` meyn ©£¦¨

ìLå,BìeLéa ìò L,aeh meia leyia meyn ,aeh meia dxrad meyn §¨Ÿ©¦
,alga xya lyan meyneàúéà éàådwel epi`y jixack m`e - §¦¦¨

oiwel' ,dliap meyn `l` dxrad meynìLéòaéî 'Búìéëà ìò L ¨Ÿ©£¦¨¦¨¥
déìdzlik`a miwel dliap lr ixdy ,mizy `le ,zepyl el did - ¥

.dleyiaa `le
x:xg` uexiz uxzn da÷étà ,àlà[`ved-]ìéiòå ,äøòáä ¤¨©¦©§¨¨§©¥

[qpkde-],äö÷eî éöòepked `ly ,dvwen ivra lyiay xnelk £¥§¤
on xeq` aeh meia dvwen ivra yeniydy oeike ,mei ceran jkl
mda dyri m` s`y ,'li`ed' meyn exhetl xyt` i` dxezd

.xeqi`a dyry yeniyd z` owzi `l xzid ly yeniy
:dax ixac lr dnz iia`åikàeä àúééøBàc äö÷eî.eilr miwele §§¤§©§¨

:dax aiyndéì øîà,iia`l daxïéà,ok ±áéúëc(d fh zeny) ¨©¥¦¦§¦
,ond zyxta,'eàéáé øLà úà eðéëäå éMMä íBia äéäå'zpeeke §¨¨©©¦¦§¥¦¥£¤¨¦

xnele zayl eikxv z` oikdle onfl jixv zay axray aezkd
eid `l mda lyiay mivrdy oeike ,'zayd jxevl df xac'
aygp mda yeniyd ,'dpkd' mpenifl d`xw dxezde ,mipnefn

,dk`lndúøäæàå,mda yeniyd lr zewlnd aeige dxdf`de - §©§¨¨¥
àëäî,o`kn ±'äëàìî ìë äNòú àì'î(i k zeny). ¥¨¨¦Ÿ©£¤¨§¨¨

:`ziixe`cn `ed dvwen xeqi`y dax ixac lr dywn iia`
déì øîà,daxl iia`úøîàc àeä zà àäå`ed dz` ixde ± ¨©¥§¨©§§¨§©
,zxn`yéàòa[izl`y-]dì éøîàå ,àcñç áøî dépéîyie-] §©¦¥¥©¦§¨§¨§¦¨
[mixne`àéáä ,àðeä áøî dépéî éàòaaeh meia dxfrläN §©¦¥¥©¨¥¦¤

øôàîmeyn ,`ed dvwene ,my drexy miayrd mewnn - ¥£©
onefn epi`e miax mini aeyiil uegn my zeidl ekxcy

,ea ynzydlBèçLezler mylãéîzxeaiv lyeäî ,áBè íBéa §¨¨¦§©
,aeh meia gafnd lr eaixwdl xzen m`d ,epic dn ±zøîà zàå§©§£©§§

dìò (éì øîà) ïìon dhytl ef dl`y lr epl zxn` dz`e ± ¨¨©¦£¨
zepaxw z`ad oipra xn`p ,`ziixad(eh dn l`wfgi)zg` dUe'§¤©©

on `ziixad zyxece ,'l`xUi dwWOn miz`Od on o`Sd on¦©Ÿ¦©¨©¦¦©§¥¦§¨¥
aezkd ,jk weqtd'äN'xnel `a ,dawp oia xkf oia ernyny ¤

dawp oiae xkf oia zeidl ie`xd xac `iadl jixv oaxwlyàìå§Ÿ
z`øBëaäzycwzn dpi` dawp dclep m`y ,xkf `l` epi`y ©§

aezkde .xeka zyecwa'úçà'd`a `le dcal `idy ernyny ©©
jixv oaxwly xnel `a ,o`v zveaw jezn`idy dnda `iadl

,dcalàìål dyxtedy dndaøNòîjezn d`a `idy dnda §Ÿ©£¥
aezkde .xyr'ïàvä ïî'lk `le ernyny ,herin oeyl `edy ¦©Ÿ

`iadl jixv yak mda xn`py zepaxwly xnel `a ,o`vd
,`weec yakñbìtä àìå`l li` llkle yak llkn `viy ± §Ÿ©©§¨
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קיט ezny ina cenr fn sc ± iyily wxtmigqt
úéòéáùå."rxfz `l jcy" meyn xaerc Ðyxege,rxefc dclezz` zeqkl yxeg oebk

.drixfdíéàìëáåíøëádwel mi`lka dtgnde ,mi`lka dtgn yxg `wc icdac ÐÐ

.dyng ixdaeh meiezzin zxdf`l ozipy e`lc meyn ,`pz `l zaye .dyy ixd Ð

.eilr oiwel oi`c ,`ed oic ziaäàîåèä úéáà øéæðå ïäëåodk `ede ,zexawd zia dfy Ð

,"`nhi `l ytpl" odkc e`l o`k yie ,xifpe

."`eai `l zn ytp lr" xifpc e`leäùéøçàÐ

.iwlil `l aeh meic e`l meynøåôö íãÐ

i`e li`edipncfn.`aeh zeige mixtv dil

íéðáàá.ieqikl efg `lc ÐúåéåàøïùúåëìÐ

.`id `iyewãé øçàìëzeayc ,iepiy ici lr Ð

ixy `ziixe`cnc oeike ,`ed `nlrarwt Ð

.zewln dilàðéè.lelae gl hih ÐàúðåúîÐ

,xtr ziyrp dpi`e drixfl die`x ,dgl ux`

`a m`dyzekl`idzwacn.zlabpeä÷åì
áåè íåéá ãéâ ìùáî íåùîepi`y leyia Ð

,ie`xelit` alga xya lyan meyn dwele

xyae ,mrh ozepa miciba yi :xaqwe ,leg `ed

.md

äøòáä íåùîdk`ln dxradc .jxevl `ly Ð

leyiae ,dnvrl.envrl dk`lnìù äùðä ãéâ
äìáð.dliap meyn ezlik` lr dwelc Ðíéúù

åúìéëà ìò.alga xya lke`e cib lke` Ð

åìåùéá ìò ùìù,aeh meic dxrad meyn Ð

,aeh meic leyia meynexya lyan meyne

.lega elit` algaäö÷åî éöò ìééòåÐ

`ziixe`cnc ,li`ed xninl `kil `zydc

.aeh meia dvwen y`a ynzydl xeq`äö÷åî
àúééøåàã.dinza Ðåðéëäå,onefna Ðonfny

,meid jxevl df xac :xn`ie ,meid ekxev lk

:aizkdc ,jixv `l zay zk`ln gxeh meync

et`z xy` z`"elyaz xy` z`e et`,"elya

dpkd e`xw aezkde ,`ed onefn e`lc oeikeÐ

`l" meyn dilr xaere ,dk`ln dl `ied

."dk`ln lk dyrzéàòá.izl`y ÐøôàîÐ

.eg`qpkp epi`y ,`ed dvweneaeyiilmini

.miaxãéîú.xeaiv ly dler Ðåäî.axwil Ð

øåëáä úà àìå äùdyxce ,`id `zipzn Ð

) l`wfgic `xwon zg` dye" :zepaxw iab (dn

miz`nd on o`vddwynn."l`xyiàìå äù
øåëáä úàxekae ,dy llka olekc ,dawp oia xkf oia zeidl ie`x `diy rnyn dyc Ð

.xkf `l` epi`øùòî àìåikde ,xg` oaxwl eyicwdl ie`x epi` dnda xyrnc Ð

cg` :rnyn.dxyr llkn `l` `a epi`y df `le ,cal `diy Ðïàöä ïîlk `le Ð

yceg lk epiide ,`a `l li` llkle ,yak llkn `vi qblt .`ivedl ,`ed `herin ,o`vd

yakc .xyr dyly,`ed dpy oali`endl yxtn ikde ,mly yceg dipy dpyl qpkpy

) dxt zkqnaoey`x wxtdpyn.(b
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xg` xac ici lr elit`Ðici lr mi`lk ody ,obce obc ,obce yexiz .df lr dfn oixyrn oi`

xn`wc xg` xac ici lr .'eke xg` xacÐaiigin xg` xac e`lac ,obce obc` i`w `l

,oipin dylya `l` aiigin `l mxka mi`lkc diy`i 'xc `nrhe .cegl mixerye mihga

oipin ipya aiigin mirxf i`lkaeÐipin ipya rnyn mi`lk zrixfc :wgvi epiax yxtn

yxtl oi` la` .`ed drixf oin e`l ovxge ,mirxf

la` ,mi`lk jnxk icda rxfz `l rnync meyn

dcy iexw rxf mey `la jcyÐjiiy `l `dc

:dyw wgvi epiax yexitle .jznda iab ok yxtl

ivn ded dicegl xeya ?xenge xey hwp i`n`

mi`lk igeky`lÐ,miycwend ileqt xeya

iax xn`c (`,ak) zeknc `xza wxta xn`ck

miycwend ileqt xeya bidpnd :wgviÐ,dwelc

iavl ywzi`c ,miteb ipy aezkd e`yrc meyn

ileqta `kilc ,`gip qxhpewd yexitle .li`e

yi wgvi epiax yexitle .dlirnc e`l oiycwend

aizk xengae xeya mi`lk xwirc meync :xnel

Ð.xenge xey hwp.úéòéáùåxn`c o`nl

epi` ziriaya yxeg :(`,b) ohw crenc `nw wxta

dwelÐdtgnc ,dtgne yxega `kdc jd iwen

.rxef meyn aiigäùéøçàli`ed aiigil `l

mewna xetiv mc did m` Ð xetiv mc ieqikl ifge

xg` xtr ywan did m`y ,`peeb i`dkae .dyixg

miiwi `le ,min ici lr yhyhi e` ,mcd abpi

elhile eltwl leki oi`y ixiin mbe .ieqik zevnÐ

`l dyr igcilc o`k jiiy `l ok `l m`c

lk :(a,alw) [zaya] yiwl yix xn`ck ,dyrz

dz` m` ,dyrz `le dyr `ven dz`y mewn

mdipy miiwl lekiÐe`l m` ,ahenÐdgci

.dyrz `l dyríéðáàá:yexit .zelfxewn

ieqikl ifg `l ,edin .drixfl zeie`x ody ,zekx

zekx ody itl ,inp `qkd zia iabe ,yezkiy cr

yexitk `le .miyw odykn gepiwl xzei zeie`x

(`,bn zay) "dxik" wxta mzd yxitc qxhpewd:

zelfxewnÐi"yxe .xity iz` `l `kdc ,zecg

.mixtqd on o`k ewgnäùéúëin aeh meia

`d ?jixt i`n :xy` oa wgvi epiax dywd Ð ixy

`kd ,li`ed meyn ixyc dyixg enk ixy i`ce

izilc `kd jixt ikid :dniz cere !dyizk inp

aeh mei oi` `d ?aeh meic e`l dgcie ieqikc dyr

.aeh mei dgec miycw ztixy oi` :(a,bt onwl) "oilev cvik"a opz `dc ,dyr iptn dgcp

aeh meic mzd iy` ax wiqnck meyn e` ,i`xwn sili (a,ck zay) "oiwilcn dna" wxtae

:xi`n oa l`eny epiax yxtne !dyre dyrz `l dgec dyr oi`e ,`ed dyrz `le dyr

xn`w digc meyn `l "xetiv mc ieqikl ifge li`ed"Ðdyixgl jixv `l f`c meyn `l`

oi`y dk`ln iedc meyn ,xeht dxtrl `l` jixv epi`e `neb xtegdc ,xehte ,dxtrl `l`

dkixve ,dpighk ied dyizkc ?ixy in aeh meia dyizk :xity jixt `zyde .dtebl dkixv

`l dgec dyr oi`c ieqik jxevl ixzyn `le ,zeqkl xtr zeyrl oeekzny ,`ed dtebl

,`ed lwlwnc ,ziaa `wec epiid xeht `neb xtegc `d :wgvi epiaxl dywe .dyre dyrz

xetiv mc mzd ded i` elit`e .dyixga dcyd z` giayny ,`niiw drixflc ,dcya `kde .(`,i) dbibgc `nw wxta gkenckÐi`e li`ed zxn` i`e .dilic `rx`a yixg i` aiig ded

xeht dtebl dkixv oi`y dk`ln iedÐoebke ,i`w `l aeh mei` la` .`cixb e`l `l` `kilc ,i`w mi`lkc dyixgac :yxtn mz epiaxe !zay zk`ln lk zlhia ok m` ,xeht inp `zyd

dyrz `le dyr dia zi`c meync xeq` aeh mei meync oeik ,ith ixy in aeh meia dyizk :wiqne .rwxwa rlap mcd did xg` xtr ywal jled did m`yÐjiiy `l mi`lk meyn mb

xetiv mc my did m` elit`c ,li`eda xhtinlÐ.xic`ie dxez licbi meyn xg` oipra dil ipync `l` ,ixy in aeh meia dyixg iiepyl ivn ded inp dlgzae .xeq`ä÷åìåmeyn

ipn `d :xn` (a,ai) dviac oey`x wxta Ð dxradÐlld zial la` .jezn edl zilc ,`id i`ny ziaÐmeid jxev `diy jixvc ab lr s` ixyÐit lr s` ,meid jxev aiyg inp `d

.xeqi`a `l` elke`l ie`x oi`yäøòáäàli`ed xn`c daxc xy` oa wgvi epiax giken o`kn Ð aiigil `lÐ.xn` i`ny zial elit` epiidìéàåäi`d `la Ð ekxevl ifge

.aeh meil zek`ln welig oi`e ,zayl zek`ln welig :dax xn`wc `d dil `iywc meyn ,dxrad wit` :zekna xn`w inp `kxitìééòåmewn lkn :wgvi epiaxl dniz Ð dvwen ivr

dliap meyn inp iwlile ,dliap ly dypd cib ipziläùixii` dlera `dc :dnize .daiwp oiae xkf oia rnyn dyc :qxhpewa yxit Ð xekad `lei`n` :xn`z m`e .dawp d`a oi`c ,

zg` dpzna epzpy rax` ozna mipzipd lk :xn` `dc ,xnel yie !zeey odizepzn oi`y dil wetiz ?xyrne xekan `a cinz oi`y `xw jixhvi`Ðcinz dyri j`id :dyw cere .xtik

miy`l epnny lk meyn xarw `d ?xekanÐdler myl dil wiqnc oeik :xnel yie !(`,w zenai) "exihwz la"a `ed ixdÐepiaxe .dpzn oiprl `gip inp `nrh i`dne .dler oick epic

.miy`l epnny lk iywiz `le ,zeey odizepznc `zyd xity iz`e .xyrnc `le xekac `l ep`iai `ly xn`we "minz dy" dia aizkc ,gqta irzyin `xw i`dc :yxit wgviäù`le

dliha dlxry miz`nd one ,`id `nlra `zknq` `kdc :xnel yie !oilegd on `l` `a oi` daeg `ay xac lkc "jci zqn"an ol `wtpc (`,g) dbibgc `nw wxta :xn`z m`e Ð xeka

miz`naÐ"l`xyi dwynn"c dyw j` .`id `zknq` inpÐ.deabl dxeq` dtixhc (a,d) zegpnc `nw wxta sili `xw i`dnc ,`id dxenb dyxc ,l`xyil xzend on
iax
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.àzðeúîa ?àeä äòéøæ øa àðéèå .àðéèa :éLà áø©©¦§¦¨§¦¨©§¦¨¦§§¨
áBè íBéa áìça äLpä ãéb ìMáîä :ééaà déáéúéà¥¦¥©©¥©§©¥¦©¨¤§¨¨§
íBéa ãéb ìMáî íeMî ä÷Bì :Lîç ä÷Bì ,BìëBàå§§¤¨¥¤¦§©¥¦§
ìMáî íeMî ä÷Bìå ,ãéb ìëBà íeMî ä÷Bìå ,áBè§¤¦¥¦§¤¦§©¥
ä÷Bìå ,áìça øNa ìëBà íeMî ä÷Bìå ,áìça øNä¨§¨¨§¤¦¥¨¨§¨¨§¤

"ìéàBä" ïðéøîà éàå .äøòáä íeMî¯àì äøòáäà ¦©§¨¨§¦¨§¦©¦©©§¨¨¨
÷étà :déì øîà !Bkøöì déì éæçc ìéàBä ,áéiçéì¦©¥¦©£¦¥§¨§£©¥©¥
:àéiç éaø éðúäå .äìéáð ìL äLpä ãéb ìéiòå äøòáä©§¨¨§©¥¦©¨¤¤§¥¨§¨¨¥©¦¦¨

ìLå Búìéëà ìò íézL ïé÷Bì:àúéà éàå ,BìeMéa ìò L ¦§©¦©£¦¨§¨©¦§¦¦¨
ìLäøòáä ÷étà :àlà !déì éòaéî Búìéëà ìò L ¨©£¦¨¦¨¥¥¤¨©¥©§¨¨

øîà ?àeä àúééøBàc äö÷eîe .äö÷eî éöò ìéiòå§©¥£¥§¤§¤§©§¨£©
úà eðéëäå éMMä íBia äéäå" :áéúëc ,ïéà :déì¥¦¦§¦§¨¨©©¦¦§¥¦¥

àëäî dúøäæàå ,"eàéáé øLà¯ìë äNòú àì"î £¤¨¦§©§¨¨¨¥¨¨¦Ÿ©£¤¨
éàòa ;zøîàc àeä zà àäå :déì øîà ."äëàìî§¨¨¨©¥§¨©§§¨§©§§©
:àðeä áøî dépéî éàòa dì éøîàå ,àcñç áøî dépéî¦¥¥©¦§¨§¨§¦¨§©¦¥¥©¨
?eäî áBè íBéa ãéîz BèçLe øôàî äN àéáä¥¦¤¥£¨§¨¨¦§©

"äN" :dìò éì øîà ,ïì zøîà zàå¯,øBëaä àìå §©§¨§©§¨£©¦£¨¤§Ÿ©§
"úçà"¯"ïàvä ïî" ,øNòî àìå¯,ñbìtä àìå ©©§Ÿ©£¥¦©Ÿ§Ÿ©©§¥

ïî"

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

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fn sc migqt(iyily meil)

ed dpya `ed dyixgd onfúéòéáLmeyn dwely ,[dhinyd zpy] §¦¦
'rxfz `l LcU 'ebe zriaXd dpXaE'(c dk `xwie)e ,,áBè íBéadwely ©¨¨©§¦¦¨§Ÿ¦§¨§

'EUrz `l dcar zk`ln lM' meyn(f bk my)`ed yxegde ,ïäk ¨§¤¤£Ÿ¨Ÿ©£Ÿ¥
øéæðå`ed dyixgd mewne ,zexifp eilr laiwy odk -úéaà §¨¦©¥

äàîehä'ebe mipdMd l` xn`' meyn dwely ,zexaw zia lr - ©§¨¡Ÿ¤©Ÿ£¦
'eiOrA `OHi `l Wtpl(` `k `xwie)lr 'dl FxiGd ini lM' meyne , §¤¤Ÿ¦©¨§©¨¨§¥©¦©©

'`ai `l zn Wtp(e e xacna).oie`l dpeny o`k ixd , ¤¤¥Ÿ¨Ÿ
:`iyewd z` `cqg ax miiqn,'ìéàBä' ïðéøîà éàå,dywäLéøçà §¦¨§¦©¦©£¦¨

aeh meia dyixg xeqi` lr -áéiçéì àì,zewlnéæçå ìéàBä- Ÿ¦©©¦©£¦
dyixgd ici lr xxetznd xtrd lk ie`xeøBtéö íc éeqéëìm` §¦©¦

xxazi f`e ,aeh meia zeige mixetiv daxd hegyl el oncfi
`l dgec dyr'y `id dkldy oeik ,xzida dzyrp dyixgdy

'dyrz(:b zenai)dyixg ly e`ld z` mcd ieqk ly dyrd dgece ,
`ly ok m` gkene .aeh meiamixne`y xaeqd dax zrck

.'li`ed'
:`xnbd zvxzn,ìàeîL øa àtt áø øîàote`a zxacn dpynd ¨©©¨¨©§¥

yxegyúBìæøe÷î íéðáàala` ,drixfl zeie`xd zekx mipa` - ©£¨¦§§¨
ixdy ,'li`ed' mrhn exhetl oi` jkle ,mcd ieqikl zeie`x opi`

.oda zeqkl lkei `l
elld mipa`d ixde :uexizd z` dgec `xnbdïLúBëì úBéeàø§§§¨

mrhn dyixgd z` xizdl yi aeye ,mcd z` oda zeqkle
.'li`ed'

:diigcd lr ddnz `xnbdéøL éî áBè íBéa äLéúëexzen ike ± §¦¨§¦¨¦
meia ogeh zk`ln xeqi` lr xaer ixde ,aeh meia mipa` yezkl

.aeh
ixd :diigcd z` zayiin `xnbdúBéeàøodãé øçàìk ïLúBëì- §§§¨¦§©©¨

ok m`e ,cala opaxcn `l` dxezd on xeq` epi`y ,iepiy ici lr
li`ed mipa`a yxegd z` xehtl yi ,'li`ed' mixne`y cvl
m` ci xg`lk myzkiy ici lr mcd z` mda zeqkl zeie`xe
lr jka xeari oiicry s`e ,aeh meia mcd ieqk zevn el oncfz
aiigzdl el oi` mewn lkn ,ci xg`lk dyizk ly opaxc xeqi`

.dpynd ixack zewln
yxegy ote`a zxacn dpynd :`xnbd zvxznàîðeöa,[rlqa-] §§¨

.'li`ed' mrhn xhtp epi` okle ,mc ea zeqkle eyzkl xyt` i`y
exizd lr `xnbd dywn:uäòéøæ øa àîðeörexfl xyt` ike - §¨©§¦¨

ixdy ,drixfl die`xd rwxwa xaecn dpyna o`ke ,rlqa
ok m`e ,ziriaya rxef meyne mi`lk rxef meyn eze` miaiign

.`npeva xaecn oi`y i`ce
rwxwd dzidy xaecn :`xnbd zvxznàîðeö[rlq-],äìòîìî §¨¦§©§¨

çBçéz øôòå[jx-],ähîlîezyixgay oeik rxef meyn aiige §¨¨¦©¦§©¨
meyn aeigd j` ,rlqd zgzy gegizd xtra mirxfd miqpkp
ea zeqkl ie`x epi`y ,dlrnly rlqa dyixgd lr `ed yxeg

.exhtl 'li`ed' dfa xnel oi`e ,mcd z`
:`xnbd dgecdéì ÷etéúåxnel xyt` rlqa yxegy s` `ld ± §¥¥

,li`ed ly xzidd z`çBçéz øôò íeMîynzydl lekie li`ed - ¦¨¨¦©
`vnpe ,mcd ieqikl dyixgd ici lr dlbzny gegizd xtra
`iyewd dxfge ,mcd ieqik zevn miiwl ick dyixgl jixvy
.dyixgd lr zewlnn exhetl yi ,'li`ed' mixne` m`y ,dnewnl

:xg` ote`a `cqg ax ziiyew z` zvxzn `xnbdøî øîà àlà¤¨¨©©
,éMà áø øayxega zxacn epzpynàðéèalelae gl hiha - ©©©¦§¦¨

.'li`ed' meyn exhtl oi` okle ,mcd ieqikl ie`x epi`y
:`xnbd ddnzàeä äòéøæ øa àðéèå,drixfl ie`x gl hih ike ± §¦¨©§¦¨

eze` miaiign ixdy ,drixfl die`xd rwxwa xaecn dpyna o`ke
.ziriaya rxef meyne mi`lk rxef meyn

xaecn :`xnbd zayiinàúðeúîadie`xd dgl dnc`a - §¨§¨
,xtr ziyrp dpi`y oeik mcd ieqikl die`x dpi` la` ,drixfl
lr exhetl oi` okle .zlabpe zwacp `id dyzekl `ayky

' meyn dyixgd.'li`ed
:'li`ed' mixne`y xaeqd daxl ztqep `iyew dywn iia`

ééaà déáéúéà,`ziixaa epipy ,daxl iia` dywd ±ãéb ìMáîä ¥¦¥©©¥©§©¥¦
Lîç ä÷Bì ,BìëBàå áBè íBéa áìça äLpädyng meyn zeiwln ©¨¤¤¨¨§§§¤¨¥

,md el`e ,mie`l,áBè íBéa ãéb ìMáî íeMî ä÷Bì`edy oeiky ¤¦§©¥¦§

llka df oi`e ,dlik` jxevl `ly elyany `vnp dlik`a xeq`
.aeh meia exzedy ytp lke` ikxvãéb ìëBà íeMî ä÷Bìå,dypd §¤¦¥¦

aezkdn xeq`y(bl al ziy`xa)z` l`xUi ipa Elk`i `l oM lr'©¥ŸŸ§§¥¦§¨¥¤
.'dGd mFId cr KxId sM lr xW` dWPd ciBìMáî íeMî ä÷Bìå ¦©¨¤£¤©©©¨¥©©©¤§¤¦§©¥

,áìça øNaaezkdn xeq`y(hi bk zeny)algA icB lXaz `l' ¨¨¤¨¨Ÿ§©¥§¦©£¥
.'FO`,áìça øNa ìëBà íeMî ä÷Bìådxeza xn`p minrt ylyy ¦§¤¦¥¨¨¤¨¨

en` alga icb lyaz `l(`k ci mixac ,ek cl zeny ,hi bk zeny)eyxce ,
xyan dlik` xeq`l ipyde ,leyia xeq`l `a cg`y minkg

.mdn d`pd xeqi`l iyilyde ,eicgi elyazpy algaíeMî ä÷Bìå§¤¦
äøòáädwel lyiay dn z` lek`l i`yx epi`y oeiky ,aeh meia ©§¨¨

yn.ytp lke` jxevl `ly aeh meia y` xiran me
:`iyewd z` iia` miiqn,'ìéàBä' ïðéøîà éàå,dywàì äøòáäà §¦¨§¦©¦©©§¨¨Ÿ

Bkøöì déì éæçc ìéàBä áéiçéìli`ed xiran meyn aiigzi `ly ± ¦©©¦©£¦¥§¨§
.xzend xg` ytp lke` jxevl xirady y`d on zepdil lekie

:iia` ziiyew z` uxzn daxdéì øîà,iia`l dax÷étà[`ved-] ¨©¥©¦
äøòáä,'dxrad meyn dwele' `ziixaa qexbz l` -ìéiòå ©§¨¨§©¥

[qipkze-]äìéáð ìL äLpä ãébcib meyn dwele' dnewna qexbze - ¦©¨¤¤§¥¨
`ed `ziixaa xaecnd dypd cib ,xnelk ,'dliap ly dypd
lr dwele ,[dpick dhigy ici lr `ly dzny dnda] dliapn

meyn mb ezlik`(`k ci mixac).'dlap lk Elk`z `l'ŸŸ§¨§¥¨
:evexiz lr daxl dywn iia`éðúäådpy ixde ±àéiç éaø §¨¨¥©¦¦¨

,elk`e aeh meia alga elyiay dypd cib ,`ziixaaíézL ïé÷Bì¦§©¦
,Búìéëà ìò,alga xya zlik` meyne dypd cib zlik` meyn ©£¦¨

ìLå,BìeLéa ìò L,aeh meia leyia meyn ,aeh meia dxrad meyn §¨Ÿ©¦
,alga xya lyan meyneàúéà éàådwel epi`y jixack m`e - §¦¦¨

oiwel' ,dliap meyn `l` dxrad meynìLéòaéî 'Búìéëà ìò L ¨Ÿ©£¦¨¦¨¥
déìdzlik`a miwel dliap lr ixdy ,mizy `le ,zepyl el did - ¥

.dleyiaa `le
x:xg` uexiz uxzn da÷étà ,àlà[`ved-]ìéiòå ,äøòáä ¤¨©¦©§¨¨§©¥

[qpkde-],äö÷eî éöòepked `ly ,dvwen ivra lyiay xnelk £¥§¤
on xeq` aeh meia dvwen ivra yeniydy oeike ,mei ceran jkl
mda dyri m` s`y ,'li`ed' meyn exhetl xyt` i` dxezd

.xeqi`a dyry yeniyd z` owzi `l xzid ly yeniy
:dax ixac lr dnz iia`åikàeä àúééøBàc äö÷eî.eilr miwele §§¤§©§¨

:dax aiyndéì øîà,iia`l daxïéà,ok ±áéúëc(d fh zeny) ¨©¥¦¦§¦
,ond zyxta,'eàéáé øLà úà eðéëäå éMMä íBia äéäå'zpeeke §¨¨©©¦¦§¥¦¥£¤¨¦

xnele zayl eikxv z` oikdle onfl jixv zay axray aezkd
eid `l mda lyiay mivrdy oeike ,'zayd jxevl df xac'
aygp mda yeniyd ,'dpkd' mpenifl d`xw dxezde ,mipnefn

,dk`lndúøäæàå,mda yeniyd lr zewlnd aeige dxdf`de - §©§¨¨¥
àëäî,o`kn ±'äëàìî ìë äNòú àì'î(i k zeny). ¥¨¨¦Ÿ©£¤¨§¨¨

:`ziixe`cn `ed dvwen xeqi`y dax ixac lr dywn iia`
déì øîà,daxl iia`úøîàc àeä zà àäå`ed dz` ixde ± ¨©¥§¨©§§¨§©
,zxn`yéàòa[izl`y-]dì éøîàå ,àcñç áøî dépéîyie-] §©¦¥¥©¦§¨§¨§¦¨
[mixne`àéáä ,àðeä áøî dépéî éàòaaeh meia dxfrläN §©¦¥¥©¨¥¦¤

øôàîmeyn ,`ed dvwene ,my drexy miayrd mewnn - ¥£©
onefn epi`e miax mini aeyiil uegn my zeidl ekxcy

,ea ynzydlBèçLezler mylãéîzxeaiv lyeäî ,áBè íBéa §¨¨¦§©
,aeh meia gafnd lr eaixwdl xzen m`d ,epic dn ±zøîà zàå§©§£©§§

dìò (éì øîà) ïìon dhytl ef dl`y lr epl zxn` dz`e ± ¨¨©¦£¨
zepaxw z`ad oipra xn`p ,`ziixad(eh dn l`wfgi)zg` dUe'§¤©©

on `ziixad zyxece ,'l`xUi dwWOn miz`Od on o`Sd on¦©Ÿ¦©¨©¦¦©§¥¦§¨¥
aezkd ,jk weqtd'äN'xnel `a ,dawp oia xkf oia ernyny ¤

dawp oiae xkf oia zeidl ie`xd xac `iadl jixv oaxwlyàìå§Ÿ
z`øBëaäzycwzn dpi` dawp dclep m`y ,xkf `l` epi`y ©§

aezkde .xeka zyecwa'úçà'd`a `le dcal `idy ernyny ©©
jixv oaxwly xnel `a ,o`v zveaw jezn`idy dnda `iadl

,dcalàìål dyxtedy dndaøNòîjezn d`a `idy dnda §Ÿ©£¥
aezkde .xyr'ïàvä ïî'lk `le ernyny ,herin oeyl `edy ¦©Ÿ

`iadl jixv yak mda xn`py zepaxwly xnel `a ,o`vd
,`weec yakñbìtä àìå`l li` llkle yak llkn `viy ± §Ÿ©©§¨
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xcde"קכ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gn sc migqt(iriax meil)

aezkde'íéúànä ïî',zernyn el oi` envr oaxwa eyxtp m`y ¦©¨©¦
xnel `a ,oaxwd mr `iadl jixvy mikqpd lr xacn gxkdae
epnn `iadl xzen ,xzid ly oiia dlxr ly oii axrzp m`y

ea ltpy xeq`d oiid xeriyk mikqpleøéizLpL úBàî ézL øúBnî¦¨§¥¥¤¦§©§
øBaawlg cbpk xzid oii ly miwlg miiz`n xeaa e`vnp xy`k - ©

e ,dlxrd ly oiidïàkîmicnlíéúàîa äìéèaL äìøòì± ¦¨§¨§¨¤§¥¨§¨©¦
cbpk miiz`n xzida yi m` ,xzid xaca dlxrd on axrzpyky

aezkde .zxzen zaexrzde dliha `id ixd dlxrdä÷Lnî'¦©§¥
'ìàøNéernynïîdwyndøzenädiizya,ìàøNéì`iadl oi`y ¦§¨¥¦©¨§¦§¨¥

,l`xyil dlik`a xzend xacn `l` mikqpïéà ,eøîà ïàkî¦¨¨§¥
,ìáhä ïî ïéëñð ïéàéáî.l`xyil xeq` `edy §¦¦§¨¦¦©¤¤

:`ziixad dkiynnìBëémikqp mi`ian oi`y myky xnel ziid ¨
jk ,lahd onàéáé àìmikqp aeh meia e` zayaäö÷enä ïîon - Ÿ¨¦¦©§¤

ie`x epi`y oeik ,aeh meia e` zaya ea ynzydln edvwdy oiid
,l`xyil f`zøîà`l` ,ok yxtl oi`yøeqéàL ãçeéî ìáh äî ¨©§¨©¤¤§¨¤¦

Bôeb[xg` xac cvn `le] envr zngn xeqi` ±Bì íøbxq`iy ¨©
,mikqpl e`iadl xeq`e ,l`xyilìk óàxacBì íøb Bôeb øeqéàL ©Ÿ¤¦¨©

,mikqpl e`iadl xeq` l`xyil xq`iløeqéà ïéàL äö÷eî àöé̈¨§¤¤¥¦
øçà øác øeqéà àlà ,Bì íøb Bôebzay xeqi` -Bì íøbdidiy ¨©¤¨¦¨¨©¥¨©

`ziixaa yxetn ixd .mikqpl e`iadl xzen okle ,dlik`a xeq`
ehgye aeh meia eg`dn dy `iand okle ,dvwen aixwdl xzeny

.aeh meia gafnd lr eaixwdl xzen ,cinz myl
on xeq` dvweny xaeqd dax lr `iyewd z` iia` miiqn

:dxezd,àúééøBàc äö÷eî øeqéà úøîà éàålr dwel jk meyne §¦¨§©¦§¤§©§¨
,dvwen ivra yeniyd,øçà øác øeqéà él äî Bôeb øeqéà él äî©¦¦©¦¦¨¨©¥

i` seq seq.'l`xyi dwynn' ep
:zeywdl iia` siqenãBòåz` cinrdy dax ixac xwir lr dyw §

,dvwen ivra lyana `ziixadúøîàc àeä zà àädz` ixd - ¨©§§¨§©
zxn`(:`k zekn)yi ,úaMì úBëàìî ÷eléçzek`ln dnk dyerd ± ¦§¨©©¨

gkye ,zek`ln zea` dnk dyry] cg` mlrda bbeya zaya
,dk`lne dk`ln lk lr z`hg aiig ,[zexeq` el` zek`lny

áBè íBéì úBëàìî ÷eléç ïéàåzek`ln zea` dnk dyerd la` ± §¥¦§¨§
`ly `l` miyrn dnka elit` e` ,cg` dyrna cifna aeh meia
recn ok m`e ,zg` `l` dwel epi` ,zg` mrt `l` ea exzd
mb zewln aiig dvwen ivra aeh meia alga dypd cib lyand

.dvwen meyn mbe lyan meyn
:dax uxzn÷étà ,àlà[`ved-]ìéiòå äøòáä[qpkde-]éöò ¤¨©¦©§¨¨§©¥£¥

,äøéLàecary oli`n mitpra alga dypd cib lyiay xnelk £¥¨
myl ederhp e` ,dxf dcear eizgz ecinrd e` ,dxf dcear eze`

.dxiy` ivrn dpdpy meyn dwele ,d`pda mixeq`y ,jkäøäæàå§©§¨¨
,mda yeniyd lr zewlnd aeige dxdf`de -àëäîdf weqtn ± ¥¨¨

zgcpd xir iabl xn`py(gi bi mixac),ïî äîeàî Eãéa ÷aãé àìå'§Ÿ¦§©§¨§§¨¦
.'íøçä©¥¤

:`xnbd dywn,ééaàì àáøc déøa àçà áø déì øîàxaecn m` ¨©¥©£¨§¥§¨¨§©©¥
,dxiy` ivra lyanaénð é÷ìðåmb dwliy -íeMîxn`py dn §¦§¥©¦¦

dxf dceara(ek f my),'Eúéa ìà äáòBú àéáú àìå'dwli ok m`e §Ÿ¨¦¥¨¤¥¤
.yng wx dwely xn`p `ziixaa eli`e ,yy

:dax uxznLc÷ä éöò ìéiòå äøòáä ÷étà àlàzgz wiqdy - ¤¨©¦©§¨¨§©¥£¥¤§¥
,dzgyd jxc mtxeyl xeq`y ,eycwedy mivr eliyazäøäæàå§©§¨¨

,mztixy lr zewlnd aeige dxdf`de -àëäîdf weqtn ±ai my) ¥¨¨
(c-bLàa ïeôøNz íäéøéLàå'z` mYcA`e oErCbY mdidl` iliqtE ©£¥¥¤¦§§¨¥§¦¥¡Ÿ¥¤§©¥§¦©§¤¤

,`Edd mFwOd on mnW.'íëéäìà 'äì ïk ïeNòú àìdxezd ,xnelk §¨¦©¨©Ÿ©£¥©¡Ÿ¥¤
,'d myl miycwend mixac sexype zigyp `ly e`la dxidfn
lr mizy dwely `vnpe .dxf dceara zeyrl epieehvpy itk
eleyia lr ylye ,[alga xya zlik`e dypd cib zlik`] ezlik`
enk ,[ycwd ivr ztixy ,aeh meia leyia ,alga xya leyia]

`ziixaa `iig iax dpyy(:fn lirl).
,'li`ed' mixne` m` `cqg axe dax zwelgn m`d dpc `xnbd

:epzpyna ryedi iaxe xfril` iax zwelgn `idøa éîø øîà̈©¨¦©
äaøå àcñç áøc àä ,àîçdaxe `cqg ax ewlgpy ef zwelgn ± ¨¨¨§©¦§¨§©¨

,'li`ed' meyn zewlnn xeht m` legl aeh mein dte`da
øå øæòéìà éaøc ú÷Bìçîàéä òLBäé éadyera ewlgpy ,epzpyna ©£¤§©¦¡¦¤¤§©¦§ª©¦

zexkkd lk z` dligz zet`l xeq` m` ,aeh meia d`nh dqir
`vnpe ,dlik`a xq`ze dlgl odn zg` yixtdl cnery oeik
zet`l xzen ok it lr s`y e` ,jxevl `ly aeh meia d`t`y

,dlg yixtiy mcew zexkkd lk z`ïðéøîà øáñ øæòéìà éaøc§©¦¡¦¤¤¨©¨§¦©
ìéàBäzexkkd lk z` dligz dt`iy xn`y xfril` iax ± ¦

,'li`ed' mixne`y daxk xaeq ,dlgl odn zg` yixti seqale
,dlik`a xq`ize dlgl odn zg` yixti seqaly it lr s` okle
ozet`l xzen ,ytp lke` jxevl `ly aeh meia d`t`y `vnpe
xkke xkk lk f`y ,'xkke xkk lkn hrn yixtdl eciae li`ed'

.dlik`l el die`x'ìéàBä' ïðéøîà àì øáñ òLBäé éaøåiax ± §©¦§ª©¨©Ÿ¨§¦©¦
,zexkkd x`y z` dt`i jk xg`e dlg yixtiy xn`y ryedi
mei zk`ln xizdl ick 'li`ed' mixne` oi`y `cqg axk xaeq

.dlg yixtdy mcew zexkkd lk z` zet`l xeq` okle ,aeh
xaeq xfril` iaxy `ng xa inx xn`y dna wtwtn `tt ax

:dax zrckàîìéãå ,àtt áø øîà[`ny-]éaø øîà÷ àì ïàk ãò ¨©©¨¨§¦§¨©¨Ÿ¨¨©©¦
íúä øæòéìàaeh meia d`nh dqir dyerd iabl epzpyna my ± ¡¦¤¤¨¨

àlà ,'ìéàBä' ïðéøîàcmeynàøepúì éìééò à÷c àðcéòáconfay - §¨§¦©¦¤¨¦§¦§¨§¨¨§¦§©¨
,xepzl ztd z` qipknydéãéãì déì àéæç àãçå àãç ìkzg` lk - ¨£¨©£¨©§¨¥§¦¥

nvrl el die`x zekizgd on zg`elk lry ,'li`ed' `la s` e
el die`x `dze dlgl yxtez `ly xnel yi xepzl qipkny xkk

.olek z` zet`l xzeny xfril` iax xn` okle ,dlik`lìáà£¨
àëä,`cqg axe dax ea ewlgpy legl aeh mein dte`a o`k ± ¨¨

éæç àì déãéãì éæçc àeä ïéçøBàìclk`nd ie`x migxe`l wxy - ¦§§¦©£¦§¦¥Ÿ£¦
z`e ,ezcerq lk` xak ixdy ,ie`x epi` envrl la` ,dt`pd

,onif `l oiicr migxe`dìéàBä ïðéøîà àìc énð éëä àîéàxn`p - ¥¨¨¦©¦§Ÿ¨§¦©¦
gxkd oi`e ,'li`ed' mixne` oi`y dcen xfril` iax mb dfay

.daxk xaeqy xnel
xaeq ryedi iaxy `ng xa inx xn`y dna wtwtn `yiy ax

:`cqg ax zrckàéä àì àîìéãå ,éãéà áøc déøa àLéL áø øîà± ¨©©¦¨§¥§©¦¦§¦§¨Ÿ¦
xfril` iax zwelgna dielz `cqg axe dax zwelgn oi` `nye

y ,ryedi iaxeíúä òLBäé éaø øîà÷ àì ïàk ãòdpyna my ± ©¨Ÿ¨¨©©¦§ª©¨¨
aeh meia d`nh dqir dyerd iablïðéøîà àìcmixne` oi`y ± §Ÿ¨§¦©

,'ìéàBä',zexkkd lk z` zet`l xeq`eàlàmeynàãç àkéàc ¦¤¨§¦¨£¨
ïéçøBàì àìå déãéãì àì àéæç àìcdie`x dpi`y zg` xkk yiy ± §Ÿ©§¨Ÿ§¦¥§Ÿ§§¦

dlgl odn zg` yixti seqa ixdy ,mixg`l `le envr dte`l `l
`l yixtiy xkk eze`e ,[hrn cg` lkn reval jxc oi`y oeik]

.cg` s`l ie`x didiàëä ìáà,legl aeh mein dte`a ,o`k ±éæçc £¨¨¨©£¦
ïéçøBàì úäéîdt`y dn lk mewn lkn ,el ie`x epi`y s`y ± ¦©§§¦

,mi`a migxe`y `ed ievne ,migxe`l ie`xïðéøîà énð éëä àîéà¥¨¨¦©¦¨§¦©
'ìéàBä''li`ed' mixne`y dcen ryedi iax mb dfay xn`p ± ¦

mixne` oi`y `cqg axk xaeqy gxkd oi`e ,zet`l el xizdl
.df oipra s` li`ed

ryedi iaxe xfril` iax m`d ,mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd
:'li`ed' mixne` m`a ewlgp[ïðaø] äeøîàz` minkgd exn` ± ©§¨©¨¨

iaxe xfril` iax ly mzwelgn z` dlzy ,`ng xa inx ixac
,`cqg axe dax ly mzwelgna ryedidén÷[iptl-]äéîøé éaøc ©¥§©¦¦§§¨

.dìaé÷ àì àøéæ éaø ,dìaé÷ äéîøé éaø ,àøéæ éaøå§©¦¥¨©¦¦§§¨¦§¨©¦¥¨Ÿ¦§¨
:`xif iax lr dnz dinxi iax,àøéæ éaøì äéîøé éaø déì øîà̈©¥©¦¦§§¨§©¦¥¨

éðL änk àéúàå ïì àéL÷c àúléîjyna epl dyw didy xac - ¦§¨§©§¨¨§¨§¨©¨¨¥
,mipy dnkéâéìt éàîaewlgp dna -,òLBäé éaøå øæòéìà éaø §©§¦¦©¦¡¦¤¤§©¦§ª©

dìa÷éð àìå äaø àøáâc déîMî äeøîà àzLäexn`y dzr - ©§¨©§¨¦§¥§©§¨©¨§Ÿ¦©§¨
m` ewlgpy ,`ng xa inx `ed ,lecb mc` ly enyn xe`ia

.elawp `l ike ,'li`ed' mixne`
:enrh x`an `xif iaxdéì øîà,dinxi iaxl `xif iaxdìa÷à éëéä ¨©¥¥¦£©§¨

,exe`ia z` law` ji` -àðéðúc,`ziixaaòLBäé éaø déì øîà ¦§¦¨¨©¥©¦§ª©
,xfril` iaxléøáãìEa zexkkd lk z` dte`yit lr s` aeh mei ¦§¨¤

,dlgl odn zg` yixtdl cneryäNòú àì' íeMî øáBò àeä éøä£¥¥¦Ÿ©£¤
'äëàìî ìë(i k zeny),jxevl `ly aeh meia dte`y oeik ,÷éúLe ¨§¨¨§¦
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המשך בעמ' זלק

ezny in` cenr gn sc ± iyily wxtmigqt
íéúàîä ïîexiizyiy ,miz`nd on eilr mikqpd e`iad :xn`we ,i`w mikqp` jigxk lr Ð.oiid xeaa miz`níéúàîá äìèáù äìøòì ïàëîxeqi`ya e`l i`c Ð,i`w ea axern

ixtiqa `nlrae ?miz`n jixvn i`n``l` ,`wec e`l "o`kn" i`de .miz`na oiliha mxkd i`lke dlxrc ,xity ol `wtp.zvw jenql leki dz` o`k s`øçà øáã øåñéàÐ

.zayúøîàã àåä úà àä) "oiweld od el`"a Ð.(a,`k zeknúáùì úåëàìî ÷åìéçzenlrd izya [zg`] e` ,cg` mlrda mizy dyr m`y Ð.mizy aiig Ðïéàå
áåè íåéì úåëàìî ÷åìéçcifna zek`ln izy dyr m`y Ðlyan meyne ,dvwen meyn ,izxz aeh mei meyn dil zaiigne ,opiniiw aeh meia `kde .mizy dwel epi` Ð

.aeh meia cibäáøã àä àîç øá éîø øîà
àãñç áøåopixy i` ,aeh mei iab ebilti`c Ð

.`l e` li`ed meyn diløæòéìà éáø ú÷åìçî
ïðéøîà øáñ øæòéìà éáøã àéä òùåäé éáøå

ìéàåäodn zg` yixtdl eteqc ab lr s` Ð

gxhy `vnpe ,dlglie`x epi`y xaca

dlik`lira i`e li`ed :opixn` ikd elit` Ð

`cg lkn rva `l` ,dlgl `cg yixtn `l

,dil `ifg `cg lka xninl `ki`e ,`cge

.dzet`l xzeneïðéøîà àì øáñ òùåäé éáøå
ìéàåä.aeh mei zek`ln xizdl ick Ð

li`ed`elirlc dlr liyzin ira i`e`l Ð

`l` ,`ng xa inx i`wxeqi`c li`ed`

.aeh mei zk`lnäì éìééòã àðãéòáã àìàÐ

e`la dil `ifg `cge `cg lka xninl `ki`

`dz `l ef xninl `ki` `cg lkac ,li`ed

.dlglïéçøåàìã àëä ìáààéæçã àåäÐ

diixyinl li`ed dil zil onif `l oiicr ixde

.xfril` iaxlàìå äéãéãì àì àéæç àìã
íéçøåàì,dlgl zg` lehil eteq ixde Ð

.zg` lkn reval jxc oi`yàëä ìáàÐ

,oigxe`l efg edlekcoigxe`eigikyÐ

`d :`iyw i`e .diixyinl li`ed opixn`

'ek oixdfeny ung edf `l ryedi iax xn`c

ira i`e li`ed dil zil `nl` Ðlyzin

`kdc li`ed oky lke ,`xnegl elit` dlr

`lewldicic e`l `din `zydc ,inc `l Ð

mbnbne ,izrny jke .`edd`xpe .dlr ial

,ely epi`y xaca dfa li`ed oi`c ipira

dizeyxa dil iziin ira i`e li`ed `nipc

d`ex dz` la` ol `niiwc ycwd ok m`c Ð

xfril` iax bilt `le ,deab lyi` `d Ð

`ibeq s`e .dicic iede dil wixt ira

`zrnycdnecnke .xity `aziin `l

yexitci`e li`ed :`zrnyc `yixa aezkd

dilr liyzin iraikd `l` .opiqxb `l Ð

iaxe ,li`ed opixn` xaq xfril` iax :opiqxb

:`yexit ikde .li`ed opixn` `l xaq ryedi

ab lr s`e ,dzet`l ixy xaq xfril` iax

dil `ifg `lc `cg `ki` seq seqcoi` Ð

`cge `cg lke li`ed ,dk`ln xeqi` o`k

.`zxet `cg lkn lwynl ivnc ,dil `ifg

`dc ,li`ed opixn` `l :xaq ryedi iaxe

oeik ,jkld .dlgl odn zg` lehil eteq

zaehcdlr xar `le ,oenn dpi` d`pdÐ

axrd cr dzgpn.dptxyieäåøîà`dl Ð

.`ng xa inxc'åë ïì àéù÷ã àúìéîzaehac Ðxfril` iaxl oenn d`pd zaehc inp idpc .cegl ediizbelt inwe`l `kil oenn d`pdxaer inp `zyd ikd elit` Ð

ahene ,"dk`ln lk dyrz `l" meyn,micia dyrn dyer epi`e eil`n "d`xi la" lr xearlxearln.micia dyrn dyere "dk`ln lk dyrz `l" lréãéã àîòè
ìéàåä íåùî.lelig o`k oi`e Ðàúéøçà àúìéëîá äéì øãäài` jkld ,oenn d`pd zaeh :xaq xfril` iax ,ibilt ediiexzac xninl `ki`e Ðdvngndiabxar Ð

.dlrdzet`leoixdfeny ung edf `l ,jkld .oenn dpi` :xaq ryedi iaxe .dil `ifg `cg lka xninl `ki`e ,li`ed opixn`c ,xeqi` o`k oi` okl mcewit` ike .eilr

dloenn dpi` d`pd zaeh `nlr ilekc lirl `pvixzc `de .li`ed opixn` `lc ,dlr xar Ðixd :ryedi iaxl xfril` iax dil xcd`c `d ol riny `l izk` Ð

."d`xi la"a xaer `edàøéúá ïáë äëìä.opevl lihz Ðäñéò øåòéù.uenig icin dxneyl lekiy .xzei `le ,gqta yell Ðíéøáãä óåìéçoixerydy Ðoiaexw

on xzei uingdl.mihigdàúëéñçá àäàúééìòîá àä,`ziilrna `ziinw Ð.`zkiqga `ziixza.zeaeh miiaw `l` opi` odly ylyyäðéî òîùgwn oiprl Ð

.xknneïòéøâéèéçàúëéñçïòéøâã éàîî éôè àúééìòîîàúééìòîî àúëéñç éøòùzeaeha ipzw ihiga eli`c Ðzerxae miiaw.`zliz irxb :`nl` ,miaw zyly

,oixerya eli`ezeaehdoiaw zylyzerxdedrax``raix `l` `zerixb `kil Ð.àá÷äàðâåìî.mewn eze` ly aw Ðàçñéôìlkeiy ick xzei yell `ly Ð

on exneyl.uenigdäìçì ïëå.dlga aiigzdl dpyd zeni lk ,inp dqir xeriy jda Ð
úùîç
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éáøsqei 'x axd Ð xfril` 'xk dkld xne`

dizeek ol `niiwc meyn ,iaxk wqt

`l `nyc :dgec wgvi epiaxe .bdpn oke ,exiagn

axe dax ebilti` `dc ,exiagn iaxk `kd xn`w

exiagn iaxk dkldc `de .ikda `cqgÐepiid
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"íéúànä ïî"¯.øBaa eøéizLpL úBàî ézL øúBnî ¦©¨©¦¦©§¥¥¤¦§©§©
"ìàøNé ä÷Lnî" .íéúàîa äìéèaL äìøòì ïàkî¯ ¦¨§¨§¨¤§¥¨§¨©¦¦©§¥¦§¨¥

ïî ïéëñð ïéàéáî ïéà :eøîà ïàkî .ìàøNéì øzenä ïî¦©¨§¦§¨¥¦¨¨§¥§¦¦§¨¦¦
ìáh äî :zøîà ,äö÷enä ïî àéáé àì ìBëé .ìáhä©¤¤¨Ÿ¨¦¦©§¤¨§©§©¤¤
Bôeb øeqéàL ìk óà ,Bì íøb Bôeb øeqéàL ãçeéî§¨¤¦¨©©Ÿ¤¦
àlà Bì íøb Bôeb øeqéà ïéàL äö÷eî àöé ,Bì íøb̈©¨¨§¤¤¥¦¨©¤¨
äö÷eî øeqéà zøîà éàå .Bì íøb øçà øác øeqéà¦¨¨©¥¨©§¦¨§©§¦§¤
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òLBäé éaø øîà÷ àì ïàk ãò .àéä àì àîìéãå :éãéà áøc déøa àLéL áø øîà ."ìéàBä"¦£©©¥¨§¥§©¦¦§¦§¨Ÿ¦©¨¨¨¨©©¦§ª©
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קכי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gn sc migqt(iriax meil)

aezkde'íéúànä ïî',zernyn el oi` envr oaxwa eyxtp m`y ¦©¨©¦
xnel `a ,oaxwd mr `iadl jixvy mikqpd lr xacn gxkdae
epnn `iadl xzen ,xzid ly oiia dlxr ly oii axrzp m`y

ea ltpy xeq`d oiid xeriyk mikqpleøéizLpL úBàî ézL øúBnî¦¨§¥¥¤¦§©§
øBaawlg cbpk xzid oii ly miwlg miiz`n xeaa e`vnp xy`k - ©

e ,dlxrd ly oiidïàkîmicnlíéúàîa äìéèaL äìøòì± ¦¨§¨§¨¤§¥¨§¨©¦
cbpk miiz`n xzida yi m` ,xzid xaca dlxrd on axrzpyky

aezkde .zxzen zaexrzde dliha `id ixd dlxrdä÷Lnî'¦©§¥
'ìàøNéernynïîdwyndøzenädiizya,ìàøNéì`iadl oi`y ¦§¨¥¦©¨§¦§¨¥

,l`xyil dlik`a xzend xacn `l` mikqpïéà ,eøîà ïàkî¦¨¨§¥
,ìáhä ïî ïéëñð ïéàéáî.l`xyil xeq` `edy §¦¦§¨¦¦©¤¤

:`ziixad dkiynnìBëémikqp mi`ian oi`y myky xnel ziid ¨
jk ,lahd onàéáé àìmikqp aeh meia e` zayaäö÷enä ïîon - Ÿ¨¦¦©§¤

ie`x epi`y oeik ,aeh meia e` zaya ea ynzydln edvwdy oiid
,l`xyil f`zøîà`l` ,ok yxtl oi`yøeqéàL ãçeéî ìáh äî ¨©§¨©¤¤§¨¤¦

Bôeb[xg` xac cvn `le] envr zngn xeqi` ±Bì íøbxq`iy ¨©
,mikqpl e`iadl xeq`e ,l`xyilìk óàxacBì íøb Bôeb øeqéàL ©Ÿ¤¦¨©

,mikqpl e`iadl xeq` l`xyil xq`iløeqéà ïéàL äö÷eî àöé̈¨§¤¤¥¦
øçà øác øeqéà àlà ,Bì íøb Bôebzay xeqi` -Bì íøbdidiy ¨©¤¨¦¨¨©¥¨©

`ziixaa yxetn ixd .mikqpl e`iadl xzen okle ,dlik`a xeq`
ehgye aeh meia eg`dn dy `iand okle ,dvwen aixwdl xzeny

.aeh meia gafnd lr eaixwdl xzen ,cinz myl
on xeq` dvweny xaeqd dax lr `iyewd z` iia` miiqn

:dxezd,àúééøBàc äö÷eî øeqéà úøîà éàålr dwel jk meyne §¦¨§©¦§¤§©§¨
,dvwen ivra yeniyd,øçà øác øeqéà él äî Bôeb øeqéà él äî©¦¦©¦¦¨¨©¥

i` seq seq.'l`xyi dwynn' ep
:zeywdl iia` siqenãBòåz` cinrdy dax ixac xwir lr dyw §

,dvwen ivra lyana `ziixadúøîàc àeä zà àädz` ixd - ¨©§§¨§©
zxn`(:`k zekn)yi ,úaMì úBëàìî ÷eléçzek`ln dnk dyerd ± ¦§¨©©¨

gkye ,zek`ln zea` dnk dyry] cg` mlrda bbeya zaya
,dk`lne dk`ln lk lr z`hg aiig ,[zexeq` el` zek`lny

áBè íBéì úBëàìî ÷eléç ïéàåzek`ln zea` dnk dyerd la` ± §¥¦§¨§
`ly `l` miyrn dnka elit` e` ,cg` dyrna cifna aeh meia
recn ok m`e ,zg` `l` dwel epi` ,zg` mrt `l` ea exzd
mb zewln aiig dvwen ivra aeh meia alga dypd cib lyand

.dvwen meyn mbe lyan meyn
:dax uxzn÷étà ,àlà[`ved-]ìéiòå äøòáä[qpkde-]éöò ¤¨©¦©§¨¨§©¥£¥

,äøéLàecary oli`n mitpra alga dypd cib lyiay xnelk £¥¨
myl ederhp e` ,dxf dcear eizgz ecinrd e` ,dxf dcear eze`

.dxiy` ivrn dpdpy meyn dwele ,d`pda mixeq`y ,jkäøäæàå§©§¨¨
,mda yeniyd lr zewlnd aeige dxdf`de -àëäîdf weqtn ± ¥¨¨

zgcpd xir iabl xn`py(gi bi mixac),ïî äîeàî Eãéa ÷aãé àìå'§Ÿ¦§©§¨§§¨¦
.'íøçä©¥¤

:`xnbd dywn,ééaàì àáøc déøa àçà áø déì øîàxaecn m` ¨©¥©£¨§¥§¨¨§©©¥
,dxiy` ivra lyanaénð é÷ìðåmb dwliy -íeMîxn`py dn §¦§¥©¦¦

dxf dceara(ek f my),'Eúéa ìà äáòBú àéáú àìå'dwli ok m`e §Ÿ¨¦¥¨¤¥¤
.yng wx dwely xn`p `ziixaa eli`e ,yy

:dax uxznLc÷ä éöò ìéiòå äøòáä ÷étà àlàzgz wiqdy - ¤¨©¦©§¨¨§©¥£¥¤§¥
,dzgyd jxc mtxeyl xeq`y ,eycwedy mivr eliyazäøäæàå§©§¨¨

,mztixy lr zewlnd aeige dxdf`de -àëäîdf weqtn ±ai my) ¥¨¨
(c-bLàa ïeôøNz íäéøéLàå'z` mYcA`e oErCbY mdidl` iliqtE ©£¥¥¤¦§§¨¥§¦¥¡Ÿ¥¤§©¥§¦©§¤¤

,`Edd mFwOd on mnW.'íëéäìà 'äì ïk ïeNòú àìdxezd ,xnelk §¨¦©¨©Ÿ©£¥©¡Ÿ¥¤
,'d myl miycwend mixac sexype zigyp `ly e`la dxidfn
lr mizy dwely `vnpe .dxf dceara zeyrl epieehvpy itk
eleyia lr ylye ,[alga xya zlik`e dypd cib zlik`] ezlik`
enk ,[ycwd ivr ztixy ,aeh meia leyia ,alga xya leyia]

`ziixaa `iig iax dpyy(:fn lirl).
,'li`ed' mixne` m` `cqg axe dax zwelgn m`d dpc `xnbd

:epzpyna ryedi iaxe xfril` iax zwelgn `idøa éîø øîà̈©¨¦©
äaøå àcñç áøc àä ,àîçdaxe `cqg ax ewlgpy ef zwelgn ± ¨¨¨§©¦§¨§©¨

,'li`ed' meyn zewlnn xeht m` legl aeh mein dte`da
øå øæòéìà éaøc ú÷Bìçîàéä òLBäé éadyera ewlgpy ,epzpyna ©£¤§©¦¡¦¤¤§©¦§ª©¦

zexkkd lk z` dligz zet`l xeq` m` ,aeh meia d`nh dqir
`vnpe ,dlik`a xq`ze dlgl odn zg` yixtdl cnery oeik
zet`l xzen ok it lr s`y e` ,jxevl `ly aeh meia d`t`y

,dlg yixtiy mcew zexkkd lk z`ïðéøîà øáñ øæòéìà éaøc§©¦¡¦¤¤¨©¨§¦©
ìéàBäzexkkd lk z` dligz dt`iy xn`y xfril` iax ± ¦

,'li`ed' mixne`y daxk xaeq ,dlgl odn zg` yixti seqale
,dlik`a xq`ize dlgl odn zg` yixti seqaly it lr s` okle
ozet`l xzen ,ytp lke` jxevl `ly aeh meia d`t`y `vnpe
xkke xkk lk f`y ,'xkke xkk lkn hrn yixtdl eciae li`ed'

.dlik`l el die`x'ìéàBä' ïðéøîà àì øáñ òLBäé éaøåiax ± §©¦§ª©¨©Ÿ¨§¦©¦
,zexkkd x`y z` dt`i jk xg`e dlg yixtiy xn`y ryedi
mei zk`ln xizdl ick 'li`ed' mixne` oi`y `cqg axk xaeq

.dlg yixtdy mcew zexkkd lk z` zet`l xeq` okle ,aeh
xaeq xfril` iaxy `ng xa inx xn`y dna wtwtn `tt ax

:dax zrckàîìéãå ,àtt áø øîà[`ny-]éaø øîà÷ àì ïàk ãò ¨©©¨¨§¦§¨©¨Ÿ¨¨©©¦
íúä øæòéìàaeh meia d`nh dqir dyerd iabl epzpyna my ± ¡¦¤¤¨¨

àlà ,'ìéàBä' ïðéøîàcmeynàøepúì éìééò à÷c àðcéòáconfay - §¨§¦©¦¤¨¦§¦§¨§¨¨§¦§©¨
,xepzl ztd z` qipknydéãéãì déì àéæç àãçå àãç ìkzg` lk - ¨£¨©£¨©§¨¥§¦¥

nvrl el die`x zekizgd on zg`elk lry ,'li`ed' `la s` e
el die`x `dze dlgl yxtez `ly xnel yi xepzl qipkny xkk

.olek z` zet`l xzeny xfril` iax xn` okle ,dlik`lìáà£¨
àëä,`cqg axe dax ea ewlgpy legl aeh mein dte`a o`k ± ¨¨

éæç àì déãéãì éæçc àeä ïéçøBàìclk`nd ie`x migxe`l wxy - ¦§§¦©£¦§¦¥Ÿ£¦
z`e ,ezcerq lk` xak ixdy ,ie`x epi` envrl la` ,dt`pd

,onif `l oiicr migxe`dìéàBä ïðéøîà àìc énð éëä àîéàxn`p - ¥¨¨¦©¦§Ÿ¨§¦©¦
gxkd oi`e ,'li`ed' mixne` oi`y dcen xfril` iax mb dfay

.daxk xaeqy xnel
xaeq ryedi iaxy `ng xa inx xn`y dna wtwtn `yiy ax

:`cqg ax zrckàéä àì àîìéãå ,éãéà áøc déøa àLéL áø øîà± ¨©©¦¨§¥§©¦¦§¦§¨Ÿ¦
xfril` iax zwelgna dielz `cqg axe dax zwelgn oi` `nye

y ,ryedi iaxeíúä òLBäé éaø øîà÷ àì ïàk ãòdpyna my ± ©¨Ÿ¨¨©©¦§ª©¨¨
aeh meia d`nh dqir dyerd iablïðéøîà àìcmixne` oi`y ± §Ÿ¨§¦©

,'ìéàBä',zexkkd lk z` zet`l xeq`eàlàmeynàãç àkéàc ¦¤¨§¦¨£¨
ïéçøBàì àìå déãéãì àì àéæç àìcdie`x dpi`y zg` xkk yiy ± §Ÿ©§¨Ÿ§¦¥§Ÿ§§¦

dlgl odn zg` yixti seqa ixdy ,mixg`l `le envr dte`l `l
`l yixtiy xkk eze`e ,[hrn cg` lkn reval jxc oi`y oeik]

.cg` s`l ie`x didiàëä ìáà,legl aeh mein dte`a ,o`k ±éæçc £¨¨¨©£¦
ïéçøBàì úäéîdt`y dn lk mewn lkn ,el ie`x epi`y s`y ± ¦©§§¦

,mi`a migxe`y `ed ievne ,migxe`l ie`xïðéøîà énð éëä àîéà¥¨¨¦©¦¨§¦©
'ìéàBä''li`ed' mixne`y dcen ryedi iax mb dfay xn`p ± ¦

mixne` oi`y `cqg axk xaeqy gxkd oi`e ,zet`l el xizdl
.df oipra s` li`ed

ryedi iaxe xfril` iax m`d ,mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd
:'li`ed' mixne` m`a ewlgp[ïðaø] äeøîàz` minkgd exn` ± ©§¨©¨¨

iaxe xfril` iax ly mzwelgn z` dlzy ,`ng xa inx ixac
,`cqg axe dax ly mzwelgna ryedidén÷[iptl-]äéîøé éaøc ©¥§©¦¦§§¨

.dìaé÷ àì àøéæ éaø ,dìaé÷ äéîøé éaø ,àøéæ éaøå§©¦¥¨©¦¦§§¨¦§¨©¦¥¨Ÿ¦§¨
:`xif iax lr dnz dinxi iax,àøéæ éaøì äéîøé éaø déì øîà̈©¥©¦¦§§¨§©¦¥¨

éðL änk àéúàå ïì àéL÷c àúléîjyna epl dyw didy xac - ¦§¨§©§¨¨§¨§¨©¨¨¥
,mipy dnkéâéìt éàîaewlgp dna -,òLBäé éaøå øæòéìà éaø §©§¦¦©¦¡¦¤¤§©¦§ª©

dìa÷éð àìå äaø àøáâc déîMî äeøîà àzLäexn`y dzr - ©§¨©§¨¦§¥§©§¨©¨§Ÿ¦©§¨
m` ewlgpy ,`ng xa inx `ed ,lecb mc` ly enyn xe`ia

.elawp `l ike ,'li`ed' mixne`
:enrh x`an `xif iaxdéì øîà,dinxi iaxl `xif iaxdìa÷à éëéä ¨©¥¥¦£©§¨

,exe`ia z` law` ji` -àðéðúc,`ziixaaòLBäé éaø déì øîà ¦§¦¨¨©¥©¦§ª©
,xfril` iaxléøáãìEa zexkkd lk z` dte`yit lr s` aeh mei ¦§¨¤

,dlgl odn zg` yixtdl cneryäNòú àì' íeMî øáBò àeä éøä£¥¥¦Ÿ©£¤
'äëàìî ìë(i k zeny),jxevl `ly aeh meia dte`y oeik ,÷éúLe ¨§¨¨§¦
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ezny in` cenr gn sc ± iyily wxtmigqt
íéúàîä ïîexiizyiy ,miz`nd on eilr mikqpd e`iad :xn`we ,i`w mikqp` jigxk lr Ð.oiid xeaa miz`níéúàîá äìèáù äìøòì ïàëîxeqi`ya e`l i`c Ð,i`w ea axern

ixtiqa `nlrae ?miz`n jixvn i`n``l` ,`wec e`l "o`kn" i`de .miz`na oiliha mxkd i`lke dlxrc ,xity ol `wtp.zvw jenql leki dz` o`k s`øçà øáã øåñéàÐ

.zayúøîàã àåä úà àä) "oiweld od el`"a Ð.(a,`k zeknúáùì úåëàìî ÷åìéçzenlrd izya [zg`] e` ,cg` mlrda mizy dyr m`y Ð.mizy aiig Ðïéàå
áåè íåéì úåëàìî ÷åìéçcifna zek`ln izy dyr m`y Ðlyan meyne ,dvwen meyn ,izxz aeh mei meyn dil zaiigne ,opiniiw aeh meia `kde .mizy dwel epi` Ð

.aeh meia cibäáøã àä àîç øá éîø øîà
àãñç áøåopixy i` ,aeh mei iab ebilti`c Ð

.`l e` li`ed meyn diløæòéìà éáø ú÷åìçî
ïðéøîà øáñ øæòéìà éáøã àéä òùåäé éáøå

ìéàåäodn zg` yixtdl eteqc ab lr s` Ð

gxhy `vnpe ,dlglie`x epi`y xaca

dlik`lira i`e li`ed :opixn` ikd elit` Ð

`cg lkn rva `l` ,dlgl `cg yixtn `l

,dil `ifg `cg lka xninl `ki`e ,`cge

.dzet`l xzeneïðéøîà àì øáñ òùåäé éáøå
ìéàåä.aeh mei zek`ln xizdl ick Ð

li`ed`elirlc dlr liyzin ira i`e`l Ð

`l` ,`ng xa inx i`wxeqi`c li`ed`

.aeh mei zk`lnäì éìééòã àðãéòáã àìàÐ

e`la dil `ifg `cge `cg lka xninl `ki`

`dz `l ef xninl `ki` `cg lkac ,li`ed

.dlglïéçøåàìã àëä ìáààéæçã àåäÐ

diixyinl li`ed dil zil onif `l oiicr ixde

.xfril` iaxlàìå äéãéãì àì àéæç àìã
íéçøåàì,dlgl zg` lehil eteq ixde Ð

.zg` lkn reval jxc oi`yàëä ìáàÐ

,oigxe`l efg edlekcoigxe`eigikyÐ

`d :`iyw i`e .diixyinl li`ed opixn`

'ek oixdfeny ung edf `l ryedi iax xn`c

ira i`e li`ed dil zil `nl` Ðlyzin

`kdc li`ed oky lke ,`xnegl elit` dlr

`lewldicic e`l `din `zydc ,inc `l Ð

mbnbne ,izrny jke .`edd`xpe .dlr ial

,ely epi`y xaca dfa li`ed oi`c ipira

dizeyxa dil iziin ira i`e li`ed `nipc

d`ex dz` la` ol `niiwc ycwd ok m`c Ð

xfril` iax bilt `le ,deab lyi` `d Ð

`ibeq s`e .dicic iede dil wixt ira

`zrnycdnecnke .xity `aziin `l

yexitci`e li`ed :`zrnyc `yixa aezkd

dilr liyzin iraikd `l` .opiqxb `l Ð

iaxe ,li`ed opixn` xaq xfril` iax :opiqxb

:`yexit ikde .li`ed opixn` `l xaq ryedi

ab lr s`e ,dzet`l ixy xaq xfril` iax

dil `ifg `lc `cg `ki` seq seqcoi` Ð

`cge `cg lke li`ed ,dk`ln xeqi` o`k

.`zxet `cg lkn lwynl ivnc ,dil `ifg

`dc ,li`ed opixn` `l :xaq ryedi iaxe

oeik ,jkld .dlgl odn zg` lehil eteq

zaehcdlr xar `le ,oenn dpi` d`pdÐ

axrd cr dzgpn.dptxyieäåøîà`dl Ð

.`ng xa inxc'åë ïì àéù÷ã àúìéîzaehac Ðxfril` iaxl oenn d`pd zaehc inp idpc .cegl ediizbelt inwe`l `kil oenn d`pdxaer inp `zyd ikd elit` Ð

ahene ,"dk`ln lk dyrz `l" meyn,micia dyrn dyer epi`e eil`n "d`xi la" lr xearlxearln.micia dyrn dyere "dk`ln lk dyrz `l" lréãéã àîòè
ìéàåä íåùî.lelig o`k oi`e Ðàúéøçà àúìéëîá äéì øãäài` jkld ,oenn d`pd zaeh :xaq xfril` iax ,ibilt ediiexzac xninl `ki`e Ðdvngndiabxar Ð

.dlrdzet`leoixdfeny ung edf `l ,jkld .oenn dpi` :xaq ryedi iaxe .dil `ifg `cg lka xninl `ki`e ,li`ed opixn`c ,xeqi` o`k oi` okl mcewit` ike .eilr

dloenn dpi` d`pd zaeh `nlr ilekc lirl `pvixzc `de .li`ed opixn` `lc ,dlr xar Ðixd :ryedi iaxl xfril` iax dil xcd`c `d ol riny `l izk` Ð

."d`xi la"a xaer `edàøéúá ïáë äëìä.opevl lihz Ðäñéò øåòéù.uenig icin dxneyl lekiy .xzei `le ,gqta yell Ðíéøáãä óåìéçoixerydy Ðoiaexw

on xzei uingdl.mihigdàúëéñçá àäàúééìòîá àä,`ziilrna `ziinw Ð.`zkiqga `ziixza.zeaeh miiaw `l` opi` odly ylyyäðéî òîùgwn oiprl Ð

.xknneïòéøâéèéçàúëéñçïòéøâã éàîî éôè àúééìòîîàúééìòîî àúëéñç éøòùzeaeha ipzw ihiga eli`c Ðzerxae miiaw.`zliz irxb :`nl` ,miaw zyly

,oixerya eli`ezeaehdoiaw zylyzerxdedrax``raix `l` `zerixb `kil Ð.àá÷äàðâåìî.mewn eze` ly aw Ðàçñéôìlkeiy ick xzei yell `ly Ð
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.åéúBøòNàøîâøeàéN eäæéà :ïðaø eðz¯.åéúBøòN eãîòL íãàk åéðt eôéñëäL ìk ©£¨¨©¨©¥¤¦¨¤¦§¦¨¨§¨¨¤¨§©£¨

÷ecéñ¯øeàéN eäæéà :íéøîBà íéîëçå .øéàî éaø éøác ,íéáâç éðø÷k¯,íéáâç éðø÷k ¦§©§¥£¨¦¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦¥¤¦§©§¥£¨¦
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פסחים. פרק שלישי - אלו עוברין דף מח עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gn sc migqt(iriax meil)

íéòáø úLîç[raxe aw-] aw lyãBòå çî÷mdn dyry ,hrn £¥¤§¨¦¤©§
,dqir,älça ïéáéiçaw `le dlga aiigzdl xeriyd edfy ixd ©¨¦©©¨

.`pbeln ly
:`xnbd zvxznøîà÷ éëä,xnel ax zpeek jk ±éàðâBìî àa÷- ¨¦¨¨©©¨§§¨¥

,`pbeln iyp` ly awéà÷ àøeòéL éàäà énðexeriy `ed mb - ©¦©©¦¨¨¥
.cere gnw mirax zyng

,dlg xeriyn zegt gqta zet`l xingdl bdpn d`ian `xnbd
:dlg zyxtd zevn cvn jka dpceïãéc éLð éðä ,óñBé áø øîà̈©©¥¨¥¨¥¦¨

àôéîì âeäðgqta zet`le xingdl zebdep ,eply miypd el` - ¨§¥¨
àæéô÷[bel dyly wifgnd ilk-]àçñéôì àæéô÷mibel yly wx - §¦¨§¦¨§¦§¨

.uenigd on dqird z` xenyl ick ,mrt lka gnw
:`xnbd dywnééaà déì øîà,sqei axlézòc éàîCrecn - ¨©¥©©¥©©§¨

`idy oeikn ,`id die`x ef dbdpd jzrcl,àøîeçìmle`eàøîeç §§¨§¨
àeä àle÷ éãéì éúàc,`lew z`vei ef `xnegn -dì ò÷ôî à÷c §¨¥¦¥¨§¨©§©¨

älçî.dlg zevnn dqird z` riwtn df ohw xeriyy - ¥©¨
:`xnbd zvxzndéì øîàzeriwtn miyp oze` oi` ,iia`l sqei ax ¨©¥

meyn ,dlg zevnn dqird z`ïãáòczeyer ody -,øæòéìà éaøk §¨§¨§©¦¡¦¤¤
[ïðúc] (àéðúã)dpyna(c"n a"t dlg)lky zeqir dnk dyerd , ¦§©

oda didi otxvi m` la` ,dlga aiigzdl xeriy da oi` odn zg`
zeqird oi` `nw `pz zrcl .dfa df erbpe ,dlga aiigzdl xeriy
`a m`y ,jk lk dfa df ewaciy-] ekeyiy cr dlga zeaiig

.[dfl dfn ylzp mcixtdläãBøä ,øîBà øæòéìà éaømingld z` ©¦¡¦¤¤¥¨¤
xepzd on mziit` xg`lïúBðåmze`ì ïôøöî ìqä ,ìqìxeriy §¥©©©©§¨§¨§

,älç.xeriy did `l cal mgl lkae dqiray s`äãeäé áø øîàå ©¨§¨©©§¨
.øæòéìà éaøk äëìä ,ìàeîL øîàzevnd lk z` zecex el` miype ¨©§¥£¨¨§©¦¡¦¤¤
.dlga zeaiigzn ode cg` lql

:`xnbd dywndéì øîà,sqei axl iia`dìò øîzéà àäåixde ± ¨©¥§¨¦§©£¨
,xfril` iax ixac lr xn`pa òLBäé éaø øîàeðL àì ,éåì ïlqdy ¨©©¦§ª©¤¥¦Ÿ¨

,dlgl sxvnàlàaBfî Bæ úBëLBpL ìáa ìL úBøkkef ogipnyk ¤¨¦¨¤¨¤¤§¦
dqirl zeaygp jkle ,zelebre zeagx ody iptn ,xepza ef lv`

,zg`ïéëòk ìáà,dfn df mikyep mpi`y mixve mikex` mingl ± £¨§¨¦
àìjixv dlgl otxvl icky meyn epiide ,dlgl otxvn lqd oi` ± Ÿ

zekyep opi` zevnd ixde .cg` lqa eidiy mbe dfn df ekypiy mb
ly obdpny `vnpe ,dlga oaiign lqa otexiv oi` ok m`e ,efn ef
,aeh bdpn epi` mrt lka aw irax dyly wx gqta zet`l miypd

.dlg zevnn dqird z` zeriwtn jkay oeik
,iia`l sqei ax xn` :`xnbd zvxzndìò øîzéà àäixd ± ¨¦§©£¨

,xfril` iax ixaca zxg` drc dxn`peléôà ,àðéðç éaø øîà̈©©¦£¦¨£¦
ïéëòkmeyn epiide ,dlgl mtxvn lqd dfn df mikyep mpi`y §¨¦

ecxiy `l` jixv oi` dlgl otxvl ick xfril` iax zrcly
dzegt dqir gqta zeyrl miypd ebdp okle .cg` lql mze`
zevnd z` zecxle ,uenign dxneyl ick dlga aiigd xeriyn

.dlga eaiigziy ick cg` lql
:dlgl sxvn lqdy xn`y xfril` iax zrca zwtzqn `xnbd

éòawtzqp ±,äéîøé éaøcg` lka oi`y mingl xepzd on dcx ¨¥©¦¦§§¨
lr mgipde ,dlg xeriy mdnàìáè[sc-]ïéæaæáì dì ïéàL- ©§¨¤¥¨§©§§¦

,daiaq dtye zxbqneäîaiigzdl mingld mitxhvn m`d - ©
etxhviy icka m`d ,md wtqd iccve .`l e` dlgaïðéòa éìk CBz§¦¨¦©

,ilk 'jez'a cgi eidi mdy jixv -àkéì àäåekeza mpi` o`ke - §¨¥¨
oi`e zeptc `lahl oi`y xg`n ilk ly.'jez' dløéåà àîìéc Bà¦§¨£¦

ïðéòa éìk,ilkd xie`a migpen eidiy wx jixv `ny e` ±àäå §¦¨¦©§¨
àkéàlr migpen mlek mingldy xg`n df sexivl epyi o`ke - ¦¨

:`xnbd dwiqn .`lahde÷éz`ly ,wtqa ef dl`y cenrz - ¥
.dhytp

:dlgl zeqir sexiv oipra zetqep zehiy d`ian `xnbdàéðz©§¨
,`ziixaa,øîBà òLBäé éaø .ïôøöî ìqä ,øîBà øæòéìà éaøm` s` ©¦¡¦¤¤¥©©§¨§¨©¦§ª©¥

d ,cg` xepza m`t` `l` cg` lqa mpzp `lïaø .ïôøöî øepz©§¨§¨©¨
Bfî Bæ úBëLBpL ìáa ìL úBøkk ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîLxepza ¦§¤©§¦¥¥¦¨¤¨¤¤§¦

úBôøèöîmpi`y mikrk la` ,cg` lqa opzp `l m` elit` ¦§¨§
.xepza mitxhvn oi` dfn df mikyep

äðùî
:wvad uingi `ly dit`de dyild ote` zx`an epzpynïaø©¨

ìL ,øîBà ìàéìîbì íéLð LúBLgqta wvaúçàk,dry dze`a - ©§¦¥¥¨Ÿ¨¦¨§¤¨
,xepzd z` `lnl ick ea yiy wva zg` lkãçà øepúa úBôBàå§§©¤¨

,Bæ øçà Bæzy xg` zet`l zpznn ziyilydy s`e,dizexag i ©©
.df onfa uingi wvady miyyeg oi`,íéøîBà íéîëçålwdl oi` ©£¨¦§¦

`l` ,zet`l epizni jk xg`e zg`k zeyl eidiy jk lkìLL ¨Ÿ
,úçàk ÷öaa úB÷ñBò íéLðdly wvaa dyer zg` lky ote`a ¨¦§©¨¥§¤¨

y ,zxg` dk`lnúçà[dpexg` dligzdy ef] yelydnì,äL ©©¨¨
eonfd eze`aúçàxak [dipy dligzdy ef] zxg`e ,úëøBòeze`a ©©¤¤

onfdúçàxak [dpey`x dligzdy ef] zxg`,äôBàzg` oi` jke ©©¨
.wqr `la wvad ddzyn `le ,dzxagl zpznn,øîBà àáé÷ò éaø©¦£¦¨¥

,ïéåL íéøepzä ìk àìå íéöòä ìk àìå íéLpä ìk àìmiyp yi `l` Ÿ¨©¨¦§Ÿ¨¨¥¦§Ÿ¨©©¦¨¦
ekxhvie ,zg`k yly eyelie l`ilnb oaxk ebdpi m`y zeiplvr
yi oke ,odizewva evingi ,et`ie ekxri ody cr oizndl odizexag
minngzny mixepz yie ,h`l miwlcpe jk lk miyai mpi`y mivr
et`i dizexagy cr oiznze jexrl miiqz zg` m`y ,daexn onfa

.zeyrl ie`x minkg ixack jkitle ,wvad uingiçôz ,ììkä äæ¤©§¨¨©
,getzl cner dciay wvady d`ex m` -ïðBöa LBèìzuegxz - ¦§§¥

.uingi `le ophviy ick wvad z` mda gehze ,mippev mina dici

àøîâ
:epzpynay minkg zrc zyxtnd `ziixa d`ian `xnbdeðz̈

ïðaø,`ziixaaìäLdniiqyk ,dpey`x wvad z` dyly ef ± ©¨¨¨¨
,yellúôh÷î àéä,wvad z` zkxer -e`idy onf eze`a ¦§©¤¤

,zthwnì dzøéáçäézçz äL,dly dqird z` yell dligzn - £¤§¨¨¨©§¤¨
d .dpiznn ziyilyeúôh÷î,wvad z` dthiwy dpey`xd ef - §©¤¤

,shwl dniiqykäôBà àéä,xepzl dizevn zpzepeeonfd eze`a ¦¨
dzøéáçyell dniiq xake dylyúéLéìMäå ,äézçz úôh÷î £¤§¨§©¤¤©§¤¨§©§¦¦

ìäLd .dwva z` yell dligzn ±äôBà,dpey`x dyly ef - ¨¨¨
,zet`l dniiqykàéäe zxfegìäL,xg` wvaäzøéáçådniiqy ¦¨¨©£¤§¨

shwlúéLéìMäå ,äézçz äôBàyell dniiqyå ,úôh÷îjkúBøæBç ¨©§¤¨§©§¦¦§©¤¤§§
äìéìçzkxer zipyd dte` zg`yky ,[aiaq aiaq ,legn oeyl-] ¨¦¨

e .dyl ziyilyde.õenéç éãéì àa Bðéà ,÷öaa úB÷ñBòL ïîæ ìk̈§©¤§©¨¥¥¨¦¥¦
:epzpyna epipy'åëå íéLpä ìk àì øîBà àáé÷ò éaølk `le ©¦£¦¨¥Ÿ¨©¨¦

day `ziixa d`ian `xnbd .oiey mixepzd lk `le mivrd
:xzei miyxetn mixacdïaø éðôì ézðc ,àáé÷ò éaø øîà ,àéðz©§¨¨©©¦£¦¨©§¦¦§¥©¨

ìàéìîbzete`e zg`k zeyly ,miyp yely lka llk xn`y ©§¦¥
,diptly mizyd et`iy cr dpiznn zg`e ,ef xg` ef cg` xepza

,el izxn`e,eðéaø eðéãnìédf llk xn`p m`dúBæéøæ íéLða §©§¥©¥§¨¦§¦
,zexidna zekxere zeyld,úBæéøæ ïéàL íéLða Bàm`díéöòa §¨¦¤¥§¦§¥¦

íéçìh`l miwlcpy,íéLáé íéöòa Bàm`díç øepúadte`d ©¦§¥¦§¥¦§©©
,dxdn,ïðBö øepúa Bàmigl mivrd e` zeiplvr miypdyk `lde §©¥

e ,uingdl mwva lelre ,dxdna zete` opi` opev xepzd e`øîà̈©
éì,l`ilnb oaxçôz ,ììkä äæ ,íéîëç eðMM äî àlà Eì ïéà ¦¥§¤¨©¤¨£¨¦¤©§¨¨©

,ïðBöa LBèìzmivrae zeiplvr miypa s` dqird uingz `l jke ¦§§¥
.opev xepzae migl

äðùî
:dqiray uenigd ipniq z` zx`an epzpynøeàéNlgdy wva - ¥

,ekxv lk ungzp `le uingdlóøOé,gqtd mcew exral jixv ± ¦¨¥
åmle`BìëBàägqtaøeètung epi`y oeikn ,zxkne zewlnn §¨§¨

dywep ung `l` xenb.÷ecéñea eyrpy cr uingdy wva - ¦
,miwcq,úøk áéiç BìëBàäå ,óøOédpynd .xenb ung `edy ¦¨¥§¨§©¨¨¥

,'weciq'e 'xe`iy' ly mzedna zwelgn d`ian,øeàéN eäæéà¥¤¥
íéáâç éðø÷k.o`kl cg`e o`kl cg` miwcq ea eyrpy wva ± §©§¥£¨¦

edfi`e,÷ecéñcr eiwcq eaxzpyéaø éøác ,äæa äæ ïé÷ãñ eáøòúpL ¦¤¦§¨§§¨¦¤¨¤¦§¥©¦
äæå äæ ,íéøîBà íéîëçå .äãeäédfa df eiwcq eaxrzpy wva oia - §¨©£¨¦§¦¤¨¤

llka `ed ixd o`kl wcqe o`kl wcq `l` ea oi`y wva oiae
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קכג
ezny ina cenr gn sc ± iyily wxtmigqt

íéòáø úùîçoibel Ð,mixetivcere dray ody,miixacnxnerd xeriy `ed dfy

) dlg iab xn`py ,xacn zqir dzidyxacnaeh" :(ziy`x"mkizeqixrick Ð

xner `edy ,xacn zqir epiidc ,mkizeqixr,zleblebl.dti`d zixiyr `ededti`de

aw irax zray `vnze ,oday xeyir aeyg .zeixacn oiaw dyy d`qe ,oi`q yly

ody oi`q yly wlg ?cvik .dvia ynege dviae

epiid ,aw irax odn dyre oiaw dxyr dpeny

oibelleh .bel mipye miray oda `vnze Ð

miray ly xeyirmipyde .dray ixd Ð

mix`ypdxeyir ,od mivia dxyr mizy Ð

odlymirax zray ixd .dvia ynege dvia Ð

milyexiae .dvia ynege dvia `edc ,cere

yneg `edy ,xaln zezy zecnd lr etiqed

dyng jeza mipey`xd on dyy epzpy ,ebln

mipexg`deyrp mipey`xd mirax zyy ixd Ð

,dyngraexdeeyrp mix`ypd ynege dviae

yng odn dyr .mivia yy raexdy ,raex

,zelecb miviadviadeziyrp dvia ynege

sqezipy ,dlecb dvia,ebln `yneg dilr

xaln zezy `edc,zelecb mivia yy ixd Ð

dyy xacnd xner ixd .lecb aw raex `edc

miraxd`qe .miinlyexizixetivztcerlr

oiaexira xn`ck ,xaln zezy zinlyexi

)mirax dyy didy xner ixd ,(`,bt

ynga qpkp miinlyexi.miixetivàôéîì âåäð
`gqita Ð`xnegl ,oibel zyly ,`fitw `fitw

.uenigd on exneyl Ðäéì øîàiaxk Ð

lqdc ,ol `xiaq xfril`xg`l dlgl otxvn

dlga xfril` iaxk ol `niiw `pci`de .oziit`

,aeh meia miycw oitxey oi`c ,xe` ly

mzedydlemy dilr `xwiyne .xyt` i`

dzet`l xeq``le ,`id dlik`l e`l `dc Ð

lv` dphw dxxg dyer `l` ,my dlr opixw

ilkl opzep dcex `edyke ,odizy dte`e ,dlecb

`ede.mtxvn,jxane ,my `xewe dphwd lhepe

dripvnee` ,jygzyn dtxeyeoke .xgnl

.xwi oa awri epiax epl dxedúåëùåðùåæ úà åæ
zeagx ody Ðzelebreoiwiacnyke ,eply oirk

xepza ef lv` efzekyep.`id `cg jkld ,efn ef

ïéëòë ìáà,oixvwe oikex` ,f"rla y"eliiew Ð

oi`eoikyep.dfn dfæáæáì äì ïéàù àìáèÐ

zxbqndtye,dl aiaqdcxeon dkezl zt

.xepzdåäîsxhvzy Ð.xfril` iaxløåðú
ïôøöîopzp `ly it lr s` ,otxvn xepz s` Ð

.`l oikrk la` .'ek laa ly zexkk :lqläðùîíéùð ùìù øîåà ìàéìîâ ïáøúåùìúçàëzg`dy it lr s` .uenig o`k oi`e ,xepzd `ln zg` lk Ðet`iy cr zpznn.mizyd

íéøîåà íéîëçåediy jk lk lwdl oi` Ðeylzmiyp yly `l` ,zg`kzewqer.dly wvaa zg` lkäùì úçàdzxiagyk ,dyl dpexg`d Ðzirvn`dziyilyde ,zthwn

dyly.dte` dlgz`xciqe.`xnba yxtníéùðä ìë àìyi Ð,zeiplvrzevingnempi`y mivr yie ,xdn mg epi`y xepz yie ,jk lk edyi m`mixrap.xdnçôú ììëä äæÐ

dvexy d`ex `idy dcia wvad.getzlùåèìú,dpthwze opev mina dici Ð.ophvzeàøîâúôè÷î àéä äùì àðúohw xepzd `ln yell dncwy dpey`xd .i`w opaxc` Ð

,x"ihxeehp` oixewy dkixr epiidc ,zthwn `idyk ,dlgz odlydzxage.dly dqir yell zlgznäôåà àéä úôè÷î,eiykr zthwn dzidy dpey`xd efe ÐdxnbedtehiwÐ

dxnbyke .dyl ziyilyde ,dizgz zthwn dyl dzidy dzxiage .xepzl zpzepe dte` `idzet`l dpey`xzirvn` dxnb Ðshwldpexg`eyellzirvn`d ixd Ðzthwnd

oixepz eidy .dyle zxfeg dpey`xde ,dizgz zthwn dpexg`d dzxiage ,dte`.xepz `lnk [`l`] zwtqn dzid `le ,miphwäìéìç úåøæåç ïëåaiaq aiaq legn oeyl "dlilg" Ð.

ìàéìîâ ïáø éðôì éúðãet`iy cr zg`d zpznne ,zg`k zeyl miyp yly lka xac llk xne` didy Ð.mizydäðùîøåàéù.ekxv lk uingd `ly Ð÷åãéñuingn `edyk Ð

.oiwcq ea oiyrpíéáâç éðø÷o`kl wcq Ðwcqe.o`klúøëá åìëåàä äæå äæipxwc Ð.ied weciq inp miabgøåàéù åäæéàåxehty Ðmc`k ,eipt etiqkd la` .wcq ea oi`y df Ð

eizexry ecnryzzxe cgt jezneeipt.oitiqknàøîâíéîëçmixne` minkge :`ziixaa opiqxb ikd :xi`n iax `ed oizipznc minkge ,oizipznc dcedi iax `ed `ziixac Ð

xe`iy edf i`.zxka elke`d dfe dfe ,dfa df oiwcq eaxrzpy weciq ,miabg ipxwk Ðïðú ïðà àäåaiigin `l ,sxyi xn`c ab lr s`c .dicic xe`iya xht dcedi iaxc Ð

.zxk `le zewln `l dlräæå äæ øéàî éáøì àîéàipxwc dcedi iaxc xe`iy oia Ðweciq oia ,miabg.edpip weciq xi`n iaxl ediiexzc ,zxk oiaiig Ðäèîìî ïé÷ãñ äîë
miabg ipxwk dlrnl ied ik ,jkld .ekeza Ðeaxrzpk dhnl ied Ð.oiwcq
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:ungdøNò äòaøà,ungd xeria onf `edy oqipaúBéäì ìçL ©§¨¨¨¨¤¨¦§
,úaMa,epnfa ungd z` sexyl xyt` i`eìkä úà ïéøòáîoia - ©©¨§©£¦¤©Ÿ

,dnexz oiae oileg,úaMä éðôlîdvexy dn ungdn xiiyne ¦¦§¥©©¨
zay axrn xran ,xral ezrcay dn la` ,ef zayl ynzydl,

Bpîæa ,íéøîBà íéîëçå .øéàî éaø éøác,xnelk ,gqt axra - ¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦¦§©
leki `l` ,zay axra llk xral jixv epi`y ,epiidc .zaya
xral xzeny ote`a ,zaya exrale ungd lk z` xi`ydl

.zayaäîeøz ,øîBà ÷Bãö øa øæòìà éaøzndale mixfl dxeq`y ©¦¤§¨¨©¨¥§¨
xran ,mihren dilke`e mixf,úaMä éðôlîm`y yeygl yiy ¦¦§¥©©¨

,dlek z` xral lkei `l zayl dpnn xiiyiïéleçåmdilke`y §¦
xran ,mixg`l mlik`dl lekie ,miax,ïpîæamiyyeg `le ¦§©¨

.mdn x`yiy

àøîâ
ungd z` mixran ,zaya lgy gqt axry di`x d`ian `xnbd

:zayaàéðz,`ziixaaúáL úçà íòt ,øîBà ÷Bãö øa øæòìà éaø ©§¨©¦¤§¨¨©¨¥©©©©¨©
zg` zay ddzyp -àaà[wecv iax-]øNò äòaøà ìçå ,äðáéa ©¨§©§¤§¨©§¨¨¨¨

úaMa úBéäì,`iddàáezayaïéðeædidy [mc` my-]ìL äpeîî ¦§©©¨¨¦§¤¤
ìàéìîb ïaøàaà øçà ézëìäå ,õîçä úà øòáì úò òébä ,øîàå , ©¨©§¦¥§¨©¦¦©¥§©¥¤¤¨¥§¨©§¦©©©¨

,õîçä úà eðøòéáe.zaya ungd z` mixrany di`x o`kne ¦©§¤¤¨¥

äðùî
el yiy xkfpe ,gqt axra ezian jldy mc`y zx`an ef dpyn
,exrai ezial xefgiyke eala elhaiy dfa ic izn ,eziaa ung

:exral ezial cin xefgl jixv izneCìBää,gqt axraìúà èBçL ©¥¦§¤
å ,BçñtFpA z` lEnl jledd okå ,jledd okïéñeøéà úceòñ ìBëàì ¦§§¨¤§§¤¡§©¥¦

Búéa CBúa õîç Bì LiL økæðå ,åéîç úéáa,exria `l oiicryíà §¥¨¦§¦§©¤¤¨¥§¥¦
y ,meia zedy yiøBæçì ìBëéezialøòáìe,ungd z`øBæçìåxg` ¨©£§©¥§©£

jkBúåöîìzcerq lek`l e` epa lenl e` egqt hegyl - §¦§¨
,oiqexi`døBæçéezialøòáéå,ezevnl xefgie ungd z`åàì íàå ©£¦©¥§¦¨

z` miiwle ungd z` xrale ezial xefgl meia zedy oi`y -
,dzeyrl jldy devndBaìá Bìháîmewna ungd z` lhai - §©§§¦

.epxrai ezial ribiyke ,ea `vnpy
jled did m` la`ìéväìmitcxpd l`xyi z`ïîe íéøëpä ïî §©¦¦©¨§¦¦

ìháé ,úìBtnä ïîe ä÷éìcä ïîe íéèñlä ïîe øäpäungd z`Baìa ©¨¨¦©¦§¦¦©§¥¨¦©©¤§©¥§¦
xg`e ungd z` xrale xefgl zedy yi m` elit` xefgi `le -

.cala lehiaa ic dxezd ony oeik ,livdl jk
åjled did m`ìúeLøä úúéáL úBaL,oinegz aexir axrl - §¦§§¦©¨§

jlil lkeiy ick ,zay megz leaba dkiyg mr zeayl jledy
xac jxevl `ede ,dn` miitl` cer d`lde myn ,aeh meia xgn

,devn epi`yãiî øBæçézedy el oi` elit`e ,ungd z` xral ©£¦¨
.megzd lr dziay zeayl jk xg` zkll

xya eciae milyexin `viy mc` oipra weqrl zxaer dpynd
lekiy e` ,etxeyl xefgl jixv m`d ,dtixy jixvy ycew

:`vnpy mewna etxeylBãéa LiL økæðå ,íéìLeøéî àöiL éî ïëå§¥¦¤¨¨¦¨©¦§¦§©¤¥§¨
Lã÷ øNalqtp milyexin e`ivedy oeike ,milw miycw ly - §©Ÿ¤

,milyexi jeza etxeyl mikixve ,dlik`løáò íàz`íéôBö- ¦¨©¦
,myn ycwnd zia z` ze`xl lekiy xtk my,BîB÷îa BôøBN§¦§

xefgl minkg edegixhd `l ,daxd ekxca wigxdy oeiky
.milyexiläøéaä éðôì BôøBNå øæBç ,åàì íàåuegn mewn - §¦¨¥§§¦§¥©¦¨

,elqtpy milw miycw ea mitxey eidy dxfrl.äëøònä éöòî¥£¥©©£¨¨
.eliaya xefgl jixvy xyade ungd xeriy edn zx`an dpynd

:dpynd zxxanïéøæBç ïä änk ãòåmikixvy epxn`y mipte`a - §©©¨¥§¦
ick xefgl jixv ,ycew xya e` ,ung ly xeriy dfi` lr ,xefgl

.etxeyl
:dpynd zx`anäæå äæ ,øîBà øéàî éaøxya oiae ung oia - ©¦¥¦¥¤¨¤

exeriy ,ycew,äöéaëaz` lhan ,dviakn zegt `ed m` la` §©¥¨

.enewna ycewd xya z` sxeye ,eala ungdäæ ,øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥¤
äæåmxeriyLã÷ øNa ,íéøîBà íéîëçå .úéfëaexeriy,úéfëa ¨¤§©©¦©£¨¦§¦§©Ÿ¤§©©¦

õîçåexeriy.äöéaëa §¨¥§©¥¨

àøîâ
exi` zcerq lek`l jleddy dpyna epipyxkfpe eing ziaa oiq

ribdle xrale xefgl zedy el oi` m` ,eziaa ung el yiy
:`xnbd dywn .xfeg epi` ,oiqexi`d zcerqleäðéîøeyie - §¦§

,`ziixaa epipy ixd ,zeywdlCìBää,gqt axraúceòñ ìBëàì ©¥¤¡§©
å ,åéîç úéáa ïéñeøéàjledd okìúeLøä úúéáL úBaLaxrl - ¥¦§¥¨¦§¦§§¦©¨§

ick ,zay megz leaba dkiyg mr zeayl jledy ,oinegz aexir
,devn epi`y xac jxevl ,d`lde myn aeh meia xgn jlil lkeiy

,eziaa ung el yiy xkfpeãiî øBæçéelit` ,ungd xral ezial ©£¦¨
zcerql jleddy ,epipy epzpynay ,dywe .xefgl zedy oi` m`
lhan `l` ,xral xfeg epi` ,ungd z` xria `ly xkfpe ,oiqexi`

.eaila
:`xnbd zvxznàä ,àéL÷ àì ,ïðçBé éaø øîà`id `ziixad - ¨©©¦¨¨Ÿ©§¨¨

ixac,äãeäé éaø.zeyx `l` devn dpi` oiqexi` zcerqy xaeqy ©¦§¨
eli`eàäixac `id ,dpynd -,éñBé éaøoiqexi` zcerqy xaeqy ¨©¦¥

.devn `idàéðúc,`ziixaaïéñeøéà úceòñ`idéaø éøác ,úeLø §©§¨§©¥¦§¦§¥©¦
,øîBà éñBé éaø .äãeäé`id oiqexi` zcerq.äåöîdpynd okle §¨©¦¥¥¦§¨

,xfeg epi` oiqexi` zcerql jleddy dazk ,iqei iax ixac `idy
,dcedi iax ixac `idy `ziixade .deevn zcerq `id ezhiyly
oiqexi` zcerq ezhiyly ,xfeg oiqexi` zcerql jleddy dazk

.devn dpi`
:sqep uexiz `xnbd dtiqenàzLäå[eiykre-],àcñç áø øîàc §©§¨§¨©©¦§¨

yú÷Bìçîe` zeyx `id oiqexi` zcerq m` ,iqei iaxe dcedi iax ©£¤
wx `id ,devnäiðL äceòñazcerq xg`ly mipzgd jxc - ¦§¨§¦¨

ef dcerqe ,dziaa micreqe dlkl zepzn migley ,oiqexi`d
devn zcerq `id m`d ewlgp ef dcerq lre ,dipy dcerq z`xwp

,`l e`äðBLàø äceòña ìáà,oiqexi`d xg`lyìkä éøác`id £¨¦§¨¦¨¦§¥©Ÿ
.äåöîok m`àîéz eléôà,[xn`z elit`-]àäå àäixac oia - ¦§¨£¦¥¨¨§¨

itl md `ziixad ixac oiae dpyndàä ,àéL÷ àìå ,äãeäé éaø- ©¦§¨§Ÿ©§¨¨
zxacn dpynd,äðBLàø äceòñaepi` okle ,devn zcerq `idy ¦§¨¦¨

eli`e ,xfegàäzxacn `ziixad -,äiðL äceòñadpi` `idy ¨¦§¨§¦¨
.xfeg okle ,zeyx `l` devn

zcerqa iqei iaxe dcedi iax da ewlgpy `ziixa d`ian `xnbd
:devn `id m` oiqexi`àéðz,`ziixaaàì éðà ,äãeäé éaø øîà ©§¨¨©©¦§¨£¦Ÿ

ézòîLdevn `dzyïéñeøéà úceòñ àlà,dcalàì ìáàdcerq ¨©§¦¤¨§©¥¦£¨Ÿ
gleyyk dlkd ziaa ozgd lke`yúBðBìáñmi`p milk - ¦§

.dpznlúceòñ ézòîL éðà ,éñBé éaø Bì øîà,úBðBìáñå ïéñeøéà ¨©©¦¥£¦¨©§¦§©¥¦§¦§
.devn zecerq odizyy

dpi`y dcerqa zetzzyd xeqi` oipra `ziixa d`ian `xnbd
:devnl zaygp oiqexi` zcerq efi` dpce ,devn zcerqàéðz©§¨

,`ziixaaãéîìz ïéà ,äåöî ìL dðéàL äceòñ ìk ,øîBà ïBòîL éaø©¦¦§¥¨§¨¤¥¨¤¦§¨¥©§¦
.äpnî úBðäì éàMø íëç̈¨©©¥¨¦¤¨

:`xnbd zl`eyéàî ïBâk.devn ly dpi`y dcerq `id dn - §©
:`xnbd daiynïBâk ,ïðçBé éaø øîài`eyip zcerqïäk úa ¨©©¦¨¨§©Ÿ¥

,ìàøNéìmebtl `le ,odkl `ypidl dkixv odk zay oeik §¦§¨¥
,l`xyil `ypidl dzgtynåi`eyip zcerq okíëç ãéîìz úá §©©§¦¨¨

.õøàä íòì,enrhl md opgei iax ixaceïäk úa ,ïðçBé éaø øîàc §©¨¨¤§¨©©¦¨¨©Ÿ¥
z`yipdäôé äìBò ïâeeæ ïéà ,ìàøNéìoi`y meyne .aeh lfna - §¦§¨¥¥¦¨¤¨¤

.devn zcerq ef oi` dti dler obeeif
:`xnbd zxxanàéä éàî:`xnbd daiyn .mteqa `vei dn -øîà ©¦¨©

Bà ,àcñç áøziyrpBà ,äðîìàziyrp.dì ïéà òøæ Bà ,äLeøb ©¦§¨©§¨¨§¨¤©¥¨
àðz àúéðúîa`ed e` ,odk za `yepd l`xyiy ,epipy `ziixaa - §©§¦¨¨¨

døáB÷,dpnf mcew dzny -Bà`idBzøáB÷,epnf mcew zny -Bà §¨©§
.úeiðò éãéì Búàéáî§¦¨¦¥£¦

:`xnbd dywnéðéàmbeeif oi`y opgei iax xn`y `ed jk m`d - ¥¦
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המשך בעמ' נח

ezny in` cenr hn sc ± iyily wxtmigqt
äðùîìëä úà ïéøòáîlk la` .zayl ezlik` ickn ueg ,dnexz oia oileg oia Ð

xral cizry dn.xrai Ðúáùä éðôìî äîåøú`le mixfl `l dlik`dl leki epi`y Ð

lekiy ,epnfa `l` xral jixv oi` oileg la` .xyt` i` dzedydle ,mixf zndal

.daxd milke` odl `evnlàøîâúáùÐ.zg` zay my ddzypäðùîêìåääÐ

.xyr drax`aìåëé íà.meia zedy yiy Ð

íéåâä ïî ìéöäì.oitcxpd l`xyi z` Ðìèáé
åáìá,zedy yi elit`e .xefgi `le Ð

.`nlra lehiaa dil ibq `ziixe`cncúåáùì
úåùøä úúéáùlr jiygdl jled didy Ð

myn el `diy ick my dziay zepwl megzd

zeyxd xacl my xgnl jlil ,mitl` oldleÐ

jliy oebk ,devn zziay zepwl la` .cin xefgi

dzynd zial e` la`d zial megzl ueg xgn

.egqt z` hegyl jledk epiid Ðøùá åãéá ùéù
ùãå÷zvigny .`veia lqtpe ,jxca enr Ð

.milyexi zneg milw miycwíéôåö øáò íàÐ

.myn ycwnd zia ze`xl lekiy xtk my

åîå÷îá åôøåù.xefgl edegixhd `le Ðíàå
'åë åôøåùå øæåç åàì"dry lk"a oxn`ck Ð

)` ,ck lirl"sxyz y`a ycewa" :(mewnac Ð

.eztixy ezlik`äæå äælirl oxn`c ung Ð

.enry ycew xyae ,eziaa ung el yiy xkfpe

äöéáëáung iab ,zegta la` Ða lhai Ð,eal

ycew xya iabe.enewna etxey Ðàøîâ
äéðù äãåòñjxc `ed jk Ð,mipzgdxg`l

xbyne xfeg oiqexi` zcerqzepelaq,ezqex`l

creqe.myéúòîù àì éðàdevn `dzy Ð

zcerq `l la` ,dcal oiqexi` zcerq `l`

.zepelaqúåðåìáñ.mi`p milk ,zepexec Ðúá
ïäë`le ,mipdkl `ypidl dkixv Ðmebtl

.l`xyil `ypidl dzgtynïéàïâååæäôé äìåò
.aeh lfna Ðàéä éàî.ocia dler dn Ðåà

äì ïéà òøæ åà äùåøâ åà äðîìàaizkck Ð

)`xwieak,"xf yi`l didz ik odk zae" :(

dyexbe dpnl` didz ik odk zae" :dil jinqe

.'ebe "dl oi` rxfeäøáå÷ åà.onf `la Ð

.íëç ãéîìúux`d mr la` .el gay `ed Ð

odk epi`e,oxd`l el `ed i`pb Ð.miyprpeàì
éàìâlaan dlb `pdk ax Ð,l`xyi ux`l

lfebd"a xn`ck) "lik`ne.(`,fiw `nw `aa

åìâãë éàìâ àìéùðéàmicinlz x`y Ð

oi`vei,ozrcnzngn ,igxk lr iz`vi ip`e

oicxn.zekln zni`eåúùà úà ïîìàîåÐ

ywanyecenil,el xyt` i`edlebe,zepefnl

zepnl`a ezy` ixde.zeigåéìæåâ.oinezi Ð

çëúùî åãåîìúå.eilr xefgl weqr epi`y Ð

úå÷åìçîååéìò úåàá úåáøgkyy zngn Ð

e` ,ecenlzzetwdsiwnyoipepgn.eizecerql

äéì åø÷.epal Ðãé÷øîéáåë éájxck Ð

,mipvildoicwxne oiwgynyzeiepga

.oxkya ozewydlêéçìîéëðéô.zexrw Ðêî
òáøÐltwneyealjxc jk .oyie uaexe

,oixkzyndepi`ezial jlil witqnakyle

.oyie eizgz eyeal ltwn `l` ,ezhn lrêî
jiwy jen ,`xng xa :enk Ð) ipbe.(a,e ziprz

åðéàå

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

úåáùìzepwl megzd lr jiygdl jled didy :qxhpewd yxit Ð zeyxd zziay

o`nl iywiz ok m` :dywe .zeyxd xacl mitl` zrax` jlile ,my dziay

epiaxl d`xpe !devn xacl `l` oiaxrn oi` :(`,`l oiaexr) "oiaxrn lka" wxta xn`c

zeyxd zziay zeayl :eyexit ikdc wgviÐ.eaexw e` eade` ziaa gqta genyl jledy

íà.xtk my :qxhpewa yxit Ð mitev xar

xninl dil ded ok m` :wgvi epiaxl dywe

"`nh didy in" wxta `ipzck ,gex lkl ezcnke

dwegx jxc edfi` :(a,bv onwl)Ðoiricend on

:wgvi epiax xne`e .gex lkl dzcnke ,uegle

mitev edfi` :`icda yxtn oizliknc `ztqezac

Ðaiaq mewn lk :yexit .wiqtn oi`e d`exd

.myn eze`xl lekiy milyexiåôøåùåiptl

"dry lk" wxt xn`ck :qxhpewd yxit Ð dxiad

sxyi y`a ycewa :(`,ck)Ðezlik` mewna

`ed `ziixe`c i` :wgvi epiaxl dywe .eztixy

Ðyie !mitev xar `l il dne mitev xar il dn

mewn lka dtxeyl leki dxezd onc :xnel

opiaxn `l (my df mb) "dry lk" wxtac ,dvxiy

,milw miycw ixeni`e miycw iycw ileqt `l`

mixfl milk`py miycw x`y la`Ð.opiaxn `l

iptl `kdc ipd sexyl minkg ekixvdy dne

dxiadÐ.miycw iycw eh` dxifb epiid

éðôì"mei leah" wxta migafa Ð dxiad

dpg xa xa dax xn` ?dxia i`n :ibilt (a,cw)

,eny dxiae ziad xda yi mewn :opgei 'x xn`

:xn`py ,dxia ied elek ziad lk :xn` yiwl yix

."izepikd xy` dxiad l`"íéîëçåmixne`

epiax xne` Ð dviaka unge zifka ycew xya

xyac meyn inlyexia yxtnc :xy` oa wgvi

lehiaa dpwz dil zil ycewÐ,zifka exingd

lehiaa dpwz dil zi` ung la`Ðexingd `l

.dviak cràéðú:dniz Ð dcedi 'x xn`

axl ,`kdc jdn ikd inp `ipz iziin `l i`n`

?`cqg
xn`
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äðùîúaMa úBéäì ìçL øNò äòaøà¯ïéøòáî ©§¨¨¨¨¤¨¦§©©¨§©£¦
íéîëçå .øéàî éaø éøác ,úaMä éðôlî ìkä úà¤©Ÿ¦¦§¥©©¨¦§¥©¦¥¦©£¨¦
äîeøz :øîBà ÷Bãö øa øæòéìà éaø .Bpîæa :íéøîBà§¦¦§©©¦¡¦¤¤©¨¥§¨

¯ïéleçå ,úaMä éðôlî¯.ïpîæaàøîâéaø ,àéðz ¦¦§¥©©¨§¦¦§©¨©§¨©¦
,äðáéa àaà úáL úçà íòt :øîBà ÷Bãö øa øæòéìà¡¦¤¤©¨¥©©©©¨©©¨§©§¤
äpeîî ïéðBæ àáe ,úaMa úBéäì øNò äòaøà ìçå§¨©§¨¨¨¨¦§©©¨¨¦§¤

ìàéìîb ïaø ìL.õîçä úà øòáì úò òébä :øîàå , ¤©¨©§¦¥§¨©¦¦©¥§©¥¤¤¨¥
.õîçä úà eðøòéáe ,àaà øçà ézëìäåäðùî §¨©§¦©©©¨¦©§¤¤¨¥

ì CìBääìBëàìå ,Bða úà ìeîìå Bçñt úà èBçL ©¥¦§¤¦§§¨¤§§¤¡
CBúa õîç Bì LiL økæðå ,åéîç úéáa ïéñeøéà úceòñ§©¥¦§¥¨¦§¦§©¤¥¨¥§

Búåöîì øBæçìå øòáìe øBæçì ìBëé íà .Búéa¯øBæçé ¥¦¨©£§©¥§©£§¦§¨©£
åàì íàå ,øòáéå¯,íéBbä ïî ìéväì .Baìa Bìháî ¦©¥§¦¨§©§§¦§©¦¦©¦

úìBtnä ïîe ,ä÷éìcä ïîe ,íéèñlä ïîe ,øäpä ïîe¦©¨¨¦©¦§¦¦©§¥¨¦©©¤
ìå .Baìa ìháéúeLøä úúéáL úBaL¯ïëå .ãiî øBæçé §©¥§¦§¦§§¦©¨§©£¦¨§¥

íà ,Lã÷ øNa Bãéa LiL økæðå íéìLeøéî àöiL éî¦¤¨¨¦¨©¦§¦§©¤¥§¨§©Ÿ¤¦
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קכה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hn sc migqt(iying meil)

äðùî
z` mixran izn ,zaya lgy gqt axr oica zwqer ef dpyn

:ungdøNò äòaøà,ungd xeria onf `edy oqipaúBéäì ìçL ©§¨¨¨¨¤¨¦§
,úaMa,epnfa ungd z` sexyl xyt` i`eìkä úà ïéøòáîoia - ©©¨§©£¦¤©Ÿ

,dnexz oiae oileg,úaMä éðôlîdvexy dn ungdn xiiyne ¦¦§¥©©¨
zay axrn xran ,xral ezrcay dn la` ,ef zayl ynzydl,

Bpîæa ,íéøîBà íéîëçå .øéàî éaø éøác,xnelk ,gqt axra - ¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦¦§©
leki `l` ,zay axra llk xral jixv epi`y ,epiidc .zaya
xral xzeny ote`a ,zaya exrale ungd lk z` xi`ydl

.zayaäîeøz ,øîBà ÷Bãö øa øæòìà éaøzndale mixfl dxeq`y ©¦¤§¨¨©¨¥§¨
xran ,mihren dilke`e mixf,úaMä éðôlîm`y yeygl yiy ¦¦§¥©©¨

,dlek z` xral lkei `l zayl dpnn xiiyiïéleçåmdilke`y §¦
xran ,mixg`l mlik`dl lekie ,miax,ïpîæamiyyeg `le ¦§©¨

.mdn x`yiy

àøîâ
ungd z` mixran ,zaya lgy gqt axry di`x d`ian `xnbd

:zayaàéðz,`ziixaaúáL úçà íòt ,øîBà ÷Bãö øa øæòìà éaø ©§¨©¦¤§¨¨©¨¥©©©©¨©
zg` zay ddzyp -àaà[wecv iax-]øNò äòaøà ìçå ,äðáéa ©¨§©§¤§¨©§¨¨¨¨

úaMa úBéäì,`iddàáezayaïéðeædidy [mc` my-]ìL äpeîî ¦§©©¨¨¦§¤¤
ìàéìîb ïaøàaà øçà ézëìäå ,õîçä úà øòáì úò òébä ,øîàå , ©¨©§¦¥§¨©¦¦©¥§©¥¤¤¨¥§¨©§¦©©©¨

,õîçä úà eðøòéáe.zaya ungd z` mixrany di`x o`kne ¦©§¤¤¨¥

äðùî
el yiy xkfpe ,gqt axra ezian jldy mc`y zx`an ef dpyn
,exrai ezial xefgiyke eala elhaiy dfa ic izn ,eziaa ung

:exral ezial cin xefgl jixv izneCìBää,gqt axraìúà èBçL ©¥¦§¤
å ,BçñtFpA z` lEnl jledd okå ,jledd okïéñeøéà úceòñ ìBëàì ¦§§¨¤§§¤¡§©¥¦

Búéa CBúa õîç Bì LiL økæðå ,åéîç úéáa,exria `l oiicryíà §¥¨¦§¦§©¤¤¨¥§¥¦
y ,meia zedy yiøBæçì ìBëéezialøòáìe,ungd z`øBæçìåxg` ¨©£§©¥§©£

jkBúåöîìzcerq lek`l e` epa lenl e` egqt hegyl - §¦§¨
,oiqexi`døBæçéezialøòáéå,ezevnl xefgie ungd z`åàì íàå ©£¦©¥§¦¨

z` miiwle ungd z` xrale ezial xefgl meia zedy oi`y -
,dzeyrl jldy devndBaìá Bìháîmewna ungd z` lhai - §©§§¦

.epxrai ezial ribiyke ,ea `vnpy
jled did m` la`ìéväìmitcxpd l`xyi z`ïîe íéøëpä ïî §©¦¦©¨§¦¦

ìháé ,úìBtnä ïîe ä÷éìcä ïîe íéèñlä ïîe øäpäungd z`Baìa ©¨¨¦©¦§¦¦©§¥¨¦©©¤§©¥§¦
xg`e ungd z` xrale xefgl zedy yi m` elit` xefgi `le -

.cala lehiaa ic dxezd ony oeik ,livdl jk
åjled did m`ìúeLøä úúéáL úBaL,oinegz aexir axrl - §¦§§¦©¨§

jlil lkeiy ick ,zay megz leaba dkiyg mr zeayl jledy
xac jxevl `ede ,dn` miitl` cer d`lde myn ,aeh meia xgn

,devn epi`yãiî øBæçézedy el oi` elit`e ,ungd z` xral ©£¦¨
.megzd lr dziay zeayl jk xg` zkll

xya eciae milyexin `viy mc` oipra weqrl zxaer dpynd
lekiy e` ,etxeyl xefgl jixv m`d ,dtixy jixvy ycew

:`vnpy mewna etxeylBãéa LiL økæðå ,íéìLeøéî àöiL éî ïëå§¥¦¤¨¨¦¨©¦§¦§©¤¥§¨
Lã÷ øNalqtp milyexin e`ivedy oeike ,milw miycw ly - §©Ÿ¤

,milyexi jeza etxeyl mikixve ,dlik`løáò íàz`íéôBö- ¦¨©¦
,myn ycwnd zia z` ze`xl lekiy xtk my,BîB÷îa BôøBN§¦§

xefgl minkg edegixhd `l ,daxd ekxca wigxdy oeiky
.milyexiläøéaä éðôì BôøBNå øæBç ,åàì íàåuegn mewn - §¦¨¥§§¦§¥©¦¨

,elqtpy milw miycw ea mitxey eidy dxfrl.äëøònä éöòî¥£¥©©£¨¨
.eliaya xefgl jixvy xyade ungd xeriy edn zx`an dpynd

:dpynd zxxanïéøæBç ïä änk ãòåmikixvy epxn`y mipte`a - §©©¨¥§¦
ick xefgl jixv ,ycew xya e` ,ung ly xeriy dfi` lr ,xefgl

.etxeyl
:dpynd zx`anäæå äæ ,øîBà øéàî éaøxya oiae ung oia - ©¦¥¦¥¤¨¤

exeriy ,ycew,äöéaëaz` lhan ,dviakn zegt `ed m` la` §©¥¨

.enewna ycewd xya z` sxeye ,eala ungdäæ ,øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥¤
äæåmxeriyLã÷ øNa ,íéøîBà íéîëçå .úéfëaexeriy,úéfëa ¨¤§©©¦©£¨¦§¦§©Ÿ¤§©©¦

õîçåexeriy.äöéaëa §¨¥§©¥¨

àøîâ
exi` zcerq lek`l jleddy dpyna epipyxkfpe eing ziaa oiq

ribdle xrale xefgl zedy el oi` m` ,eziaa ung el yiy
:`xnbd dywn .xfeg epi` ,oiqexi`d zcerqleäðéîøeyie - §¦§

,`ziixaa epipy ixd ,zeywdlCìBää,gqt axraúceòñ ìBëàì ©¥¤¡§©
å ,åéîç úéáa ïéñeøéàjledd okìúeLøä úúéáL úBaLaxrl - ¥¦§¥¨¦§¦§§¦©¨§

ick ,zay megz leaba dkiyg mr zeayl jledy ,oinegz aexir
,devn epi`y xac jxevl ,d`lde myn aeh meia xgn jlil lkeiy

,eziaa ung el yiy xkfpeãiî øBæçéelit` ,ungd xral ezial ©£¦¨
zcerql jleddy ,epipy epzpynay ,dywe .xefgl zedy oi` m`
lhan `l` ,xral xfeg epi` ,ungd z` xria `ly xkfpe ,oiqexi`

.eaila
:`xnbd zvxznàä ,àéL÷ àì ,ïðçBé éaø øîà`id `ziixad - ¨©©¦¨¨Ÿ©§¨¨

ixac,äãeäé éaø.zeyx `l` devn dpi` oiqexi` zcerqy xaeqy ©¦§¨
eli`eàäixac `id ,dpynd -,éñBé éaøoiqexi` zcerqy xaeqy ¨©¦¥

.devn `idàéðúc,`ziixaaïéñeøéà úceòñ`idéaø éøác ,úeLø §©§¨§©¥¦§¦§¥©¦
,øîBà éñBé éaø .äãeäé`id oiqexi` zcerq.äåöîdpynd okle §¨©¦¥¥¦§¨

,xfeg epi` oiqexi` zcerql jleddy dazk ,iqei iax ixac `idy
,dcedi iax ixac `idy `ziixade .deevn zcerq `id ezhiyly
oiqexi` zcerq ezhiyly ,xfeg oiqexi` zcerql jleddy dazk

.devn dpi`
:sqep uexiz `xnbd dtiqenàzLäå[eiykre-],àcñç áø øîàc §©§¨§¨©©¦§¨

yú÷Bìçîe` zeyx `id oiqexi` zcerq m` ,iqei iaxe dcedi iax ©£¤
wx `id ,devnäiðL äceòñazcerq xg`ly mipzgd jxc - ¦§¨§¦¨

ef dcerqe ,dziaa micreqe dlkl zepzn migley ,oiqexi`d
devn zcerq `id m`d ewlgp ef dcerq lre ,dipy dcerq z`xwp

,`l e`äðBLàø äceòña ìáà,oiqexi`d xg`lyìkä éøác`id £¨¦§¨¦¨¦§¥©Ÿ
.äåöîok m`àîéz eléôà,[xn`z elit`-]àäå àäixac oia - ¦§¨£¦¥¨¨§¨

itl md `ziixad ixac oiae dpyndàä ,àéL÷ àìå ,äãeäé éaø- ©¦§¨§Ÿ©§¨¨
zxacn dpynd,äðBLàø äceòñaepi` okle ,devn zcerq `idy ¦§¨¦¨

eli`e ,xfegàäzxacn `ziixad -,äiðL äceòñadpi` `idy ¨¦§¨§¦¨
.xfeg okle ,zeyx `l` devn

zcerqa iqei iaxe dcedi iax da ewlgpy `ziixa d`ian `xnbd
:devn `id m` oiqexi`àéðz,`ziixaaàì éðà ,äãeäé éaø øîà ©§¨¨©©¦§¨£¦Ÿ

ézòîLdevn `dzyïéñeøéà úceòñ àlà,dcalàì ìáàdcerq ¨©§¦¤¨§©¥¦£¨Ÿ
gleyyk dlkd ziaa ozgd lke`yúBðBìáñmi`p milk - ¦§

.dpznlúceòñ ézòîL éðà ,éñBé éaø Bì øîà,úBðBìáñå ïéñeøéà ¨©©¦¥£¦¨©§¦§©¥¦§¦§
.devn zecerq odizyy

dpi`y dcerqa zetzzyd xeqi` oipra `ziixa d`ian `xnbd
:devnl zaygp oiqexi` zcerq efi` dpce ,devn zcerqàéðz©§¨

,`ziixaaãéîìz ïéà ,äåöî ìL dðéàL äceòñ ìk ,øîBà ïBòîL éaø©¦¦§¥¨§¨¤¥¨¤¦§¨¥©§¦
.äpnî úBðäì éàMø íëç̈¨©©¥¨¦¤¨

:`xnbd zl`eyéàî ïBâk.devn ly dpi`y dcerq `id dn - §©
:`xnbd daiynïBâk ,ïðçBé éaø øîài`eyip zcerqïäk úa ¨©©¦¨¨§©Ÿ¥

,ìàøNéìmebtl `le ,odkl `ypidl dkixv odk zay oeik §¦§¨¥
,l`xyil `ypidl dzgtynåi`eyip zcerq okíëç ãéîìz úá §©©§¦¨¨

.õøàä íòì,enrhl md opgei iax ixaceïäk úa ,ïðçBé éaø øîàc §©¨¨¤§¨©©¦¨¨©Ÿ¥
z`yipdäôé äìBò ïâeeæ ïéà ,ìàøNéìoi`y meyne .aeh lfna - §¦§¨¥¥¦¨¤¨¤

.devn zcerq ef oi` dti dler obeeif
:`xnbd zxxanàéä éàî:`xnbd daiyn .mteqa `vei dn -øîà ©¦¨©

Bà ,àcñç áøziyrpBà ,äðîìàziyrp.dì ïéà òøæ Bà ,äLeøb ©¦§¨©§¨¨§¨¤©¥¨
àðz àúéðúîa`ed e` ,odk za `yepd l`xyiy ,epipy `ziixaa - §©§¦¨¨¨

døáB÷,dpnf mcew dzny -Bà`idBzøáB÷,epnf mcew zny -Bà §¨©§
.úeiðò éãéì Búàéáî§¦¨¦¥£¦

:`xnbd dywnéðéàmbeeif oi`y opgei iax xn`y `ed jk m`d - ¥¦
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המשך בעמ' נח

ezny in` cenr hn sc ± iyily wxtmigqt
äðùîìëä úà ïéøòáîlk la` .zayl ezlik` ickn ueg ,dnexz oia oileg oia Ð

xral cizry dn.xrai Ðúáùä éðôìî äîåøú`le mixfl `l dlik`dl leki epi`y Ð

lekiy ,epnfa `l` xral jixv oi` oileg la` .xyt` i` dzedydle ,mixf zndal

.daxd milke` odl `evnlàøîâúáùÐ.zg` zay my ddzypäðùîêìåääÐ

.xyr drax`aìåëé íà.meia zedy yiy Ð

íéåâä ïî ìéöäì.oitcxpd l`xyi z` Ðìèáé
åáìá,zedy yi elit`e .xefgi `le Ð

.`nlra lehiaa dil ibq `ziixe`cncúåáùì
úåùøä úúéáùlr jiygdl jled didy Ð

myn el `diy ick my dziay zepwl megzd

zeyxd xacl my xgnl jlil ,mitl` oldleÐ

jliy oebk ,devn zziay zepwl la` .cin xefgi
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oke .dxenb driay opira `ziixe`cnc ,dviake

,l`xyil mipt `y` `l :xn`wc ,mzd gken

ode "zkxae zraye zlk`e" mdl izazky

:dywe !?dviake zifka mnvr lr miwcwcn

i`pi :xn` (`,gn my) "elk`y dyly" wxtac

xn` ,iccd icda `ztix ikxk `zklne `kln

iaxl edezii` .ol jxanc `xab ol aidi o`n

iax :xn`we .edl jixae dzy 'eke ghy oa oerny

epi` mlerlc ,carc `ed dinxbl ghy oa oerny

.obc zifk lk`iy cr daeg ici mixg` `iven

obc zifk lk` m`c rnynÐ.mixg` `iven did

opaxc zifk i`eÐ`lc xn` `d ?edl witn ikid

llk ilk` `l elit` lecb la` ,`ziixe`c xeriy lk`y eze` `iven epi` ohw `wec epiidc :wgvi epiax xne`e !`ziixe`c witne opaxc iz`Ð.`ziixe`cn mixg` `ivedl leki
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äî ìk íãà øBkîé íìBòì :ïðaø eðz .ìa÷úî Bðéàå§¥¦§©¥¨©¨©§¨¦§¨¨¨©
ãéîìz úa àöî àì .íëç ãéîìz úa àOéå Bì LiM¤¥§¦¨©©§¦¨¨Ÿ¨¨©©§¦

íëç¯øBcä éìBãb úa àöî àì .øBcä éìBãb úa àOé ¨¨¦¨©§¥©Ÿ¨¨©§¥©
¯úBiñðk éLàø úa àöî àì .úBiñðk éLàø úa àOé¦¨©¨¥§¥¦Ÿ¨¨©¨¥§¥¦
¯ä÷ãö éàab úa àöî àì .ä÷ãö éàab úa àOé¯ ¦¨©©¨¥§¨¨Ÿ¨¨©©¨¥§¨¨

,õøàä énò úa àOé àìå .úB÷Bðéú éãnìî úa àOé¦¨©§©§¥¦§Ÿ¦¨©©¥¨¨¤
àeä ïäéúBða ìòå ,õøL ïäéúBLðe ,õ÷L ïäL éðtî¦§¥¤¥¤¤§¥¤¤¤§©§¥¤
:øîBà éaø ,àéðz ."äîäa ìk íò áëBL øeøà" :øîBà¥¨¥¦¨§¥¨©§¨©¦¥
úàæ" :øîàpL ,äîäa øNa ìBëàì øeñà õøàä íò©¨¨¤¨¤¡§©§¥¨¤¤¡©Ÿ

äøBza ÷ñBòä ìk "óBòäå äîäaä úøBz¯øzeî ©©§¥¨§¨¨¨¥©¨¨
äøBza ÷ñBò BðéàL ìëå ,óBòå äîäa øNa ìBëàì¤¡§©§¥¨¨§¨¤¥¥©¨

¯:øæòìà éaø øîà .óBòå äîäa øNa ìBëàì øeñà̈¤¡§©§¥¨¨¨©©¦¤§¨¨
úBéäì ìçL íéøetékä íBéa BøçBðì øzeî õøàä íò©¨¨¤¨§£§©¦¦¤¨¦§

Bì eøîà .úaMaì øBîà ,éaø :åéãéîìzøîà !BèçBL ©©¨¨§©§¦¨©¦¡§£¨©
äæ :ïäì¯äæå ,äëøa ïeòè¯øîà .äëøa ïeòè Bðéà ¨¤¤¨§¨¨§¤¥¨§¨¨¨©

,Cøca Bnò úBeìúäì øeñà õøàä íò :øæòìà éaø©¦¤§¨¨©¨¨¤¨§¦§©¦©¤¤
éiç àéä ék" :øîàpLéîé CøBàå Eñç àì åéiç ìò "E ¤¤¡©¦¦©¤§¤¨¤©©¨Ÿ¨

¯øa ìàeîL éaø øîà .ïkL ìk àì Bøéáç éiç ìò©©¥£¥Ÿ¨¤¥¨©©¦§¥©
.Babîe :÷çöé øa ìàeîL éaø øîà .âck BòøB÷ì øzeî õøàä íò :ïðçBé éaø øîà éðîçð©§¨¦¨©©¦¨¨©¨¨¤¨§§©¨¨©©¦§¥©¦§¨¦©
.øBîçk epëMðàå íëç ãéîìz éì ïzé éî :ézøîà õøàä íò éúééäLk :àáé÷ò éaø øîà ,àéðz©§¨¨©©¦£¦¨§¤¨¦¦©¨¨¤¨©§¦¦¦¥¦©§¦¨¨©£©§¤©£

äæ :ïäì øîà !áìkk øBîà ,éaø :åéãéîìz Bì eøîà¯äæå ,íöò øáBLå CLBð¯Bðéàå CLBð ¨§©§¦¨©¦¡©¤¤¨©¨¤¤¥§¥¤¤§¤¥§¥
õøàä íòì Bza àéOnä ìk :øîBà øéàî éaø äéä ,àéðz .íöò øáBL¯dúôBk eléàk ¥¤¤©§¨¨¨©¦¥¦¥¨©©¦¦§©¨¨¤§¦§¨

íéðt úLBa Bì ïéàå ìëBàå ñøBc éøà äî .éøà éðôì dçépîe¯ìòBáe äkî õøàä íò óà ©¦¨¦§¥£¦¨£¦¥§¥§¥¤¨¦©©¨¨¤©¤¥
ïzîe àOîì íäì ïéëéøö eðà àìîìéà :øîBà øæòéìà éaø ,àéðz .íéðt úLBa Bì ïéàå¯eéä §¥¤¨¦©§¨©¦¡¦¤¤¥¦§¨¥¨§¦¦¨¤§©¨©¨¨

õøàä íò éðôì äøBza ÷ñBòä ìk :àéiç éaø àðz .eðúBà ïéâøBä¯Búñeøà ìòBa eléàk §¦¨¨¨©¦¦¨¨¨¥©¨¦§¥©¨¨¤§¦¥£¨
äLî eðì äeö äøBz" :øîàpL ,åéðôaäìBãb ."äñøBàî" àlà "äLøBî" éø÷z ìà "äLøBî §¨¨¤¤¡©¨¦¨¨¤¨¨©¦§¦¨¨¤¨§¨¨§¨

,ìàøNé úà íìBòä úBneà ïéàðBOL äàðOî øúBé ,íëç ãéîìúì õøàä énò ïéàðBOL äàðN¦§¨¤§¦©¥¨¨¤§©§¦¨¨¥¦¦§¨¤§¦¨¨¤¦§¨¥
Løéôe äðL :àðz .ïäî øúBé ïäéúBLðe¯énòa eøîàð íéøác äML :ïðaø eðz .ïlekî øúBé §¥¤¥¥¤¨¨¨¨¥¥¥¦¨¨©¨©¦¨§¨¦¤¤§§©¥

ïépîî ïéàå ,ãBñ ïäì ïélâî ïéàå ,úeãò epnî ïéìa÷î ïéàå ,úeãò ïäì ïéøñBî ïéà :õøàä̈¨¤¥§¦¨¤¥§¥§©§¦¦¤¥§¥§©¦¨¤§¥§©¦
ïéeìúî ïéàå ,ä÷ãö ìL äte÷ ìò ñBtBøèBtà ïúBà ïépîî ïéàå ,íéîBúéä ìò ñBtBøèBtà ïúBà¨©§©©§¦§¥§©¦¨©§©¨¤§¨¨§¥¦§©¦

Búãéáà ìò ïéæéøëî ïéà óà :íéøîBà Léå .Cøca ïänò¯àòøæ dépéî ÷éôðc ïéðîæ :àn÷ àpúå ¦¨¤©¤¤§¥§¦©¥©§¦¦©£¥¨§©¨©¨¦§¦§¨¥¦¥©§¨
øéàî éaøc àøîéîì ."'åëå àöiL éî ïëå" ."Laìé ÷écöå ïéëé" :øîàpL ,déì ìéëàå àéìòî©©§¨§¨¥¥¤¤¡©¨¦§©¦¦§¨§¥¦¤¨¨§¥§¨§©¦¥¦
ïéðnæî ïä änk ãò :éäðéîøe ?áéLç éîð úéfk øáñ äãeäé éaøå ,áéLçc àeä äöéak øáñ̈©©¥¨©£¦§©¦§¨¨©©©¦©¦£¦§¦§¦©©¨¥§©§¦

¯:øîà ééaà ,äèéMä úôìçeî :ïðçBé éaø øîà !äöéak ãò :øîBà äãeäé éaøå ,úéfk ãò©©©¦§©¦§¨¥©©¥¨¨©©¦¨¨§¤¤©¦¨©©¥¨©
øéàî éaø ;éâéìt éàø÷a íúä .éâéìt àøáña àëä ,éâéìt éàø÷a íúä ;CBtéz àì íìBòì§¨Ÿ¥¨¨¦§¨¥§¦¦¨¨¦§¨¨§¦¦¨¨¦§¨¥§¦¦©¦¥¦

"zìëàå" :øáñ¯"zòáNå" ,äìéëà Bæ¯zìëàå" :øáñ äãeäé éaøå .úéfëa äìéëàå ,äiúL Bæ ¨©§¨©§¨£¦¨§¨¨§¨§¦¨©£¦¨§©©¦§©¦§¨¨©§¨©§¨
"zòáNå¯Bæ Bæéàå ,äòéáN da LiL äìéëà¯øéàî éaøc .éâéìt àøáña àëä .äöéaëa §¨¨§¨£¦¨¤¥¨§¦¨§¥§©¥¨¨¨¦§¨¨§¦¦§©¦¥¦

äöéaëa Búàîeh äî ,Búàîeèk Búøæç :øáñ¯Búøæç :øáñ äãeäé éaøå ,äöéaëa Búøæç óà ¨©£¨¨§§¨©§¨§©¥¨©£¨¨§©¥¨§©¦§¨¨©£¨¨
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פסחים. פרק שלישי - אלו עוברין דף מט עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hn sc migqt(iying meil)

ìa÷úî Bðéàå.mirneyl §¥¦§©¥
.íëç ãéîìz úa àOéå Bì LiM äî ìk íãà øBkîé íìBòì ,ïðaø eðz̈©¨¨§¨¦§¨¨¨©¤¤§¦¨©©§¦¨¨

m`øBcä éìBãb úa àOé ,íëç ãéîìz úa àöî àìdyrn iyp` - Ÿ¨¨©©§¦¨¨¦¨©§¥©
m` ,zecina mixzkene dlrna minqxetnd ,miwicveúa àöî àìŸ¨¨©

,úBiñðk éLàø úa àOé ,øBcä éìBãbzecin ilra md s`y §¥©¦¨©¨¥§¥¦
m` ,zelrn zvwa mixzkeneàöî àìúa àOé ,úBiñðk éLàø úa Ÿ¨¨©¨¥§¥¦¦¨©

,ä÷ãö éàabm`e ,mipn`pe miaeh mdy,ä÷ãö éàab úa àöî àì ©¨¥§¨¨Ÿ¨¨©©¨¥§¨¨
å ,úB÷Bðéz éãnìî úa àOémipt meyaéðtî ,õøàä énò úa àOé àì ¦¨©§©§¥¦§Ÿ¦¨©©¥¨¨¤¦§¥

ïäLk miaygp zevx`d inry -ïäéúBLðe ,õ÷Lk zeaygp,õøL ¤¥¤¤§¥¤¤¤
,zeevna zexidf opi`yøîBà àeä ïäéúBða ìòå(`k fk mixac),øeøà' §©§¥¤¥¨
,'äîäa ìk íò áëBLzeaiyg z` oiadl al mdl oi`y oeiky ¥¦¨§¥¨

.dndal zenec od ixd ,dxezd
:zevx` inr iabl zeziixa dnk `xnbd d`ian dzréaø ,àéðz©§¨©¦

øîàpL ,(äîäa) øNa ìBëàì øeñà õøàä íò ,øîBà(en `i `xwie), ¥©¨¨¤¨¤¡¨¨§¥¨¤¤¡©
.'óBòäå äîäaä úøBz úàæ'dnda'l 'zxez' dxezd dknqy dnne Ÿ©©§¥¨§¨

,`ziixad zyxec ,'sereøNa ìBëàì øzeî ,äøBza ÷ñBòä ìkŸ¨¥©¨¨¤¡§©
.óBòå äîäa øNa ìBëàì øeñà ,äøBza ÷ñBò BðéàL ìëå ,óBòå äîäa§¥¨¨§Ÿ¤¥¥©¨¨¤¡§©§¥¨¨

BøçBðì øzeî ,õøàä íò ,øæòìà éaø øîàekxe`l erxewl - ¨©©¦¤§¨¨©¨¨¤¨§£
dfgd cre eixigpnúaMa úBéäì ìçL íéøetékä íBéaBì eøîà . §©¦¦¤¨¦§©©¨¨§

åéãéîìz,xfrl` iaxlì' øBîà ,éaø'BèçBL.'exgepl' `le,ïäì øîà ©§¦¨©¦¡§£¨©¨¤
äëøa ïeòè äæ,'dhigyd lr' zkxa dperh dhigy -ïeòè Bðéà äæå ¤¨§¨¨§¤¥¨

äëøa`idy dxigp oeyl izhwp okle ,dkxa dperh dpi` dxigpe - §¨¨
.dhigyn xzei diefa

øîàpL ,Cøca Bnò úBeìúäì øeñà ,õøàä íò ,øæòìà éaø øîàiabl ¨©©¦¤§¨¨©¨¨¤¨§¦§©¦©¤¤¤¤¡©
dxezd cenil(k l mixac),éiç àéä ék'éîé CøBàå E,'Edxezdy ixd ¦¦©¤§¤¨¤

ux`d mry oeikne ,mc`d iig `id,ñç àì åéiç ìòz` gipdy ©©¨Ÿ¨
,ok m` ,eiig `idy dxezd cenilïkL ìk àì Bøéáç éiç ìò`ly ©©¥£¥Ÿ¨¤¥

.jxca epbxdi `ny yeygl yie ,qegi
BòøB÷ì øzeî ,õøàä íò ,ïðçBé éaø øîà ,éðîçð øa ìàeîL éaø øîà̈©©¦§¥©©§¨¦¨©©¦¨¨©¨¨¤¨§§

mipylâck.zleepn dzin `idy ,bc mirxewy jxck -éaø øîà ©¨¨©©¦
e ,÷çöé øa ìàeîLerxew,Babî,d`etx dl oi`y dkn `idy §¥©¦§¨¦©

.xzei zeigl leki epi`y
ãéîìz éì ïzé éî' ,ézøîà õøàä íò éúééäLk ,àáé÷ò éaø øîà ,àéðz©§¨¨©©¦£¦¨§¤¨¦¦©¨¨¤¨©§¦¦¦¥¦©§¦

øBîà ,éaø ,åéãéîìz Bì eøîà .'øBîçk epëMðàå íëçepkyp`e' ¨¨©£©§¤©£¨§©§¦¨©¦¡
ïäì øîà .'áìkky meyn ,'xengk epkyp`' izxn` ,`aiwr iaxäæ ©¤¤¨©¨¤¤

xengd -äæå ,íöò øáBLå CLBðalkde -.íöò øáBL Bðéàå CLBð ¥§¥¤¤§¤¥§¥¥¤¤
àéOnä ìk ,øîBà øéàî éaø äéä ,àéðzz`,õøàä íòì Bzaixd ©§¨¨¨©¦¥¦¥¨©©¦¦§©¨¨¤

df.éøà éðôì dçépîe dúôBk eléàk:eixac z` xi`n iax x`anäî §¦§¨©¦¨¦§¥£¦¨
ñøBc éøàetxh z`ìëBàå,zeniy cr oiznn epi`e ,cinBì ïéàå £¦¥§¥§¥

íéðt úLBa,jka yea epi`e -äkî õøàä íò óà,ezy` z` eicia ¤¨¦©©¨¨¤©¤
ecin,ìòBá,qiitzzy cr oiznn epi`eíéðt úLBa Bì ïéàåepi`e - ¥§¥¤¨¦

.jka yea
ïzîe àOîì íäì ïéëéøö eðà àìîìéà ,øîBà øæòéìà éaø ,àéðz- ©§¨©¦¡¦¤¤¥¦§¨¥¨§¦¦¨¤§©¨©¨

migieexn eid `le ,mzxfre mdizepefn z` mikixv epiid `l eli`
,jk ici lr epzi`n ux`d inr.eðúBà ïéâøBä eéä̈§¦¨

,õøàä íò éðôì äøBza ÷ñBòä ìk ,àéiç éaø àðzdf ixdeléàk ¨¨©¦¦¨¨¨¥©¨¦§¥©¨¨¤§¦
Búñeøà ìòBaux`d mr ly,åéðôazaygp dxezdy meyn ¥£¨§¨¨

epi`y jka eyiian eipta dxez cnelde ,ux`d mr ly ezqex`k
,dxeza wqerøîàpL(c bl mixac),äLøBî äLî eðì äeö äøBz' ¤¤¡©¨¦¨¨Ÿ¤¨¨
,'awri zNdw'äñøBàî' àlà ,'äLøBî' éø÷z ìàzaygp dxezdy §¦©©£Ÿ©¦§¥¨¨¤¨§¨¨

.df llka zevx` inr s`e ,awri zlidw lkl dqxe`nk
:df oipra sqep xn`nãéîìúì õøàä énò ïéàðBOL äàðN äìBãb§¨¦§¨¤§¦©¥¨¨¤§©§¦

ïäéúBLðe ,ìàøNé úà íéáëBë éãáBò ïéàðBOL äàðOî øúBé ,íëç̈¨¥¦¦§¨¤§¦§¥¨¦¤¦§¨¥§¥¤
minkg icinlz mi`pey ,zevx`d inr lyïäî øúBéinrn - ¥¥¤

.mnvr zevx`d
,àðzy inLøéôe äðLminkg icinlz dnk rceie ,dxez ixacn ¨¨¨¨¥©

ez`py ,mdipira md milty dnke ,zevx`d inr z` mipbn
dlecb minkg icinlzlïlekî øúBé,l`xyil mixkpd z`pyn - ¥¦¨

.zevx` inr ly mdizeyp z`pyn s`e ,zevx` inr z`pyne
úeãò ïäì ïéøñBî ïéà ,õøàä énòa eøîàð íéøác äML ,ïðaø eðz- ¨©¨¨¦¨§¨¦¤¤§§©¥¨¨¤¥§¦¨¤¥

eilr cirdl elkeiy ick edylk xac renyl mze` mipnfn oi`
,oic zia ipta jk xg`,úeãò epnî ïéìa÷î ïéàåceyg `edy iptn §¥§©§¦¦¤¥

,lfbd lre dreayd lrãBñ ïäì ïélâî ïéàåmeyn ,xzq xac lk - §¥§©¦¨¤

,mirceiy dn z` miaxl milbne likx ikled mdyïúBà ïépîî ïéàå§¥§©¦¨
eidiyñeôBøèBtàgwtl mipenn -ìòiqkpíéîBúéä,miphwd ©§©©§¦

,daipbd lre lfbd lr ceygy iptn ,mda lthleåmb df mrhnïéà §¥
ïúBà ïépîîeidiyñeôBøèBtàgwtl mipenn -ä÷ãö ìL äte÷ ìò §©¦¨©§©¨¤§¨¨
,da lthle,Cøca ïänò ïéeìúî ïéàå`ny yeygl yiy meyn §¥¦§©¦¦¨¤©¤¤

.epbxdiBúãéáà ìò ïéæéøëî ïéà óà ,íéøîBà Léå,ux`d mr ly §¥§¦©¥©§¦¦©£¥¨
xn`py meyn(b ak mixac)li`ede ,'Lig` zca` lkl dUrY oke'§¥©£¤§¨£¥©¨¦

lheny itk bdep epi` ixdy ,jnr dyrn dyer epi` ux`d mre
.'jig`' llka aygp epi` ,l`xyi mr lr

:`nw `pz ixac z` zx`an `xnbdàn÷ àpúåmifixkny xaeqd §©¨©¨
c meyn `ed enrh ,ux`d mr ly ezcia` lrdépéî ÷éôðc ïéðîæ¦§¦§¨¦¦¥

déì ìéëàå àéìòî àòøæmipa ux`d mr eze`n e`vii mizrly - ©§¨§©§¨§¨¦¥
enk ,eiqkp z` seqal elawi mde ,miaehe mixykøîàpL(fi fk aei`) ¤¤¡©

'Laìé ÷écöå ïéëé'.myali wicvd seqal j` ,eicba oiki ryxd - ¨¦§©¦¦§¨
ribdl cizr dfy okziy meyn ,ezcia` lr fixkdl yi ok zngne

.mixykd eipal
xkfpe 'eke epa z` lenle egqt z` hegyl jledd :epzpyna epipy
,ezevnl xefgle xrale xefgl leki m` ,ezia jeza ung el yiy

,'eke xraie xefgiàöiL éî ïëåxya ecia yiy xkfpe milyexin §¥¦¤¨¨
ycew,'åëåod dnk cre ,dkxrnd ivrn dxiad iptl etxeye xfeg

dfe df ,xne` dcedi iax ,dviaka dfe df ,xne` xi`n iax ,oixfeg
.dviaka unge ,zifka ycew xya ,mixne` minkge ,zifka

,epzpyna dcedi iaxe xi`n iax ixacn dxizq dywn `xnbd
:`xnbd dywn .zxg` dpyna mdixaclàøîéîìozip m`d - §¥§¨

,`ed epzpyna dcedi iaxe xi`n iax ly mzwelgn mrhy xnel
áéLçc àeä äöéak øáñ øéàî éaøc`ed dviak xeriy `weecy - §©¦¥¦¨©©¥¨©£¦

,jkn zegt `le ,aeyg xeriyøáñ äãeäé éaøåxeriyénð úéfk §©¦§¨¨©©©¦©¦
áéLç.`ed aeyg xeriy mb -éäðéîøejk lr zeywdl yi ixde - £¦§¦§¦

zekxaa epipyy dnn(.dn),oenif aeig oiprlïéðnæî ïä änk ãò- ©©¨¥§©§¦
,oenifa eaiigzie cgi miyp` dyly elk`iy dlik`d xeriy edn

,envrl cg` lk jxale wlgdl mi`yx eidi `leúéfk ãòm` - ©©©¦
,oenifa miaiig ,zifk cgi elk`äöéak ãò øîBà äãeäé éaøåwx - §©¦§¨¥©©¥¨

dpyn mzqe li`ede .oenifa miaiig ,dviak xeriy cgi elk` m`
xeriy `ed zifk s` xi`n iaxly x`ean ok m` ,xi`n iaxk
jetd dfe ,aeyg xeriy `ed dviak wx dcedi iaxle ,aeyg

.epzpyna x`eandn
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äëøa ïeòè äæ,'dhigyd lr' zkxa dperh dhigy -ïeòè Bðéà äæå ¤¨§¨¨§¤¥¨

äëøa`idy dxigp oeyl izhwp okle ,dkxa dperh dpi` dxigpe - §¨¨
.dhigyn xzei diefa

øîàpL ,Cøca Bnò úBeìúäì øeñà ,õøàä íò ,øæòìà éaø øîàiabl ¨©©¦¤§¨¨©¨¨¤¨§¦§©¦©¤¤¤¤¡©
dxezd cenil(k l mixac),éiç àéä ék'éîé CøBàå E,'Edxezdy ixd ¦¦©¤§¤¨¤

ux`d mry oeikne ,mc`d iig `id,ñç àì åéiç ìòz` gipdy ©©¨Ÿ¨
,ok m` ,eiig `idy dxezd cenilïkL ìk àì Bøéáç éiç ìò`ly ©©¥£¥Ÿ¨¤¥

.jxca epbxdi `ny yeygl yie ,qegi
BòøB÷ì øzeî ,õøàä íò ,ïðçBé éaø øîà ,éðîçð øa ìàeîL éaø øîà̈©©¦§¥©©§¨¦¨©©¦¨¨©¨¨¤¨§§

mipylâck.zleepn dzin `idy ,bc mirxewy jxck -éaø øîà ©¨¨©©¦
e ,÷çöé øa ìàeîLerxew,Babî,d`etx dl oi`y dkn `idy §¥©¦§¨¦©

.xzei zeigl leki epi`y
ãéîìz éì ïzé éî' ,ézøîà õøàä íò éúééäLk ,àáé÷ò éaø øîà ,àéðz©§¨¨©©¦£¦¨§¤¨¦¦©¨¨¤¨©§¦¦¦¥¦©§¦

øBîà ,éaø ,åéãéîìz Bì eøîà .'øBîçk epëMðàå íëçepkyp`e' ¨¨©£©§¤©£¨§©§¦¨©¦¡
ïäì øîà .'áìkky meyn ,'xengk epkyp`' izxn` ,`aiwr iaxäæ ©¤¤¨©¨¤¤

xengd -äæå ,íöò øáBLå CLBðalkde -.íöò øáBL Bðéàå CLBð ¥§¥¤¤§¤¥§¥¥¤¤
àéOnä ìk ,øîBà øéàî éaø äéä ,àéðzz`,õøàä íòì Bzaixd ©§¨¨¨©¦¥¦¥¨©©¦¦§©¨¨¤

df.éøà éðôì dçépîe dúôBk eléàk:eixac z` xi`n iax x`anäî §¦§¨©¦¨¦§¥£¦¨
ñøBc éøàetxh z`ìëBàå,zeniy cr oiznn epi`e ,cinBì ïéàå £¦¥§¥§¥

íéðt úLBa,jka yea epi`e -äkî õøàä íò óà,ezy` z` eicia ¤¨¦©©¨¨¤©¤
ecin,ìòBá,qiitzzy cr oiznn epi`eíéðt úLBa Bì ïéàåepi`e - ¥§¥¤¨¦

.jka yea
ïzîe àOîì íäì ïéëéøö eðà àìîìéà ,øîBà øæòéìà éaø ,àéðz- ©§¨©¦¡¦¤¤¥¦§¨¥¨§¦¦¨¤§©¨©¨

migieexn eid `le ,mzxfre mdizepefn z` mikixv epiid `l eli`
,jk ici lr epzi`n ux`d inr.eðúBà ïéâøBä eéä̈§¦¨

,õøàä íò éðôì äøBza ÷ñBòä ìk ,àéiç éaø àðzdf ixdeléàk ¨¨©¦¦¨¨¨¥©¨¦§¥©¨¨¤§¦
Búñeøà ìòBaux`d mr ly,åéðôazaygp dxezdy meyn ¥£¨§¨¨

epi`y jka eyiian eipta dxez cnelde ,ux`d mr ly ezqex`k
,dxeza wqerøîàpL(c bl mixac),äLøBî äLî eðì äeö äøBz' ¤¤¡©¨¦¨¨Ÿ¤¨¨
,'awri zNdw'äñøBàî' àlà ,'äLøBî' éø÷z ìàzaygp dxezdy §¦©©£Ÿ©¦§¥¨¨¤¨§¨¨

.df llka zevx` inr s`e ,awri zlidw lkl dqxe`nk
:df oipra sqep xn`nãéîìúì õøàä énò ïéàðBOL äàðN äìBãb§¨¦§¨¤§¦©¥¨¨¤§©§¦

ïäéúBLðe ,ìàøNé úà íéáëBë éãáBò ïéàðBOL äàðOî øúBé ,íëç̈¨¥¦¦§¨¤§¦§¥¨¦¤¦§¨¥§¥¤
minkg icinlz mi`pey ,zevx`d inr lyïäî øúBéinrn - ¥¥¤

.mnvr zevx`d
,àðzy inLøéôe äðLminkg icinlz dnk rceie ,dxez ixacn ¨¨¨¨¥©

ez`py ,mdipira md milty dnke ,zevx`d inr z` mipbn
dlecb minkg icinlzlïlekî øúBé,l`xyil mixkpd z`pyn - ¥¦¨

.zevx` inr ly mdizeyp z`pyn s`e ,zevx` inr z`pyne
úeãò ïäì ïéøñBî ïéà ,õøàä énòa eøîàð íéøác äML ,ïðaø eðz- ¨©¨¨¦¨§¨¦¤¤§§©¥¨¨¤¥§¦¨¤¥

eilr cirdl elkeiy ick edylk xac renyl mze` mipnfn oi`
,oic zia ipta jk xg`,úeãò epnî ïéìa÷î ïéàåceyg `edy iptn §¥§©§¦¦¤¥

,lfbd lre dreayd lrãBñ ïäì ïélâî ïéàåmeyn ,xzq xac lk - §¥§©¦¨¤

,mirceiy dn z` miaxl milbne likx ikled mdyïúBà ïépîî ïéàå§¥§©¦¨
eidiyñeôBøèBtàgwtl mipenn -ìòiqkpíéîBúéä,miphwd ©§©©§¦

,daipbd lre lfbd lr ceygy iptn ,mda lthleåmb df mrhnïéà §¥
ïúBà ïépîîeidiyñeôBøèBtàgwtl mipenn -ä÷ãö ìL äte÷ ìò §©¦¨©§©¨¤§¨¨
,da lthle,Cøca ïänò ïéeìúî ïéàå`ny yeygl yiy meyn §¥¦§©¦¦¨¤©¤¤

.epbxdiBúãéáà ìò ïéæéøëî ïéà óà ,íéøîBà Léå,ux`d mr ly §¥§¦©¥©§¦¦©£¥¨
xn`py meyn(b ak mixac)li`ede ,'Lig` zca` lkl dUrY oke'§¥©£¤§¨£¥©¨¦

lheny itk bdep epi` ixdy ,jnr dyrn dyer epi` ux`d mre
.'jig`' llka aygp epi` ,l`xyi mr lr

:`nw `pz ixac z` zx`an `xnbdàn÷ àpúåmifixkny xaeqd §©¨©¨
c meyn `ed enrh ,ux`d mr ly ezcia` lrdépéî ÷éôðc ïéðîæ¦§¦§¨¦¦¥

déì ìéëàå àéìòî àòøæmipa ux`d mr eze`n e`vii mizrly - ©§¨§©§¨§¨¦¥
enk ,eiqkp z` seqal elawi mde ,miaehe mixykøîàpL(fi fk aei`) ¤¤¡©

'Laìé ÷écöå ïéëé'.myali wicvd seqal j` ,eicba oiki ryxd - ¨¦§©¦¦§¨
ribdl cizr dfy okziy meyn ,ezcia` lr fixkdl yi ok zngne

.mixykd eipal
xkfpe 'eke epa z` lenle egqt z` hegyl jledd :epzpyna epipy
,ezevnl xefgle xrale xefgl leki m` ,ezia jeza ung el yiy

,'eke xraie xefgiàöiL éî ïëåxya ecia yiy xkfpe milyexin §¥¦¤¨¨
ycew,'åëåod dnk cre ,dkxrnd ivrn dxiad iptl etxeye xfeg

dfe df ,xne` dcedi iax ,dviaka dfe df ,xne` xi`n iax ,oixfeg
.dviaka unge ,zifka ycew xya ,mixne` minkge ,zifka

,epzpyna dcedi iaxe xi`n iax ixacn dxizq dywn `xnbd
:`xnbd dywn .zxg` dpyna mdixaclàøîéîìozip m`d - §¥§¨

,`ed epzpyna dcedi iaxe xi`n iax ly mzwelgn mrhy xnel
áéLçc àeä äöéak øáñ øéàî éaøc`ed dviak xeriy `weecy - §©¦¥¦¨©©¥¨©£¦

,jkn zegt `le ,aeyg xeriyøáñ äãeäé éaøåxeriyénð úéfk §©¦§¨¨©©©¦©¦
áéLç.`ed aeyg xeriy mb -éäðéîøejk lr zeywdl yi ixde - £¦§¦§¦

zekxaa epipyy dnn(.dn),oenif aeig oiprlïéðnæî ïä änk ãò- ©©¨¥§©§¦
,oenifa eaiigzie cgi miyp` dyly elk`iy dlik`d xeriy edn

,envrl cg` lk jxale wlgdl mi`yx eidi `leúéfk ãòm` - ©©©¦
,oenifa miaiig ,zifk cgi elk`äöéak ãò øîBà äãeäé éaøåwx - §©¦§¨¥©©¥¨

dpyn mzqe li`ede .oenifa miaiig ,dviak xeriy cgi elk` m`
xeriy `ed zifk s` xi`n iaxly x`ean ok m` ,xi`n iaxk
jetd dfe ,aeyg xeriy `ed dviak wx dcedi iaxle ,aeyg

.epzpyna x`eandn
:`xnbd zvxznähéMä úôìçeî ,ïðçBé éaø øîàxciqy `pzd - ¨©©¦¨¨§¤¤©¦¨

xi`n iax mlerle ,ezhiy silgde drh ,oenif iabl zeipynd z`
xaeq dcedi iaxe ,dviak lk` m` `weec oenifa miaiigy xaeq

.epzpyna x`eank ,zifk wx lk` m` s` oenifa miaiigy
:xg` uexiz `xnbd zvxznCeôéú àì íìBòì ,øîà ééaàoi` - ©©¥¨©§¨Ÿ¥

ayiil yie ,oenif iabl dcedi iaxe xi`n iax ixac z` jetdl
xeriyd edn dcedi iaxe xi`n iax ewlgp `ly ,xg` ote`a

`l` ,aeygdíúäoenif iabl ,[my-]éâéìt éàø÷aiax ewlgp - ¨¨¦§¨¥§¦¦
xn`py weqtd z` yexcl yi cvik dcedi iaxe xi`n(i g mixac)

ux`d lr Lidl` 'd z` YkxaE YraUe Ylk`e' ,oefnd zkxa iabl§¨©§¨§¨¨§¨¥©§¨¤¡Ÿ¤©¨¨¤
eli`e ,'Kl ozp xW` daHdàëäung xerial dxfg iabl ,o`k - ©Ÿ¨£¤¨©¨¨¨

,milyexia miycw ztixyleéâéìt àøáña,iia` x`an .ewlgp - ¦§¨¨§¦¦
éâéìt éàø÷a íúädn z` yexcl yi cvik ewlgp oenif iabl - ¨¨¦§¨¥§¦¦

,'zraye zlk`e' weqta xn`py,äìéëà Bæ 'zìëàå' ,øáñ øéàî éaø©¦¥¦¨©§¨©§¨£¦¨
,äiúL Bæ 'zòáNå'zkxaa aiigzn dzye lk`y mc` ,xnelk §¨¨§¨§¦¨

,oefndäìéëàå`idy rnyn ,weqta dxkfedyéfëaäãeäé éaøå ,ú ©£¦¨§©©¦§©¦§¨
,øáñxn`py dnny,'zòáNå zìëàå'zkxa aeig oi`y yexcl yi ¨©§¨©§¨§¨¨§¨

lr `l` oefndBæ Bæéàå ,äòéáN da LiL äìéëàly dxeriy edn - £¦¨¤¤¨§¦¨§¥
,driay da yiy dlik`.äöéaëaeli`eéâéìt àøáña àëäo`k - §©¥¨¨¨¦§¨¨§¦¦

,`xaqa dcedi iaxe xi`n iax ewlgp ,dxfg xeriy iabl epzpyna
ewlgp ,milyexia dtxeyle xefgl jixvy epwiz minkge li`edy

,mzpwza minkg eze` eeyd oic dfi`lBúøæç ,øáñ øéàî éaøc§©¦¥¦¨©£¨¨
Búàîeèkdxfgd xeriy z` minkg eeydy xnel xazqn - §§¨

,milke` z`neh xeriyläöéaëa Búøæç óà ,äöéaëa Búàîeh äî©§¨§©¥¨©£¨¨§©¥¨
jk ,milke` z`neh `nhl aeyg xeriy `ed dviaky myk -

.dxfg oiprl aeyg df xeriy `diy minkg epwiz,øáñ äãeäé éaøå§©¦§¨¨©
Búøæç£¨¨
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xcde"קכח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr p sc migqt(iyiy meil)

Bøeqéàkung meyn ezlik` xeqi` xeriyk `ed dxfgd xeriy - §¦
,milyexil uegn `viy ycew xya meyn e`óà úéfëa Bøeqéà äî̈¦§©©¦©

úéfëa Búøæçminkg epwiz jk ,zifka `ed mdixeqi`y myk - £¨¨§©©¦
.dxfg oiprl aeyg df xeriy `diy

xyae ung iabl dxfgd xeriya zewelgn yly epzpyna epipy
:ziriax drc dzr d`ian `xnbd .ycewdàéðz,`ziixaaéaø ©§¨©¦

äæå äæ ,øîBà ïúð`ed ,dxfg oiprl ycewd xyae ung xeriy - ¨¨¥¤¨¤
,íéöéa ézLk.xefgl jixv epi` ,jkn zegt lr la`Bì eãBä àìå ¦§¥¥¦§Ÿ

.íéîëç£¨¦
de ,milyexia `xnbd dwqry oeikn`veid ly epic dn x`az

dnk `xnbd dzr d`ian ,ycew xya ecia yiy xkfpe milyexin
jexa yecwdy xkfen mkezay ,dixkf xtqa miweqt ly zeyxc
z`eapa xn`p :milyexi ly dizeleab z` aigxdl cizr `ed

minid zixg` iabl dixkf(e ci dixkf),àeää íBia äéäå'`ea meia - §¨¨©©
,milyexi lr beb.'ïBàt÷å úBø÷é øBà äéäé àì:`xnbd zl`eyéàî Ÿ¦§¤§¨§¦¨©

dpeekd dn -.'ïBàt÷å úBø÷é':`xnbd zx`anäæ ,øæòìà éaø øîà §¨§¦¨¨©©¦¤§¨¨¤
øBàdngd,äfä íìBòa ø÷iLdxe`e dzxeaba dxi`n `idyk ¤¨¨¨¨©¤

,lecbéeô÷ålw didie -,àaä íìBòìlecb xe` ea didiy meyn §¨¨¨©¨
didi `l ,milyexi lr beb `ea meiay ,xnel weqtd zpeeke ,xzei

.xzei lecb xe` didi `l` ,dfd mlera xwiy dng xe`
:xg` xe`ia `xnbd zx`an,øîà ïðçBé éaø,'oe`twe zexwi'elà ©¦¨¨¨©¥

zekldäàå íéòâðúBì,zexengdïéø÷iLmirepny -ïäipan §¨¦§¨¢¤§¨¦¥
miiyew zngn mc`dïééeô÷e ,äfä íìBòamiievne milwe -ïälkl ¨¨©¤§¦¥

.àaä íìBòì̈¨©¨
:sqep xe`ia `xnbd zx`aníãà éða elà ,øîà éåì ïa òLBäé éaøå§©¦§ª©¤¥¦¨©¥§¥¨¨

,mewnl miaeh mpi`e ,mixiyrïéø÷iLmiaeyge,äfä íìBòa ïä ¤§¨¦¥¨¨©¤
.àaä íìBòì ïä ïééeô÷e§¦¥¨¨©¨

:iel oa ryedi iax ixacl reiq `xnbd d`ianàä ékeze`k - ¦¨
dyrnìç éåì ïa òLBäé éaøc déøa óñBé áøcãéâðúéàå Ldlg - §©¥§¥§©¦§ª©¤¥¦£©§¦§§¦

,egex dgxteøãä ék,xxerzde xfg xy`k -deáà déì øîà- ¦£©¨©¥£©
,eia` iel oa ryedi iax eze` l`yúéæç éàîmlera zi`x dn - ©£¦

,jznyp dgxtyk oeilrddéì øîà,epa sqei ax el aiyd -íìBò ¨©¥¨
íéðBéìò ,éúéàø Ceôäeid ,mxyer zngn dfd mlera miaeygd - ¨¨¦¦¤§¦

myíéðBzçúå ,ähîìmy mizi`x ,epipia milty mdy miiprde - §©¨§©§¦
äìòîìBì øîà .,iel oa ryedi iaxúéàø øeøa íìBò ,éðadn - §©§¨¨©§¦¨¨¨¦¨

.zn`d `ed ,my zi`xy
:iel oa ryedi iax eze` l`yíúä éëéä ïðàåicinlz ,ep`e - ©£©¥¦¨¨

:epa sqei ax el aiyd .my epzeaiyg cvik ,minkgdéëéä ék¦¥¦
àëä ïðà eúéàc,o`k micakpe miaeyg ep`y myk -ïðéúéà éëä §¦£©¨¨¨¦¦¦©

íúä.my micakpe miaeyg ep` jk - ¨¨
:egex dgxtyk rnyy zetqep zereny siqen sqei axézòîLå§¨©§¦

íéøîBà eéäL,myBãéa Bãeîìúå ïàëì àaL éî éøLàlra qxby - ¤¨§¦©§¥¦¤¨§¨§©§§¨
.enr ecenlze dfd mlerdn xhtp ik ,ecenlz z` dt

íéøîBà eéäL ézòîLå,myúeëìî éâeøäici lr ebxdpy el` - §¨©§¦¤¨§¦£¥©§
,myd yeciw lr zeklnd.ïúvéçîa ãBîòì ìBëé íãà ïéàdpc ¥¨¨¨©£¦§¦¨¨

:`xnbd(ïàîå)eäðéð [ïàî]mzlrny zekln ibexd mze` md in - ©¦§
.mzvigna cenrl leki mc` oi`y mdilr xn`py ,jk lk dlecb

àîéìéàl dpeekdy xn`p m` -åéøéáçå àáé÷ò éaøibexd zxyrn ¦¥¨©¦£¦¨©£¥¨
wx `id mzlrn ike ,myd yeciw lr ebxdpy ,zeklnéâeøä íeMî¦£¥

àì eúå úeëìîmiwicv eid md ixd ,zxg` dlrn cer mda oi`e - ©§§Ÿ
.miaeh miyrn ilraeàlàl `id dpeekdãeì éâeøäqepilel - ¤¨£¥

za d`vnpy .cela ryxd qepiixeh ici lr ebxdpy mig` ,qette
cinydl dxifb dxfbp ok zngne ,dbxd in rcep `le ,dbexd jln
z` mnvr lr elaiwe elld mig`d ecnre ,l`xyi llk z`

.mebxde ,dzbixd
:dixkf z`eap jynda exn`py miweqtd z` x`al `xnbd zxfeg

minid zixg` iabl dixkf z`eap jynda xn`p(k ci dixkf),íBia'©
,'äì Lã÷ ñeqä úBlöî ìò äéäé àeää'd ziaA zFxiQd dide ©¦§¤©§¦©Ÿ¤©§¨¨©¦§¥

:`xnbd zl`ey .'gAfOd iptl miwxfOMéàîdpeekd dn -úBlöî' ©¦§¨¦¦§¥©¦§¥©©§¦
.'ñeqä:`xnbd zx`anCeøa LBãwä ãéúò ,éåì ïa òLBäé éaø øîà ©¨©©¦§ª©¤¥¦¨¦©¨¨

éñBäì àeäíéìLeøé ìò ó,milyexi xird z` aigxdl -ãòdry §¦©§¨©¦©
ìévîe õø ñeqäLdf onfay ,meid zivgn qeqd zvexn xeriyk - ¤©¨©¦

cizrl ,xnelk .eizgz qeqd lve ,riwxd rvn`a zcner dngd
dvege xird zenegn milyexi z` `ed jexa yecwd aigxi `eal

.meid zevga ezvexna qeq ribn eay mewn cr ,dl
:xg` xe`ia `xnbd d`ian,øîà øæòìà éaø`id weqtd zpeek ©¦¤§¨¨¨©

`eal cizrlyúBléöî ìkmipenrt -åéðéò ïéa ñeqì ïéìBzLiepl ¨§¦¤¦©¥¥¨
,ywywle'äì Lã÷ äéäé.ycwnl l`xyi mze` eacpi - ¦§¤Ÿ¤©

:sqep xe`ia `xnbd d`ian,øîà ïðçBé éaøå`id weqtd zpeek §©¦¨¨¨©
`eal cizrlyìàøNé ïéææBaL äféa ìkcg` meiañeqäL äòL ãò ¨¦¨¤§¦¦§¨¥©¨¨¤©

ìévîe õø,eizgz qeqd lv f`y ,meid zevg cr -'äì Lã÷ äéäé ¨©¦¦§¤Ÿ¤©
.ycwnl dacp l`xyi me`iai -

dywn .xfrl` iaxe iel oa ryedi iax ixac lr dywn `xnbd
:`xnbdøîàc ïàîì àîìLaxaeqy in itl oaen weqtd - ¦§¨¨§©§¨©

eyexityeææaL äféa ìkmiffeay -áéúëc eðééä ,ìàøNéjkl - ¨¦¨¤¨§¦§¨¥©§¦§¦
xn`p(my),weqtd jyndaéðôì íé÷øænk 'ä úéáa úåøéqä äéäå'§¨¨©¦Ÿ§¥©¦§¨¦¦§¥

,'çaænämigafd leyiale ,oycd z`vedl mixiqd mby ,xnelk ©¦§¥©
.dlecb dfia didzy meyn ,miwxfnd enk adfne sqkn eidiàlà¤¨

ðäa øîàc ïàîìézøz Cxfrl` iaxe iel oa ryedi iaxl la` - §©§¨©§¨¨©§¥
,mixg`d mipte`d ipya weqtd z` eyxityéàîdpeekd dn - ©

weqtd jynda'ä úéáa úBøéqä äéäå'.'gafnd iptl miwxfnk §¨¨©¦§¥
:`xnbd zvxznøîà÷ éúéøçà àúléîzligzl xeyw df oi` - ¦§¨©£¦¦¨¨©

,dycg dxeya ef ixd `l` ,weqtdéøzòúîcexyrziy -,ìàøNé §¦§©§¦¦§¨¥
éúééîe éácðúîemb eyrie ,ycwnl ax adfe sqk e`iaie eacpzie - ¦§©§¦©§¦

.miwxfnd enk adfe sqkn mixiqd
:ztqep `iyew `xnbd dywnøîàc ïàîì àîìLaoaen xacd - ¦§¨¨§©§¨©

l weqtd zpeeky xaeqy in itläféa,l`xyi miffeayáéúëc eðééä ¦¨©§¦§¦
jenqa(`k ci my),éðòðë äéäé àìå'xgeq -,'úBàáö 'ä úéáa ãBò §Ÿ¦§¤§©£¦§¥§¨

ly meynlecb xyer my didiy ,ycwd iqkpa xegql ekxhvi `
.dfiadnðä øîàc ïàîì àlàézøz Ciel oa ryedi iaxl la` - ¤¨§©§¨©¨¨©§¥

,mixg`d mipte`d ipya eyxity xfrl` iaxeäéäé àìå' éàî©§Ÿ¦§¤
,'éðòðëdlecb zexiyr lr xyan epi` weqtd mdixacl ixd §©£¦

:`xnbd zvxzn .ycwnl eacpziy,äéîøé éaø øîà'iprpk' zpeek ¨©©¦¦§§¨
,`idéðò ïàk ïéà.l`xyia zeipr `dz `l mini mze`ay - ¥¨¨¦

,xgeq `ed 'iprpk' opgei iax ixacly `xnbd dyxite li`ed
:`xnbd zl`ey .ok micnl oipn `xnbd zx`anïìðî 'éðòðë'e§©£¦§¨¨

øbz éø÷éàc:`xnbd daiyn .xgeq `xwp iprpky micnl oipn - §¦§¥©¨
áéúëc(a gl ziy`xa),éðòðk Léà úa äãeäé íL àøiå'rEW FnWE ¦§¦©©§¨§¨©¦§©£¦§©

.'dil` `aIe dgTIeàîéìéà ,'éðòðk' éàî`edy xn`p m` -éðòðk ©¦¨¤¨©¨Ÿ¥¤¨©§©£¦¦¥¨§©£¦
Lnîike ,orpk rxfn -øLôàyà àa÷çöé úà øéäæäå íäøá ©¨¤§¨¨©§¨¨§¦§¦¤¦§¨

dX` gTz `l' ,xfril` z` riayd ixdy ,ziprpk dy` zgwlnŸ¦©¦¨
'iprpMd zFpAn ipal(b ck ziy`xa)e ,,á÷òé úà øéäæäå ÷çöé àa`l' ¦§¦¦§©§©£¦¨¦§¨§¦§¦¤©£ŸŸ

'orpM zFpAn dX` gTz(` gk my),áéñðå ìéæà äãeäéå`ype jld - ¦©¦¨¦§§¨©¦¨¨¦§¨¦
.iprpkd zepan dy`,Lé÷ì ïa ïBòîL éaø øîà àlàxn`py dn ¤¨¨©©¦¦§¤¨¦

,'éðòðk Léà úa',eyexitàøbz àøáb úadi`xe .xgeq mc` za - ©¦§©£¦©©§¨©¨¨
,xacláéúëcxn`py -(g ai ryed),'äîøî éðæàî Bãéa ïòðk'mz` - ¦§¦§©©§¨Ÿ§¥¦§¨

,mkxyr lr mikneq ,xwy ipf`n mkciay mi`nxd mixgeqd
.htyne cqga mivtg mkpi`e
:ztqep di`x `xnbd d`ianàëäî àîéà úéòaéàådvxz m`e - §¦¨¥¥¨¥¨¨

xev xird oaxeg iabl xn`py ,o`kn di`x `iadl lkezbk diryi)

(g,dxihrOd xv lr z`f uri in' ,äéøçBñ øLàk miaygp,íéøN ¦¨©Ÿ©Ÿ©©£¦¨£¤£¤¨¨¦
äéðòðkk dixbz -.'õøà écaëð.xgeq oeyl `ed 'iprpk'y ixd ¦§¨¤¨¦§©¥¨¤

:minid zixg` iabl dixkf z`eap z` x`al dkiynn `xnbd
minid zixg` iabl dixkf z`eap jynda xn`p(h ci dixkf),äéäå'§¨¨

Bia ,õøàä ìk ìò Cìîì 'ä.'ãçà BîLe ãçà 'ä äéäé àeää ízl`ey §¤¤©¨¨¨¤©©¦§¤¤¨§¤¨
,'cg` 'd didi' `eal cizrly df weqta xn`p :`xnbdeèà ¦§¤¤¨¨

àeä ãçà åàì àðcéàäzvxzn .cg` `ed oi` dfd onfa ike - ©¦§¨¨¤¨
:`xnbd,àaä íìBòä äfä íìBòk àì ,àðéðç øa àçà éaø øîà̈©©¦£¨©£¦¨Ÿ¨¨©¤¨¨©¨

äfä íìBòä,zekxa ibeq ipy ea yiCeøa' ,øîBà úBáBè úBøBNa ìò ¨¨©¤©§¥¨
,'úîàä ïéic Ceøa' ,øîBà úBòø úBøBNa ìòå ,'áéènäå áBhäla` ©§©¥¦§©§¨¥¨©¨¨¡¤
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המשך בעמ' זלק

ezny in` cenr p sc ± iyily wxtmigqt
åøåñéàë,inp ycew xyae .ung ly Ðlqtpyn.dlik`a xeq` `veiaúåø÷é
ïåàô÷å`viy in oke" ipzwc ,dixry ze`ivia ,milyexia ixii`c icii` Ð

'ek "milyexin`ed jexa yecwd cizry onw xninl opirac ,`zyxt `da gzt Ð

.milyexi lr siqedlø÷éù øåàäæä íìåòá,dzxeaba dxi`n dngyk Ðdxe`e

lecbaeyg xe` eze` Ðxwiedly`di Ð

ietwixw lw xac lk .`ad mlerl lweietw

opinbxzn "lfxad svie" .mind lr sv Ð

`twe") "`lfxt.(e a miklníéø÷éù íãà éðá
.mewnl miaeh opi`e ,miaeyge mixiyr Ð

ãéâðúéà.egex dgxte ,reb Ðäèîì íéðåéìò
.milw izi`x miaeyg o`k eidy oze` Ðïðàå

ikid minkg icinlz Ðopizi`mzd?éâåøä
àì åúå úåëìîdlrn oda dzid `l Ð

eaygiy zxg`cala ef `l` dilr?éâåøä
ãåìlr onvr exqny eid mig` ipy Ð

ecedy ,l`xyi,jln za zbixd onvr lr

.l`xyi lk lr dze` oilihn eidyäòù ãò
ìéöîå õø ñåñäùxeriyk Ðqeqd zvexn

livn oeyle .meid ivg cr.eizgz elivy Ð

,oiccvl dhep dng meid zery lkylve

mc`dlvedhep dndaddngyk .ecivl

gxfnameid ivga la` .axrnl mc`d lv Ð

lk y`xa ,riwxd rvn`a zcner dng

,mc`dxikn iax yexita .eizgz qeqd lve

.iz`vn dkxal wicv xkfìëúåìéöîÐ

oilezy xnelkqeqloeyl ,ywywle iepl

") "mizlvn` minid ixac.(biùãå÷ äéäé
'äìeacpziy Ðl`xyiodizeacp.ycwnl

åæåáéù äæéá ìëìàøùémeia miebd on Ð

zevg cr cg`me`iaiy ,'dl ycew eidi Ð

.ycwnl dacpíé÷øæîë úåøéñäs` Ð

zexiqddfia my `dzy ,adf lye sqk ly eidi

.ycwdl daxíé÷øæîë úåøéñä äéäå éàî`d Ð

zelivna.i`d ilek ycwd `kil qeqd

éøúòúéîãìàøùéÐexyrzidxeyae .l`xyi

.`id zxg`éðòðëoixafb oikixv eidi `l Ð

my `diy itl ,ycwd iqkpa dxegq zeyrl

.dfiad on lecb xyerúà øéäæäå íäøáà àá
÷çöériaydy Ðxfril`ldy` gwz `l"

) "iprpkd zepan ipalziy`xa.(ckúà ÷çöéå
á÷òé) "orpk zepan dy` gwz `l" Ðmygk.(

áéèîäå áåèä åìåë.drx dxeya my oi`y Ð

à÷øéôá äéùøãéîìc"eic diixw Ði"drax`c

dinrhe diyxc ,zeize`miielzd.eaíìòì
áéúëoeyl ,e"ie xqg "mlrl iny df" Ð

.dnlrdíìòì éîù äæ áéúë.dnlrda Ð

.dnlrd `le diixw rnync ,"ixkf df" aizke

"iny df" azkc oeik :xg` oeyldfc `hiyt Ð

enya `l` `xwi j`id ,ixkf?áúëð éðàùë àì
my ,ecnil zeny ipy Ðdaizkd.diixwd mye

ïéøáåò åìà êìò ïøãä

íå÷î.úåöç ãò .åâäðù:meid ivgàìù
úåùòìdk`lna cexh `di `ly ick

.epyi `ly zewepiz liaya oigqt ilila dvn oitheg (.hw) `xza 'ta xn`ck xdn aqdl ick mei ceran gexhl devnc dlild jxevl dvn oewze gqtd zhigye evng xeria gkyie
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íå÷îh"i x`yn migqt iaxr `py i`n inlyexia yxtnc `"aix mya i"xe` ebdpy

meia dpyd zeni x`ya mzd xn`w cigi s`e jli`e zevgn gqtd onfc meyn

yxtne oaxw `iany cigi enk xeq` meid lk `di ok m` jixte dk`lna xeq` oaxw `iany

`wtpck zevg xg` `l` eaixwdl leki epi` gqt la` zixgyn aixwdl ie`xc meyn mzd

`edy cinz oaxw ok m` jixte miaxrd oian ol

xeq` mei lka `di mei lka axwe l`xyi lkl

on d`ived dxezdy cinz ip`y ipyne dk`lna

l`xyi lk m`e jpbc ztq`e aizkc llkd

mzd rnyne obc odl seq`i in milhae miayei

dfd onfa s`c d`xpe dxeq` `ziixe`cnc

:mlerl xeq` f` xq`py oeik daxwd `kilc
dyerd

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

úéfëa Bøeqéà äî ,Bøeqéàk¯,àéðz .úéfëa Búøæç óà §¦¨¦§©©¦©£¨¨§©©¦©§¨
Bì eãBä àìå ,íéöéá ézLk äæå äæ :øîBà ïúð éaø©¦¨©¥¤¨¤¦§¥¥¦§Ÿ
úBø÷é øBà äéäé àì àeää íBia äéäå" .íéîëç£¨¦§¨¨©©Ÿ¦§¤§¨
äæ :øæòìà éaø øîà ?"ïBàt÷å úBø÷é" éàî ."ïBàt÷å§¦¨©§¨§¦¨¨©©¦¤§¨¨¤
ïðçBé éaø .àaä íìBòì éeô÷å ,äfä íìBòa ø÷iL ,øBà¤¨¨¨¨©¤§¨¨¨©¨©¦¨¨
äfä íìBòa ïä ïéø÷iL ,úBìäàå íéòâð elà :øîà̈©¥§¨¦§¨¢¤§¨¦¥¨¨©¤

ïééeô÷e äfä íìBòa ïä ïéø÷iL ,íãà éða elà :øîà éåì ïa òLBäé éaøå .àaä íìBòì ïä ïééeô÷e§¦¥¨¨©¨§©¦§ª©¤¥¦¨©¥§¥¨¨¤§¨¦¥¨¨©¤§¦
ìç éåì ïa òLBäé éaøc déøa óñBé áøc àä ék .àaä íìBòì ïäøîà ,øãä ék .ãéâðúéàå L ¥¨¨©¨¦¨§©¥§¥§©¦§ª©¤¥¦£©§¦§§¦¦£©£©

øîà .äìòîì íéðBzçúå ähîì íéðBéìò ,éúéàø Ceôä íìBò :déì øîà ?úéæç éàî :deáà déì¥£©£¥£©¥¨¨¨¦¦¤§¦§©¨§©§¦§©§¨¨©
.íúä ïðéúéà éëä ,àëä ïðà eúéàc éëéä ék ?íúä éëéä ïðàå .úéàø øeøa íìBò ,éða :Bì§¦¨¨¨¦¨©£©¥¦¨¨¦¥¦§¦£©¨¨¨¦¦¦©¨¨
éâeøä :íéøîBà eéäL ézòîLå .Bãéa Bãeîìúå ïàëì àaL éî éøLà :íéøîBà eéäL ézòîLå§¨©§¦¤¨§¦©§¥¦¤¨§¨§©§§¨§¨©§¦¤¨§¦£¥

åéøéáçå àáé÷ò éaø àîéìéà ?eäðéð ïàîe .ïúvéçîa ãBîòì ìBëé íãà ïéà úeëìî¯íeMî ©§¥¨¨¨©£¦§¦¨¨©¦§¦¥¨©¦£¦¨©£¥¨¦
'äì Lã÷ ñeqä úBlöî ìò äéäé àeää íBia" .ãBì éâeøä :àlà ?àì eúå úeëìî éâeøäéàî " £¥©§§¨¤¨£¥©©¦§¤©§¦©Ÿ¤©©

éñBäì àeä Ceøa LBãwä ãéúò :éåì ïa òLBäé éaø øîà ?"ñeqä úBlöî"ãò ,íéìLeøé ìò ó §¦©¨©©¦§ª©¤¥¦¨¦©¨¨§¦©§¨©¦©
éaøå .'äì Lã÷ äéäé åéðéò ïéa ñeqì ïéìBzL úBléöî ìk :øîà øæòìà éaø .ìéöîe õø ñeqäL¤©¨¥¥©¦¤§¨¨¨©¨§¦¤¦©¥¥¨¦§¤Ÿ¤©§©¦

ìéöîe õø ñeqäL äòL ãò ìàøNé ïéææBaL äféa ìk :øîà ïðçBé¯àîìLa .'äì Lã÷ äéäé ¨¨¨©¨¦¨¤§¦¦§¨¥©¨¨¤©¨¥¥¦§¤Ÿ¤©¦§¨¨
ìàøNé eææaL äféa ìk øîàc ïàîì¯éðôì íé÷øænk 'ä úéáa úBøéqä äéäå" áéúëc eðééä §©§¨©¨¦¨¤¨§¦§¨¥©§¦§¦§¨¨©¦§¥©¦§¨¦¦§¥

ðäa øîàc ïàîì àlà ."çaænäézøz C¯'ä úéáa úBøéqä äéäå" éàîéúéøçà àúléî ?" ©¦§¥©¤¨§©§¨©§¨¨©§¥©§¨¨©¦§¥¦§¨©£¦¦
äféa øîàc ïàîì àîìLa .éúééîe éácðúîe ìàøNé éøzòúîc ,øîà÷¯àìå" áéúëc eðééä ¨¨©§¦§©§¦¦§¨¥¦§©§¦©§¦¦§¨¨§©§¨©¦¨©§¦§¦§Ÿ

ðä øîàc ïàîì àlà ."úBàáö 'ä úéáa ãBò éðòðk äéäéézøz C¯å" éàî?"éðòðk äéäé àì ¦§¤§©£¦§¥§¨¤¨§©§¨©¨¨©§¥©§Ÿ¦§¤§©£¦
øbz éø÷éàc ïìðî éðòðëe ."éðò ïàk ïéà" :äéîøé éaø øîà¯úa äãeäé íL àøiå" :áéúëc ¨©©¦¦§§¨¥¨¨¦§©£¦§¨©§¦§¥©¨¦§¦©©§¨§¨©

÷çöé àa ,÷çöé úà øéäæäå íäøáà àa øLôà Lnî éðòðk àîéìéà ?éðòðk éàî ."éðòðk Léà¦§©£¦©§©£¦¦¥¨§©£¦©¨¤§¨¨©§¨¨§¦§¦¤¦§¨¨¦§¨
,àøbz àøáb úa :Lé÷ì ïa ïBòîL éaø øîà àlà !?áéñðå ìéæà äãeäéå ,á÷òé úà øéäæäå§¦§¦¤©£Ÿ¦¨¨¥§¨¥¤¨¨©©¦¦§¤¨¦©©§¨©¨¨
écaëð äéðòðk íéøN äéøçBñ øLà" :àëäî ,àîéà úéòaéàå ,"äîøî éðæàî Bãéa ïòðk" :áéúëc¦§¦§©©§¨Ÿ§¥¦§¨§¦¨¥¥¨¥¨¨£¤£¤¨¨¦¦§¨¤¨¦§©¥
åàì àðcéàä ehà "ãçà BîLe ãçà 'ä äéäé àeää íBia õøàä ìk ìò Cìîì 'ä äéäå" ."õøà̈¤§¨¨§¤¤©¨¨¨¤©©¦§¤¤¨§¤¨©¨¦¨¨¨
úBøBNa ìò ,äfä íìBòä ;àaä íìBòä äfä íìBòk àì :àðéðç øa àçà éaø øîà !?àeä ãçà¤¨¨©©¦©¨©£¦¨Ÿ¨¨©¤¨¨©¨¨¨©¤©§
àaä íìBòì ."úîàä ïéic Ceøa" øîBà úBòø úBøBNa ìòå ,"áéènäå áBhä Ceøa" øîBà úBáBè¥¨©§©¥¦§©§¨¥¨©©¨¡¤¨¨©¨

¯øîà !?àeä ãçà BîL åàì àðcéàä ehà ,"ãçà" éàî ,"ãçà BîLe" ."áéènäå áBhä" Blek©§©¥¦§¤¨©¤¨©¨¦¨¨¨§¤¨¨©
äfä íìBòä ;àaä íìBòä äfä íìBòk àì" :÷çöé øa ïîçð éaø¯àø÷ðå é"ä ã"åéa ázëð ©¦©§¨©¦§¨Ÿ¨¨©¤¨¨©¨¨¨©¤¦§¨§§¦§¨

ãçà Blek àaä íìBòì ìáà ,ú"ìã ó"ìàa¯àáø øáñ .é"ä ã"åéa ázëðå ,é"ä ã"åéa àø÷ð §©¤©¥£¨¨¨©¨¤¨¦§¨§§¦§¨§¨©¨¨
éîL äæ" ,áéúk :éîø àðéáà éaø ,áéúk "íìòì" :àáñ àeää déì øîà .à÷øéôa dLøãîì§¦§§¨§¦§¨¨©¥©¨¨§Ÿ¨§¦©¦¨¦¨¨¦§¦¤§¦
éðà ázëð ,àø÷ð éðà ázëð éðàLk àì :àeä Ceøa LBãwä øîà ."øBc øBãì éøëæ äæå íìòì§Ÿ¨§¤¦§¦§£©©¨¨Ÿ§¤£¦¦§¨¨¦¦§¨¦§¨£¦

.ú"ìã ó"ìàa éðà àø÷ðå ,à"ä ã"åéa§§¦§¨£¦§©¤©¥

ïéøáåò åìà êìò ïøãä

äðùîáøòa äëàìî úBNòì eâäpL íB÷îúBöç ãò íéçñt é,ïéNBò,àlL eâäpL íB÷î ¨¤¨£©£§¨¨§©§¥§¨¦©£¦¨¤¨£¤Ÿ
úBNòìïéNBò ïéà.ïéàL íB÷nî Bà ,ïéNBò ïéàL íB÷îì ïéNBòL íB÷nî CìBää ©£¥¦©¥¦¨¤¦§¨¤¥¦¦¨¤¥

ì CìäL íB÷î éøîeçå ,íMî àöiL íB÷î éøîeç åéìò ïéðúBð ,ïéNBòL íB÷îì ïéNBò,íL ¦§¨¤¦§¦¨¨§¥¨¤¨¨¦¨§§¥¨¤¨©§¨
ìàå

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



קכט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr p sc migqt(iyiy meil)

Bøeqéàkung meyn ezlik` xeqi` xeriyk `ed dxfgd xeriy - §¦
,milyexil uegn `viy ycew xya meyn e`óà úéfëa Bøeqéà äî̈¦§©©¦©

úéfëa Búøæçminkg epwiz jk ,zifka `ed mdixeqi`y myk - £¨¨§©©¦
.dxfg oiprl aeyg df xeriy `diy

xyae ung iabl dxfgd xeriya zewelgn yly epzpyna epipy
:ziriax drc dzr d`ian `xnbd .ycewdàéðz,`ziixaaéaø ©§¨©¦

äæå äæ ,øîBà ïúð`ed ,dxfg oiprl ycewd xyae ung xeriy - ¨¨¥¤¨¤
,íéöéa ézLk.xefgl jixv epi` ,jkn zegt lr la`Bì eãBä àìå ¦§¥¥¦§Ÿ

.íéîëç£¨¦
de ,milyexia `xnbd dwqry oeikn`veid ly epic dn x`az

dnk `xnbd dzr d`ian ,ycew xya ecia yiy xkfpe milyexin
jexa yecwdy xkfen mkezay ,dixkf xtqa miweqt ly zeyxc
z`eapa xn`p :milyexi ly dizeleab z` aigxdl cizr `ed

minid zixg` iabl dixkf(e ci dixkf),àeää íBia äéäå'`ea meia - §¨¨©©
,milyexi lr beb.'ïBàt÷å úBø÷é øBà äéäé àì:`xnbd zl`eyéàî Ÿ¦§¤§¨§¦¨©

dpeekd dn -.'ïBàt÷å úBø÷é':`xnbd zx`anäæ ,øæòìà éaø øîà §¨§¦¨¨©©¦¤§¨¨¤
øBàdngd,äfä íìBòa ø÷iLdxe`e dzxeaba dxi`n `idyk ¤¨¨¨¨©¤

,lecbéeô÷ålw didie -,àaä íìBòìlecb xe` ea didiy meyn §¨¨¨©¨
didi `l ,milyexi lr beb `ea meiay ,xnel weqtd zpeeke ,xzei

.xzei lecb xe` didi `l` ,dfd mlera xwiy dng xe`
:xg` xe`ia `xnbd zx`an,øîà ïðçBé éaø,'oe`twe zexwi'elà ©¦¨¨¨©¥

zekldäàå íéòâðúBì,zexengdïéø÷iLmirepny -ïäipan §¨¦§¨¢¤§¨¦¥
miiyew zngn mc`dïééeô÷e ,äfä íìBòamiievne milwe -ïälkl ¨¨©¤§¦¥

.àaä íìBòì̈¨©¨
:sqep xe`ia `xnbd zx`aníãà éða elà ,øîà éåì ïa òLBäé éaøå§©¦§ª©¤¥¦¨©¥§¥¨¨

,mewnl miaeh mpi`e ,mixiyrïéø÷iLmiaeyge,äfä íìBòa ïä ¤§¨¦¥¨¨©¤
.àaä íìBòì ïä ïééeô÷e§¦¥¨¨©¨

:iel oa ryedi iax ixacl reiq `xnbd d`ianàä ékeze`k - ¦¨
dyrnìç éåì ïa òLBäé éaøc déøa óñBé áøcãéâðúéàå Ldlg - §©¥§¥§©¦§ª©¤¥¦£©§¦§§¦

,egex dgxteøãä ék,xxerzde xfg xy`k -deáà déì øîà- ¦£©¨©¥£©
,eia` iel oa ryedi iax eze` l`yúéæç éàîmlera zi`x dn - ©£¦

,jznyp dgxtyk oeilrddéì øîà,epa sqei ax el aiyd -íìBò ¨©¥¨
íéðBéìò ,éúéàø Ceôäeid ,mxyer zngn dfd mlera miaeygd - ¨¨¦¦¤§¦

myíéðBzçúå ,ähîìmy mizi`x ,epipia milty mdy miiprde - §©¨§©§¦
äìòîìBì øîà .,iel oa ryedi iaxúéàø øeøa íìBò ,éðadn - §©§¨¨©§¦¨¨¨¦¨

.zn`d `ed ,my zi`xy
:iel oa ryedi iax eze` l`yíúä éëéä ïðàåicinlz ,ep`e - ©£©¥¦¨¨

:epa sqei ax el aiyd .my epzeaiyg cvik ,minkgdéëéä ék¦¥¦
àëä ïðà eúéàc,o`k micakpe miaeyg ep`y myk -ïðéúéà éëä §¦£©¨¨¨¦¦¦©

íúä.my micakpe miaeyg ep` jk - ¨¨
:egex dgxtyk rnyy zetqep zereny siqen sqei axézòîLå§¨©§¦

íéøîBà eéäL,myBãéa Bãeîìúå ïàëì àaL éî éøLàlra qxby - ¤¨§¦©§¥¦¤¨§¨§©§§¨
.enr ecenlze dfd mlerdn xhtp ik ,ecenlz z` dt

íéøîBà eéäL ézòîLå,myúeëìî éâeøäici lr ebxdpy el` - §¨©§¦¤¨§¦£¥©§
,myd yeciw lr zeklnd.ïúvéçîa ãBîòì ìBëé íãà ïéàdpc ¥¨¨¨©£¦§¦¨¨

:`xnbd(ïàîå)eäðéð [ïàî]mzlrny zekln ibexd mze` md in - ©¦§
.mzvigna cenrl leki mc` oi`y mdilr xn`py ,jk lk dlecb

àîéìéàl dpeekdy xn`p m` -åéøéáçå àáé÷ò éaøibexd zxyrn ¦¥¨©¦£¦¨©£¥¨
wx `id mzlrn ike ,myd yeciw lr ebxdpy ,zeklnéâeøä íeMî¦£¥

àì eúå úeëìîmiwicv eid md ixd ,zxg` dlrn cer mda oi`e - ©§§Ÿ
.miaeh miyrn ilraeàlàl `id dpeekdãeì éâeøäqepilel - ¤¨£¥

za d`vnpy .cela ryxd qepiixeh ici lr ebxdpy mig` ,qette
cinydl dxifb dxfbp ok zngne ,dbxd in rcep `le ,dbexd jln
z` mnvr lr elaiwe elld mig`d ecnre ,l`xyi llk z`

.mebxde ,dzbixd
:dixkf z`eap jynda exn`py miweqtd z` x`al `xnbd zxfeg

minid zixg` iabl dixkf z`eap jynda xn`p(k ci dixkf),íBia'©
,'äì Lã÷ ñeqä úBlöî ìò äéäé àeää'd ziaA zFxiQd dide ©¦§¤©§¦©Ÿ¤©§¨¨©¦§¥

:`xnbd zl`ey .'gAfOd iptl miwxfOMéàîdpeekd dn -úBlöî' ©¦§¨¦¦§¥©¦§¥©©§¦
.'ñeqä:`xnbd zx`anCeøa LBãwä ãéúò ,éåì ïa òLBäé éaø øîà ©¨©©¦§ª©¤¥¦¨¦©¨¨

éñBäì àeäíéìLeøé ìò ó,milyexi xird z` aigxdl -ãòdry §¦©§¨©¦©
ìévîe õø ñeqäLdf onfay ,meid zivgn qeqd zvexn xeriyk - ¤©¨©¦

cizrl ,xnelk .eizgz qeqd lve ,riwxd rvn`a zcner dngd
dvege xird zenegn milyexi z` `ed jexa yecwd aigxi `eal

.meid zevga ezvexna qeq ribn eay mewn cr ,dl
:xg` xe`ia `xnbd d`ian,øîà øæòìà éaø`id weqtd zpeek ©¦¤§¨¨¨©

`eal cizrlyúBléöî ìkmipenrt -åéðéò ïéa ñeqì ïéìBzLiepl ¨§¦¤¦©¥¥¨
,ywywle'äì Lã÷ äéäé.ycwnl l`xyi mze` eacpi - ¦§¤Ÿ¤©

:sqep xe`ia `xnbd d`ian,øîà ïðçBé éaøå`id weqtd zpeek §©¦¨¨¨©
`eal cizrlyìàøNé ïéææBaL äféa ìkcg` meiañeqäL äòL ãò ¨¦¨¤§¦¦§¨¥©¨¨¤©

ìévîe õø,eizgz qeqd lv f`y ,meid zevg cr -'äì Lã÷ äéäé ¨©¦¦§¤Ÿ¤©
.ycwnl dacp l`xyi me`iai -

dywn .xfrl` iaxe iel oa ryedi iax ixac lr dywn `xnbd
:`xnbdøîàc ïàîì àîìLaxaeqy in itl oaen weqtd - ¦§¨¨§©§¨©

eyexityeææaL äféa ìkmiffeay -áéúëc eðééä ,ìàøNéjkl - ¨¦¨¤¨§¦§¨¥©§¦§¦
xn`p(my),weqtd jyndaéðôì íé÷øænk 'ä úéáa úåøéqä äéäå'§¨¨©¦Ÿ§¥©¦§¨¦¦§¥

,'çaænämigafd leyiale ,oycd z`vedl mixiqd mby ,xnelk ©¦§¥©
.dlecb dfia didzy meyn ,miwxfnd enk adfne sqkn eidiàlà¤¨

ðäa øîàc ïàîìézøz Cxfrl` iaxe iel oa ryedi iaxl la` - §©§¨©§¨¨©§¥
,mixg`d mipte`d ipya weqtd z` eyxityéàîdpeekd dn - ©

weqtd jynda'ä úéáa úBøéqä äéäå'.'gafnd iptl miwxfnk §¨¨©¦§¥
:`xnbd zvxznøîà÷ éúéøçà àúléîzligzl xeyw df oi` - ¦§¨©£¦¦¨¨©

,dycg dxeya ef ixd `l` ,weqtdéøzòúîcexyrziy -,ìàøNé §¦§©§¦¦§¨¥
éúééîe éácðúîemb eyrie ,ycwnl ax adfe sqk e`iaie eacpzie - ¦§©§¦©§¦

.miwxfnd enk adfe sqkn mixiqd
:ztqep `iyew `xnbd dywnøîàc ïàîì àîìLaoaen xacd - ¦§¨¨§©§¨©

l weqtd zpeeky xaeqy in itläféa,l`xyi miffeayáéúëc eðééä ¦¨©§¦§¦
jenqa(`k ci my),éðòðë äéäé àìå'xgeq -,'úBàáö 'ä úéáa ãBò §Ÿ¦§¤§©£¦§¥§¨

ly meynlecb xyer my didiy ,ycwd iqkpa xegql ekxhvi `
.dfiadnðä øîàc ïàîì àlàézøz Ciel oa ryedi iaxl la` - ¤¨§©§¨©¨¨©§¥

,mixg`d mipte`d ipya eyxity xfrl` iaxeäéäé àìå' éàî©§Ÿ¦§¤
,'éðòðëdlecb zexiyr lr xyan epi` weqtd mdixacl ixd §©£¦

:`xnbd zvxzn .ycwnl eacpziy,äéîøé éaø øîà'iprpk' zpeek ¨©©¦¦§§¨
,`idéðò ïàk ïéà.l`xyia zeipr `dz `l mini mze`ay - ¥¨¨¦

,xgeq `ed 'iprpk' opgei iax ixacly `xnbd dyxite li`ed
:`xnbd zl`ey .ok micnl oipn `xnbd zx`anïìðî 'éðòðë'e§©£¦§¨¨

øbz éø÷éàc:`xnbd daiyn .xgeq `xwp iprpky micnl oipn - §¦§¥©¨
áéúëc(a gl ziy`xa),éðòðk Léà úa äãeäé íL àøiå'rEW FnWE ¦§¦©©§¨§¨©¦§©£¦§©

.'dil` `aIe dgTIeàîéìéà ,'éðòðk' éàî`edy xn`p m` -éðòðk ©¦¨¤¨©¨Ÿ¥¤¨©§©£¦¦¥¨§©£¦
Lnîike ,orpk rxfn -øLôàyà àa÷çöé úà øéäæäå íäøá ©¨¤§¨¨©§¨¨§¦§¦¤¦§¨

dX` gTz `l' ,xfril` z` riayd ixdy ,ziprpk dy` zgwlnŸ¦©¦¨
'iprpMd zFpAn ipal(b ck ziy`xa)e ,,á÷òé úà øéäæäå ÷çöé àa`l' ¦§¦¦§©§©£¦¨¦§¨§¦§¦¤©£ŸŸ

'orpM zFpAn dX` gTz(` gk my),áéñðå ìéæà äãeäéå`ype jld - ¦©¦¨¦§§¨©¦¨¨¦§¨¦
.iprpkd zepan dy`,Lé÷ì ïa ïBòîL éaø øîà àlàxn`py dn ¤¨¨©©¦¦§¤¨¦

,'éðòðk Léà úa',eyexitàøbz àøáb úadi`xe .xgeq mc` za - ©¦§©£¦©©§¨©¨¨
,xacláéúëcxn`py -(g ai ryed),'äîøî éðæàî Bãéa ïòðk'mz` - ¦§¦§©©§¨Ÿ§¥¦§¨

,mkxyr lr mikneq ,xwy ipf`n mkciay mi`nxd mixgeqd
.htyne cqga mivtg mkpi`e
:ztqep di`x `xnbd d`ianàëäî àîéà úéòaéàådvxz m`e - §¦¨¥¥¨¥¨¨

xev xird oaxeg iabl xn`py ,o`kn di`x `iadl lkezbk diryi)

(g,dxihrOd xv lr z`f uri in' ,äéøçBñ øLàk miaygp,íéøN ¦¨©Ÿ©Ÿ©©£¦¨£¤£¤¨¨¦
äéðòðkk dixbz -.'õøà écaëð.xgeq oeyl `ed 'iprpk'y ixd ¦§¨¤¨¦§©¥¨¤

:minid zixg` iabl dixkf z`eap z` x`al dkiynn `xnbd
minid zixg` iabl dixkf z`eap jynda xn`p(h ci dixkf),äéäå'§¨¨

Bia ,õøàä ìk ìò Cìîì 'ä.'ãçà BîLe ãçà 'ä äéäé àeää ízl`ey §¤¤©¨¨¨¤©©¦§¤¤¨§¤¨
,'cg` 'd didi' `eal cizrly df weqta xn`p :`xnbdeèà ¦§¤¤¨¨

àeä ãçà åàì àðcéàäzvxzn .cg` `ed oi` dfd onfa ike - ©¦§¨¨¤¨
:`xnbd,àaä íìBòä äfä íìBòk àì ,àðéðç øa àçà éaø øîà̈©©¦£¨©£¦¨Ÿ¨¨©¤¨¨©¨

äfä íìBòä,zekxa ibeq ipy ea yiCeøa' ,øîBà úBáBè úBøBNa ìò ¨¨©¤©§¥¨
,'úîàä ïéic Ceøa' ,øîBà úBòø úBøBNa ìòå ,'áéènäå áBhäla` ©§©¥¦§©§¨¥¨©¨¨¡¤
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המשך בעמ' זלק

ezny in` cenr p sc ± iyily wxtmigqt
åøåñéàë,inp ycew xyae .ung ly Ðlqtpyn.dlik`a xeq` `veiaúåø÷é
ïåàô÷å`viy in oke" ipzwc ,dixry ze`ivia ,milyexia ixii`c icii` Ð

'ek "milyexin`ed jexa yecwd cizry onw xninl opirac ,`zyxt `da gzt Ð

.milyexi lr siqedlø÷éù øåàäæä íìåòá,dzxeaba dxi`n dngyk Ðdxe`e

lecbaeyg xe` eze` Ðxwiedly`di Ð

ietwixw lw xac lk .`ad mlerl lweietw

opinbxzn "lfxad svie" .mind lr sv Ð

`twe") "`lfxt.(e a miklníéø÷éù íãà éðá
.mewnl miaeh opi`e ,miaeyge mixiyr Ð

ãéâðúéà.egex dgxte ,reb Ðäèîì íéðåéìò
.milw izi`x miaeyg o`k eidy oze` Ðïðàå

ikid minkg icinlz Ðopizi`mzd?éâåøä
àì åúå úåëìîdlrn oda dzid `l Ð

eaygiy zxg`cala ef `l` dilr?éâåøä
ãåìlr onvr exqny eid mig` ipy Ð

ecedy ,l`xyi,jln za zbixd onvr lr

.l`xyi lk lr dze` oilihn eidyäòù ãò
ìéöîå õø ñåñäùxeriyk Ðqeqd zvexn

livn oeyle .meid ivg cr.eizgz elivy Ð

,oiccvl dhep dng meid zery lkylve

mc`dlvedhep dndaddngyk .ecivl

gxfnameid ivga la` .axrnl mc`d lv Ð

lk y`xa ,riwxd rvn`a zcner dng

,mc`dxikn iax yexita .eizgz qeqd lve

.iz`vn dkxal wicv xkfìëúåìéöîÐ

oilezy xnelkqeqloeyl ,ywywle iepl

") "mizlvn` minid ixac.(biùãå÷ äéäé
'äìeacpziy Ðl`xyiodizeacp.ycwnl

åæåáéù äæéá ìëìàøùémeia miebd on Ð

zevg cr cg`me`iaiy ,'dl ycew eidi Ð

.ycwnl dacpíé÷øæîë úåøéñäs` Ð

zexiqddfia my `dzy ,adf lye sqk ly eidi

.ycwdl daxíé÷øæîë úåøéñä äéäå éàî`d Ð

zelivna.i`d ilek ycwd `kil qeqd

éøúòúéîãìàøùéÐexyrzidxeyae .l`xyi

.`id zxg`éðòðëoixafb oikixv eidi `l Ð

my `diy itl ,ycwd iqkpa dxegq zeyrl

.dfiad on lecb xyerúà øéäæäå íäøáà àá
÷çöériaydy Ðxfril`ldy` gwz `l"

) "iprpkd zepan ipalziy`xa.(ckúà ÷çöéå
á÷òé) "orpk zepan dy` gwz `l" Ðmygk.(

áéèîäå áåèä åìåë.drx dxeya my oi`y Ð

à÷øéôá äéùøãéîìc"eic diixw Ði"drax`c

dinrhe diyxc ,zeize`miielzd.eaíìòì
áéúëoeyl ,e"ie xqg "mlrl iny df" Ð

.dnlrdíìòì éîù äæ áéúë.dnlrda Ð

.dnlrd `le diixw rnync ,"ixkf df" aizke

"iny df" azkc oeik :xg` oeyldfc `hiyt Ð

enya `l` `xwi j`id ,ixkf?áúëð éðàùë àì
my ,ecnil zeny ipy Ðdaizkd.diixwd mye

ïéøáåò åìà êìò ïøãä

íå÷î.úåöç ãò .åâäðù:meid ivgàìù
úåùòìdk`lna cexh `di `ly ick

.epyi `ly zewepiz liaya oigqt ilila dvn oitheg (.hw) `xza 'ta xn`ck xdn aqdl ick mei ceran gexhl devnc dlild jxevl dvn oewze gqtd zhigye evng xeria gkyie
ìàå
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íå÷îh"i x`yn migqt iaxr `py i`n inlyexia yxtnc `"aix mya i"xe` ebdpy

meia dpyd zeni x`ya mzd xn`w cigi s`e jli`e zevgn gqtd onfc meyn

yxtne oaxw `iany cigi enk xeq` meid lk `di ok m` jixte dk`lna xeq` oaxw `iany

`wtpck zevg xg` `l` eaixwdl leki epi` gqt la` zixgyn aixwdl ie`xc meyn mzd

`edy cinz oaxw ok m` jixte miaxrd oian ol

xeq` mei lka `di mei lka axwe l`xyi lkl

on d`ived dxezdy cinz ip`y ipyne dk`lna

l`xyi lk m`e jpbc ztq`e aizkc llkd

mzd rnyne obc odl seq`i in milhae miayei

dfd onfa s`c d`xpe dxeq` `ziixe`cnc

:mlerl xeq` f` xq`py oeik daxwd `kilc
dyerd
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úéfëa Bøeqéà äî ,Bøeqéàk¯,àéðz .úéfëa Búøæç óà §¦¨¦§©©¦©£¨¨§©©¦©§¨
Bì eãBä àìå ,íéöéá ézLk äæå äæ :øîBà ïúð éaø©¦¨©¥¤¨¤¦§¥¥¦§Ÿ
úBø÷é øBà äéäé àì àeää íBia äéäå" .íéîëç£¨¦§¨¨©©Ÿ¦§¤§¨
äæ :øæòìà éaø øîà ?"ïBàt÷å úBø÷é" éàî ."ïBàt÷å§¦¨©§¨§¦¨¨©©¦¤§¨¨¤
ïðçBé éaø .àaä íìBòì éeô÷å ,äfä íìBòa ø÷iL ,øBà¤¨¨¨¨©¤§¨¨¨©¨©¦¨¨
äfä íìBòa ïä ïéø÷iL ,úBìäàå íéòâð elà :øîà̈©¥§¨¦§¨¢¤§¨¦¥¨¨©¤

ïééeô÷e äfä íìBòa ïä ïéø÷iL ,íãà éða elà :øîà éåì ïa òLBäé éaøå .àaä íìBòì ïä ïééeô÷e§¦¥¨¨©¨§©¦§ª©¤¥¦¨©¥§¥¨¨¤§¨¦¥¨¨©¤§¦
ìç éåì ïa òLBäé éaøc déøa óñBé áøc àä ék .àaä íìBòì ïäøîà ,øãä ék .ãéâðúéàå L ¥¨¨©¨¦¨§©¥§¥§©¦§ª©¤¥¦£©§¦§§¦¦£©£©

øîà .äìòîì íéðBzçúå ähîì íéðBéìò ,éúéàø Ceôä íìBò :déì øîà ?úéæç éàî :deáà déì¥£©£¥£©¥¨¨¨¦¦¤§¦§©¨§©§¦§©§¨¨©
.íúä ïðéúéà éëä ,àëä ïðà eúéàc éëéä ék ?íúä éëéä ïðàå .úéàø øeøa íìBò ,éða :Bì§¦¨¨¨¦¨©£©¥¦¨¨¦¥¦§¦£©¨¨¨¦¦¦©¨¨
éâeøä :íéøîBà eéäL ézòîLå .Bãéa Bãeîìúå ïàëì àaL éî éøLà :íéøîBà eéäL ézòîLå§¨©§¦¤¨§¦©§¥¦¤¨§¨§©§§¨§¨©§¦¤¨§¦£¥

åéøéáçå àáé÷ò éaø àîéìéà ?eäðéð ïàîe .ïúvéçîa ãBîòì ìBëé íãà ïéà úeëìî¯íeMî ©§¥¨¨¨©£¦§¦¨¨©¦§¦¥¨©¦£¦¨©£¥¨¦
'äì Lã÷ ñeqä úBlöî ìò äéäé àeää íBia" .ãBì éâeøä :àlà ?àì eúå úeëìî éâeøäéàî " £¥©§§¨¤¨£¥©©¦§¤©§¦©Ÿ¤©©

éñBäì àeä Ceøa LBãwä ãéúò :éåì ïa òLBäé éaø øîà ?"ñeqä úBlöî"ãò ,íéìLeøé ìò ó §¦©¨©©¦§ª©¤¥¦¨¦©¨¨§¦©§¨©¦©
éaøå .'äì Lã÷ äéäé åéðéò ïéa ñeqì ïéìBzL úBléöî ìk :øîà øæòìà éaø .ìéöîe õø ñeqäL¤©¨¥¥©¦¤§¨¨¨©¨§¦¤¦©¥¥¨¦§¤Ÿ¤©§©¦
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תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr p sc migqt(iyiy meil)

íãà äpLé ìàåmewnd bdpnn.ú÷Bìçnä éðtî §©§©¤¨¨¦§¥©©£¤
xy` ,dhinyd zpya elcby zexit oipra sqep oic dpey dpynd
el yi ,dcyay zeigl xnbp zexit ly cg` oin xy`ky mpic

ziriay zkqnae .oind eze` z` ezian xral(a"n h"t),epipy
zexitd exnbp m`y ,zenewn dylyl zwlgzn l`xyi ux`y
m` elit` mdizexit xral mewn eze` ipa miaiig cg` mewna
lr dpynd dpce .zexitd exnbp `l oiicr mixg`d zenewnd ipya
mewnl zexitd my exnbpy mewnn ziriay zexit mr jledd

.mxeria iabl el` zexit mr bdpi ji` ,jtidl e` ,exnbp `ly
Ba àöBiklirl epipyy oicd oirk ±(`"r)mewnl mewnn jleda ©¥

zexneg bedpl el yiy ,migqt iaxra dk`ln ziiyr oiprl
epivn ok enk ,myl `ay mewnd zexnege epnn `viy mewnd

oipraéìBnäeìkL íB÷nî úéòéáL úBøét C,dcyay digl zexitd ©¦¥§¦¦¦¨¤¨
,mxeriaa mewnd ipa eaiigzpe,eìk àlL íB÷îì`l oiicre §¨¤Ÿ¨

,xeriaa zexitd eaiigzdBàmkiledyíB÷îì eìk àlL íB÷nî¦¨¤Ÿ¨§¨
,eìkLel` mipte` ipyaøòáì áéiçote`a ,`iady zexitd z` ¤¨©¨§©¥

zxneg meyn xral aiig elk `ly mewnl elky mewnn jiledy
mewnl elk `ly mewnn jiledy ote`ae ,epnn `viy mewnd

.myl `ay mewnd zxneg meyn xral aiig elkyäãeäé éaø©¦§¨
,øîBà,exiagl xnel leki zexitd jilenyäzà óà Eì àáäå àö ¥¥§¨¥§©¨¨

mewnn jilena epiide ,xral aiig epi` okle ,elk `ly `vnze
s` `v ,ea elky mewnd oal xnel leki ,elky mewnl elk `ly
wxe ,mdn my lek`l lkeze my elk `ly `vnze inewnl dz`

.o`k elcb mdy oeik mixeq` ziaa jl yiy zexitd

àøîâ
zevg cr migqt iaxra dk`ln ziiyr xeqi`y dpyna x`azp
xacd xeq` zevg xg`ly jkn wiicl yie ,mewnd bdpna ielz

:`xnbd zl`ey .oicd xwirnàéøéà éàîdlze `pzd dpy recn ± ©¦§¨
a dk`ln ziiyr oic z` bdpnaíéçñt éáøòeprinydle ,zevg cr ©§¥§¨¦

ixd ,oicd xwirn xeq` zevg xg`lyeléôàaéáøòå úBúaL éáøò £¦©§¥©¨§©§¥
x`yénð íéáBè íéîé,df xeqi` bdepéáøòa äëàìî äNBòä ,àéðúc ¨¦¦©¦§©§¨¨¤§¨¨§©§¥

,äìòîìe äçðnä ïî íéáBè íéîéå úBúaLzery yyn ,xnelk ©¨§¨¦¦¦©¦§¨§©§¨
,jli`e dvgne.íìBòì äëøa ïîéñ äàBø Bðéàzepyl `pzl el dide ¥¤¦¨§¨¨§¨

zepyl `le ,'miyer migqt iaxra dk`ln zeyrl ebdpy mewn'
zevg xg`l ixdy ,zevg cr `ed bdpndy rcp ep`e 'zevg cr'

.miaeh mini iaxr x`yk oicd xwirn xeq`
:`xnbd daiyníúä,miaeh mini iaxra -äìòîìe äçðnä ïî± ¨¨¦©¦§¨§©§¨

dvgne zery ryznøeñàc àeäla` ,dk`ln zeyrlCeîñ §¨¨
,äçðnì,df onf iptl ,xnelkàì,dk`ln ziiyra xeqi` oi` ± ©¦§¨Ÿ

àëäxak ,migqt iaxra -úBöçî,dk`ln zeyrl xeq` meid ¨¨¥£
migqt iaxray eprinydl ,'zevg cr' yexita `pzd dpy okle

.zevgn xak `ed dk`lnd xeqi`
:xg` ote`a `xnbd daiyn ceríúä ,énð éàdk`ln dyera - ¦©¦¨¨

,jli`e dgpnd on miaeh mini iaxraéæç àìc àeä äëøa ïîéñ± ¦¨§¨¨§Ÿ¨¥
,dk`ln dze`n dkxa oniq d`ex `l wx `edéúenL ìáà± £¨©¥

,jk lr ezecpl,déì ïðéúnLî àì,jk lk xeng xeqi` epi`y oeik Ÿ§©§¦©¥
àëä-,zevg xg` migqt iaxra dk`ln dyeraénð éúenL ¨¨©¥©¦

déì ïðéúnLî,opaxcn xeng xeqi` lr xary ,eze` micpn mb ± §©§¦©¥
bdpndy yexita `pzd dpy mxeqi` zxnega miey mpi`y oeike
mewn mzqa dpey did m`y ,mzqa dpy `le 'zevg cr' wx `ed
mixeaq epiid ,miyer migqt iaxra dk`ln zeyrl ebdpy

.miaeh mini iaxr x`yk `ed xeqi`d xneg zevg xg`ly
dyerdy mipnf yiy `ziixad z` d`iane day oldl `xnbd
cer d`ian `xnbd jk ab`e ,dkxa oniq d`ex epi` dk`ln mda

:dkxa oniq mda oi`y zek`ln oda epypy zeziixaäNBòä ,àôeb¨¨¤
,äìòîìe äçðnä ïî íéáBè íéîé éáøòáe úBúaL éáøòa äëàìî§¨¨§©§¥©¨§©§¥¨¦¦¦©¦§¨§©§¨
ìëáe ,íéøetkä íBé éàöBîáe ,áBè íBé éàöBîáe ,úaL éàöBîáe§¨¥©¨§¨¥§¨¥©¦¦§¨

äøéáò ãeðãéð íL LiL íB÷î`xnbd zx`an ,[dxiar fnx-] ¨¤¥¨¦§£¥¨
dfa `ziixad zpeekyééeúàìdk`ln dyerd z` `iadl ± §¨¥

a,øeaéö úéðòz,minybd lr miprzn xeaivdykïîéñ äàBø Bðéà ©£¦¦¥¤¦¨
.íìBòì äëøa§¨¨§¨

ziiyr oipra mipte` drax` dpend `ziixa d`ian `xnbd
:mipey mipnfa zek`lnæéøæ Lé ,ïðaø eðz,dk`ln zeyrl libxy ± ¨©¨¨¥¨¦

økNðå,devn giexn dk`ln zeyrl ezelibx zngne ±æéøæ Léå §¦§¨§¥¨¦
ãñôðå.oick `ly bdpy ,dk`ln zeyrl ezelibxn cqtd el yi ± §¦§¨

ìôL Lé,dk`ln ziiyrn lha ayil ezelibxy ±økNðågiexne ± ¥¨¨§¦§¨
,devn jknãñôðå ìôL Léå.oick `ly dyery cqtd el yi ± §¥¨¨§¦§¨

`edy ote`d :`xnbd zx`anøkNðå æéøæepiidãéáòcdk`lnélek ¨¦§¦§¨§¨¦¥
àúaL,reayd zeni lk -àúaL éìòîa ãéáò àìåzay axra - ©§¨§Ÿ¨¦§©£¥©§¨

.zay axra dk`ln dyer epi`y jka xkype ,dlrnle dgpnd on
ãñôðå æéøæote`a epiidãéáòå àúaL élek ãéáòcmb,àúaL éìòîa ¨¦§¦§¨§¨¦¥©§¨§¨¦§©£¥©§¨

.oick `ly dyery ,cqtp `ed jk lreøkNðå ìôLote`a epiid ¨¨§¦§¨
å àúaL élek ãéáò àìcmb,àúaL éìòîa ãéáò àìgiexn `ed jkae §Ÿ¨¦¥©§¨§Ÿ¨¦§©£¥©§¨

.zay axra dk`ln dyer epi`y devnãñôðå ìôLote`a epiid ¨¨§¦§¨
,àúaL éìòîa ãéáòå àúaL élek ãéáò àìc,cqtp `ed jk lre §Ÿ¨¦¥©§¨§¨¦§©£¥©§¨

.oick `ly jka bdepy
iaxra dk`ln dyer oi`y in elit`y x`al `xnbd dtiqen

:xkyp `ed ,bpern `edy meyn zezayàæBçîc éLð éðä ,àáø øîà̈©¨¨¨¥¨¥¦§¨
eyp oze` ±,[zek`ln zeyer opi`e zewpetn eidy] `fegn xird z

àúe÷ðôî íeMî àúaL éìòîa àzãéáò ïãáò àìc [éàäc] áb ìò óà©©©§©§Ÿ¨§¨£¦§¨§©£¥©§¨¦§©§¨
àeämeyn df zay axra dk`ln zeyer opi`y dny elit` ±

,zewpetn odyïãáò à÷ àì énð àîBé ìk àäc,dk`lnéëä eléôà §¨¨¨©¦Ÿ¨¨§¨£¦¨¦
eäì ïðéø÷ økNðå ìôL.'xkype lty' eilr xn`py in llka od ± ¨¨§¦§¨¨¦©§

xkyd lceba miwqerd miweqt ipy oia dxizq d`ian `xnbd
:`xnbd zxne` .zeevnd ziiyr lr milawnyéîø àáø,dywd ± ¨¨¨¥

áéúk(`i fp mildz)ziiyr lr milawny xkyd lceba wqerd weqta §¦
,zeevnd'Ecñç íéîL ãò ìãâ ék'lr xky `iand myd cqg ± ¦¨Ÿ©¨©¦©§¤

.minyd cr ribn zeevndáéúëå(d gw my)wqerd xg` weqta §§¦
,zeevnd ziiyr lr milawny xkyd lcebaíéîL ìòî ìBãâ ék'¦¨¥©¨©¦

'Ecñç,minyd lrn ribn zeevnd xky ±ãöék àäipy miayiizn ©§¤¨¥©
:`xnbd zvxzn .el` miweqtïàkxkydy ea x`eany weqta - ¨

xaecn ,minyd lrn ribnïéNBòadevnìdîL,devn myl ±ïàëå §¦¦§¨§¨
bn xkydy ea x`eany weqta -xaecn ,minyd cr wx riïéNBòa§¦

ì àlL,dîLmewn lkn dnyl `ly devnd z` miyery elit`y ¤Ÿ¦§¨
,devn eyry aygpäãeäé áøãëåaezka miyxtn ep`y dfe ± §¦§©§¨

,dcedi ax ixack df ,devn dyry aygp dnyl `ly dyerdy
ìò óà úBönáe äøBza íãà ÷Bñòé íìBòì ,áø øîà äãeäé áø øîàc§¨©©§¨¨©©§¨©£¨¨©¨©¦§©©

ì àlL étì àlL CBznL ,dîLì àa dîL.dîL ¦¤Ÿ¦§¨¤¦¤Ÿ¦§¨¨¦§¨
mc`d oi`y migeex ibeq zepend zeziixa dnk d`ian `xnbd

:dkxa oniq mdn d`exBzLà øëNì ätöîä ,ïðaø eðzoiznnd ± ¨©¨¨©§©¤¦§©¦§
,epnn qpxtzdl ick ezy` giexzy geixlåxkyl dtvnd ok §

.íìBòì äëøa ïîéñ äàBø Bðéà ,íéçéøzpeek z` `xnbd zx`an ¥©¦¥¤¦¨§¨¨§¨
:`ziixadBzLà øëNxkyl dtvny epiidàzìB÷zîzlhepy - §©¦§©§§¨

d`ex oi`e ,mikixvd lkl mxikydl weya zkldne dicia mipf`n
,hren geix `l` jkn dgiexn oi`y meyn dkxa oniq dfa

e .hren geix liaya ezy` dfazneàééçéøl dpeekdàzøâà± ¥©¨£©§¨
yiy meyn dkxa oniq d`ex oi`e ,migix zxkydn geixl dtvny

en geixe lecb gxeh dfa.hrìáàdnn dgiexny geixl dtvnd £¨
cäðaæîe äãáò,weya mzxkene mivtg dyery ±éçeazLéà ¨§¨§©§¨¦§©¥

àø÷ da çazLîze`xl leki i`ceae ,efk dy` gayn weqtd ± ¦§©©¨§¨
,dkxa oniq jknáéúëcdy`d z` gaynd 'lig zy`' wxta ¦§¦

dxiykd(ck `l ilyn),økîzå äúNò ïéãñ'.'iprpMl dpzp xFbge ¨¦¨§¨©¦§Ÿ©£¨§¨©§©£¦
oniq mda d`ex epi`y migeex lr ztqep `ziixa d`ian `xnbd

:dkxaïðaø eðz,`ziixaaíéð÷a økzNnäzxiknn giexnd ± ¨©¨¨©¦§©¥§¨¦
,zevigne zexcb odn miyery ,miwc zelwníép÷ð÷áeqxg ick ± §©§©¦

,milecb.íìBòì äëøa ïîéñ äàBø Bðéà:`xnbd zxxanàîòè éàî ¥¤¦¨§¨¨§¨©©£¨
zx`an .dkxa oniq el` mixacn d`ex epi`y mrhd edn ±

:`xnbdeäééæçôà Léôðc ïåék,lecb mdly gtpdy oeik ±àèìL ¥¨¦§¦©§¨©§¨§¨
àðéò eäaoi` drx oir ea zhleyy xacae ,drx oir mda zhley ± §¥¨
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קלי
ezny ina cenr p sc ± iyily wxtmigqt

íãà äðùé ìàådpyi l` inp edi`e ,oiyery mewnl oiyer oi`y mewnn :jixt `xnba Ð

myn `viy mewn ixneg eilr oipzep :zxn` `de ?carile!íå÷îî úéòéáù úåøéô êéìåîä
ëùåìmewnd ipa oiaiige ,dcyd on digl Ðoxral,ziad onokilede`ly mewnl df

oilke` oiicr mewn eze` ipae ,elkoiqepkd.ziaaøòáì áééç`viy mewn ixneg meyn Ð

.mynäúà óà êì àáäå àö.`xnba yxtn Ð

àøîâíéçñô éáøò àéøéà éàîcr ipzwc Ð

zevgnc llkn ,`bdpna zevgoldle.xeq` Ð

?`weic jd opirny`l zevg ipzinl dil dnle

!ixiq` miaeh mini iaxr lk `däçðîä ïîÐ

.dvgne zery ryzäçðîì êåîñ.okl mcew Ð

ãåðãéðäøéáò.dxiar fnx Ðøåáö úéðòúÐ

) ziprz zkqna ,dk`lna xeq`eidyk (a,ai

xeaiv ziprz x`y la` .minybd lr oiprznÐ

xeaiv ziprz xneg oi` :l`eny xn`ck ,`l

) laaa.(a,cp onwlúåúáù éàöåîámeyn Ð

.ycwd lr legn oitiqeny ,zay ceakæéøæÐ

.dk`ln lraäìåë ãéáò àìã øëùðå ìôù
àúáù éìòîá àìå àúáùe`lc ab lr s`e Ð

oiekin devn meyl`din dnyl `ly devn Ð

elit`e devna mc` weqri :onwl opixn`c .`ied

.dnyl `lyàìã éàäã áâ ìò óàå :ïðéñøâ éëä
ïãáò÷.'åëäîùì ïéùåò`lye ,miny lrn Ð

dnyl,ciar `w `din devnc .minyl cr Ð

.dcedi axckàúìå÷úîdcia mipf`n zlhep Ð

zkldneweyaoxikydlxkyc ,oikixvd lkl

dfazne ,`ed hren.hren xky lr ezy`

àúøâàxky Ðoixikyny miigixlecb gxeh Ð

xkyeoxkene miigix dpew la` .hrenixd Ð

.`ihnwxt x`yk `edíéð÷ázelwn lk Ð

zexcb odn oiyery ,mipw ixw miwc.zevigne

åäééæçôà.odly gtp Ðàèîéñ éøâúoiayei Ð

.oda zhley oire ,weya oixkeneäîäá éìãâîå
ä÷ãlkd Ð.odilr oigeevéööå÷åúåðìéà

úåáåèmidinz lkd ,mivrl oxkenl Ð

,oda zhley oir jk jezne .mdilr oifirlne

zwrve.mc` ipa÷ìçá íäéðéò ïéðúåðåäôéÐ

miwlegyklehil oicitwn cinz mixg` mr

.dti wlgïéðîâøåúîoicnery Ðmkgd iptl

,zezayaoirneye.miaxl oirinyne ,eitn

ïéîåúé úåòîå.xky zivgnl Ðíéä úðéãîîÐ

glyn.dpkq mewna cinz eizepitqúìëúÐ

.zivivlïéàåø ïðéàexyrzi m`y .oxn`ck Ð

.oiweqr edi `l Ðäîùì ïé÷ñåò íàåzeidl Ð

dievn devndoikixvl.dlïéàåøli`edc Ð

dnyleoiyer`l Ðegipiliaya.oxyrøåöî
ïåãéöìly weyd mei Ðoecivmde ,zay axra

`ly onvr lr mixingnlhaidlikxvn.zay

åäì øùôà äåäÐrpndlmixiyry ,weyd on

.eidàæåøàî.fxe` Ð
éëøñã
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äùåòäiyp ipd :ikd inlyexia `zi`c :wgvi epiax xne` Ð zezay i`vena dk`ln

`zay iwet`a `zciar carnl `lc ibidpcÐ`xciq iptzizc cr .`bdpn e`l

Ð.`kd inp ixii` `dae .xyk bdpn ,dltzd milyiy :yexit .`bdpnïàëå`ly miyera

dxeza wqerd lk :(`,fi) zekxac ipy wxta xn` diteb (axc) ,dniz Ð dcedi axcke dnyl

dnyl `lyÐepiax xne`e !`xap `ly el gep

xdizdl ick cnely oebk ixiin mzdc :wgvi

lr cnel epi`e ,dklda eixiag z` gtwle xhpwle

`iddc `inec ixiin `kd la` .zeyrl zpn

lirlcÐdilek ciar `lc ,xkype lty yi

meyl oeekzn oi`y ,`zay ilrna `le `zay

ikd elit` .zelvr jezn `l` drxÐcr lecb

.ecqg miny

àúìå÷úîdze` `xew jkl Ð dehn

`zlewznÐzxkypy itl

:(a,cq) zeaezka opzck ,dehn lwyn xeriyl

el dyer `id dnkÐ.mirlq dyng lwyn

`idy ,jk lr dfazn `idy :l`ppg epiax yxite

.dieeh zrya dizerexf dlbn

éìãâîåxn`c ,mz epiaxl dywe Ð dnda

xyrziy dvexd :(a,ct oilega)Ð

zexzyr :inp xn`e .dwc dndaa weqriÐ

mzdc :xnel yie !odilra z` zexyrny

.oiyxega

éáúåëepiax mya wgvi epiax xne` Ð mixtq

ick miazekd `wecc :xy` oa wgvi

.oigwel e`vni mlerlc ,eywa odilr xeknl

onvr mixikynd lr la` ."mdixbze od" ipzwck

miza ilralÐmigtwn eid `ly .eywa `l

.xkzydl jk lk e`vni `ly ,ozqpxt

àîìéãÐ aeigd lr xehtd on iyext`l iz`

wetiz ?irhinl iz` ikide :xn`z m`e

:xnel yie !epin oi`y lr oinn yixtnc dil

lr oin meyn dia zilc ,irhinl `ki` lelaac

lirl) "dry lk" wxta izyxitck ,epin oi`y

fxe` daex dqir `dzy yginl `ki`e ,(`,dl

.xg` cv lr cv eze`n yixtie ,cg` mewna
i`
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éìBnä ,Ba àöBik .ú÷Bìçnä éðtî íãà äpLé ìàåC §©§©¤¨¨¦§¥©©£¤©¥©¦
Bà ,eìk àlL íB÷îì eìkL íB÷nî úéòéáL úBøét¥§¦¦¦¨¤¨§¨¤Ÿ¨

eìkL íB÷îì eìk àlL íB÷nî¯éaø .øòáì áéiç ¦¨¤Ÿ¨§¨¤¨©¨§¨¥©¦
.äzà óà Eì àáäå àö :øîBà äãeäéàøîâéàî §¨¥¥§¨¥§©©¨©

íéîé éáøòå úBúaL éáøò eléôà ?íéçñô éáøò àéøéà¦§¨©§¥§¨¦£¦©§¥©¨§©§¥¨¦
úBúaL éáøòa äëàìî äNBòä :àéðúc !éîð íéáBè¦©¦§©§¨¨¤§¨¨§©§¥©¨

äìòîìe äçðnä ïî ,íéáBè íéîéå¯ïîéñ äàBø Bðéà §¨¦¦¦©¦§¨§©§¨¥¤¦©
,øeñàc àeä äìòîìe äçðnä ïî íúä .íìBòì äëøa§¨¨§¨¨¨¦©¦§¨§©§¨§¨

äçðnì Ceîñ¯àëä .àì¯íúä :éîð éà .úBöçî¯ ¨©¦§¨Ÿ¨¨¥£¦©¦¨¨
éúBnL ìáà ,éæç àìc àeä äëøa ïîéñ¯ïðéúnLî àì ¦©§¨¨§¨£¦£¨©¥¨§©§¦©

àëä .déì¯äNBòä :àôeb .déì ïðéúnLî éîð éúBnL ¥¨¨©¥©¦§©§¦©¥¨¨¤
äçðnä ïî íéáBè íéîé éáøòáe úBúaL éáøòa äëàìî§¨¨§©§¥©¨§©§¥¨¦¦¦©¦§¨
íBé éàöBîáe áBè íBé éàöBîáe úaL éàöBîáe ,äìòîìe§©§¨§¨¥©¨§¨¥§¨¥
ééBzàì ,äøéáò ãeðãéð íL LiL íB÷î ìëáe ,íéøetkä©¦¦§¨¨¤¥¨¦§£¥¨§©¥

øeaéö úéðòz¯eðz .íìBòì äëøa ïîéñ äàBø Bðéà ©£¦¦¥¤¦©§¨¨§¨¨
økNðå ìôL Lé ,ãñôðå æéøæ Léå ,økNðå æéøæ Lé :ïðaø©¨©¥¨¦§¦§¨§¥¨¦§¦§¨¥¨¥§¦§¨
àìå ,àúaL élek ãéáòc økNðå æéøæ .ãñôðå ìôL Léå§¥¨¥§¦§¨¨¦§¦§¨§¨¥¥©§¨§¨

ãñôðå æéøæ .àúaL éìòîa ãéáò¯,àúaL élek ãéáòc ¨¥§©£¥©§¨¨¦§¦§¨§¨¥¥©§¨
økNðå ìôL .àúaL éìòîa ãéáòå¯élek ãéáò àìc §¨¥§©£¥©§¨¨¥§¦§¨§¨¨¥¥

ãñôðå ìôL .àúaL éìòîa ãéáò àìå .àúaL¯àìc ©§¨§¨¨¥§©£¥©§¨¨¥§¦§¨§¨
:àáø øîà .àúaL éìòîa ãéáòå ,àúaL élek ãéáò̈¥¥©§¨§¨¥§©£¥©§¨¨©¨¨
éìòîa àzãéáò ïãáò àìc áb ìò óà ,àæBçîc éLð éðä̈¥¨¥¦§¨©©©§¨¨§©£¦§¨§©£¥

àúaL¯àì éîð àîBé ìk àäc ,àeä àúe÷pôî íeMî ©§¨¦§©§¨§¨¨¨©¦¨
éëä eléôà ,ïãáò à÷¯àáø .eäì ïðéø÷ økNðå ìôL ¨¨§©£¦¨¦¨¥§¦§¨¨¥©§¨¨

ék" :áéúëe ,"Ecñç íéîL ãò ìãâ ék" :áéúk ,éîø̈¥§¦¦¨Ÿ©¨©¦©§¤§¦¦
ïàk ?ãöék àä ,"Ecñç íéîL ìòî ìãâ¯ïéNBòa ¨Ÿ¥©¨©¦©§¤¨¥©¨§¦

ìïàëå ,dîL¯ì àlL ïéNBòa÷Bñòé íìBòì :áø øîà äãeäé áø øîàc ,äãeäé áøãëå .dîL ¦§¨§¨§¦¤Ÿ¦§¨§¦§©§¨§¨©©§¨¨©©§¨©£
ì àlL ét ìò óà úBöîe äøBúa íãàì àlL CBznL ,dîLdîL¯ì àa:ïðaø eðz .dîL ¨¨§¨¦§©©¦¤Ÿ¦§¨¤¦¤Ÿ¦§¨¨¦§¨¨©¨©

íéçéøå ,BzLà øëNì ätöîä¯BzLà øëN .íìBòì äëøa ïîéñ äàBø Bðéà¯àéiçéø .àzìe÷úî ©§©¤¦§©¦§§¥©¦¥¤¦©§¨¨§¨§©¦§©§§¨¥©¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr p sc migqt(iyiy meil)

íãà äpLé ìàåmewnd bdpnn.ú÷Bìçnä éðtî §©§©¤¨¨¦§¥©©£¤
xy` ,dhinyd zpya elcby zexit oipra sqep oic dpey dpynd
el yi ,dcyay zeigl xnbp zexit ly cg` oin xy`ky mpic

ziriay zkqnae .oind eze` z` ezian xral(a"n h"t),epipy
zexitd exnbp m`y ,zenewn dylyl zwlgzn l`xyi ux`y
m` elit` mdizexit xral mewn eze` ipa miaiig cg` mewna
lr dpynd dpce .zexitd exnbp `l oiicr mixg`d zenewnd ipya
mewnl zexitd my exnbpy mewnn ziriay zexit mr jledd

.mxeria iabl el` zexit mr bdpi ji` ,jtidl e` ,exnbp `ly
Ba àöBiklirl epipyy oicd oirk ±(`"r)mewnl mewnn jleda ©¥

zexneg bedpl el yiy ,migqt iaxra dk`ln ziiyr oiprl
epivn ok enk ,myl `ay mewnd zexnege epnn `viy mewnd

oipraéìBnäeìkL íB÷nî úéòéáL úBøét C,dcyay digl zexitd ©¦¥§¦¦¦¨¤¨
,mxeriaa mewnd ipa eaiigzpe,eìk àlL íB÷îì`l oiicre §¨¤Ÿ¨

,xeriaa zexitd eaiigzdBàmkiledyíB÷îì eìk àlL íB÷nî¦¨¤Ÿ¨§¨
,eìkLel` mipte` ipyaøòáì áéiçote`a ,`iady zexitd z` ¤¨©¨§©¥

zxneg meyn xral aiig elk `ly mewnl elky mewnn jiledy
mewnl elk `ly mewnn jiledy ote`ae ,epnn `viy mewnd

.myl `ay mewnd zxneg meyn xral aiig elkyäãeäé éaø©¦§¨
,øîBà,exiagl xnel leki zexitd jilenyäzà óà Eì àáäå àö ¥¥§¨¥§©¨¨

mewnn jilena epiide ,xral aiig epi` okle ,elk `ly `vnze
s` `v ,ea elky mewnd oal xnel leki ,elky mewnl elk `ly
wxe ,mdn my lek`l lkeze my elk `ly `vnze inewnl dz`

.o`k elcb mdy oeik mixeq` ziaa jl yiy zexitd

àøîâ
zevg cr migqt iaxra dk`ln ziiyr xeqi`y dpyna x`azp
xacd xeq` zevg xg`ly jkn wiicl yie ,mewnd bdpna ielz

:`xnbd zl`ey .oicd xwirnàéøéà éàîdlze `pzd dpy recn ± ©¦§¨
a dk`ln ziiyr oic z` bdpnaíéçñt éáøòeprinydle ,zevg cr ©§¥§¨¦

ixd ,oicd xwirn xeq` zevg xg`lyeléôàaéáøòå úBúaL éáøò £¦©§¥©¨§©§¥
x`yénð íéáBè íéîé,df xeqi` bdepéáøòa äëàìî äNBòä ,àéðúc ¨¦¦©¦§©§¨¨¤§¨¨§©§¥

,äìòîìe äçðnä ïî íéáBè íéîéå úBúaLzery yyn ,xnelk ©¨§¨¦¦¦©¦§¨§©§¨
,jli`e dvgne.íìBòì äëøa ïîéñ äàBø Bðéàzepyl `pzl el dide ¥¤¦¨§¨¨§¨

zepyl `le ,'miyer migqt iaxra dk`ln zeyrl ebdpy mewn'
zevg xg`l ixdy ,zevg cr `ed bdpndy rcp ep`e 'zevg cr'

.miaeh mini iaxr x`yk oicd xwirn xeq`
:`xnbd daiyníúä,miaeh mini iaxra -äìòîìe äçðnä ïî± ¨¨¦©¦§¨§©§¨

dvgne zery ryznøeñàc àeäla` ,dk`ln zeyrlCeîñ §¨¨
,äçðnì,df onf iptl ,xnelkàì,dk`ln ziiyra xeqi` oi` ± ©¦§¨Ÿ

àëäxak ,migqt iaxra -úBöçî,dk`ln zeyrl xeq` meid ¨¨¥£
migqt iaxray eprinydl ,'zevg cr' yexita `pzd dpy okle

.zevgn xak `ed dk`lnd xeqi`
:xg` ote`a `xnbd daiyn ceríúä ,énð éàdk`ln dyera - ¦©¦¨¨

,jli`e dgpnd on miaeh mini iaxraéæç àìc àeä äëøa ïîéñ± ¦¨§¨¨§Ÿ¨¥
,dk`ln dze`n dkxa oniq d`ex `l wx `edéúenL ìáà± £¨©¥

,jk lr ezecpl,déì ïðéúnLî àì,jk lk xeng xeqi` epi`y oeik Ÿ§©§¦©¥
àëä-,zevg xg` migqt iaxra dk`ln dyeraénð éúenL ¨¨©¥©¦

déì ïðéúnLî,opaxcn xeng xeqi` lr xary ,eze` micpn mb ± §©§¦©¥
bdpndy yexita `pzd dpy mxeqi` zxnega miey mpi`y oeike
mewn mzqa dpey did m`y ,mzqa dpy `le 'zevg cr' wx `ed
mixeaq epiid ,miyer migqt iaxra dk`ln zeyrl ebdpy

.miaeh mini iaxr x`yk `ed xeqi`d xneg zevg xg`ly
dyerdy mipnf yiy `ziixad z` d`iane day oldl `xnbd
cer d`ian `xnbd jk ab`e ,dkxa oniq d`ex epi` dk`ln mda

:dkxa oniq mda oi`y zek`ln oda epypy zeziixaäNBòä ,àôeb¨¨¤
,äìòîìe äçðnä ïî íéáBè íéîé éáøòáe úBúaL éáøòa äëàìî§¨¨§©§¥©¨§©§¥¨¦¦¦©¦§¨§©§¨
ìëáe ,íéøetkä íBé éàöBîáe ,áBè íBé éàöBîáe ,úaL éàöBîáe§¨¥©¨§¨¥§¨¥©¦¦§¨

äøéáò ãeðãéð íL LiL íB÷î`xnbd zx`an ,[dxiar fnx-] ¨¤¥¨¦§£¥¨
dfa `ziixad zpeekyééeúàìdk`ln dyerd z` `iadl ± §¨¥

a,øeaéö úéðòz,minybd lr miprzn xeaivdykïîéñ äàBø Bðéà ©£¦¦¥¤¦¨
.íìBòì äëøa§¨¨§¨

ziiyr oipra mipte` drax` dpend `ziixa d`ian `xnbd
:mipey mipnfa zek`lnæéøæ Lé ,ïðaø eðz,dk`ln zeyrl libxy ± ¨©¨¨¥¨¦

økNðå,devn giexn dk`ln zeyrl ezelibx zngne ±æéøæ Léå §¦§¨§¥¨¦
ãñôðå.oick `ly bdpy ,dk`ln zeyrl ezelibxn cqtd el yi ± §¦§¨

ìôL Lé,dk`ln ziiyrn lha ayil ezelibxy ±økNðågiexne ± ¥¨¨§¦§¨
,devn jknãñôðå ìôL Léå.oick `ly dyery cqtd el yi ± §¥¨¨§¦§¨

`edy ote`d :`xnbd zx`anøkNðå æéøæepiidãéáòcdk`lnélek ¨¦§¦§¨§¨¦¥
àúaL,reayd zeni lk -àúaL éìòîa ãéáò àìåzay axra - ©§¨§Ÿ¨¦§©£¥©§¨

.zay axra dk`ln dyer epi`y jka xkype ,dlrnle dgpnd on
ãñôðå æéøæote`a epiidãéáòå àúaL élek ãéáòcmb,àúaL éìòîa ¨¦§¦§¨§¨¦¥©§¨§¨¦§©£¥©§¨

.oick `ly dyery ,cqtp `ed jk lreøkNðå ìôLote`a epiid ¨¨§¦§¨
å àúaL élek ãéáò àìcmb,àúaL éìòîa ãéáò àìgiexn `ed jkae §Ÿ¨¦¥©§¨§Ÿ¨¦§©£¥©§¨

.zay axra dk`ln dyer epi`y devnãñôðå ìôLote`a epiid ¨¨§¦§¨
,àúaL éìòîa ãéáòå àúaL élek ãéáò àìc,cqtp `ed jk lre §Ÿ¨¦¥©§¨§¨¦§©£¥©§¨

.oick `ly jka bdepy
iaxra dk`ln dyer oi`y in elit`y x`al `xnbd dtiqen

:xkyp `ed ,bpern `edy meyn zezayàæBçîc éLð éðä ,àáø øîà̈©¨¨¨¥¨¥¦§¨
eyp oze` ±,[zek`ln zeyer opi`e zewpetn eidy] `fegn xird z

àúe÷ðôî íeMî àúaL éìòîa àzãéáò ïãáò àìc [éàäc] áb ìò óà©©©§©§Ÿ¨§¨£¦§¨§©£¥©§¨¦§©§¨
àeämeyn df zay axra dk`ln zeyer opi`y dny elit` ±

,zewpetn odyïãáò à÷ àì énð àîBé ìk àäc,dk`lnéëä eléôà §¨¨¨©¦Ÿ¨¨§¨£¦¨¦
eäì ïðéø÷ økNðå ìôL.'xkype lty' eilr xn`py in llka od ± ¨¨§¦§¨¨¦©§

xkyd lceba miwqerd miweqt ipy oia dxizq d`ian `xnbd
:`xnbd zxne` .zeevnd ziiyr lr milawnyéîø àáø,dywd ± ¨¨¨¥

áéúk(`i fp mildz)ziiyr lr milawny xkyd lceba wqerd weqta §¦
,zeevnd'Ecñç íéîL ãò ìãâ ék'lr xky `iand myd cqg ± ¦¨Ÿ©¨©¦©§¤

.minyd cr ribn zeevndáéúëå(d gw my)wqerd xg` weqta §§¦
,zeevnd ziiyr lr milawny xkyd lcebaíéîL ìòî ìBãâ ék'¦¨¥©¨©¦

'Ecñç,minyd lrn ribn zeevnd xky ±ãöék àäipy miayiizn ©§¤¨¥©
:`xnbd zvxzn .el` miweqtïàkxkydy ea x`eany weqta - ¨

xaecn ,minyd lrn ribnïéNBòadevnìdîL,devn myl ±ïàëå §¦¦§¨§¨
bn xkydy ea x`eany weqta -xaecn ,minyd cr wx riïéNBòa§¦

ì àlL,dîLmewn lkn dnyl `ly devnd z` miyery elit`y ¤Ÿ¦§¨
,devn eyry aygpäãeäé áøãëåaezka miyxtn ep`y dfe ± §¦§©§¨

,dcedi ax ixack df ,devn dyry aygp dnyl `ly dyerdy
ìò óà úBönáe äøBza íãà ÷Bñòé íìBòì ,áø øîà äãeäé áø øîàc§¨©©§¨¨©©§¨©£¨¨©¨©¦§©©

ì àlL étì àlL CBznL ,dîLì àa dîL.dîL ¦¤Ÿ¦§¨¤¦¤Ÿ¦§¨¨¦§¨
mc`d oi`y migeex ibeq zepend zeziixa dnk d`ian `xnbd

:dkxa oniq mdn d`exBzLà øëNì ätöîä ,ïðaø eðzoiznnd ± ¨©¨¨©§©¤¦§©¦§
,epnn qpxtzdl ick ezy` giexzy geixlåxkyl dtvnd ok §

.íìBòì äëøa ïîéñ äàBø Bðéà ,íéçéøzpeek z` `xnbd zx`an ¥©¦¥¤¦¨§¨¨§¨
:`ziixadBzLà øëNxkyl dtvny epiidàzìB÷zîzlhepy - §©¦§©§§¨

d`ex oi`e ,mikixvd lkl mxikydl weya zkldne dicia mipf`n
,hren geix `l` jkn dgiexn oi`y meyn dkxa oniq dfa

e .hren geix liaya ezy` dfazneàééçéøl dpeekdàzøâà± ¥©¨£©§¨
yiy meyn dkxa oniq d`ex oi`e ,migix zxkydn geixl dtvny

en geixe lecb gxeh dfa.hrìáàdnn dgiexny geixl dtvnd £¨
cäðaæîe äãáò,weya mzxkene mivtg dyery ±éçeazLéà ¨§¨§©§¨¦§©¥

àø÷ da çazLîze`xl leki i`ceae ,efk dy` gayn weqtd ± ¦§©©¨§¨
,dkxa oniq jknáéúëcdy`d z` gaynd 'lig zy`' wxta ¦§¦

dxiykd(ck `l ilyn),økîzå äúNò ïéãñ'.'iprpMl dpzp xFbge ¨¦¨§¨©¦§Ÿ©£¨§¨©§©£¦
oniq mda d`ex epi`y migeex lr ztqep `ziixa d`ian `xnbd

:dkxaïðaø eðz,`ziixaaíéð÷a økzNnäzxiknn giexnd ± ¨©¨¨©¦§©¥§¨¦
,zevigne zexcb odn miyery ,miwc zelwníép÷ð÷áeqxg ick ± §©§©¦

,milecb.íìBòì äëøa ïîéñ äàBø Bðéà:`xnbd zxxanàîòè éàî ¥¤¦¨§¨¨§¨©©£¨
zx`an .dkxa oniq el` mixacn d`ex epi`y mrhd edn ±

:`xnbdeäééæçôà Léôðc ïåék,lecb mdly gtpdy oeik ±àèìL ¥¨¦§¦©§¨©§¨§¨
àðéò eäaoi` drx oir ea zhleyy xacae ,drx oir mda zhley ± §¥¨
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xcde"קלב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `p sc migqt(ycew zay meil)

íäéðôa ïøézäì éàMø äzà éàebdpy mze` ipta xzid bedpl ± ¦©¨©©§©¦¨¦§¥¤
i`feg ipa ipta dlgd z` xf lk`iy zixed ji`e ,xeqi` mda

:`xnbd zvxzn .fxe`n dlg yixtdl ebdpyBì øîàsqei ax ¨©
,iia`ldìò øîzéà éî åàìå`xnba ef `ziixa lr xn`p `l ike ± §¨¦¦§©£¨
,oldléàúeëa ,àcñç áø øîàxizdl oi`y epipy mizeka wx ± ¨©©¦§¨§¨¥

okle ,mizek mpi` ixd i`feg ipae ,xeq`l ebdpy bdpn mdipta
.xeq`l ebdpy dn mdipta xizdl xzen

:dywne `xnbd zxfegàîòè éàî éàúekxeq`y mrhd dn ike ± ¨¥©©£¨
,xeqi` ea ebdpy dn mizekl xizdlàúléî éëøñîc íeMîm` ± ¦§©§§¦¦§¨

xaca mb lflfl e`eaie ,lwdl mkxc xg` ekyni mdipta xizp
,oicd xwirn xeq`yðäénð éLðéà Coeik ,i`feg ipa ,miyp` mze` ± ¨¨¦§¥©¦

c yeygl yi mb minkg icinlz mpi`yàúléî éëøñlwdl e`eai ± ¨§¦¦§¨
ipin zyng ly dqirn s` dlg yixtdln erpnie ,mipiipr cera
xizd ji` `iyewd zxfeg ok m`e ,oicd xwirn dlga zaiigd obc

.i`feg ipa ipta fxe`d on dlgd z` lek`l xfl sqei ax
miyixtny mewna bedpl ji` xg` llk d`iane dwiqn `xnbd

:fxe`d on dlgïðéæç ,éMà áø øîà àlà,mi`ex ±ïaeø éàipa ly ¤¨¨©©©¦¨¦©¦¨
zqirn ,i`feg,éìëà æøBà,obc zqirn milke` `leøæ dìëéð àì ¤¨§¦Ÿ¥§¨¨

eäéétàa,fxe`n eyixtdy dlgd z` mdipta xf lk`i `l ±àîìéc §©©§¦§¨
àçkzLîlhazze gkzyz `ny ±úøBzzyxtd,eäéépéî älç ¦§©§¨©©¨¦©§

,obc ipin zyngn mb dlg zyxtd zaeg oi`y exn`iyïaeø éàå§¦¨
éìëà ïâc,obc zqirn milke` maex m`e ±eäéétàa øæ dìëéðz` ¨¨¨§¦¥§¨¨§©©§

zbdep `l fxe` zqiray mcnll ,fxe` zqirn eyixtdy dlgd
yeygl yi ,dlke`l xfl xizp `l m`y ,llk dlg zyxtd zxez

áeiçä ïî éLeøôàì éúà àîìécfxe` zqiry eaygie erhi `ny ± ¦§¨¨¦§©§¥¦©¦
zaiigd obc zqirn yixtdl e`eaie ,dlg zyxtda zaiig

dlg zyxtdaøeètä ìòzyxtdn dxehtd fxe` zqir lr ± ©©§
,dlgáeiçä ìò øeètä ïîåyixtdl e`eaiy yeygl yi oke ± §¦©§©©¦

ote`ae ,dlga zaiigd obc zqir lr dlgn dxehtd fxe` zqirn
dn lr dlg my lg `l ixdy ,lah lke` obcd zqirn lke`d df
obcd zqir dxzed `l mb `linne ,fxe`d zqirn yixtdy

.day lah xeqi`n
in ipta xzid bedpl oi`y epipyy `ziixaa oecl day `xnbd

:xzend xaca xeqi` ebdpyïäa eâäð íéøçàå ïéøzenä íéøác ,àôeb¨§¨¦©¨¦©£¥¦¨£¨¤
.ïäéðôa ïøézäì éàMø äzà éà ,øeqéà:`xnbd zx`anáø øîà ¦¦©¨©©§©¦¨¦§¥¤¨©©

ïðé÷ñò éàzeëa ,àcñçmdipta xizdl oi`y epipy mizeka wx ± ¦§¨§¨¥¨§¦©
xg` ekyniy ,lirl `xnbd dx`iay mrhdn edfe ,ebdpy bdpn

.oicd xwirn xeq`y xaca mb lflfl e`eaie ,lwdl mkxc
:`ziixan `cqg ax ixac lr dywn `xnbdàì àîìò éleëåike ± §¥¨§¨Ÿ

ea ebdpy xac mdipta xizdl xzen mizek mpi`y mc` ipa x`ya
,xeqi`ïéöçBø ,àéðúäål ugxnd ziaa uegxl xzen ±ïéçà éðL §¨©§¨£¦§¥©¦
,ãçàkmig` ipyy jezn xn`py zevixt meyn exqe`l oi`e §¤¨

mi`ex ugxnd ziaa eiykre ,cg` ziaa cgi miievn zeidl mkxc
akynl eig`a epir z` ozil cg` lk `eai ,df z` df minexr

,xekfìeáka ïéçà éðL ïéöçBø ïéàåmibdep leak `xwpy mewnae - §¥£¦§¥©¦§¨
.cg`k mivgex `l mig` ipyyïaø ìL åéða ìläå äãeäéa äNòîe©£¤¦¨§¦¥¨¨¤©¨

äæòìå ,ìeáëa ãçàk íäéðL eöçøL ,ìàéìîbfrl e`ived ±ïäéìò ©§¦¥¤¨£§¥¤§¤¨§¨§¨£¨£¥¤
ìkipa,äðéãnäeCk eðéàø àì eðéîiî eøîàmivgex mig` ipyy ¨©§¦¨¨§¦¨¥Ÿ¨¦¨

,cgiaåjk meynïBöéçä úéaì àöéå ìlä èîLð,ugxnd zia ly §¦§©¦¥§¨¨©©¦©¦
,eig` mr cgi uegxl `l ickäöø àìålld,ízà ïéøzeî ïäì øîBì §Ÿ¨¨©¨¤¨¦©¤

i`yx dz` i` ,xeqi` mda ebdpy yie mixzend mixacy itl
.mdipta mxizdl

:`ziixaa epipy ceríéàöBémiaxd zeyxl z`vl xzen ± §¦
ïBñé÷cøe÷a[zeagx milrp-],úaMaetlyi `ny miyyeg `le §§§¦©©¨¨

,miaxd zeyxa zen` rax` eicia mxiardl `eaie eilbxn eltie
éøéáa úaMa ïBñé÷cøe÷a ïéàöBé ïéàåz`vl mkxc oi` ixia ipae ± §¥§¦§§§¦©©¨§¦¦

jka mibdep mdy oeik ,miaxd zeyxl zeagx milrpa zaya
.xeqi`eàöiL ,ìàéìîb ïaø ìL åéða ìläå äãeäéa äNòîe©£¤¦¨§¦¥¨¨¤©¨©§¦¥¤¨§

ïäéìò äæòìå ,éøéáa úaMa ïBñé÷cøe÷alkàì eðéîiî eøîàå äðéãnä §§§¦©©¨§¦¦§¨£¨£¥¤©§¦¨§¨§¦¨¥Ÿ
Ck eðéàø,zaya oeqiwcxewa mi`veiyíeèîLellde dcedi ¨¦¨§¨

,mdilbxn,ízà ïéøzeî ïäì øîBì eöø àìå ,ïäéãáòì íeðúðeitl §¨§©§¥¤§Ÿ¨©¨¤¨¦©¤
mxizdl i`yx dz` i` ,xeqi` mda ebdpy yie mixzend mixacy

.mdipta
:`ziixaa epipy cerúaMa íéøëð élñôñ ìò ïéáLBéåayil xzen ± §§¦©©§©¥¨§¦©©¨

`le ,dxegq mdilr mixken miebdy milqtq iab lr zaya
,zaya xgeqy mdilr ayeid z` ecygiy miyyegïéáLBé ïðéàå§¥¨§¦

Bkòa úaMa íéøëð élñôñ ìòiab lr ayil `ly mibdep ekr ipae ± ©©§©¥¨§¦©©¨§©
.zaya mieb ilqtqìò áLiL ,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøa äNòîeiab ©£¤§©¨¦§¤©§¦¥¤¨©©

,äðéãnä ìk åéìò äæòìå ,Bkòa úaMa íéøëð élñôñeeðéîiî eøîà ©§©¥¨§¦©©¨§©§¨£¨¨¨¨©§¦¨¨§¦¨¥
Ck eðéàø àì,zaya mieb ilqtq iab lr miayeiyèîLðoax Ÿ¨¦¨¦§©

ayie lqtqd on l`ilnb oa oernyøîBì äöø àìå ,ò÷ø÷ éab ìò©©¥©§©§Ÿ¨¨©
,ízà ïéøzeî ïäì,xeqi` mda ebdpy yie mixzend mixacy itl ¨¤¨¦©¤

.mdipta mxizdl i`yx dz` i`
mpi`y miyp` mby ,elld miyrnd zyly lka `ziixaa x`ean

mizek,mdipta eze` xizdl oi` ,xzend xaca xeqi` ebdpy
`l` epi` df oic lky xn`y `cqg ax ixac lr jkn dywe

.mizeka
:`xnbd zvxznéçéëL àìc ïåék ,énð [äðéãî] (íéä úðéãî) éða§¥§¦¨©¦¥¨§Ÿ§¦¦

eîc íéúeëk eäééab ïðaømbdpn xizdl oi` mizeka wx ok` ± ©¨¨©©§§¦¨
icinlz mdipia miievn oi`y oeik ok mb dpicn ipae ,mdipta
df oi`e micnel mpi`y oeik ,mizekk df oiprl miaygp minkg
mb xizdl e`eai mbdpna mdipta xzid ebdpi m`e ,dxez mewn

.mixeq`d mixac
dfi` zxxane `ziixaa exkfedy mibdpnd lr oecl zxfeg `xnbd

:mibdpn mze`a mikiiy xeqi` ipiipràîìLaebdp recn oaen df ± ¦§¨¨
iab lr ayil `lyíéøëð élñôñ,zayaøkîîe ç÷îk éæçîc íeMî ©§©¥¨§¦¦§¦§¥§¤©¦§¨

z`vl `ly bdpnd oke ,zaya dxegq dyery edecygiy ±
ïBñé÷cøe÷a,zayaénðmeyn ,jk ebdpy oaenïéôlzLî àîìéc §§§¦©¦¦§¨¦§©§¦

eäðééeúéàì éúàåeicia mxiardl `eaie eilbxn etlyi `ny - §¨¦§¦¦§¨
àlà ,íéaøä úeLøa úBnà òaøà`l mig` ipyy bdpnd j` - ©§©©¦§¨©¦¤¨

ïéöçBø,cg`kàì àîòè éàî.xaca yi xeqi` yyg dfi` ± £¦©©£¨Ÿ
:`xnbd zx`anàéðúãkepipyy dn it lr `ed xeqi`d mrh ± ¦§©§¨

,`ziixaaõçBø íãà ìkä íò,ugxnd ziaaåéáàî õeçugex oi`y ¦©Ÿ¨¨¥¥¨¦
eal ozep ,`vi myny xkfpe ,mexr eia` z` d`exy jezny ,enr

,dxiar xedxdlåmr ugex epi` ok,åéîçezy`y eal l` ozepy §¨¦
,dxiar xedxdl `eaiy okzie ,epnn d`viåmr ugex epi` okìòa §©©

BúBçà ìòáe Bnà,dxiar xedxdl `eal leki mda mbyäãeäé éaøå ¦©©£§©¦§¨
a øézîmr dvigxåéáà ãBák éðtî ,åéáàeia` z` ynyny ©¦§¨¦¦§¥§¨¦
,ugxnaBnà ìòáì ïécä àeäåjixv m`y en` lraa oicd oke ± §©¦§©©¦

:`xnbd zniiqn .enr uegxl xzen eynyleäðéà eúàå,[leak ipa] §¨¦§
ïéçà éðLa øeæâå,cg`k evgxi `lyíeMîmr uegxl e`eaiy yyg §¨¦§¥©¦¦

.BúBçà ìòa©©£
mr ugxnd ziaa dvigx oipra zwqerd `ziixa d`ian `xnbd

:eaxàðz,`ziixaa,Baø íò õçøé àì ãéîìzjixvy meyn ¨¨©§¦Ÿ¦§©¦©
,e`xenne eax ceakn yiiazdl cinlzdíàådidéøö BaøBì C §¦©¨¦

,ugxnd ziaa epynyiyøzeî.eax ceak edfy ,enr uegxl ¨
iab lr zeaixwd zexedh zenda ly alg lek`l dxq` dxezd¥¤

aezky enk ,gafnd(bk f `xwie),'Elk`z `l fre aUke xFW alg lM'¨¥¤§¤¤¨¥ŸŸ¥
aezke(dk f my)dPOn aixwi xW` dndAd on alg lk` lM iM'¦¨Ÿ¥¥¤¦©§¥¨£¤©§¦¦¤¨

dxezd dxq` `l j` ,'diOrn zlk`d WtPd dzxkpe 'dl dX ¦̀¤§¦§§¨©¤¤¨Ÿ¤¤¥©¤¨
lr axw miycw zndaa ea `veiky alg `l` zexedhd zendaa

.oldl x`eank zepaxwd ixeni` zxeza gafnd iab
xn`p minly oaxw ixeni`a(b b `xwie)minlXd gaGn aixwde'§¦§¦¦¤©©§¨¦

l`rnyi iax zrc ,'axTd lr xW` algd lM z`e ,'ebe 'dl dX ¦̀¤§¥¨©¥¤£¤©©¤¤
oileg zkqna(:hn),daiwd alg z` yi axwd lry algd llkay¥¤

xzeny `aiwr iax zrce ,dlik`a xeq` daiwd alg okle¥¤
lry alg la` ,xg` algl 'axwd lr xy` alg' yxce ,dlik`a
lry alg lka `ly `xnba x`eane .dlik`a xzen daiwd
`id daiwdy ,epiide ,'xzid alg'a wx `l` mi`pzd ewlgp daiwd¥¤¤¤
gpend algd ,diccv ipyn gpen alge zyw oink dieyre dtetk
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המשך בעמ' זמח

ezny in` cenr `p sc ± iyily wxtmigqt
éëøñãàúìéîoilflfne ,`lew ly Ð.xzeiéîð éùðéà êðä.ixnb `lc oeik Ð

éëøñàúìéîez`c ,`id `iyew Ðirepni`ldlgns`fxe`d on yixtnd :obcn

obcd lr`le ,fxe`d lr myd lg `lc ,milah lke` Ðowzipyixtnde .obcd

fxe`d lr obcd on,fxe`d liaya obcd lr lg myd oi`y ,odkl lah lik`n Ð

`l` dlg ef oi`y `vnpe ,aiiegn epi` ixdy

.lahãçàë íéçà éðù ïéöçåøo`k oi`e Ð

oievny jezn :`nipc ,zevixt meyncgi

df z` df minexr oi`ex eiykreoipzep Ð

.xekf akynl eig`a yi` oirïéöçåø ïéàå
'åëuegxl mig` ipy mibdep oi` ,xnelk Ð

.cg`kìåáëá.mewn Ðïéñé÷ãøå÷Ð

`nlic opiyiig `le ,miagx y"petwy`

iz`e itlzynedpiezii`loi`e .zen` rax`

ipa jxcixiaoibdep ody ,oiqiwcxewa z`vl

.xeqi` odaíéåâ éìñôñoda oixken ody Ð

opiyiig `le ,dxegq.`cygléàúåëëéîã
`ed dxez mewn e`le ,ixinb `lc oeikc Ð

.`zlin ikxq Ðåéáàîåéîçåjezn Ð

`vi myny xkfpe ,ed`exyeal ozep Ð

,einga oke .xedxdlezy` dzviy eal ozep

`ki` inp ezeg` lraa oke .o`kn.`xedxid

åéáà ãåáë íåùîeynyny Ð.ugxnaåúàå
åäðéàipa Ð.leakåáø íò õçøé àì ãéîìúÐ

jixvyyiiazdle eceakn.e`xennäéä íàå
åì êéøö åáø.ugxna epynyiy Ðìëà

àøúééàãztitkay alg Ðdaiwdy .daiwd

,zywk dieyre dtetkmewnay alg eze`e

oibdep laa ipae ,l`xyi ux` ipa oilke` xzid

.xeqi` eaåëðéåùéàúåëë:lirl opixn`c Ð

mixzend mixacmixg`ei` ,xeqi` oda ebdp

.odipta oxizdl i`yx dz`dnwe`e`cqg ax

.i`zekaìááì ìááî éìéî éðäxirl xirn Ð

obdpn dpyi m` ,iccdl itiik `lc oeikc .laaa

odipirloky lke ,zwelgnd iptn o`k yi Ð

mewnd bdpn z` dpyi l` l`xyi ux`l laan

.zwelgnd iptnìááì ìàøùé õøàî ìáàm` Ð

op`c ,zwelgn o`k oi` laaa bdpnd z` dpyi

laaae ikinq edpi`c ,l`xyi ux` ipal opitiik

.ikinq `låäééúååë ïðéãáòoi`a m` ,xnelk Ð

zepyl mdl oi` ,o`kl myn,mbdpnoiyer `l`

.onewnkìááì ìàøùé õøàî àîéú åìéôàÐ

.dpyi l`ìëàú àì.`xzii`c Ð
ìèðå
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éàoilegc `nw wxta o`y zia iax xizd j`id ok m` :dniz Ð odipta oxizdl i`yx dz`

xeqi` oda ebdp mixg`e mixzend mixac i`dc :mixzq zlibna miqp epiax uxize ?(a,e)

Ðmixac :`pyil rnyn oke .onvr lr xingdl mivex mde ,mixzen ody mirceiy epiid

xzen `ede xeq` `edy mixeaqy ,zerh zngn mibdepy mixac la` .mixzendÐleki

m`e .inlyexia `icda rnyn oke .mdipta xizdl

iyext`l iz` `nlic xn`w i`n` ok m` :xn`z

yie ?xeht `edy ircic oeik ,aeigd lr xehtd on

:xn`z m`e .irci `nlr ilek e`lc :xnel

epi` i`zeka e` dpicnd ipaa `weec rnync

mdipta `ly e` ,minkg ipta la` ,xizdl i`yx

Ðixneg eilr oipzep :opz `de ?i`n`e .xzen

epiax xne`e !myl jldye myn `viy mewn

lr ebidpdy ,aeyg bdpna ixii` oizipznc :wgvi

dpicnd ipa ebdpy ixiin `kde .minkg icinlz it

onwlc `xzii`ce ,iziinc edpd oke .mnvrnÐ

wtzqn wgvi epiaxe .aeyg bdpn iedc dil miw

cinlz ipta xizdl oilekic ,aeyg epi`y bdpna

`le ,onwl rnynck mdl xizdl leki m` ,mkg

dpicnd ipac meyn mz` mixzen mdl xnel evx

micinlzl la` ,i`zekk edl aeygÐynrn

leki :`nlic e` .mz` oixzen mixne` eidy

leki epi` mdl la` ,mdipta envrl xizdl

mixzen mdl xnel dvx `l :xn`w ikde .xizdl

`l` xeqi` zngn `l mzxngdy dne ,mz`

envrl xizn did micinlzle .zehy bdpn zngn

mdxa` oa oeyny epiaxe .mdl `l la` ,mdipta

iwenc iy` axc ,oizipznn dyw `lc :xne`

i`zekae ,xefgl ezrc oi`a oizipznÐelit`

laan ilin ipd iwenc iia`le ,xeq` xefgl ezrc

opicar laal l`xyi ux`n la` l`xyi ux`l

i`zekae ,ediizeekÐlaal l`xyi ux`n elit`

.laal l`xyi ux`n eed iziinc inp edpde ,xeq`

ïåéë:mz epiaxl dyw Ð 'eke edl opitiik op`c

:xn` (`,d) oixcdpqc `nw wxtac

mzdl `kdn ,`hiytÐmzde hay `kdc ,ipdn

ilin ipdc :uxize ?iticr laa ipac rnyn .wwegn

Ðxzide xeqi` oiprl la` ,`penn irewt`l

dkinqeÐmicnely ,iticr l`xyi ux` ipa

`xie` :(a,gpw `xza `aa) opixn`e .miaxa dxez

.mikgn l`xyi ux`c

ïðéãáòediizeek icar `l Ð ediizeekÐded

oilegc `nw wxt meyne ,xninl dil

`xif iax wilq ik :mzd xn`wc .ikd hwp (a,gi)

iaxl dil zile :jixte .l`enye axc znxben lk`

:iia` ipyne ?'eke mewn ixneg eilr oipzep `xif

op`c oeik ,l`xyi ux`l laan la` .'eke ilin ipd

edl opitiikÐ.ediizeek opicaräáøxa xa

iax uxzn inp oilegae Ð ded xefgl ezrc dpg

`zydc :dyw zvw .ded xefgl ezrc oi` :`xif

ezrca myn `viy mewn ixnege ,ipzw oiccvl

myl jldy mewn ixnege ,xefglÐezrc oi`a

.xefgl
ip`
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éî åàìå :Bì øîà .íäéðôa ïøézäì éàMø äzà éà¦©¨©©§©¦¨¦§¥¤¨©§¨¦
éàî éàúek .éàúeëa :àcñç áø øîà ,dìò øîzéà¦§©£¨¨©©¦§¨§¨¥¨¥©

àîòè¯ðä ,àúléî éëøñîc íeMîéëøñ éîð éLðéà C ©§¨¦¦§©§¥¦§¨¨¨¡¨¥©¦¨§¦
æøBà ïaeø éà ,ïðéæç :éLà áø øîà àlà !àúléî¦§¨¤¨¨©©©¦£¥©¦¨¤

éìëà¯àçkzLî àîìéc ,eäéétàa øæ dìëéð àì ¨§¦¨¥§¨¨§©©§¦§¨¦§©§¨
éìëà ïâc ïaeø éàå .eäéépéî älç úøBz¯øæ dìëéð ©©¨¦©§§¦¨¨¨¨§¦¥§¨¨

øeètä ìò áeiçä ïî éLBøôàì éúà àîìéc ,eäéétàa§©©§¦§¨¨¥§©§¥¦©¦©©§
íéøçàå ïéøzenä íéøác ,àôeb .áeiçä ìò øeètä ïîe¦©§©©¦¨§¨¦©¨¦©£¥¦

øeqéà ïäa eâäð¯.ïäéðôa ïøézäì éàMø äzà éà ¨£¨¤¦¦©¨©©§©¦¨¦§¥¤
?àì àîìò éleëå .ïðé÷ñò éàúeëa :àcñç áø øîà̈©©¦§¨§¨¥¨§¦©§¥¨§¨¨
éðL ïéöçBø ïéàå ,ãçàk ïéçà éðL ïéöçBø :àéðúäå§¨©§¨£¦§¥©¦§¤¨§¥£¦§¥
ïaø ìL åéða ìläå äãeäéa äNòîe .ìeáëa ïéçà©¦§¨©£¤¦¨§¦¥¨¨¤©¨
ïäéìò äæòìå ,ìeáëa ãçàk íäéðL eöçøL ,ìàéìîb©§¦¥¤¨£§¥¤§¤¨§¨§¨£¨£¥¤
ìlä èîLðå .Ck eðéàø àì eðéîiî :eøîà ,äðéãnä ìk̈©§¦¨¨§¦¨¥Ÿ¨¦¨§¦§©¦¥
.ízà ïéøzeî ïäì øîBì äöø àìå ,ïBöéçä úéaì àöéå§¨¨©©¦©¦§Ÿ¨¨©¨¤¨¦©¤
ïBñé÷cøe÷a ïéàöBé ïéàå ,úaMa ïBñé÷cøe÷a íéàöBé§¦§§§¦©©¨§¥§¦§§§¦
ïaø ìL åéða ìläå äãeäéa äNòîe .éøéáa úaMa©©¨§¦¥©£¤¦¨§¦¥¨¨¤©¨
ïäéìò äæòìå ,éøéáa úaMa ïBñé÷cøe÷a eàöiL ìàéìîb©§¦¥¤¨§§§§¦©©¨§¦¥§¨£¨£¥¤
íeðúðe íeèîLe ,Ck eðéàø àì eðéîiî :eøîàå .äðéãnä©§¦¨§¨§¦¨¥Ÿ¨¦¨§¨§¨
ïéáLBéå .ízà ïéøzeî ïäì øîBì eöø àìå ,ïäéãáòì§©§¥¤§Ÿ¨©¨¤¨¦©¤§§¦
íéBâ éìñôñ ìò ïéáLBé ïðéàå ,úaMa íéBâ éìñôñ ìò©©§§¥¦©©¨§¥¨§¦©©§§¥¦
áLiL ìàéìîb ïa ïBòîL éaøa äNòîe .Bkòa úaMa©©¨§©©£¤§©¦¦§¤©§¦¥¤¨©
,äðéãnä ìk åéìò äæòìå ,Bkòa úaMa íéBâ éìñôñ ìò©©§§¥¦©©¨§©§¨£¨¨¨¨©§¦¨
àìå ,ò÷ø÷ éab ìò èîLð .Ck eðéàø àì eðéîiî :eøîà̈§¦¨¥Ÿ¨¦¨¦§©©©¥©§©§Ÿ
,éîð íiä úðéãî éða .ízà ïéøzeî ïäì øîBì äöø̈¨©¨¤¨¦©¤§¥§¦©©¨©¦

eäééab ïðaø éçéëL àìc ïåék¯àîìLa .eîc íéúekk ¥¨§¨§¦¦©¨©©©§©¦¨¦§¨¨
íéBâ éìñôñïBñé÷cøe÷a .økîîe çwîk éæçîc íeMî ©§§¥¦¦§¤¡¥§¦¨¦§¨§§§¦

éîð¯úBnà òaøà eäðééeúéàì éúàå ïéôlzLî àîìéc ©¦¦§¨¦§©§¦§¨¥§¦¥§©§©©
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ãBák éðtî åéáàa øézî äãeäé éaøå .BúBçà ìòáe©©£§©¦§¨©¦§¨¦¦§¥§
ãéîìz :àðz .BúBçà ìòa íeMî ïéçà éðLa øeæâå eäðéà eúàå .Bnà ìòáì ïécä àeäå .åéáà̈¦§©¦§©©¦©£¦§§©¦§¥©¦¦©©£¨¨©§¦

éøö Baø íàå ,Baø íò õçøé àìBì C¯.àøúéiàc ìëà äðç øa øa äaø àúà ék .øzeî Ÿ¦§©¦©§¦©¨¦¨¦£¨©¨©©¨¨£©§©¦§¨
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קלג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `p sc migqt(ycew zay meil)

íäéðôa ïøézäì éàMø äzà éàebdpy mze` ipta xzid bedpl ± ¦©¨©©§©¦¨¦§¥¤
i`feg ipa ipta dlgd z` xf lk`iy zixed ji`e ,xeqi` mda

:`xnbd zvxzn .fxe`n dlg yixtdl ebdpyBì øîàsqei ax ¨©
,iia`ldìò øîzéà éî åàìå`xnba ef `ziixa lr xn`p `l ike ± §¨¦¦§©£¨
,oldléàúeëa ,àcñç áø øîàxizdl oi`y epipy mizeka wx ± ¨©©¦§¨§¨¥

okle ,mizek mpi` ixd i`feg ipae ,xeq`l ebdpy bdpn mdipta
.xeq`l ebdpy dn mdipta xizdl xzen

:dywne `xnbd zxfegàîòè éàî éàúekxeq`y mrhd dn ike ± ¨¥©©£¨
,xeqi` ea ebdpy dn mizekl xizdlàúléî éëøñîc íeMîm` ± ¦§©§§¦¦§¨

xaca mb lflfl e`eaie ,lwdl mkxc xg` ekyni mdipta xizp
,oicd xwirn xeq`yðäénð éLðéà Coeik ,i`feg ipa ,miyp` mze` ± ¨¨¦§¥©¦

c yeygl yi mb minkg icinlz mpi`yàúléî éëøñlwdl e`eai ± ¨§¦¦§¨
ipin zyng ly dqirn s` dlg yixtdln erpnie ,mipiipr cera
xizd ji` `iyewd zxfeg ok m`e ,oicd xwirn dlga zaiigd obc

.i`feg ipa ipta fxe`d on dlgd z` lek`l xfl sqei ax
miyixtny mewna bedpl ji` xg` llk d`iane dwiqn `xnbd

:fxe`d on dlgïðéæç ,éMà áø øîà àlà,mi`ex ±ïaeø éàipa ly ¤¨¨©©©¦¨¦©¦¨
zqirn ,i`feg,éìëà æøBà,obc zqirn milke` `leøæ dìëéð àì ¤¨§¦Ÿ¥§¨¨

eäéétàa,fxe`n eyixtdy dlgd z` mdipta xf lk`i `l ±àîìéc §©©§¦§¨
àçkzLîlhazze gkzyz `ny ±úøBzzyxtd,eäéépéî älç ¦§©§¨©©¨¦©§

,obc ipin zyngn mb dlg zyxtd zaeg oi`y exn`iyïaeø éàå§¦¨
éìëà ïâc,obc zqirn milke` maex m`e ±eäéétàa øæ dìëéðz` ¨¨¨§¦¥§¨¨§©©§

zbdep `l fxe` zqiray mcnll ,fxe` zqirn eyixtdy dlgd
yeygl yi ,dlke`l xfl xizp `l m`y ,llk dlg zyxtd zxez

áeiçä ïî éLeøôàì éúà àîìécfxe` zqiry eaygie erhi `ny ± ¦§¨¨¦§©§¥¦©¦
zaiigd obc zqirn yixtdl e`eaie ,dlg zyxtda zaiig

dlg zyxtdaøeètä ìòzyxtdn dxehtd fxe` zqir lr ± ©©§
,dlgáeiçä ìò øeètä ïîåyixtdl e`eaiy yeygl yi oke ± §¦©§©©¦

ote`ae ,dlga zaiigd obc zqir lr dlgn dxehtd fxe` zqirn
dn lr dlg my lg `l ixdy ,lah lke` obcd zqirn lke`d df
obcd zqir dxzed `l mb `linne ,fxe`d zqirn yixtdy

.day lah xeqi`n
in ipta xzid bedpl oi`y epipyy `ziixaa oecl day `xnbd

:xzend xaca xeqi` ebdpyïäa eâäð íéøçàå ïéøzenä íéøác ,àôeb¨§¨¦©¨¦©£¥¦¨£¨¤
.ïäéðôa ïøézäì éàMø äzà éà ,øeqéà:`xnbd zx`anáø øîà ¦¦©¨©©§©¦¨¦§¥¤¨©©

ïðé÷ñò éàzeëa ,àcñçmdipta xizdl oi`y epipy mizeka wx ± ¦§¨§¨¥¨§¦©
xg` ekyniy ,lirl `xnbd dx`iay mrhdn edfe ,ebdpy bdpn

.oicd xwirn xeq`y xaca mb lflfl e`eaie ,lwdl mkxc
:`ziixan `cqg ax ixac lr dywn `xnbdàì àîìò éleëåike ± §¥¨§¨Ÿ

ea ebdpy xac mdipta xizdl xzen mizek mpi`y mc` ipa x`ya
,xeqi`ïéöçBø ,àéðúäål ugxnd ziaa uegxl xzen ±ïéçà éðL §¨©§¨£¦§¥©¦
,ãçàkmig` ipyy jezn xn`py zevixt meyn exqe`l oi`e §¤¨

mi`ex ugxnd ziaa eiykre ,cg` ziaa cgi miievn zeidl mkxc
akynl eig`a epir z` ozil cg` lk `eai ,df z` df minexr

,xekfìeáka ïéçà éðL ïéöçBø ïéàåmibdep leak `xwpy mewnae - §¥£¦§¥©¦§¨
.cg`k mivgex `l mig` ipyyïaø ìL åéða ìläå äãeäéa äNòîe©£¤¦¨§¦¥¨¨¤©¨

äæòìå ,ìeáëa ãçàk íäéðL eöçøL ,ìàéìîbfrl e`ived ±ïäéìò ©§¦¥¤¨£§¥¤§¤¨§¨§¨£¨£¥¤
ìkipa,äðéãnäeCk eðéàø àì eðéîiî eøîàmivgex mig` ipyy ¨©§¦¨¨§¦¨¥Ÿ¨¦¨

,cgiaåjk meynïBöéçä úéaì àöéå ìlä èîLð,ugxnd zia ly §¦§©¦¥§¨¨©©¦©¦
,eig` mr cgi uegxl `l ickäöø àìålld,ízà ïéøzeî ïäì øîBì §Ÿ¨¨©¨¤¨¦©¤

i`yx dz` i` ,xeqi` mda ebdpy yie mixzend mixacy itl
.mdipta mxizdl

:`ziixaa epipy ceríéàöBémiaxd zeyxl z`vl xzen ± §¦
ïBñé÷cøe÷a[zeagx milrp-],úaMaetlyi `ny miyyeg `le §§§¦©©¨¨

,miaxd zeyxa zen` rax` eicia mxiardl `eaie eilbxn eltie
éøéáa úaMa ïBñé÷cøe÷a ïéàöBé ïéàåz`vl mkxc oi` ixia ipae ± §¥§¦§§§¦©©¨§¦¦

jka mibdep mdy oeik ,miaxd zeyxl zeagx milrpa zaya
.xeqi`eàöiL ,ìàéìîb ïaø ìL åéða ìläå äãeäéa äNòîe©£¤¦¨§¦¥¨¨¤©¨©§¦¥¤¨§

ïäéìò äæòìå ,éøéáa úaMa ïBñé÷cøe÷alkàì eðéîiî eøîàå äðéãnä §§§¦©©¨§¦¦§¨£¨£¥¤©§¦¨§¨§¦¨¥Ÿ
Ck eðéàø,zaya oeqiwcxewa mi`veiyíeèîLellde dcedi ¨¦¨§¨

,mdilbxn,ízà ïéøzeî ïäì øîBì eöø àìå ,ïäéãáòì íeðúðeitl §¨§©§¥¤§Ÿ¨©¨¤¨¦©¤
mxizdl i`yx dz` i` ,xeqi` mda ebdpy yie mixzend mixacy

.mdipta
:`ziixaa epipy cerúaMa íéøëð élñôñ ìò ïéáLBéåayil xzen ± §§¦©©§©¥¨§¦©©¨

`le ,dxegq mdilr mixken miebdy milqtq iab lr zaya
,zaya xgeqy mdilr ayeid z` ecygiy miyyegïéáLBé ïðéàå§¥¨§¦

Bkòa úaMa íéøëð élñôñ ìòiab lr ayil `ly mibdep ekr ipae ± ©©§©¥¨§¦©©¨§©
.zaya mieb ilqtqìò áLiL ,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøa äNòîeiab ©£¤§©¨¦§¤©§¦¥¤¨©©

,äðéãnä ìk åéìò äæòìå ,Bkòa úaMa íéøëð élñôñeeðéîiî eøîà ©§©¥¨§¦©©¨§©§¨£¨¨¨¨©§¦¨¨§¦¨¥
Ck eðéàø àì,zaya mieb ilqtq iab lr miayeiyèîLðoax Ÿ¨¦¨¦§©

ayie lqtqd on l`ilnb oa oernyøîBì äöø àìå ,ò÷ø÷ éab ìò©©¥©§©§Ÿ¨¨©
,ízà ïéøzeî ïäì,xeqi` mda ebdpy yie mixzend mixacy itl ¨¤¨¦©¤

.mdipta mxizdl i`yx dz` i`
mpi`y miyp` mby ,elld miyrnd zyly lka `ziixaa x`ean

mizek,mdipta eze` xizdl oi` ,xzend xaca xeqi` ebdpy
`l` epi` df oic lky xn`y `cqg ax ixac lr jkn dywe

.mizeka
:`xnbd zvxznéçéëL àìc ïåék ,énð [äðéãî] (íéä úðéãî) éða§¥§¦¨©¦¥¨§Ÿ§¦¦

eîc íéúeëk eäééab ïðaømbdpn xizdl oi` mizeka wx ok` ± ©¨¨©©§§¦¨
icinlz mdipia miievn oi`y oeik ok mb dpicn ipae ,mdipta
df oi`e micnel mpi`y oeik ,mizekk df oiprl miaygp minkg
mb xizdl e`eai mbdpna mdipta xzid ebdpi m`e ,dxez mewn

.mixeq`d mixac
dfi` zxxane `ziixaa exkfedy mibdpnd lr oecl zxfeg `xnbd

:mibdpn mze`a mikiiy xeqi` ipiipràîìLaebdp recn oaen df ± ¦§¨¨
iab lr ayil `lyíéøëð élñôñ,zayaøkîîe ç÷îk éæçîc íeMî ©§©¥¨§¦¦§¦§¥§¤©¦§¨

z`vl `ly bdpnd oke ,zaya dxegq dyery edecygiy ±
ïBñé÷cøe÷a,zayaénðmeyn ,jk ebdpy oaenïéôlzLî àîìéc §§§¦©¦¦§¨¦§©§¦

eäðééeúéàì éúàåeicia mxiardl `eaie eilbxn etlyi `ny - §¨¦§¦¦§¨
àlà ,íéaøä úeLøa úBnà òaøà`l mig` ipyy bdpnd j` - ©§©©¦§¨©¦¤¨

ïéöçBø,cg`kàì àîòè éàî.xaca yi xeqi` yyg dfi` ± £¦©©£¨Ÿ
:`xnbd zx`anàéðúãkepipyy dn it lr `ed xeqi`d mrh ± ¦§©§¨

,`ziixaaõçBø íãà ìkä íò,ugxnd ziaaåéáàî õeçugex oi`y ¦©Ÿ¨¨¥¥¨¦
eal ozep ,`vi myny xkfpe ,mexr eia` z` d`exy jezny ,enr

,dxiar xedxdlåmr ugex epi` ok,åéîçezy`y eal l` ozepy §¨¦
,dxiar xedxdl `eaiy okzie ,epnn d`viåmr ugex epi` okìòa §©©

BúBçà ìòáe Bnà,dxiar xedxdl `eal leki mda mbyäãeäé éaøå ¦©©£§©¦§¨
a øézîmr dvigxåéáà ãBák éðtî ,åéáàeia` z` ynyny ©¦§¨¦¦§¥§¨¦
,ugxnaBnà ìòáì ïécä àeäåjixv m`y en` lraa oicd oke ± §©¦§©©¦

:`xnbd zniiqn .enr uegxl xzen eynyleäðéà eúàå,[leak ipa] §¨¦§
ïéçà éðLa øeæâå,cg`k evgxi `lyíeMîmr uegxl e`eaiy yyg §¨¦§¥©¦¦

.BúBçà ìòa©©£
mr ugxnd ziaa dvigx oipra zwqerd `ziixa d`ian `xnbd

:eaxàðz,`ziixaa,Baø íò õçøé àì ãéîìzjixvy meyn ¨¨©§¦Ÿ¦§©¦©
,e`xenne eax ceakn yiiazdl cinlzdíàådidéøö BaøBì C §¦©¨¦

,ugxnd ziaa epynyiyøzeî.eax ceak edfy ,enr uegxl ¨
iab lr zeaixwd zexedh zenda ly alg lek`l dxq` dxezd¥¤

aezky enk ,gafnd(bk f `xwie),'Elk`z `l fre aUke xFW alg lM'¨¥¤§¤¤¨¥ŸŸ¥
aezke(dk f my)dPOn aixwi xW` dndAd on alg lk` lM iM'¦¨Ÿ¥¥¤¦©§¥¨£¤©§¦¦¤¨

dxezd dxq` `l j` ,'diOrn zlk`d WtPd dzxkpe 'dl dX ¦̀¤§¦§§¨©¤¤¨Ÿ¤¤¥©¤¨
lr axw miycw zndaa ea `veiky alg `l` zexedhd zendaa

.oldl x`eank zepaxwd ixeni` zxeza gafnd iab
xn`p minly oaxw ixeni`a(b b `xwie)minlXd gaGn aixwde'§¦§¦¦¤©©§¨¦

l`rnyi iax zrc ,'axTd lr xW` algd lM z`e ,'ebe 'dl dX ¦̀¤§¥¨©¥¤£¤©©¤¤
oileg zkqna(:hn),daiwd alg z` yi axwd lry algd llkay¥¤

xzeny `aiwr iax zrce ,dlik`a xeq` daiwd alg okle¥¤
lry alg la` ,xg` algl 'axwd lr xy` alg' yxce ,dlik`a
lry alg lka `ly `xnba x`eane .dlik`a xzen daiwd
`id daiwdy ,epiide ,'xzid alg'a wx `l` mi`pzd ewlgp daiwd¥¤¤¤
gpend algd ,diccv ipyn gpen alge zyw oink dieyre dtetk
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ezny in` cenr `p sc ± iyily wxtmigqt
éëøñãàúìéîoilflfne ,`lew ly Ð.xzeiéîð éùðéà êðä.ixnb `lc oeik Ð

éëøñàúìéîez`c ,`id `iyew Ðirepni`ldlgns`fxe`d on yixtnd :obcn

obcd lr`le ,fxe`d lr myd lg `lc ,milah lke` Ðowzipyixtnde .obcd

fxe`d lr obcd on,fxe`d liaya obcd lr lg myd oi`y ,odkl lah lik`n Ð

`l` dlg ef oi`y `vnpe ,aiiegn epi` ixdy

.lahãçàë íéçà éðù ïéöçåøo`k oi`e Ð

oievny jezn :`nipc ,zevixt meyncgi

df z` df minexr oi`ex eiykreoipzep Ð

.xekf akynl eig`a yi` oirïéöçåø ïéàå
'åëuegxl mig` ipy mibdep oi` ,xnelk Ð

.cg`kìåáëá.mewn Ðïéñé÷ãøå÷Ð

`nlic opiyiig `le ,miagx y"petwy`

iz`e itlzynedpiezii`loi`e .zen` rax`

ipa jxcixiaoibdep ody ,oiqiwcxewa z`vl

.xeqi` odaíéåâ éìñôñoda oixken ody Ð

opiyiig `le ,dxegq.`cygléàúåëëéîã
`ed dxez mewn e`le ,ixinb `lc oeikc Ð

.`zlin ikxq Ðåéáàîåéîçåjezn Ð

`vi myny xkfpe ,ed`exyeal ozep Ð

,einga oke .xedxdlezy` dzviy eal ozep

`ki` inp ezeg` lraa oke .o`kn.`xedxid

åéáà ãåáë íåùîeynyny Ð.ugxnaåúàå
åäðéàipa Ð.leakåáø íò õçøé àì ãéîìúÐ

jixvyyiiazdle eceakn.e`xennäéä íàå
åì êéøö åáø.ugxna epynyiy Ðìëà

àøúééàãztitkay alg Ðdaiwdy .daiwd

,zywk dieyre dtetkmewnay alg eze`e

oibdep laa ipae ,l`xyi ux` ipa oilke` xzid

.xeqi` eaåëðéåùéàúåëë:lirl opixn`c Ð

mixzend mixacmixg`ei` ,xeqi` oda ebdp

.odipta oxizdl i`yx dz`dnwe`e`cqg ax

.i`zekaìááì ìááî éìéî éðäxirl xirn Ð

obdpn dpyi m` ,iccdl itiik `lc oeikc .laaa

odipirloky lke ,zwelgnd iptn o`k yi Ð

mewnd bdpn z` dpyi l` l`xyi ux`l laan

.zwelgnd iptnìááì ìàøùé õøàî ìáàm` Ð

op`c ,zwelgn o`k oi` laaa bdpnd z` dpyi

laaae ikinq edpi`c ,l`xyi ux` ipal opitiik

.ikinq `låäééúååë ïðéãáòoi`a m` ,xnelk Ð

zepyl mdl oi` ,o`kl myn,mbdpnoiyer `l`

.onewnkìááì ìàøùé õøàî àîéú åìéôàÐ

.dpyi l`ìëàú àì.`xzii`c Ð
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éàoilegc `nw wxta o`y zia iax xizd j`id ok m` :dniz Ð odipta oxizdl i`yx dz`

xeqi` oda ebdp mixg`e mixzend mixac i`dc :mixzq zlibna miqp epiax uxize ?(a,e)

Ðmixac :`pyil rnyn oke .onvr lr xingdl mivex mde ,mixzen ody mirceiy epiid

xzen `ede xeq` `edy mixeaqy ,zerh zngn mibdepy mixac la` .mixzendÐleki

m`e .inlyexia `icda rnyn oke .mdipta xizdl

iyext`l iz` `nlic xn`w i`n` ok m` :xn`z

yie ?xeht `edy ircic oeik ,aeigd lr xehtd on

:xn`z m`e .irci `nlr ilek e`lc :xnel

epi` i`zeka e` dpicnd ipaa `weec rnync

mdipta `ly e` ,minkg ipta la` ,xizdl i`yx

Ðixneg eilr oipzep :opz `de ?i`n`e .xzen

epiax xne`e !myl jldye myn `viy mewn

lr ebidpdy ,aeyg bdpna ixii` oizipznc :wgvi

dpicnd ipa ebdpy ixiin `kde .minkg icinlz it

onwlc `xzii`ce ,iziinc edpd oke .mnvrnÐ

wtzqn wgvi epiaxe .aeyg bdpn iedc dil miw

cinlz ipta xizdl oilekic ,aeyg epi`y bdpna

`le ,onwl rnynck mdl xizdl leki m` ,mkg

dpicnd ipac meyn mz` mixzen mdl xnel evx

micinlzl la` ,i`zekk edl aeygÐynrn

leki :`nlic e` .mz` oixzen mixne` eidy

leki epi` mdl la` ,mdipta envrl xizdl

mixzen mdl xnel dvx `l :xn`w ikde .xizdl

`l` xeqi` zngn `l mzxngdy dne ,mz`

envrl xizn did micinlzle .zehy bdpn zngn

mdxa` oa oeyny epiaxe .mdl `l la` ,mdipta

iwenc iy` axc ,oizipznn dyw `lc :xne`

i`zekae ,xefgl ezrc oi`a oizipznÐelit`

laan ilin ipd iwenc iia`le ,xeq` xefgl ezrc

opicar laal l`xyi ux`n la` l`xyi ux`l

i`zekae ,ediizeekÐlaal l`xyi ux`n elit`

.laal l`xyi ux`n eed iziinc inp edpde ,xeq`

ïåéë:mz epiaxl dyw Ð 'eke edl opitiik op`c

:xn` (`,d) oixcdpqc `nw wxtac

mzdl `kdn ,`hiytÐmzde hay `kdc ,ipdn

ilin ipdc :uxize ?iticr laa ipac rnyn .wwegn

Ðxzide xeqi` oiprl la` ,`penn irewt`l

dkinqeÐmicnely ,iticr l`xyi ux` ipa

`xie` :(a,gpw `xza `aa) opixn`e .miaxa dxez

.mikgn l`xyi ux`c

ïðéãáòediizeek icar `l Ð ediizeekÐded

oilegc `nw wxt meyne ,xninl dil

`xif iax wilq ik :mzd xn`wc .ikd hwp (a,gi)

iaxl dil zile :jixte .l`enye axc znxben lk`

:iia` ipyne ?'eke mewn ixneg eilr oipzep `xif

op`c oeik ,l`xyi ux`l laan la` .'eke ilin ipd

edl opitiikÐ.ediizeek opicaräáøxa xa

iax uxzn inp oilegae Ð ded xefgl ezrc dpg

`zydc :dyw zvw .ded xefgl ezrc oi` :`xif

ezrca myn `viy mewn ixnege ,ipzw oiccvl

myl jldy mewn ixnege ,xefglÐezrc oi`a

.xefgl
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ezny ina cenr `p sc ± iyily wxtmigqt

áåøë éçéôñ ìèðå.xeriad onf xg`l ,ziriaya Ðéãë.ie`x Ðìåëà éðôádz` ipta Ð

li`ed ,ilr jenql lekiizi`xe,dicic` dicic `zbelt epiide .lk`y oerny iax z`

e`le ,`ed `knq xa e`lc ab lr s`c xn`w `kde ,ipta elit` lk`z `l xn` lirlc

dil ixy `w dixaqne dixnbndax `xabl `ifgc meyn ,eipta `din dilr opiknq Ð

.lik`cïéøåñà ïéçéôñä ìëonfn ,ziriaya Ð

.jli`e xeriadáåøë éçéôñî õåçoilr Ð

.aexkd glwn oi`veid÷øéá ïäá àöåéë ïéàù
äãùäÐoiyxynoli`k od ixde ,oilicb od

siqenyx`y llka e`le ,mitpr lr mitpr

migitq x`y lke .edpip migitqrxfn Ðhagpd

`l` ,ok epi` aexk igitq la` .`ed ux`l ltepe

,mitpra oilicb eilr`le`l` dxez dxq`

.'ebe "rxfp `l od" :aizkck ,drixf oirn migitq

`l `peeb i`d ikc ,`cg :il `iywe .izrny jk

`l` ,migitq ixwmilicbdltepe hagpd rxfn

in ziriaya zepli` :cere .dhiwl mcew ux`l

`nrhc ipira d`xpe ?dyecw inp oda `bdp `l

aexkc meyn.sxegd zeni lk digl dlk epi`

.mebnibeàáé÷ò éáø øîà`le xn`p dnl Ð

cnil ?etq`i dn ,oirxef ep` oi`y xg`n ?seq`p

lr,rxfp `l od :xn`w ikde ,oixeq`y migitqd

odili`n oilicbde.seq`p `l Ðéçéôñ ïðéøæâ
àîìòã ïéçéôñ åèà áåøëoi`c ab lr s`c Ð

minybd zeni lk miiwzn `dc ,aexkl xeriaÐ

meyn `nrh `nil `lc ,oixeq` dicic oigitq

ixyinl ez`e ,ziriay xeqi` oigitqa oi`c

.migitq x`yàùéøàoizipznc dpyi l`e Ð

mewnl oiyery mewnn jledd ,i`w `yix` Ð

.oiyer oi`yàôéñà íìåòì øîà àáøikde Ð

mewnl oiyer oi`y mewnn e` :oizipzn rnyn

oiyerymyn `viy mewn ixneg eilr oipzep Ð

dpyi l` `nlra ol `niiwc `dc .caril `le

xird bdpnn mc`,zwelgnd iptn `l` epi` Ð

.zwelgn oi` o`keúøîà éàîãeze` d`exd Ð

dk`lndy xne` df" :xn`i lhawelge ,dxeq`

"eplek lr:xn`i `l` ,ikd xn`i `l Ð

weya yi oiplha dnk ixdy ,"el oi` dk`ln"

.dpyd zeni lk
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éðà`fg oerny 'x :inlyexia xn`c ,wgvi epiaxl dniz Ð lk`y oerny 'x z` izi`x

`ed z` e`le :dil xn` ?i`d i`n :dil xn` ,ziriaya aexk igitq hwln `xab `edl

"ygp epkyi xcb uxet" :dilr ixw ?ilr ibilt i`xag e`le :dil xn` ?zixycÐzeed oke

lke` did envray oeik ,`zyde .dilÐoikneqe oilke` eidy mixg` lr qrek did dnl

dvex did `l mewn lknc :xnel yie ?ez`xed lr

ewqt `ly onf lk ,eilr eknqi ux`d inry

.ezenk dkld

ìëyxit Ð aexk igitqn ueg oixeq` migitqd

bdep xeria oi`e ,ixiin xeria xg`lc :i"yx

opixw `le ux`a dlk yxeyd oi`y itl ,aexka

m` :wgvi epiaxl dywe .dcyd on digl dlk dia

dil wetiz "seq`p `l"c `xw jixhvi` i`n` ok

witn `lc `py i`n :cere !"jzndale" aizkc

aexk igitq `l`Ðipd lk ihernl dil ded

xwir :opzc ,(a dpyn) ziriayc iriay wxtc

dpiaxpe dheyd seldÐi`n :cere !xeria odl oi`

x`y eh` aexk igitq `kd ixfb opaxc `py

dywd cere ?ixfb `l mzdc edpd lkae ,migitq

dpibl izqpkpe :ipzw lirlc ,xy` oa wgvi epiax

on oylzy rnyn .lk`e aexk igitq lhpe ,eixg`

ixii` ok m`e .oixaegn daxd odn eide ,rwxwd

opixn`c :mz epiax dywd cere .xeria mcew

xnerd zgpnl dn :(a,d) zegpnc `nw wxtaÐ

,`aiwr 'xk migitq ziriaya ycg xizn oky

`id ziriay ly gqtae .mixeq` migitq xn`c

,dcya dlk dpi` d`eaz f`y ,xeria mcew

`l` did `l xeriae .d`elina `id daxc`e

:cere .dcyd on digl dlk `idyk ,zipinya

`l inp opaxe `aiwr 'xc `ail` ediiexze xn`wc

opax ecene ,dcya digl dlkc dyxc` ibilt

xn`w ixtiqac .xeria xg` mixeq` migitqc

`aiwr 'xc` ibiltc opaxc `zlin`Ðepl zxn`

mitqe` ep`y dne ,erxfz `lÐeqipkn oi`

epl zxn` .xeria xg` xeq`y :yexit .meiwl

jkl ?jli`e xeriad on oilke` ep` dn ,exra

,ixiin xeria mcew ziriayac :mz epiaxl d`xp

:dia aizkc ,iziinc seq`p `lc `xw rnynck

opaxe .ziriaya mixeq` migitqc `xw i`dn `aiwr 'x yixce ,"ziriayd dpya lk`p dn"

"seq`p `l" iyxce ,dilr ibiltÐoerny 'xe .xeria xg` `l` ixq` `le ,meiwl eqipkdl

dxez dxq` `lc aexk igitq oerny 'x xizne ,`aiwr 'xc `ail` `kd ibilt opaxeaexk igitq la` ."rxfp `l od" :aizkc ,drixfc `inec ,migitq `l`Ðzeaezk) xn`ck ,oli`l enc

'xc dilr ibiltc opaxl la` .ibilt `ziixe`cn migitq xeqi`c ,`aiwr 'xc `ail` `wece ,ixfb opaxe ,migitq x`y eh` opixfb `le ,mleqa ea miler epiide ,`a` epl gipd aexk :(a,`iw

opaxc migitq xeqi` ixaqe ,`aiwrÐ,oixzen migitqd lk :xne` oerny 'x ;mzd ipzwc ,(` dpyn) iriyz wxta ziriay zkqna edl opirny `kti`c :oe`b miqp epiax dywd .xfbinl `kil

"oixeq`" mzd qxbinl `kile .dcyd wxia oda `veik oi`y aexk igitqn uegÐeqpkpe ,xzida ziyya elcby migitqa ixiin mzdc :uxize ."oixzen" mzd qxbc `icda gken inlyexiac

exy migitq x`y ,jkle .xeriad xg`l cr edzype ,ziriayaÐdaxd milicby ,aexk ly la` .miphw ziriay lye milecb ziriay axr lyc ,ziriaya elcby edpda itelgi`l ez` `lc

hren onfaÐ`kd mxa ,oyi oiae ycg oia eilr cenrl leki dz` wxi lk :wgvi 'x xn` ,inlyexia `zi` oke ,ziriaya lcbl ziriay axra lcbd oia xkid oi`Ðaexk igitq yexitÐ

ly migitqa `kdc :yxite ,xg` oipra `zrny inp yxit miqp epiaxe .mz epiax yxtnck ,dnvr ziriaya ixii` `zrnyc jde .iz`ad zedn`d on xn`ie ,xeqi`d on `iaie jli `ly

ick cr opaxcn oixeq`c ,ziriay i`venl e`viy ziriaymilecb mze` e`xiykc ,ziriay i`vena oixeq` migitq oerny 'x xaqe .oda `veik eyriyÐigitq la` .ziriaya ohwly exaqi

dcyd wxia oda `veik oi`y ,aexkÐiqei [iax] oa oerny 'x lk`yke .hren onfa daxd lcbil mkxcc ,ziriaya ohwly exaqi `l oilecb mze` e`xiykc .migitq x`y eh` oda exfb `l

aexk igitq `ipewl oaÐy`xn :migitq oiprl qxb ipy wxta i`ncc `xnbae .oixeq` oleke `xeqi` eh` `xizid ixfb opaxe ,ikd rnyn `le ,igei oa oerny 'xk ,lk`c `ed ziriay i`vena

dkepg cre dpydÐdpyd y`x cre dkepgne ,migitq xeqi`Ðoda `veik eyr m` ,ziriay i`venl ziriayn e`viy milva :iying wxta `ztqeza `ipze .migitq xzidÐm`e ,oixzen

e`lÐdilr ibiltc opaxl la` ,ziriaya `ziixe`cn migitq xq`c `aiwr 'xc `ail` ediiexze ,oixeq`Ð,ziriayl dqpkpe ziyya lcby dnc miqp epiax yxity dne .xfbinl `kil

ziriaya lcb `ny irhinl `ki`c `kidÐziyy za bexz` :xne` oerny 'x meyn dcedi oa oerny 'x ,(`,eh) dpyd y`xc `nw wxta `ipzc :mdxa` oa oeyny epiaxl dyw .xeq`

ziriaya dqpkpyÐbexz`d dfy xninle irhinl `ki`c ab lr s`e ,xeriad on xeht xn`w ikd elit`e ,milk zexitdy onfa `l` ied `l xeria `zyde .xeriad one xyrnd on xeht

oilicbd zewxic `nlr ilekl rnyn `zrnyac :wgvi epiaxl `iyw `d ,edin .irhinl `kilc ,ziriay ly dzligza ohwlyk :inp i` .`ziixe`cn ixiin mzdc :xnel yie !ziriaya lcb

uxize .dl iziin (`,aq) dxf dcearc `xza wxtae .meid wxi ea il hwle df xpic jlid lretl xne`d :(c dpyn iriyz wxt) opzc .exyc rnyn ziriay zkqnae ,dlik`a oixeq` ziriaya

ziriay oic oda yiy dne ,ixiin ziriay axr lyac :wgvi epiaxÐmipic x`ye dxegq oiprlÐ.dhiwl xza opilf` wxiac ,ziriaya hwlpy itl

ïåâëmewna didy :mz epiax yxtn `l` .inei ixz icare ,(a,c) dvia yixa opixn`ck ,`gxic `xeaira i`iwa laa ipa `dc ,xn`w xeaird ceqa `le Ð `gxic `riawa `prcic `p`

xic `riawa epiide ,cg` mei `l` oiyer oi` mye ,oiribn oic zia igelyy`gÐyeciw oirneyy ,aeh meia dk`ln dyri `ny xfbinl `kil mzdc .ycegd rawp izn rcei didy
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éðôa ,éða :éì øîàå .éì ïúðå ìëàå ,áeøë éçéôñ ìèðå§¨©§¦¥§§¨©§¨©¦§¨©¦§¦§¨©
¯éðôa àlL ,ìBëà¯éaø úà éúéàøL éðà .ìëàz àì ¡¤Ÿ§¨©ŸŸ©£¦¤¨¦¦¤©¦

ìëàL éçBé ïa ïBòîL¯éçBé ïa ïBòîL éaø àeä éãk ¦§¤©¤¨©§©©¦¦§¤©
éðôa ,äzà .åéðôa àlLå åéðôa ,åéìò êBîñì¯,ìBëà ¦§¨¨§¨¨§¤Ÿ§¨¨©¨§¨©¡

éðôa àlL¯,àéðúc ?ïBòîL éaø éàî .ìëàz àì ¤Ÿ§¨©ŸŸ©©©¦¦§§©§¨
éçéôqî õeç ,ïéøeñà íéçéôqä ìk :øîBà ïBòîL éaø©¦¦§¥¨©§¦¦£¦¦§¦¥
:íéøîBà íéîëçå .äãOä ÷øéa ïäa àöBik ïéàL ,áeøë§¤¥©¥¨¤§¤¤©¨¤©£¨¦§¦
,àáé÷ò éaøc àaélà eäééåøúå .íéøeñà ïéçéôqä ìk̈©§¦¦£¦§©§©§©¦¨§©¦£¦¨
øîà "eðúàeáz úà óñàð àìå òøæð àì ïä" :àéðúc§©§¨¥Ÿ¦§¨§Ÿ¤¡Ÿ¤§¨¥¨©
?ïéôñBà àëéäî ïéòøBæ ïéàL øçàî éëå :àáé÷ò éaø©¦£¦¨§¦¥©©¤¥§¦¥¥¨§¦
ïðaø ?éâìtéî à÷ éàîa .ïéøeñà ïäL ïéçéôñì ïàkî¦¨¦§¦¦¤¥£¦§©¨¦©§¦©¨©
.àîìòc éçéôñ øàL ehà áeøë éçéôñ ïðéøæb :éøáñ̈§¦¨§¦©§¦¥§©§¨§¦¥§¨§¨
éçéôñ ehà áeøë éçéôñ ïðéøæb àì :øáñ ïBòîL éaøå§©¦¦§¨©¨¨§¦©§¦¥§©§¦¥

'åëå íB÷nî CìBää" .àîìòcíB÷nî CìBää àîìLa ." §¨§¨©¥¦¨¦§¨¨©¥¦¨
ïéNBò ïéàL íB÷îì ïéNBòL¯íB÷î éøîeç åéìò ïéðúBð ¤¦§¨¤¥¦§¦¨¨§¥¨

ì CìäLàìå ú÷Bìçnä éðtî íãà äpLé ìàå ,íL ¤¨©§¨§©§©¤¨¨¦§¥©©£¤§¨
ïéNBòL íB÷îì ïéNBò ïéàL íB÷nî :àlà .ãéáòéì¯ ¦£¥¤¨¦¨¤¥¦§¨¤¦

:zøîà àä ?ãéáòðå ,ú÷Bìçnä éðtî íãà äpLé ìà©§©¤¨¨¦§¥©©£¤§©£¥¨¨§©§
ì CìäL íB÷î éøîeç åéìò ïéðúBðíB÷î éøîeçå íL §¦¨¨§¥¨¤¨©§¨§§¥¨

íìBòì :øîà àáø .àLéøà :ééaà øîà !íMî àöiL¤¨¨¦¨¨©©©¥©¥¨¨¨¨©§¨
.ú÷Bìçnä éepéL éðtî Bæa ïéà :øîà÷ éëäå ,àôéqà©¥¨§¨¦¨¨©¥¨¦§¥¦©©£¤

äøeñà äëàìî øîBà äàBøä :zøîà à÷ éàî¯ ©¨¨§©§¨¤¥§¨¨£¨
áø déì øîà .à÷eLa éåä éðìèa änk :éøîà øîéî¥©¨§¦©¨©§¨¥¨¥§¨¨©¥©
àçøéc àòéá÷a ïðéòãéc ,ïðà ïBâk :àaà éaøì àøôñ̈§¨§©¦©¨§£©§¨§¦©¦§¦¨§©§¨
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פסחים. פרק רביעי - מקום שנהגו דף נא עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `p sc migqt(ycew zay meil)

ìèðå`ipewl oa iqei iax oa oerny iaxáeøk éçéôñaexk ilr ± §¨©§¦¥§
onf xg`l ziriaya df dide ,aexkd glw lr ziriaya elcby

,xeriadïúðå ,ìëàåmigitq mze`néì,[xfrl` oa opgei iaxl-] §¨©§¨©¦
éðôa ,éða ,éì øîàåle jnvrl xizdl leki dz`ìBëà,aexk igitq §¨©¦§¦§¨©¡

j`,ìëàz àì éðôa àlL`ipewl oa iqei iax oa oerny iax xiaqde ¤Ÿ§¨©ŸŸ©
,xn`e mdipia lcadd z` xfrl` oa opgei iaxlúà éúéàøL éðà£¦¤¨¦¦¤

ìëàL éçBé ïa ïBòîL éaø,aexk igitqéãkie`x -ïBòîL éaø àeä ©¦¦§¤©¤¨©§©©¦¦§
éçBé ïa,ecenile ezxaqn ok wqty,åéðôa àlLå åéðôa åéìò CBîñì ¤©¦§¨¨§¨¨§¤Ÿ§¨¨

äzà,lk`y envr oerny iax z` zi`x `lyàlL ìBëà éðôa ©¨§¨©¡¤Ÿ
.ìëàz àì éðôa,dpg xa xa dax ixaca dxizq epivn dzrn §¨©ŸŸ©

d`x m` elit`y ,x`azn xfrl` oa opgei iax mya xn`y dnay
jezn xizd `le ,xaca zexedl ie`x epi`y inn xzid bdpn
lecb mc` d`xy meyn ,eipta eilr jenql leki ,ezxaqe ecenil
opgei iaxl xizd `ipewl oa iqei iax oa oerny iax ixdy ,ok bdpy
iax oa oerny iaxy elit` ,aexk igitq eipta lek`l xfrl` oa
eli`e ,ezxaqe ecenil jezn xacd z` xizd `l `ipewl oa iqei
oeik eipta elit` ebdpn lr jenqi `ly epal xn` dpg xa xa dax

.opgei iax z` d`xy zngn wx `l` ezxaq zngn xizd `ly
xan `xnbd:aexk igitq oerny iax xizd okid zxïBòîL éaø éàî©©¦¦§

zx`an .mixzen aexk igitqy xaeq oerny iaxy eprny okid ±
:`xnbdíéçéôqä ìk ,øîBà ïBòîL éaø ,àéðúcelcby zewxi - §©§¨©¦¦§¥¨©§¦¦

,ziriaya mdil`nïéøeñà,jli`e xeriad onfn dlik`aõeç £¦
áeøk éçéôqîmde ,ziriaya aexkd glw lr elcby aexk ilr ± ¦§¦¥§

meyn mixzenäãOä ÷øéa ïäa àöBik ïéàLx`ya aexk enk oi` ± ¤¥©¥¨¤§¤¤©¨¤
,sxegd zeni lk zecyay digl dlk epi`y ,dcyd zewxi
dlky izn `ed ziriaya xeriad onfy ,xeria onf el oi` `linne

.dcyay digl oind,íéøeñà ïéçéôqä ìk ,íéøîBà íéîëçåelit`e ©£¨¦§¦¨©§¦¦£¦
.aexk igitq

xaeqd `aiwr iax zhiya `id ef zwelgny zx`an `xnbd
dxezd on dlik`a mixeq` ziriaya mdil`n milicbd zewxiy

:`xnbd zxne` .xeriad xg`leäééåøúå,minkge oerny iax - §©§©§
ewlgpàaélà[ezhiya-],àéðúc ,àáé÷ò éaøcdxezdy xg`l ©¦¨§©¦£¦¨§©§¨

weqta xn`p ziriayd dpya ux`d zziay lr devn(k dk `xwie),
',zriaXd dpXA lk`P dn Exn`z ikeúà óBñàð àìå òøæð àì ïä §¦Ÿ§©Ÿ©©¨¨©§¦¦¥Ÿ¦§¨§Ÿ¤¡¤

'eðúàeázxeq` ixd ,ziriayd dpya lk`p okidn ,el`yz m`e ± §¨¥
zexit z` ziad l` seq`l xeq` oke ,ziriayd dpya rexfl

,oli`d,àáé÷ò éaø øîà,epz`eaz z` seq`p `le xn`p dnléëå ¨©©¦£¦¨§¦
[ixd-]ïéàL øçàîmdïéôñBà àëéäî ,ïéòøBæmdl didi okidn - ¥©©¤¥§¦¥¥¨§¦

,d`eazd z` seq`p `l mby mzl`ya etiqed recne ,seq`l dn
epcnl `l`ïéøeñà ïäL ïéçéôñì ïàkî,xeriad onf xg`l dlik`a ¦¨¦§¦¦¤¥£¦

milicbd elit`e ,rexfl epl xeq` ixd ,weqtd yxtzn jke
.seq`p `l mdil`n

`aiwr iax zrca oerny iaxe minkg ewlgp dna zx`an `xnbd
:mixeq` aexk igitq m`déâìôéî à÷ éàîaewlgp `xaq efi`a ± §©¨¦§§¦

.aexk igitqa minkge oerny iaxïðéøæb ,éøáñ ïðaøxeq`l ©¨¨¨§¦¨§¦©
,opaxcnáeøk éçéôñ,ziriaya elcbyeèà[meyn-]éçéôñ øàL §¦¥§¨§¨§¦¥

àîìòc,xeriad onf xg`l dxezd on dlik`a mixeq` mdy §¨§¨
,minybd zeni lk miiwzn `ed ixdy ,aexkl xeria oi`y elit`e
mxzid mrhy exn`i ok `l m`y ,eigitq z` xeq`l minkg exfb
z` mb xizdl e`eaie ,ziriay xeqi` migitqa oi`y meyn `ed

,xeriad xg`l zewxid igitq x`yïðéøæâ àì ,øáñ ïBòîL éaøå§©¦¦§¨©Ÿ¨§¦©

.àîìòc éçéôñ eèà áeøk éçéôñ§¦¥§¨§¦¥§¨§¨
:dpyna epipy'åëå íB÷nî CìBäämigqt iaxra dk`ln miyery ©¥¦¨

rmewnl miyer oi`y mewnn e` ,miyer oi`y mewnl zevg c
mewn ixnege myn `viy mewn ixneg eilr mipzep ,miyery
bdpnn mc` dpyi `ly ,ztqep dkld dpyna epipye ,myl jldy

:`xnbd zl`ey .zwelgnd iptn mewndàîìLaepipyy dn ± ¦§¨¨
epipyy dn mr wx oaen df ,zwelgnd iptn mc` dpyi `ly

yïéNBòL íB÷nî CìBää,zevg cr migqt iaxra dk`lníB÷îì ©¥¦¨¤¦§¨
ïéNBò ïéàL,zevg cr migqt iaxra dk`lnéøîeç åéìò ïéðúBð ¤¥¦§¦¨¨§¥

ì CìäL íB÷îíL,dk`ln dyri `leåy meyn edfíãà äpLé ìà ¨¤¨©§¨§©§©¤¨¨
å ,ú÷Bìçnä éðtî`ed mb oklãéáòéì àì,dk`lnàlàji` la` ± ¦§¥©©£¤§Ÿ¦£¦¤¨

jledd ,epipyy ote`d lr ayiizn xacdïéNBò ïéàL íB÷nî¦¨¤¥¦
,ïéNBòL íB÷îìjk lr epipyy'ú÷Bìçnä éðtî íãà äpLé ìà' §¨¤¦©§©¤¨¨¦§¥©©£¤

ãéáòðå,dk`ln dyrie ±úøîà àä,`yixaéøîeç åéìò ïéðúBð' §©£¦¨¨§©§¦¨¨§¥
ì CìäL íB÷îL íB÷î éøîeçå íL'íMî àöiziiyra `ed xeq`e ¨¤¨©§¨§§¥¨¤¨¨¦¨

.myn `viy mewn ixneg meyn dk`ln
:`xnbd daiynàLéøà ,ééaà øîàdpyi l`e' epipyy dn ok` ± ¨©©©¥©¥¨

jledd epiidc ,`yixd lr wx mrh edf ,'zwelgnd iptn mc`
xwirny elit` ,miyer oi`y mewnl dk`ln miyery mewnn
iptn dk`ln dyri `l ,dk`ln ziiyra xzen `ed oicd
dk`ln miyer oi`y mewnn jledy `tiqa la` ,zwelgnd
dyri `le myn `viy mewn ixneg eilr mipzep ,miyery mewnl
xwirny oeik ,zwelgnl mewn jka ozep `edy elit` ,dk`ln

.dk`ln ziiyra `ed xeq` oicd
:`xnbd daiyn ceríìBòì ,øîà àáø`ly epipyy dn ok` ± ¨¨¨©§¨

yxtzn zwelgnd iptn dpyi,àôéqàmewnn jledd da epipyy ©¥¨
mewn ixneg eilr mipzep ,miyery mewnl dk`ln miyer oi`y

,dk`ln dyri `le myn `viyøîà÷ éëäå,dpynd zpeek jke ± §¨¦¨¨©
edf ,dk`ln zeyrl `le mewnd bdpnn zepyl el yi ok` recn

y meynBæa ïéà,dk`ln dyer epi`yä éepéL éðtî`ian,ú÷Bìçn ¥§¦§¥¦©©£¤
xacd `iai `l df ote`ay mrhde ,enewn bdpnn zepyl leki okle

c ,`ed zwelgnläøeñà äëàìî øîBà äàBøä ,úøîà à÷ éàîdn ± ©¨¨§©¨¤¥§¨¨£¨
epilr wleg `edy xn`i dk`ln dyer epi`y ed`exdy ,xn`z

`l` ,ok xn`i `l ,dk`ln zeyrl xeq`y xaeqeéøîà øîéî¥©¨§¦
`le dk`ln el dpncfp `ly meyn edf dk`ln dyer epi`y dny

dpyd zeni lka ixdy ,dk`ln zeyrl `ly bdepy meynänk©¨
à÷eLa éåä éðìèamewn eze`a elit`e ,weya yi miplha dnk ± ©§¨¥¨¦§¨

.dk`ln miyer mpi`y envr
zia igely eid dii`xd it lr ycegd z` miycwn eidy onfa

ciw izn miricene mi`vei oicizn erciy ick ycegd z` ey
miribn eid `ly miwegxd zenewna j` ,miaeh mini milg
aeh mei zyecw mibdep eid ,aeh mei mcew oic zia igely myl
jledy ote`a oicd dn `xnbd zxxan .wtqn mini ipya
eid `ly mewnl eil` miribn oic zia igely eidy mewnn
aeyiid mewnl uegn mb m`d ,eil` miribn oic zia igely
aeh mei zyecw mibdepy mewn eze` bdpnk bedpl `ed jixv

.wtqn mini ipya
:`xnbd zxxanïðéòãéc ïðà ïBâk ,àaà éaøì àøôñ áø déì øîà̈©¥©©§¨§©¦©¨§£©§¨§¦¨
àçøéc àòéá÷amewna mixbd epenk miyp`a `ed oicd ixd ± ¦§¦¨§©§¨

,ycegd z` eyciw mei dfi`a ricedl mi`a oic zia igelyy
,ipy aeh meia zek`ln zeyrl mdl xzeny
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קלה
ezny ina cenr `p sc ± iyily wxtmigqt

áåøë éçéôñ ìèðå.xeriad onf xg`l ,ziriaya Ðéãë.ie`x Ðìåëà éðôádz` ipta Ð

li`ed ,ilr jenql lekiizi`xe,dicic` dicic `zbelt epiide .lk`y oerny iax z`

e`le ,`ed `knq xa e`lc ab lr s`c xn`w `kde ,ipta elit` lk`z `l xn` lirlc

dil ixy `w dixaqne dixnbndax `xabl `ifgc meyn ,eipta `din dilr opiknq Ð

.lik`cïéøåñà ïéçéôñä ìëonfn ,ziriaya Ð

.jli`e xeriadáåøë éçéôñî õåçoilr Ð

.aexkd glwn oi`veid÷øéá ïäá àöåéë ïéàù
äãùäÐoiyxynoli`k od ixde ,oilicb od

siqenyx`y llka e`le ,mitpr lr mitpr

migitq x`y lke .edpip migitqrxfn Ðhagpd

`l` ,ok epi` aexk igitq la` .`ed ux`l ltepe

,mitpra oilicb eilr`le`l` dxez dxq`

.'ebe "rxfp `l od" :aizkck ,drixf oirn migitq

`l `peeb i`d ikc ,`cg :il `iywe .izrny jk

`l` ,migitq ixwmilicbdltepe hagpd rxfn

in ziriaya zepli` :cere .dhiwl mcew ux`l

`nrhc ipira d`xpe ?dyecw inp oda `bdp `l

aexkc meyn.sxegd zeni lk digl dlk epi`

.mebnibeàáé÷ò éáø øîà`le xn`p dnl Ð

cnil ?etq`i dn ,oirxef ep` oi`y xg`n ?seq`p

lr,rxfp `l od :xn`w ikde ,oixeq`y migitqd

odili`n oilicbde.seq`p `l Ðéçéôñ ïðéøæâ
àîìòã ïéçéôñ åèà áåøëoi`c ab lr s`c Ð

minybd zeni lk miiwzn `dc ,aexkl xeriaÐ

meyn `nrh `nil `lc ,oixeq` dicic oigitq

ixyinl ez`e ,ziriay xeqi` oigitqa oi`c

.migitq x`yàùéøàoizipznc dpyi l`e Ð

mewnl oiyery mewnn jledd ,i`w `yix` Ð

.oiyer oi`yàôéñà íìåòì øîà àáøikde Ð

mewnl oiyer oi`y mewnn e` :oizipzn rnyn

oiyerymyn `viy mewn ixneg eilr oipzep Ð

dpyi l` `nlra ol `niiwc `dc .caril `le

xird bdpnn mc`,zwelgnd iptn `l` epi` Ð

.zwelgn oi` o`keúøîà éàîãeze` d`exd Ð

dk`lndy xne` df" :xn`i lhawelge ,dxeq`

"eplek lr:xn`i `l` ,ikd xn`i `l Ð

weya yi oiplha dnk ixdy ,"el oi` dk`ln"

.dpyd zeni lk
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éðà`fg oerny 'x :inlyexia xn`c ,wgvi epiaxl dniz Ð lk`y oerny 'x z` izi`x

`ed z` e`le :dil xn` ?i`d i`n :dil xn` ,ziriaya aexk igitq hwln `xab `edl

"ygp epkyi xcb uxet" :dilr ixw ?ilr ibilt i`xag e`le :dil xn` ?zixycÐzeed oke

lke` did envray oeik ,`zyde .dilÐoikneqe oilke` eidy mixg` lr qrek did dnl

dvex did `l mewn lknc :xnel yie ?ez`xed lr

ewqt `ly onf lk ,eilr eknqi ux`d inry

.ezenk dkld

ìëyxit Ð aexk igitqn ueg oixeq` migitqd

bdep xeria oi`e ,ixiin xeria xg`lc :i"yx

opixw `le ux`a dlk yxeyd oi`y itl ,aexka

m` :wgvi epiaxl dywe .dcyd on digl dlk dia

dil wetiz "seq`p `l"c `xw jixhvi` i`n` ok

witn `lc `py i`n :cere !"jzndale" aizkc

aexk igitq `l`Ðipd lk ihernl dil ded

xwir :opzc ,(a dpyn) ziriayc iriay wxtc

dpiaxpe dheyd seldÐi`n :cere !xeria odl oi`

x`y eh` aexk igitq `kd ixfb opaxc `py

dywd cere ?ixfb `l mzdc edpd lkae ,migitq

dpibl izqpkpe :ipzw lirlc ,xy` oa wgvi epiax

on oylzy rnyn .lk`e aexk igitq lhpe ,eixg`

ixii` ok m`e .oixaegn daxd odn eide ,rwxwd

opixn`c :mz epiax dywd cere .xeria mcew

xnerd zgpnl dn :(a,d) zegpnc `nw wxtaÐ

,`aiwr 'xk migitq ziriaya ycg xizn oky

`id ziriay ly gqtae .mixeq` migitq xn`c

,dcya dlk dpi` d`eaz f`y ,xeria mcew

`l` did `l xeriae .d`elina `id daxc`e

:cere .dcyd on digl dlk `idyk ,zipinya

`l inp opaxe `aiwr 'xc `ail` ediiexze xn`wc

opax ecene ,dcya digl dlkc dyxc` ibilt

xn`w ixtiqac .xeria xg` mixeq` migitqc

`aiwr 'xc` ibiltc opaxc `zlin`Ðepl zxn`

mitqe` ep`y dne ,erxfz `lÐeqipkn oi`

epl zxn` .xeria xg` xeq`y :yexit .meiwl

jkl ?jli`e xeriad on oilke` ep` dn ,exra

,ixiin xeria mcew ziriayac :mz epiaxl d`xp

:dia aizkc ,iziinc seq`p `lc `xw rnynck

opaxe .ziriaya mixeq` migitqc `xw i`dn `aiwr 'x yixce ,"ziriayd dpya lk`p dn"

"seq`p `l" iyxce ,dilr ibiltÐoerny 'xe .xeria xg` `l` ixq` `le ,meiwl eqipkdl

dxez dxq` `lc aexk igitq oerny 'x xizne ,`aiwr 'xc `ail` `kd ibilt opaxeaexk igitq la` ."rxfp `l od" :aizkc ,drixfc `inec ,migitq `l`Ðzeaezk) xn`ck ,oli`l enc

'xc dilr ibiltc opaxl la` .ibilt `ziixe`cn migitq xeqi`c ,`aiwr 'xc `ail` `wece ,ixfb opaxe ,migitq x`y eh` opixfb `le ,mleqa ea miler epiide ,`a` epl gipd aexk :(a,`iw

opaxc migitq xeqi` ixaqe ,`aiwrÐ,oixzen migitqd lk :xne` oerny 'x ;mzd ipzwc ,(` dpyn) iriyz wxta ziriay zkqna edl opirny `kti`c :oe`b miqp epiax dywd .xfbinl `kil

"oixeq`" mzd qxbinl `kile .dcyd wxia oda `veik oi`y aexk igitqn uegÐeqpkpe ,xzida ziyya elcby migitqa ixiin mzdc :uxize ."oixzen" mzd qxbc `icda gken inlyexiac

exy migitq x`y ,jkle .xeriad xg`l cr edzype ,ziriayaÐdaxd milicby ,aexk ly la` .miphw ziriay lye milecb ziriay axr lyc ,ziriaya elcby edpda itelgi`l ez` `lc

hren onfaÐ`kd mxa ,oyi oiae ycg oia eilr cenrl leki dz` wxi lk :wgvi 'x xn` ,inlyexia `zi` oke ,ziriaya lcbl ziriay axra lcbd oia xkid oi`Ðaexk igitq yexitÐ

ly migitqa `kdc :yxite ,xg` oipra `zrny inp yxit miqp epiaxe .mz epiax yxtnck ,dnvr ziriaya ixii` `zrnyc jde .iz`ad zedn`d on xn`ie ,xeqi`d on `iaie jli `ly

ick cr opaxcn oixeq`c ,ziriay i`venl e`viy ziriaymilecb mze` e`xiykc ,ziriay i`vena oixeq` migitq oerny 'x xaqe .oda `veik eyriyÐigitq la` .ziriaya ohwly exaqi

dcyd wxia oda `veik oi`y ,aexkÐiqei [iax] oa oerny 'x lk`yke .hren onfa daxd lcbil mkxcc ,ziriaya ohwly exaqi `l oilecb mze` e`xiykc .migitq x`y eh` oda exfb `l

aexk igitq `ipewl oaÐy`xn :migitq oiprl qxb ipy wxta i`ncc `xnbae .oixeq` oleke `xeqi` eh` `xizid ixfb opaxe ,ikd rnyn `le ,igei oa oerny 'xk ,lk`c `ed ziriay i`vena

dkepg cre dpydÐdpyd y`x cre dkepgne ,migitq xeqi`Ðoda `veik eyr m` ,ziriay i`venl ziriayn e`viy milva :iying wxta `ztqeza `ipze .migitq xzidÐm`e ,oixzen

e`lÐdilr ibiltc opaxl la` ,ziriaya `ziixe`cn migitq xq`c `aiwr 'xc `ail` ediiexze ,oixeq`Ð,ziriayl dqpkpe ziyya lcby dnc miqp epiax yxity dne .xfbinl `kil

ziriaya lcb `ny irhinl `ki`c `kidÐziyy za bexz` :xne` oerny 'x meyn dcedi oa oerny 'x ,(`,eh) dpyd y`xc `nw wxta `ipzc :mdxa` oa oeyny epiaxl dyw .xeq`

ziriaya dqpkpyÐbexz`d dfy xninle irhinl `ki`c ab lr s`e ,xeriad on xeht xn`w ikd elit`e ,milk zexitdy onfa `l` ied `l xeria `zyde .xeriad one xyrnd on xeht

oilicbd zewxic `nlr ilekl rnyn `zrnyac :wgvi epiaxl `iyw `d ,edin .irhinl `kilc ,ziriay ly dzligza ohwlyk :inp i` .`ziixe`cn ixiin mzdc :xnel yie !ziriaya lcb

uxize .dl iziin (`,aq) dxf dcearc `xza wxtae .meid wxi ea il hwle df xpic jlid lretl xne`d :(c dpyn iriyz wxt) opzc .exyc rnyn ziriay zkqnae ,dlik`a oixeq` ziriaya

ziriay oic oda yiy dne ,ixiin ziriay axr lyac :wgvi epiaxÐmipic x`ye dxegq oiprlÐ.dhiwl xza opilf` wxiac ,ziriaya hwlpy itl

ïåâëmewna didy :mz epiax yxtn `l` .inei ixz icare ,(a,c) dvia yixa opixn`ck ,`gxic `xeaira i`iwa laa ipa `dc ,xn`w xeaird ceqa `le Ð `gxic `riawa `prcic `p`

xic `riawa epiide ,cg` mei `l` oiyer oi` mye ,oiribn oic zia igelyy`gÐyeciw oirneyy ,aeh meia dk`ln dyri `ny xfbinl `kil mzdc .ycegd rawp izn rcei didy
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éðôa ,éða :éì øîàå .éì ïúðå ìëàå ,áeøë éçéôñ ìèðå§¨©§¦¥§§¨©§¨©¦§¨©¦§¦§¨©
¯éðôa àlL ,ìBëà¯éaø úà éúéàøL éðà .ìëàz àì ¡¤Ÿ§¨©ŸŸ©£¦¤¨¦¦¤©¦

ìëàL éçBé ïa ïBòîL¯éçBé ïa ïBòîL éaø àeä éãk ¦§¤©¤¨©§©©¦¦§¤©
éðôa ,äzà .åéðôa àlLå åéðôa ,åéìò êBîñì¯,ìBëà ¦§¨¨§¨¨§¤Ÿ§¨¨©¨§¨©¡

éðôa àlL¯,àéðúc ?ïBòîL éaø éàî .ìëàz àì ¤Ÿ§¨©ŸŸ©©©¦¦§§©§¨
éçéôqî õeç ,ïéøeñà íéçéôqä ìk :øîBà ïBòîL éaø©¦¦§¥¨©§¦¦£¦¦§¦¥
:íéøîBà íéîëçå .äãOä ÷øéa ïäa àöBik ïéàL ,áeøë§¤¥©¥¨¤§¤¤©¨¤©£¨¦§¦
,àáé÷ò éaøc àaélà eäééåøúå .íéøeñà ïéçéôqä ìk̈©§¦¦£¦§©§©§©¦¨§©¦£¦¨
øîà "eðúàeáz úà óñàð àìå òøæð àì ïä" :àéðúc§©§¨¥Ÿ¦§¨§Ÿ¤¡Ÿ¤§¨¥¨©
?ïéôñBà àëéäî ïéòøBæ ïéàL øçàî éëå :àáé÷ò éaø©¦£¦¨§¦¥©©¤¥§¦¥¥¨§¦
ïðaø ?éâìtéî à÷ éàîa .ïéøeñà ïäL ïéçéôñì ïàkî¦¨¦§¦¦¤¥£¦§©¨¦©§¦©¨©
.àîìòc éçéôñ øàL ehà áeøë éçéôñ ïðéøæb :éøáñ̈§¦¨§¦©§¦¥§©§¨§¦¥§¨§¨
éçéôñ ehà áeøë éçéôñ ïðéøæb àì :øáñ ïBòîL éaøå§©¦¦§¨©¨¨§¦©§¦¥§©§¦¥

'åëå íB÷nî CìBää" .àîìòcíB÷nî CìBää àîìLa ." §¨§¨©¥¦¨¦§¨¨©¥¦¨
ïéNBò ïéàL íB÷îì ïéNBòL¯íB÷î éøîeç åéìò ïéðúBð ¤¦§¨¤¥¦§¦¨¨§¥¨

ì CìäLàìå ú÷Bìçnä éðtî íãà äpLé ìàå ,íL ¤¨©§¨§©§©¤¨¨¦§¥©©£¤§¨
ïéNBòL íB÷îì ïéNBò ïéàL íB÷nî :àlà .ãéáòéì¯ ¦£¥¤¨¦¨¤¥¦§¨¤¦

:zøîà àä ?ãéáòðå ,ú÷Bìçnä éðtî íãà äpLé ìà©§©¤¨¨¦§¥©©£¤§©£¥¨¨§©§
ì CìäL íB÷î éøîeç åéìò ïéðúBðíB÷î éøîeçå íL §¦¨¨§¥¨¤¨©§¨§§¥¨

íìBòì :øîà àáø .àLéøà :ééaà øîà !íMî àöiL¤¨¨¦¨¨©©©¥©¥¨¨¨¨©§¨
.ú÷Bìçnä éepéL éðtî Bæa ïéà :øîà÷ éëäå ,àôéqà©¥¨§¨¦¨¨©¥¨¦§¥¦©©£¤

äøeñà äëàìî øîBà äàBøä :zøîà à÷ éàî¯ ©¨¨§©§¨¤¥§¨¨£¨
áø déì øîà .à÷eLa éåä éðìèa änk :éøîà øîéî¥©¨§¦©¨©§¨¥¨¥§¨¨©¥©
àçøéc àòéá÷a ïðéòãéc ,ïðà ïBâk :àaà éaøì àøôñ̈§¨§©¦©¨§£©§¨§¦©¦§¦¨§©§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `p sc migqt(ycew zay meil)

ìèðå`ipewl oa iqei iax oa oerny iaxáeøk éçéôñaexk ilr ± §¨©§¦¥§
onf xg`l ziriaya df dide ,aexkd glw lr ziriaya elcby

,xeriadïúðå ,ìëàåmigitq mze`néì,[xfrl` oa opgei iaxl-] §¨©§¨©¦
éðôa ,éða ,éì øîàåle jnvrl xizdl leki dz`ìBëà,aexk igitq §¨©¦§¦§¨©¡

j`,ìëàz àì éðôa àlL`ipewl oa iqei iax oa oerny iax xiaqde ¤Ÿ§¨©ŸŸ©
,xn`e mdipia lcadd z` xfrl` oa opgei iaxlúà éúéàøL éðà£¦¤¨¦¦¤

ìëàL éçBé ïa ïBòîL éaø,aexk igitqéãkie`x -ïBòîL éaø àeä ©¦¦§¤©¤¨©§©©¦¦§
éçBé ïa,ecenile ezxaqn ok wqty,åéðôa àlLå åéðôa åéìò CBîñì ¤©¦§¨¨§¨¨§¤Ÿ§¨¨

äzà,lk`y envr oerny iax z` zi`x `lyàlL ìBëà éðôa ©¨§¨©¡¤Ÿ
.ìëàz àì éðôa,dpg xa xa dax ixaca dxizq epivn dzrn §¨©ŸŸ©

d`x m` elit`y ,x`azn xfrl` oa opgei iax mya xn`y dnay
jezn xizd `le ,xaca zexedl ie`x epi`y inn xzid bdpn
lecb mc` d`xy meyn ,eipta eilr jenql leki ,ezxaqe ecenil
opgei iaxl xizd `ipewl oa iqei iax oa oerny iax ixdy ,ok bdpy
iax oa oerny iaxy elit` ,aexk igitq eipta lek`l xfrl` oa
eli`e ,ezxaqe ecenil jezn xacd z` xizd `l `ipewl oa iqei
oeik eipta elit` ebdpn lr jenqi `ly epal xn` dpg xa xa dax

.opgei iax z` d`xy zngn wx `l` ezxaq zngn xizd `ly
xan `xnbd:aexk igitq oerny iax xizd okid zxïBòîL éaø éàî©©¦¦§

zx`an .mixzen aexk igitqy xaeq oerny iaxy eprny okid ±
:`xnbdíéçéôqä ìk ,øîBà ïBòîL éaø ,àéðúcelcby zewxi - §©§¨©¦¦§¥¨©§¦¦

,ziriaya mdil`nïéøeñà,jli`e xeriad onfn dlik`aõeç £¦
áeøk éçéôqîmde ,ziriaya aexkd glw lr elcby aexk ilr ± ¦§¦¥§

meyn mixzenäãOä ÷øéa ïäa àöBik ïéàLx`ya aexk enk oi` ± ¤¥©¥¨¤§¤¤©¨¤
,sxegd zeni lk zecyay digl dlk epi`y ,dcyd zewxi
dlky izn `ed ziriaya xeriad onfy ,xeria onf el oi` `linne

.dcyay digl oind,íéøeñà ïéçéôqä ìk ,íéøîBà íéîëçåelit`e ©£¨¦§¦¨©§¦¦£¦
.aexk igitq

xaeqd `aiwr iax zhiya `id ef zwelgny zx`an `xnbd
dxezd on dlik`a mixeq` ziriaya mdil`n milicbd zewxiy

:`xnbd zxne` .xeriad xg`leäééåøúå,minkge oerny iax - §©§©§
ewlgpàaélà[ezhiya-],àéðúc ,àáé÷ò éaøcdxezdy xg`l ©¦¨§©¦£¦¨§©§¨

weqta xn`p ziriayd dpya ux`d zziay lr devn(k dk `xwie),
',zriaXd dpXA lk`P dn Exn`z ikeúà óBñàð àìå òøæð àì ïä §¦Ÿ§©Ÿ©©¨¨©§¦¦¥Ÿ¦§¨§Ÿ¤¡¤

'eðúàeázxeq` ixd ,ziriayd dpya lk`p okidn ,el`yz m`e ± §¨¥
zexit z` ziad l` seq`l xeq` oke ,ziriayd dpya rexfl

,oli`d,àáé÷ò éaø øîà,epz`eaz z` seq`p `le xn`p dnléëå ¨©©¦£¦¨§¦
[ixd-]ïéàL øçàîmdïéôñBà àëéäî ,ïéòøBæmdl didi okidn - ¥©©¤¥§¦¥¥¨§¦

,d`eazd z` seq`p `l mby mzl`ya etiqed recne ,seq`l dn
epcnl `l`ïéøeñà ïäL ïéçéôñì ïàkî,xeriad onf xg`l dlik`a ¦¨¦§¦¦¤¥£¦

milicbd elit`e ,rexfl epl xeq` ixd ,weqtd yxtzn jke
.seq`p `l mdil`n

`aiwr iax zrca oerny iaxe minkg ewlgp dna zx`an `xnbd
:mixeq` aexk igitq m`déâìôéî à÷ éàîaewlgp `xaq efi`a ± §©¨¦§§¦

.aexk igitqa minkge oerny iaxïðéøæb ,éøáñ ïðaøxeq`l ©¨¨¨§¦¨§¦©
,opaxcnáeøk éçéôñ,ziriaya elcbyeèà[meyn-]éçéôñ øàL §¦¥§¨§¨§¦¥

àîìòc,xeriad onf xg`l dxezd on dlik`a mixeq` mdy §¨§¨
,minybd zeni lk miiwzn `ed ixdy ,aexkl xeria oi`y elit`e
mxzid mrhy exn`i ok `l m`y ,eigitq z` xeq`l minkg exfb
z` mb xizdl e`eaie ,ziriay xeqi` migitqa oi`y meyn `ed

,xeriad xg`l zewxid igitq x`yïðéøæâ àì ,øáñ ïBòîL éaøå§©¦¦§¨©Ÿ¨§¦©

.àîìòc éçéôñ eèà áeøk éçéôñ§¦¥§¨§¦¥§¨§¨
:dpyna epipy'åëå íB÷nî CìBäämigqt iaxra dk`ln miyery ©¥¦¨

rmewnl miyer oi`y mewnn e` ,miyer oi`y mewnl zevg c
mewn ixnege myn `viy mewn ixneg eilr mipzep ,miyery
bdpnn mc` dpyi `ly ,ztqep dkld dpyna epipye ,myl jldy

:`xnbd zl`ey .zwelgnd iptn mewndàîìLaepipyy dn ± ¦§¨¨
epipyy dn mr wx oaen df ,zwelgnd iptn mc` dpyi `ly

yïéNBòL íB÷nî CìBää,zevg cr migqt iaxra dk`lníB÷îì ©¥¦¨¤¦§¨
ïéNBò ïéàL,zevg cr migqt iaxra dk`lnéøîeç åéìò ïéðúBð ¤¥¦§¦¨¨§¥

ì CìäL íB÷îíL,dk`ln dyri `leåy meyn edfíãà äpLé ìà ¨¤¨©§¨§©§©¤¨¨
å ,ú÷Bìçnä éðtî`ed mb oklãéáòéì àì,dk`lnàlàji` la` ± ¦§¥©©£¤§Ÿ¦£¦¤¨

jledd ,epipyy ote`d lr ayiizn xacdïéNBò ïéàL íB÷nî¦¨¤¥¦
,ïéNBòL íB÷îìjk lr epipyy'ú÷Bìçnä éðtî íãà äpLé ìà' §¨¤¦©§©¤¨¨¦§¥©©£¤

ãéáòðå,dk`ln dyrie ±úøîà àä,`yixaéøîeç åéìò ïéðúBð' §©£¦¨¨§©§¦¨¨§¥
ì CìäL íB÷îL íB÷î éøîeçå íL'íMî àöiziiyra `ed xeq`e ¨¤¨©§¨§§¥¨¤¨¨¦¨

.myn `viy mewn ixneg meyn dk`ln
:`xnbd daiynàLéøà ,ééaà øîàdpyi l`e' epipyy dn ok` ± ¨©©©¥©¥¨

jledd epiidc ,`yixd lr wx mrh edf ,'zwelgnd iptn mc`
xwirny elit` ,miyer oi`y mewnl dk`ln miyery mewnn
iptn dk`ln dyri `l ,dk`ln ziiyra xzen `ed oicd
dk`ln miyer oi`y mewnn jledy `tiqa la` ,zwelgnd
dyri `le myn `viy mewn ixneg eilr mipzep ,miyery mewnl
xwirny oeik ,zwelgnl mewn jka ozep `edy elit` ,dk`ln

.dk`ln ziiyra `ed xeq` oicd
:`xnbd daiyn ceríìBòì ,øîà àáø`ly epipyy dn ok` ± ¨¨¨©§¨

yxtzn zwelgnd iptn dpyi,àôéqàmewnn jledd da epipyy ©¥¨
mewn ixneg eilr mipzep ,miyery mewnl dk`ln miyer oi`y

,dk`ln dyri `le myn `viyøîà÷ éëäå,dpynd zpeek jke ± §¨¦¨¨©
edf ,dk`ln zeyrl `le mewnd bdpnn zepyl el yi ok` recn

y meynBæa ïéà,dk`ln dyer epi`yä éepéL éðtî`ian,ú÷Bìçn ¥§¦§¥¦©©£¤
xacd `iai `l df ote`ay mrhde ,enewn bdpnn zepyl leki okle

c ,`ed zwelgnläøeñà äëàìî øîBà äàBøä ,úøîà à÷ éàîdn ± ©¨¨§©¨¤¥§¨¨£¨
epilr wleg `edy xn`i dk`ln dyer epi`y ed`exdy ,xn`z

`l` ,ok xn`i `l ,dk`ln zeyrl xeq`y xaeqeéøîà øîéî¥©¨§¦
`le dk`ln el dpncfp `ly meyn edf dk`ln dyer epi`y dny

dpyd zeni lka ixdy ,dk`ln zeyrl `ly bdepy meynänk©¨
à÷eLa éåä éðìèamewn eze`a elit`e ,weya yi miplha dnk ± ©§¨¥¨¦§¨

.dk`ln miyer mpi`y envr
zia igely eid dii`xd it lr ycegd z` miycwn eidy onfa

ciw izn miricene mi`vei oicizn erciy ick ycegd z` ey
miribn eid `ly miwegxd zenewna j` ,miaeh mini milg
aeh mei zyecw mibdep eid ,aeh mei mcew oic zia igely myl
jledy ote`a oicd dn `xnbd zxxan .wtqn mini ipya
eid `ly mewnl eil` miribn oic zia igely eidy mewnn
aeyiid mewnl uegn mb m`d ,eil` miribn oic zia igely
aeh mei zyecw mibdepy mewn eze` bdpnk bedpl `ed jixv

.wtqn mini ipya
:`xnbd zxxanïðéòãéc ïðà ïBâk ,àaà éaøì àøôñ áø déì øîà̈©¥©©§¨§©¦©¨§£©§¨§¦¨
àçøéc àòéá÷amewna mixbd epenk miyp`a `ed oicd ixd ± ¦§¦¨§©§¨

,ycegd z` eyciw mei dfi`a ricedl mi`a oic zia igelyy
,ipy aeh meia zek`ln zeyrl mdl xzeny
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קלו
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gn sc migqt(iriax meil)

e ,'weciq',úøk áéiç BìëBàä,`ed xenb ungyøeàéN eäæéàå ¨§©¨¨¥§¥¤¥
,zxkn xeht elke`dyìk`l` wcq ea oi`yeôéñëäL[epiald-] Ÿ¤¦§¦

åéðtwvad lykiptåéúBøòN eãîòL íãà,zzxe cgt jezn ¨¨§¨¨¤¨§©£¨
.mitiqkn eipt cgtd zngny

àøîâ
:weciqe xe`iy oipra `ziixa d`ian `xnbdïðaø eðz,`ziixaa ¨©¨¨

,åéúBøòN eãîòL íãàk åéðt eôéñëäL ìk ,øeàéN eäæéàedfi`e ¥¤¥Ÿ¤¦§¦¨¨§¨¨¤¨§©£¨
,÷ecéñmiwcq eyrpyíéîëçå .øéàî éaø éøác ,íéáâç éðø÷k ¦§©§¥£¨¦¦§¥©¦¥¦©£¨¦

,íéáâç éðø÷k ,øeàéN eäæéà ,íéøîBàedfi`eïé÷ãñ eáøòúpL ,÷ecéñ §¦¥¤¥§©§¥£¨¦¦¤¦§¨§§¨¦
.úøk áéiç BìëBàä äæå äæå ,äæa äæ¤¨¤§¤¨¤¨§©¨¨¥

lr zxk aiig minkg ixacly `ziixaa iepyd lr `xnbd dywn
:xe`iyïðz ïðàäå,epzpynaøeèt BìëBàäå óøOé øeàéNzewlnn §¨£©§©¥¦¨¥§¨§¨
,zxkne,äãeäé éaø éøác.dcedi iax md `ziixaay minkge ¦§¥©¦§¨

,`xnbd zvxznàîéàelke`d dfe dfe' epipyy `tiqdy xen` ± ¥¨
`ziixad ly `pzd `l` ,minkg ixac jynd dpi` 'zxk aiig

y ,miiqnäæå äæ ,øéàî éaøì,dfa df miwcqd eaxrzp m` oia - §©¦¥¦¤¨¤
miwgexn miwcq ea eyrp m` oiae ,weciq `edy dcedi iax xn`y

,xe`iy `edy dcedi iax xn`y ,miabg ipxwk,úøk áéiç BìëBàä̈§©¨¨¥
dcedi iax-] minkg la` ,md 'weciq' mdipy ezrcly oeik
xeht elke`de 'xe`iy' `ed miabg ipxwky ,mixaeq [epzpynay

.dywep ung oick
:xi`n iax zrc z` zyxtn `xnbdéaøc àîòè éàî ,àáø øîà̈©¨¨©©£¨§©¦

øéàîea yiy wva lr zxk aiignd xi`n iax ly enrh dn ± ¥¦
y meyn ,miabg ipxwkänk Bì ïéàL ,äìòîìî ÷ãñå ÷ãñ ìk Eì ïéà¥§¨¤¤¨¤¤¦§©§¨¤¥©¨

ähîlî íé÷ãñmiwcqd wx mi`xp oirly s` ,okle .wvad jeza §¨¦¦§©¨
ipxwk wx mde dlrnlnymiaxerny miwcq mpyi ekeza ,miabg

.xenb ung wvade ,dfa df
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xcde"המשך ביאור למסכת פסחים ליום רביעי עמ' ב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gn sc migqt(iriax meil)

déì.xfril` iax el aiyd `le ±àúéà éàåxa inx ixack m`e - ¥§¦¦¨
,'li`ed' mixne`y xaeq xfril` iaxy `ngdéì àîéìel xn`i ± ¥¨¥

,ryedi iaxl xfril` iaxéãéc àîòèzet`l xzeny ily mrhd ©£¨¦¦
`ed ,zexkkd lk z`íeMîmixne`y,'ìéàBä'.el wzy dnle ¦¦

:`xif iax ly enrh z` dgec dinxi iaxdéì øîàiaxl dinxi iax ¨©¥
,`xiféîòèéìåCgken wzyy jkny xne` dz`y jzhiyle ± §¦©§¨

,aiydl dn el did `lyàúééøáa àðéðúc àädn yxtz cvik ± ¨¦§¦¨§¨©§¨
,`ziixaa epipyyøæòéìà éaø Bì øîà,ryedi iaxléøáãìEdz`y ¨©©¦¡¦¤¤¦§¨¤

,dze` dte` epi`e dqird on dlg yixtny xne`éøäuingz £¥
eøáBò àeädilrdéì ÷éúLe ,'àöné ìáe äàøé ìa' íeMî`le ± ¥¦©¥¨¤©¦¨¥§¦¥

,ryedi iax el aiyddéì øcäà àìc énð éëäxn`z o`k mb ike ± ¨¦©¦§Ÿ©§©¥
e ,aiydl dn el did `lyïéúéðúîa déì øcäî à÷ àäaiyd ixde ± ¨¨©§©¥§©§¦¦

,epzpyna elïðúc,ryedi iax xn` ,epzpynaõîç eäæ àì ¦§©Ÿ¤¨¥
àöné ìáe äàøé ìa íeMî åéìò ïéøäæenL,[ezelraa epi`y oeik] ¤§¨¦¨¨¦©¥¨¤©¦¨¥

àlàryedi iaxy xnel jixv jgxk lrdéì ÷éúLxfril` iaxl ¤¨§¦¥
ïéúéðúîa déì øcäîe ,àúééøáaok m` ,dpyna el aiyne ±àëä §¨©§¨©§©¥§©§¦¦¨¨

øeîéà énðxfril` iaxy xnel yi o`k mb -déì ÷éúLryedi iaxl ©¦¥§¦¥
àúéðúîa,`ziixaa -éúéøçà àzìéëîa déì øcäàåel aiyde - §©§¦¨§©§©¥¦§¦§¨©£¦¦

di`x oi`e ,'li`ed' mixne`y xg` mewna diepyd `ziixaa
.jk xaeq epi`y ezwizyn

:epzpyna diepyd zwelgna dkldd ink zwelgn d`ian `xnbd
àéðz,`ziixaaøæòéìà éaøk äëìä ,øîBà éaølk z` dte`y ©§¨©¦¥£¨¨§©¦¡¦¤¤

.dlg my odn zg` lr `xew jk xg`e zexkkd,øîà ÷çöé éaøå§©¦¦§¨¨©
àøéúa ïák äëìä,dze` dt`iy mcew dqirdn dlg yixtny £¨¨§¤§¥¨

.uingz `ly ick mippev minl dlihne
.gqta yell xzeny dqird xeriy oipra `ziixa d`ian `xnbd

:`ziixad zxxanäqéò øeòéL änëådqird xeriy `ed dnk cr ± §©¨¦¦¨
,uenign dxneyl lkeie zg` mrta gqta yell xyt`yéaø©¦

a ,øîBà ä÷Bøa ïa ïðçBé éaø ìL Bða ìàòîLély dqir,ïéhéçleki ¦§¨¥§¤©¦¨¨¤§¨¥§¦¦
cr yellïéa÷,gnw aw ipy -aely dqir,ïéøBòNcr yell leki ©©¦§§¦

ìL,ïéa÷ úLdylye ,mixerydn xzei gnw mi`iven mihigdy §Ÿ¤©¦
z` xenyl leki epi`e ,mixery lyn daexn mzgxih mihig oiaw

,uingz `ly dqirdóeléç ,øæòéìà éaø íeMî øîBà ïúð éaø©¦¨¨¥¦©¦¡¦¤¤¦

,íéøácäly dqirae ,miaw ipy cr yell leki mixery ly dqira ©§¨¦
uingdl mixdnn mixerydy ,miaw dyely cr yell leki mihig
leki epi` aw ipyn xzei mixery ly dqir yeli m`e ,mihigdn

.uingz `ly dxnyl
oa opgei iax ly epa l`rnyi iax mya `aend lr `xnbd dywn

:miaw dyly mixeryae miiaw xeriyd mihigay dwexaàéðúäå§¨©§¨
,`ziixaaa ,øîBà ä÷Bøa ïa ïðçBé éaø ìL Bða ìàòîLé éaødqir ©¦¦§¨¥§¤©¦¨¨¤§¨¥§

lyìL ïéhç.ïéa÷ äòaøà ïéøBòNáe ïéa÷ úL ¦¦§Ÿ¤©¦¦§¦©§¨¨©¦
:`xnbd zvxznàä ,àéL÷ àìzxacn dipyd ef `ziixa - Ÿ©§¨¨

àúëéñçaeli`e ,zewce zerx mixerye mihiga -àäef `ziixa - ©£¦¨¨¨
zxacn dpey`xdàúééìòîa,xnelk .zeaeh mixerye mihiga - ¦§©§¨¨

`veid gnwl dey zerx mihig ly miaw dylyn `veid gnwd
ly miaw drax`n `veid gnwd oke ,zeaeh mihig ly miaw ipyn
mixery ly miaw dyelyn `veid gnwl dey zerx mixery

.zeaeh
:xknne gwn oiprl xen`d on dpin `wtp d`ian `xnbdáø øîà̈©©

dpéî òîL ,àtty o`kn gken ±ïéòéøbéhéçî àúëéñç éhéç ¨¨§©¦¨§¦¦¦¥£¦¨¨¥¦¥
àúééìòîzeaeh mihign zerexb zerx mihigy ±ïòéøâcî éôè §©§¨¨§¥¦¦§¦¨

àúééìòî éøòOî àúëéñç éøòNmixery zerexby dnn xzei ± §¨¥£¦¨¨¦§¨¥§©§¨¨
,zeaeh mixeryn zerxíúä eléàcepxn` ,mihig iabl my ± §¦¨¨

ieyrd gnwl dey zerexb mihig ly miaw dylyn ieyrd gnwy
znerl zerxd ly oerxbdy `vnpe ,zeaeh mihig ly oiaw ipyn

`ed zeaehdàzìéz,yily -åeli`àëä,mixery iabl o`k ± ¦§¨§¨¨
dey zerexb mixery ly miaw drax`n ieyrd gnwy epxn`
oerxbdy `vnpe ,zeaeh mixery ly oiaw dylyn ieyrd gnwl

wx `ed zeaehd znerl zerxd lyàòáéø.rax - ¦§¨
zevn ziit` oiprl dqir xeriya mi`xen`d zrc d`ian `xnbd

:dlg aeig oiprleäàðâBìî àa÷ ,áø øîàaw zcna gnw ± ¨©©©¨§§¨¨
,`pbeln enyy mewna dbedpdàçñéôìdqird xeriy `ed df ± §¦§¨

,uenign dxneyl lkeie zg` mrta gqta yell xyt`yïëå§¥
älçìaiigzdl dpyd zeni lka dqird xeriy mb `ed dfe - ©©¨

.dlga
:`xnbd dywn[ïðzäå] (àéðúäå)dpyna(e"n a"t dlg), §¨§©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr p sc migqt(iyiy meil)

,'áéènäå áBhä' Blek ,àaä íìBòìidefe .drx dxeya my oi`y ¨¨©¨©§©¥¦
dkxa wx my ekxaiy ,cg` 'd `di `eal cizrly weqtd zpeek

.['aihnde aehd'] zg`
weqta xn`p(my),.'ãçà BîLe':`xnbd zl`eyeèà ,'ãçà' éàî §¤¨©¤¨¨

àeä ãçà BîL åàì àðcéàäzvxzn .cg` eny oi` dfd onfa ike - ©¦§¨¨§¤¨
:`xnbdíìBòä ,àaä íìBòä äfä íìBòk àì ,÷çöé øa ïîçð áø øîà̈©©©§¨©¦§¨Ÿ¨¨©¤¨¨©¨¨¨

ázëð äfä'd myé"ä ã"eéa,d"ied mya -ú"ìc ó"ìàa àø÷ðå- ©¤¦§¨§¥§¦§¨§¨¤¨¤
.zeny ipy md ixde ,zepc` mya,ãçà Blek àaä íìBòì ìáà£¨¨¨©¨¤¨
.é"ä ã"eéa ázëðå ,é"ä ã"eéa àø÷ðcizrly weqtd zpeek idefe ¦§¨§¥§¦§¨§¥

d`ixwa `ad mlerl cgeind my `edy ,cg` eny `di `eal
.daizkae

:d"ied my z`ixw iabl dyrn `xnbd d`ianäLøãîì àáø øáñ̈©¨¨§¦§§¨
à÷øéôadinrh z` miaxa zayd meia yexcl dvx `ax - §¦§¨

.zeize` rax` oa d"ied my z`ixw ly dizeyxceàeää déì øîà̈©¥©
àáñinX df' ,owf eze` -,'íìòìe"`e xqgáéúkxn`p -b zeny) ¨¨¤§¦§Ÿ¨§¦

(eh.xeaiva ok yexcl oi`y jcnll ,dnlrd oeyl `ede ,
éîø àðéáà éaø,dywd -áéúkxn`p -(my),'íìòì éîL äæ'rnyn ©¦£¦¨¨¥§¦¤§¦§Ÿ¨
,dnlrd oeyl,'øBc øBãì éøëæ äæå'ef ixd ,jk e`xewl yiy rnyn §¤¦§¦§

jky x`al yi `l` .dxizqàeä Ceøa LBãwä øîà,dynlàì ¨©©¨¨Ÿ
,àø÷ð éðà ázëð éðàLkmye d"ied my ,zeny ipy dyn z` cnile §¤£¦¦§¨£¦¦§¨

,zepc`à"ä ã"eéa éðà ázëð,'mlrl iny df' epiide ,d"ied mya - ¦§¨£¦§¥
,eze` mi`xew oi`y ,dnlrd oeylnú"ìc ó"ìàa éðà àø÷ðå- §¦§¨£¦§¨¤¨¤

.e`xewle exkefl yiy ,'xec xecl ixkf dfe' epiide ,zepc` mya

ïéøáåò åìà êìò ïøãä

åâäðù íå÷î ¯ éòéáø ÷øô
`ly zenewn zvwna ebdpy bdpna ezligza wqer df wxt
mipte` dfi`a ,meid zevg mcew gqt axra dk`ln zeyrl
miwqer ok ab` .mnewn bdpnk bedpl miaiig mewnd iayez
aiig mipte` dfi`a mitqep mibdpna wxtd jynda zeipynd
jynda zeipynd zexfeg okn xg`le ,mdit lr bedpl cigid

.zevg cr migqt iaxra dk`ln ipic ihxtl wxtd

äðùî
:migqt iaxra dk`ln zeyrl `ly bdpna dpc epzpyníB÷î̈

úBöç ãò íéçñt éáøòa äëàìî úBNòì eâäpL,meidïéNBòxzen ± ¤¨£©£§¨¨§©§¥§¨¦©£¦
,dk`ln zeyrl mdlúBNòì àlL eâäpL íB÷îiaxra dk`ln ¨¤¨£¤Ÿ©£

,meid zligzn xak migqtïéNBò ïéàipan cg` lkl xeq` ± ¥¦
.dk`ln zeyrl mewnd

ïéNBòL íB÷nî CìBää,zevg cr migqt iaxra dk`lníB÷îì ©¥¦¨¤¦§¨
Bà ,ïéNBò ïéàLjldy,ïéNBòL íB÷îì ïéNBò ïéàL íB÷nî ¤¥¦¦¨¤¥¦§¨¤¦

,íMî àöiL íB÷î éøîeç åéìò ïéðúBðoi`y mewnn `vi m`y §¦¨¨§¥¨¤¨¨¦¨
,dk`ln zeyrl el xeq` ,dk`ln miyerCìäL íB÷î éøîeçå§§¥¨¤¨©

ì,íLziiyra xeq` ,dk`ln miyer oi`y mewnl jld m`y §¨
.dk`ln
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr p sc migqt(iyiy meil)

.dkxa oniq
oniq mda d`ex epi`y migeex lr ztqep `ziixa d`ian `xnbd

:dkxaàèîéñ éøbz ,ïðaø eðzweya mixkene miayeiy mixgeq ±, ¨©¨¨©¨¥¦§¨
äwc äîäa éìcâîe,[mifr e` miyak±]úBáBè úBðìéà éööB÷å §©§¥§¥¨©¨§§¥¦¨

,mivrl mxkenläôé ÷ìça ïäéðéò ïéðúBðåwelgl mi`ayk ± §§¦¥¥¤§¥¤¨¤
giexnd .dti wlg lehil micitwn cinz ,mixg` mr mzetzey

el`d mixacd cg`n.íìBòì äëøa ïîéñ äàBø Bðéà`xnbd ¥¤¦¨§¨¨§¨
:zx`anàîòè éàî,dkxa oniq el` mixacn d`ex epi` ±eäúc ©©£¨§¨

éLðéà déaoeik `hniq ixbz ,oednza jk lr milkzqn miyp` ± ¥¦§¥
dnda ilcbne ,drx oir mda zhley meqxta mixkene miayeiy
mipzepe zeaeh zepli` ivvew lre ,mdilr migeev lkd dwc
zhley drx oire mdilr mifirlne midnz lkd dti wlga mdipir

.mc` ipa zwrve mda
oniq mda d`ex epi`y migeex lr ztqep `ziixa d`ian `xnbd

:dkxaïðaø eðz,`ziixaaäëøa ïîéñ ïäa ïéà úBèeøt òaøà ¨©¨¨©§©§¥¨¤¦¨§¨¨
ïéáúBk øëN ,íìBòì,zefefne oilitz dxez ixtqïéðîbøeúî øëNe± §¨§©§¦§©§§§¨¦

eixac z` mirinyne ,eitn mirneye zezaya mkgd iptl micner
,miaxlíéîBúé øëNemda xegql ick minezi zern gweld ± §©§¦

ly didi geixd ly ipyd ivgde geixd on zivgn envrl giexdle
,minezidíiä úðéãnî úBàaä úBòîeglyny dnn el `ay geix ± ¨©¨¦§¦©©¨

d`ex epi` recn zxxan `xnbd .mid zpicnl eizepitq z`
:`xnbd zl`ey .dkxa oniq el` mixacaïéðîbøeúî øëN àîìLa¦§¨¨§©§§§¨¦

,dkxa oniq ea oi` recn oaen ±úaL øëNk éæçéîc íeMî± ¦§¦§¥¦§©©¨
,zaya dcear lr xkyd z` milawny d`xpyågiexnd ok §

nénð íéîBúé úBòî,dkxa oniq d`ex epi` recn oaen mb ± §§¦©¦
minezie ,el ie`xdn xzei geixdn lhep `edy minrtyéða åàì̈§¥

,eäðéð äìéçîn giexnd okeíiä úðéãnî úBàaä úBòîrecn oaen §¦¨¦§¨©¨¦§¦©©¨
,dkxa oniq d`ex epi`àqéð Léçøúî àîBé ìk åàìc íeMî`l ± ¦§¨¨¨¦§©¦¦¨

,melya exfgi eizepitqy qp dxew mei lkaéàî ïéáúBk øëN àlà¤¨§©§¦©
àîòè:`xnbd daiyn .dkxa oniq mi`ex mpi`ïa òLBäé éaø øîà ©£¨¨©©¦§ª©¤

éáúBk ìò äìBãbä úñðk éLðà eáLé úBiðòz òaøàå íéøNò ,éåì¥¦¤§¦§©§©©£¦¨§©§¥§¤¤©§¨©§¥
íéøôñ[miaezke mi`iap dxez ixtq]eøMòúé àlL úBæeæîe ïéléôz §¨¦§¦¦§¤Ÿ¦§©§

,mzaizknéìîìéàL[eid ok m`y-]ïéáúBk ïéà ,ïéøMòúîeid `l ± ¤¦§¨¥¦§©§¦¥§¦
.daizkd zk`lna weqrl mikiynn

oniq mda d`ex epi`y migeex lr ztqep `ziixa d`ian `xnbd
:dkxaïðaø eðz,`ziixaaïäéøbúå ïä ,úBæeæîe ïéléôz íéøôñ éáúBk ¨©¨¨§¥§¨¦§¦¦§¥§©¨¥¤

,miazeky dn lk mdn mipewy mdly mixgeqd ±ïäéøbz éøbúå± §©¨¥©¨¥¤
,cg` cg` miyp`l mxkenl cgia mixgeqdn mipewdeåokìk §¨

,íéîL úëàìîa ïé÷ñBòä`ziixad zpeeky `xnbd zx`an ¨§¦¦§¤¤¨©¦
ééeúéàì,siqedl ±úìëz éøëBî,ziviv iheglïîéñ ïéàBø ïðéà §¦¥§¥§¥¤¥¨¦¦¨

íìBòì äëøa`l exyrzi m`y ,lirl `xnbd dx`iay mrhdn §¨¨§¨
:`ziixad dtiqen .el` miwqra xzei ewqrziì ïé÷ñBò íàådîL §¦§¦¦§¨

,odl mikixvd mc` ipal zeievn el` zeevn zeidl ±ïéàBøoniq ¦
yrzi m`y yyg oi` dnyl miwqery oeiky ,dkxaewqrzi `l ex

.el` zeevna xzei
epipy :mibdpn miiwl daega mipey mipic x`al day `xnbd

`ziixaa(.hi zay)mcew mini dylyn zegt dpitqa oibiltn oi` ,
,efl efn biltdl xzen zay axra elit` oecivl xevne ,zayl
xir] oyiia ipay zxtqn oldl `xnbd .efl ef zeaexw ody oeik
oecivl xevn biltdl `ly mnvr lr exingd ,[xevl dkenqd
.mdizea` bdpnk bedpl miaiig mipad m`d dpce ,zay axra

:`xnbd zxtqnéìòîa ïBcéöì øBvî ïéìæà eåä àìc âeäð ïLééa éða§¥©§¨¨§Ÿ£¨§¦¦§¦§©£¥
àúaLzay axra oecivl xevn jlil `ly ebdp oyiia xird ipa ± ©§¨

lr mixingn eide ,oeciv ly weyd mei df didy s` ,[iyy meia]
.zay ikxv zpkdn lhazdl `l ick myl jlil `ly mnvr

Bì eøîà ïðçBé éaøc dén÷ eäééða eúàopgei iax iptl mdipa e`a ± ¨§©§©¥§©¦¨¨¨§
,eze` el`yeeäì øLôà ïéúäáàxingdl mileki eid epizea` ± ©§¨¦¤§¨§

zepwl elkie eid mixiyr ik ,weyd meil zay axra jlil `ly
,weyd meia `ly xweiaïì øLôà àì ïðàmileki eppi` epgp` j` ± £©Ÿ¤§¨¨

m`d ,mixiyr eppi` ik weyd mei epi`y iying meia xweia zepwl
.epizea` ebdpy enk bedpl `ly epl xzen

eäì øîà,opgei iax mdl dpr ±íäéìò íëéúBáà eìaé÷ øák± ¨©§§¨¦§£¥¤£¥¤
axra jlil `ly ef dbdpd mnvr lr elaiw mkizea`y xg`n
miaiig mz` ,mrxf lr mb z`f elaiw mzqd one ,oecivl zay

meyn ,mbdpnk bedpløîàpL(g ` ilyn),éáà øñeî éða òîL'E± ¤¤¡©§©§¦©¨¦
,dt lrae azka dynl `ed jexa yecwd ozpy dnLhz ìàå§©¦Ÿ

'Enà úøBz,l`xyi zqpk lr weqtd zpeeke ,jly dne`d zxez ± ©¦¤
mibiiq eyre etiqede eycigy mixteqde minkgd ixac mde

.dxezl
,obc ipin zyngn dieyrd dqira wx `id dlg zyxtd zaeg
aezka z`xwp dlgde ,fxe`n dieyrd dqira zbdep dpi`e

dnexz(k eh xacna)`xnbd .mixfl dxeq`e mipdkl wx zlk`p okle
m`d ,fxe` zqirn dlg yixtdl ebdpy xir ipa iabl zxxan

.fxe`d zlg z` mdipta lek`l odk epi`y inl xzen
:`xnbd zxtqnàæBøàî älç éLøôîc éâäð éàæBç éðaxird ipa ± §¥¨¥¨£¦§©§§¦©¨¥£¨

lr exingdy ,fxe`n dieyrd dqirn dlg yixtdl ebdp i`feg
,ok bedpl mnvróñBé áøì déì eøîàå eúàsqei axl extiqe e`a ± ¨§¨§¥§©¥
,bdpn eze` lreäéétàa øæ dìëéð ,eäì øîàepi`y mc` lk`i ± ¨©§¥§¨¨§©©§

dlg yixtdl oi`y mze` cnli dfae ,mdipta dlgd z` odk
xf m`e mixfl dxeq`e odkl zpzip dlg ixdy ,fxe` zqirn

.dlg zxez ef dyxtdl oi`y x`ean dlke`
:`xnbd dywnééaà déáéúéàepipy ,sqei axl iia` dywd ± ¥¦¥©©¥

,`ziixaaíéøçàå ,íéøzenä íéøácy miyp` yie ±,øeqéà ïäa eâäð §¨¦©¨¦©£¥¦¨£¨¤¦
,ok mnvr lr exingdy
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קלז
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gn sc migqt(iriax meil)

e ,'weciq',úøk áéiç BìëBàä,`ed xenb ungyøeàéN eäæéàå ¨§©¨¨¥§¥¤¥
,zxkn xeht elke`dyìk`l` wcq ea oi`yeôéñëäL[epiald-] Ÿ¤¦§¦

åéðtwvad lykiptåéúBøòN eãîòL íãà,zzxe cgt jezn ¨¨§¨¨¤¨§©£¨
.mitiqkn eipt cgtd zngny

àøîâ
:weciqe xe`iy oipra `ziixa d`ian `xnbdïðaø eðz,`ziixaa ¨©¨¨

,åéúBøòN eãîòL íãàk åéðt eôéñëäL ìk ,øeàéN eäæéàedfi`e ¥¤¥Ÿ¤¦§¦¨¨§¨¨¤¨§©£¨
,÷ecéñmiwcq eyrpyíéîëçå .øéàî éaø éøác ,íéáâç éðø÷k ¦§©§¥£¨¦¦§¥©¦¥¦©£¨¦

,íéáâç éðø÷k ,øeàéN eäæéà ,íéøîBàedfi`eïé÷ãñ eáøòúpL ,÷ecéñ §¦¥¤¥§©§¥£¨¦¦¤¦§¨§§¨¦
.úøk áéiç BìëBàä äæå äæå ,äæa äæ¤¨¤§¤¨¤¨§©¨¨¥

lr zxk aiig minkg ixacly `ziixaa iepyd lr `xnbd dywn
:xe`iyïðz ïðàäå,epzpynaøeèt BìëBàäå óøOé øeàéNzewlnn §¨£©§©¥¦¨¥§¨§¨
,zxkne,äãeäé éaø éøác.dcedi iax md `ziixaay minkge ¦§¥©¦§¨

,`xnbd zvxznàîéàelke`d dfe dfe' epipyy `tiqdy xen` ± ¥¨
`ziixad ly `pzd `l` ,minkg ixac jynd dpi` 'zxk aiig

y ,miiqnäæå äæ ,øéàî éaøì,dfa df miwcqd eaxrzp m` oia - §©¦¥¦¤¨¤
miwgexn miwcq ea eyrp m` oiae ,weciq `edy dcedi iax xn`y

,xe`iy `edy dcedi iax xn`y ,miabg ipxwk,úøk áéiç BìëBàä̈§©¨¨¥
dcedi iax-] minkg la` ,md 'weciq' mdipy ezrcly oeik
xeht elke`de 'xe`iy' `ed miabg ipxwky ,mixaeq [epzpynay

.dywep ung oick
:xi`n iax zrc z` zyxtn `xnbdéaøc àîòè éàî ,àáø øîà̈©¨¨©©£¨§©¦

øéàîea yiy wva lr zxk aiignd xi`n iax ly enrh dn ± ¥¦
y meyn ,miabg ipxwkänk Bì ïéàL ,äìòîìî ÷ãñå ÷ãñ ìk Eì ïéà¥§¨¤¤¨¤¤¦§©§¨¤¥©¨

ähîlî íé÷ãñmiwcqd wx mi`xp oirly s` ,okle .wvad jeza §¨¦¦§©¨
ipxwk wx mde dlrnlnymiaxerny miwcq mpyi ekeza ,miabg

.xenb ung wvade ,dfa df
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gn sc migqt(iriax meil)

déì.xfril` iax el aiyd `le ±àúéà éàåxa inx ixack m`e - ¥§¦¦¨
,'li`ed' mixne`y xaeq xfril` iaxy `ngdéì àîéìel xn`i ± ¥¨¥

,ryedi iaxl xfril` iaxéãéc àîòèzet`l xzeny ily mrhd ©£¨¦¦
`ed ,zexkkd lk z`íeMîmixne`y,'ìéàBä'.el wzy dnle ¦¦

:`xif iax ly enrh z` dgec dinxi iaxdéì øîàiaxl dinxi iax ¨©¥
,`xiféîòèéìåCgken wzyy jkny xne` dz`y jzhiyle ± §¦©§¨

,aiydl dn el did `lyàúééøáa àðéðúc àädn yxtz cvik ± ¨¦§¦¨§¨©§¨
,`ziixaa epipyyøæòéìà éaø Bì øîà,ryedi iaxléøáãìEdz`y ¨©©¦¡¦¤¤¦§¨¤

,dze` dte` epi`e dqird on dlg yixtny xne`éøäuingz £¥
eøáBò àeädilrdéì ÷éúLe ,'àöné ìáe äàøé ìa' íeMî`le ± ¥¦©¥¨¤©¦¨¥§¦¥

,ryedi iax el aiyddéì øcäà àìc énð éëäxn`z o`k mb ike ± ¨¦©¦§Ÿ©§©¥
e ,aiydl dn el did `lyïéúéðúîa déì øcäî à÷ àäaiyd ixde ± ¨¨©§©¥§©§¦¦

,epzpyna elïðúc,ryedi iax xn` ,epzpynaõîç eäæ àì ¦§©Ÿ¤¨¥
àöné ìáe äàøé ìa íeMî åéìò ïéøäæenL,[ezelraa epi`y oeik] ¤§¨¦¨¨¦©¥¨¤©¦¨¥

àlàryedi iaxy xnel jixv jgxk lrdéì ÷éúLxfril` iaxl ¤¨§¦¥
ïéúéðúîa déì øcäîe ,àúééøáaok m` ,dpyna el aiyne ±àëä §¨©§¨©§©¥§©§¦¦¨¨

øeîéà énðxfril` iaxy xnel yi o`k mb -déì ÷éúLryedi iaxl ©¦¥§¦¥
àúéðúîa,`ziixaa -éúéøçà àzìéëîa déì øcäàåel aiyde - §©§¦¨§©§©¥¦§¦§¨©£¦¦

di`x oi`e ,'li`ed' mixne`y xg` mewna diepyd `ziixaa
.jk xaeq epi`y ezwizyn

:epzpyna diepyd zwelgna dkldd ink zwelgn d`ian `xnbd
àéðz,`ziixaaøæòéìà éaøk äëìä ,øîBà éaølk z` dte`y ©§¨©¦¥£¨¨§©¦¡¦¤¤

.dlg my odn zg` lr `xew jk xg`e zexkkd,øîà ÷çöé éaøå§©¦¦§¨¨©
àøéúa ïák äëìä,dze` dt`iy mcew dqirdn dlg yixtny £¨¨§¤§¥¨

.uingz `ly ick mippev minl dlihne
.gqta yell xzeny dqird xeriy oipra `ziixa d`ian `xnbd

:`ziixad zxxanäqéò øeòéL änëådqird xeriy `ed dnk cr ± §©¨¦¦¨
,uenign dxneyl lkeie zg` mrta gqta yell xyt`yéaø©¦

a ,øîBà ä÷Bøa ïa ïðçBé éaø ìL Bða ìàòîLély dqir,ïéhéçleki ¦§¨¥§¤©¦¨¨¤§¨¥§¦¦
cr yellïéa÷,gnw aw ipy -aely dqir,ïéøBòNcr yell leki ©©¦§§¦

ìL,ïéa÷ úLdylye ,mixerydn xzei gnw mi`iven mihigdy §Ÿ¤©¦
z` xenyl leki epi`e ,mixery lyn daexn mzgxih mihig oiaw

,uingz `ly dqirdóeléç ,øæòéìà éaø íeMî øîBà ïúð éaø©¦¨¨¥¦©¦¡¦¤¤¦

,íéøácäly dqirae ,miaw ipy cr yell leki mixery ly dqira ©§¨¦
uingdl mixdnn mixerydy ,miaw dyely cr yell leki mihig
leki epi` aw ipyn xzei mixery ly dqir yeli m`e ,mihigdn

.uingz `ly dxnyl
oa opgei iax ly epa l`rnyi iax mya `aend lr `xnbd dywn

:miaw dyly mixeryae miiaw xeriyd mihigay dwexaàéðúäå§¨©§¨
,`ziixaaa ,øîBà ä÷Bøa ïa ïðçBé éaø ìL Bða ìàòîLé éaødqir ©¦¦§¨¥§¤©¦¨¨¤§¨¥§

lyìL ïéhç.ïéa÷ äòaøà ïéøBòNáe ïéa÷ úL ¦¦§Ÿ¤©¦¦§¦©§¨¨©¦
:`xnbd zvxznàä ,àéL÷ àìzxacn dipyd ef `ziixa - Ÿ©§¨¨

àúëéñçaeli`e ,zewce zerx mixerye mihiga -àäef `ziixa - ©£¦¨¨¨
zxacn dpey`xdàúééìòîa,xnelk .zeaeh mixerye mihiga - ¦§©§¨¨

`veid gnwl dey zerx mihig ly miaw dylyn `veid gnwd
ly miaw drax`n `veid gnwd oke ,zeaeh mihig ly miaw ipyn
mixery ly miaw dyelyn `veid gnwl dey zerx mixery

.zeaeh
:xknne gwn oiprl xen`d on dpin `wtp d`ian `xnbdáø øîà̈©©

dpéî òîL ,àtty o`kn gken ±ïéòéøbéhéçî àúëéñç éhéç ¨¨§©¦¨§¦¦¦¥£¦¨¨¥¦¥
àúééìòîzeaeh mihign zerexb zerx mihigy ±ïòéøâcî éôè §©§¨¨§¥¦¦§¦¨

àúééìòî éøòOî àúëéñç éøòNmixery zerexby dnn xzei ± §¨¥£¦¨¨¦§¨¥§©§¨¨
,zeaeh mixeryn zerxíúä eléàcepxn` ,mihig iabl my ± §¦¨¨

ieyrd gnwl dey zerexb mihig ly miaw dylyn ieyrd gnwy
znerl zerxd ly oerxbdy `vnpe ,zeaeh mihig ly oiaw ipyn

`ed zeaehdàzìéz,yily -åeli`àëä,mixery iabl o`k ± ¦§¨§¨¨
dey zerexb mixery ly miaw drax`n ieyrd gnwy epxn`
oerxbdy `vnpe ,zeaeh mixery ly oiaw dylyn ieyrd gnwl

wx `ed zeaehd znerl zerxd lyàòáéø.rax - ¦§¨
zevn ziit` oiprl dqir xeriya mi`xen`d zrc d`ian `xnbd

:dlg aeig oiprleäàðâBìî àa÷ ,áø øîàaw zcna gnw ± ¨©©©¨§§¨¨
,`pbeln enyy mewna dbedpdàçñéôìdqird xeriy `ed df ± §¦§¨

,uenign dxneyl lkeie zg` mrta gqta yell xyt`yïëå§¥
älçìaiigzdl dpyd zeni lka dqird xeriy mb `ed dfe - ©©¨

.dlga
:`xnbd dywn[ïðzäå] (àéðúäå)dpyna(e"n a"t dlg), §¨§©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr p sc migqt(iyiy meil)

,'áéènäå áBhä' Blek ,àaä íìBòìidefe .drx dxeya my oi`y ¨¨©¨©§©¥¦
dkxa wx my ekxaiy ,cg` 'd `di `eal cizrly weqtd zpeek

.['aihnde aehd'] zg`
weqta xn`p(my),.'ãçà BîLe':`xnbd zl`eyeèà ,'ãçà' éàî §¤¨©¤¨¨

àeä ãçà BîL åàì àðcéàäzvxzn .cg` eny oi` dfd onfa ike - ©¦§¨¨§¤¨
:`xnbdíìBòä ,àaä íìBòä äfä íìBòk àì ,÷çöé øa ïîçð áø øîà̈©©©§¨©¦§¨Ÿ¨¨©¤¨¨©¨¨¨

ázëð äfä'd myé"ä ã"eéa,d"ied mya -ú"ìc ó"ìàa àø÷ðå- ©¤¦§¨§¥§¦§¨§¨¤¨¤
.zeny ipy md ixde ,zepc` mya,ãçà Blek àaä íìBòì ìáà£¨¨¨©¨¤¨
.é"ä ã"eéa ázëðå ,é"ä ã"eéa àø÷ðcizrly weqtd zpeek idefe ¦§¨§¥§¦§¨§¥

d`ixwa `ad mlerl cgeind my `edy ,cg` eny `di `eal
.daizkae

:d"ied my z`ixw iabl dyrn `xnbd d`ianäLøãîì àáø øáñ̈©¨¨§¦§§¨
à÷øéôadinrh z` miaxa zayd meia yexcl dvx `ax - §¦§¨

.zeize` rax` oa d"ied my z`ixw ly dizeyxceàeää déì øîà̈©¥©
àáñinX df' ,owf eze` -,'íìòìe"`e xqgáéúkxn`p -b zeny) ¨¨¤§¦§Ÿ¨§¦

(eh.xeaiva ok yexcl oi`y jcnll ,dnlrd oeyl `ede ,
éîø àðéáà éaø,dywd -áéúkxn`p -(my),'íìòì éîL äæ'rnyn ©¦£¦¨¨¥§¦¤§¦§Ÿ¨
,dnlrd oeyl,'øBc øBãì éøëæ äæå'ef ixd ,jk e`xewl yiy rnyn §¤¦§¦§

jky x`al yi `l` .dxizqàeä Ceøa LBãwä øîà,dynlàì ¨©©¨¨Ÿ
,àø÷ð éðà ázëð éðàLkmye d"ied my ,zeny ipy dyn z` cnile §¤£¦¦§¨£¦¦§¨

,zepc`à"ä ã"eéa éðà ázëð,'mlrl iny df' epiide ,d"ied mya - ¦§¨£¦§¥
,eze` mi`xew oi`y ,dnlrd oeylnú"ìc ó"ìàa éðà àø÷ðå- §¦§¨£¦§¨¤¨¤

.e`xewle exkefl yiy ,'xec xecl ixkf dfe' epiide ,zepc` mya

ïéøáåò åìà êìò ïøãä

åâäðù íå÷î ¯ éòéáø ÷øô
`ly zenewn zvwna ebdpy bdpna ezligza wqer df wxt
mipte` dfi`a ,meid zevg mcew gqt axra dk`ln zeyrl
miwqer ok ab` .mnewn bdpnk bedpl miaiig mewnd iayez
aiig mipte` dfi`a mitqep mibdpna wxtd jynda zeipynd
jynda zeipynd zexfeg okn xg`le ,mdit lr bedpl cigid

.zevg cr migqt iaxra dk`ln ipic ihxtl wxtd

äðùî
:migqt iaxra dk`ln zeyrl `ly bdpna dpc epzpyníB÷î̈

úBöç ãò íéçñt éáøòa äëàìî úBNòì eâäpL,meidïéNBòxzen ± ¤¨£©£§¨¨§©§¥§¨¦©£¦
,dk`ln zeyrl mdlúBNòì àlL eâäpL íB÷îiaxra dk`ln ¨¤¨£¤Ÿ©£

,meid zligzn xak migqtïéNBò ïéàipan cg` lkl xeq` ± ¥¦
.dk`ln zeyrl mewnd

ïéNBòL íB÷nî CìBää,zevg cr migqt iaxra dk`lníB÷îì ©¥¦¨¤¦§¨
Bà ,ïéNBò ïéàLjldy,ïéNBòL íB÷îì ïéNBò ïéàL íB÷nî ¤¥¦¦¨¤¥¦§¨¤¦

,íMî àöiL íB÷î éøîeç åéìò ïéðúBðoi`y mewnn `vi m`y §¦¨¨§¥¨¤¨¨¦¨
,dk`ln zeyrl el xeq` ,dk`ln miyerCìäL íB÷î éøîeçå§§¥¨¤¨©

ì,íLziiyra xeq` ,dk`ln miyer oi`y mewnl jld m`y §¨
.dk`ln
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המשך ביאור למסכת פסחים ליום שישי עמ' א

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr p sc migqt(iyiy meil)

.dkxa oniq
oniq mda d`ex epi`y migeex lr ztqep `ziixa d`ian `xnbd

:dkxaàèîéñ éøbz ,ïðaø eðzweya mixkene miayeiy mixgeq ±, ¨©¨¨©¨¥¦§¨
äwc äîäa éìcâîe,[mifr e` miyak±]úBáBè úBðìéà éööB÷å §©§¥§¥¨©¨§§¥¦¨

,mivrl mxkenläôé ÷ìça ïäéðéò ïéðúBðåwelgl mi`ayk ± §§¦¥¥¤§¥¤¨¤
giexnd .dti wlg lehil micitwn cinz ,mixg` mr mzetzey

el`d mixacd cg`n.íìBòì äëøa ïîéñ äàBø Bðéà`xnbd ¥¤¦¨§¨¨§¨
:zx`anàîòè éàî,dkxa oniq el` mixacn d`ex epi` ±eäúc ©©£¨§¨

éLðéà déaoeik `hniq ixbz ,oednza jk lr milkzqn miyp` ± ¥¦§¥
dnda ilcbne ,drx oir mda zhley meqxta mixkene miayeiy
mipzepe zeaeh zepli` ivvew lre ,mdilr migeev lkd dwc
zhley drx oire mdilr mifirlne midnz lkd dti wlga mdipir

.mc` ipa zwrve mda
oniq mda d`ex epi`y migeex lr ztqep `ziixa d`ian `xnbd

:dkxaïðaø eðz,`ziixaaäëøa ïîéñ ïäa ïéà úBèeøt òaøà ¨©¨¨©§©§¥¨¤¦¨§¨¨
ïéáúBk øëN ,íìBòì,zefefne oilitz dxez ixtqïéðîbøeúî øëNe± §¨§©§¦§©§§§¨¦

eixac z` mirinyne ,eitn mirneye zezaya mkgd iptl micner
,miaxlíéîBúé øëNemda xegql ick minezi zern gweld ± §©§¦

ly didi geixd ly ipyd ivgde geixd on zivgn envrl giexdle
,minezidíiä úðéãnî úBàaä úBòîeglyny dnn el `ay geix ± ¨©¨¦§¦©©¨

d`ex epi` recn zxxan `xnbd .mid zpicnl eizepitq z`
:`xnbd zl`ey .dkxa oniq el` mixacaïéðîbøeúî øëN àîìLa¦§¨¨§©§§§¨¦

,dkxa oniq ea oi` recn oaen ±úaL øëNk éæçéîc íeMî± ¦§¦§¥¦§©©¨
,zaya dcear lr xkyd z` milawny d`xpyågiexnd ok §

nénð íéîBúé úBòî,dkxa oniq d`ex epi` recn oaen mb ± §§¦©¦
minezie ,el ie`xdn xzei geixdn lhep `edy minrtyéða åàì̈§¥

,eäðéð äìéçîn giexnd okeíiä úðéãnî úBàaä úBòîrecn oaen §¦¨¦§¨©¨¦§¦©©¨
,dkxa oniq d`ex epi`àqéð Léçøúî àîBé ìk åàìc íeMî`l ± ¦§¨¨¨¦§©¦¦¨

,melya exfgi eizepitqy qp dxew mei lkaéàî ïéáúBk øëN àlà¤¨§©§¦©
àîòè:`xnbd daiyn .dkxa oniq mi`ex mpi`ïa òLBäé éaø øîà ©£¨¨©©¦§ª©¤

éáúBk ìò äìBãbä úñðk éLðà eáLé úBiðòz òaøàå íéøNò ,éåì¥¦¤§¦§©§©©£¦¨§©§¥§¤¤©§¨©§¥
íéøôñ[miaezke mi`iap dxez ixtq]eøMòúé àlL úBæeæîe ïéléôz §¨¦§¦¦§¤Ÿ¦§©§

,mzaizknéìîìéàL[eid ok m`y-]ïéáúBk ïéà ,ïéøMòúîeid `l ± ¤¦§¨¥¦§©§¦¥§¦
.daizkd zk`lna weqrl mikiynn

oniq mda d`ex epi`y migeex lr ztqep `ziixa d`ian `xnbd
:dkxaïðaø eðz,`ziixaaïäéøbúå ïä ,úBæeæîe ïéléôz íéøôñ éáúBk ¨©¨¨§¥§¨¦§¦¦§¥§©¨¥¤

,miazeky dn lk mdn mipewy mdly mixgeqd ±ïäéøbz éøbúå± §©¨¥©¨¥¤
,cg` cg` miyp`l mxkenl cgia mixgeqdn mipewdeåokìk §¨

,íéîL úëàìîa ïé÷ñBòä`ziixad zpeeky `xnbd zx`an ¨§¦¦§¤¤¨©¦
ééeúéàì,siqedl ±úìëz éøëBî,ziviv iheglïîéñ ïéàBø ïðéà §¦¥§¥§¥¤¥¨¦¦¨

íìBòì äëøa`l exyrzi m`y ,lirl `xnbd dx`iay mrhdn §¨¨§¨
:`ziixad dtiqen .el` miwqra xzei ewqrziì ïé÷ñBò íàådîL §¦§¦¦§¨

,odl mikixvd mc` ipal zeievn el` zeevn zeidl ±ïéàBøoniq ¦
yrzi m`y yyg oi` dnyl miwqery oeiky ,dkxaewqrzi `l ex

.el` zeevna xzei
epipy :mibdpn miiwl daega mipey mipic x`al day `xnbd

`ziixaa(.hi zay)mcew mini dylyn zegt dpitqa oibiltn oi` ,
,efl efn biltdl xzen zay axra elit` oecivl xevne ,zayl
xir] oyiia ipay zxtqn oldl `xnbd .efl ef zeaexw ody oeik
oecivl xevn biltdl `ly mnvr lr exingd ,[xevl dkenqd
.mdizea` bdpnk bedpl miaiig mipad m`d dpce ,zay axra

:`xnbd zxtqnéìòîa ïBcéöì øBvî ïéìæà eåä àìc âeäð ïLééa éða§¥©§¨¨§Ÿ£¨§¦¦§¦§©£¥
àúaLzay axra oecivl xevn jlil `ly ebdp oyiia xird ipa ± ©§¨

lr mixingn eide ,oeciv ly weyd mei df didy s` ,[iyy meia]
.zay ikxv zpkdn lhazdl `l ick myl jlil `ly mnvr

Bì eøîà ïðçBé éaøc dén÷ eäééða eúàopgei iax iptl mdipa e`a ± ¨§©§©¥§©¦¨¨¨§
,eze` el`yeeäì øLôà ïéúäáàxingdl mileki eid epizea` ± ©§¨¦¤§¨§

zepwl elkie eid mixiyr ik ,weyd meil zay axra jlil `ly
,weyd meia `ly xweiaïì øLôà àì ïðàmileki eppi` epgp` j` ± £©Ÿ¤§¨¨

m`d ,mixiyr eppi` ik weyd mei epi`y iying meia xweia zepwl
.epizea` ebdpy enk bedpl `ly epl xzen

eäì øîà,opgei iax mdl dpr ±íäéìò íëéúBáà eìaé÷ øák± ¨©§§¨¦§£¥¤£¥¤
axra jlil `ly ef dbdpd mnvr lr elaiw mkizea`y xg`n
miaiig mz` ,mrxf lr mb z`f elaiw mzqd one ,oecivl zay

meyn ,mbdpnk bedpløîàpL(g ` ilyn),éáà øñeî éða òîL'E± ¤¤¡©§©§¦©¨¦
,dt lrae azka dynl `ed jexa yecwd ozpy dnLhz ìàå§©¦Ÿ

'Enà úøBz,l`xyi zqpk lr weqtd zpeeke ,jly dne`d zxez ± ©¦¤
mibiiq eyre etiqede eycigy mixteqde minkgd ixac mde

.dxezl
,obc ipin zyngn dieyrd dqira wx `id dlg zyxtd zaeg
aezka z`xwp dlgde ,fxe`n dieyrd dqira zbdep dpi`e

dnexz(k eh xacna)`xnbd .mixfl dxeq`e mipdkl wx zlk`p okle
m`d ,fxe` zqirn dlg yixtdl ebdpy xir ipa iabl zxxan

.fxe`d zlg z` mdipta lek`l odk epi`y inl xzen
:`xnbd zxtqnàæBøàî älç éLøôîc éâäð éàæBç éðaxird ipa ± §¥¨¥¨£¦§©§§¦©¨¥£¨

lr exingdy ,fxe`n dieyrd dqirn dlg yixtdl ebdp i`feg
,ok bedpl mnvróñBé áøì déì eøîàå eúàsqei axl extiqe e`a ± ¨§¨§¥§©¥
,bdpn eze` lreäéétàa øæ dìëéð ,eäì øîàepi`y mc` lk`i ± ¨©§¥§¨¨§©©§

dlg yixtdl oi`y mze` cnli dfae ,mdipta dlgd z` odk
xf m`e mixfl dxeq`e odkl zpzip dlg ixdy ,fxe` zqirn

.dlg zxez ef dyxtdl oi`y x`ean dlke`
:`xnbd dywnééaà déáéúéàepipy ,sqei axl iia` dywd ± ¥¦¥©©¥

,`ziixaaíéøçàå ,íéøzenä íéøácy miyp` yie ±,øeqéà ïäa eâäð §¨¦©¨¦©£¥¦¨£¨¤¦
,ok mnvr lr exingdy
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קלח
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dn sc migqt(oey`x meil)

.øòáì áéiç ,÷fçì éeNò ïéàL íB÷îa§¨¤¥¨§©¥©¨§©¥
zifk oi` m`y] `tiqd z` cinrd l`enyy jkn :`xnbd zwiicn
mewna wvady ote`a wx [xral aiig epi` cg` mewna wva
aiig zifk wva yi m`y epipy dpynd zligzae ,wfgl ieyrd

,xralììkî`yixa epipyy dny rnyn ±úéfëc,xral aiig ¦§¨§©©¦
y epiid.øòáì áéiç ,÷fçì éeNòä íB÷îa eléôà£¦§¨¤¨§©¥©¨§©¥

ieyr epi`y mewna zifkn zegta zepeyld izy ewlgpy `vnp
xeht oey`xd oeyld itly ,wfgl ieyrd mewna zifka oke ,wfgl

.xral aiig ipyd oeyld itle ,xraln
:zepeyld izyl zeziixan di`x d`ian `xnbdàéðzepipy - ©§¨

zg` `ziixaa,àn÷ àðLéìkeàéðzzxg` `ziixaaàðLéìk §¦§¨©¨©§¨§¦§¨
.àøúa©§¨

äáéøò é÷ãéñaL ÷öa ,àn÷ àðLéìk àéðzz` mzeqd wva ± ©§¨§¦§¨©¨¨¥¤§¦§¥£¥¨
`ed m` ,daixray miwcqdõöBç Bðéà ,÷fçì éeNòä íB÷îa§¨¤¨§©¥¥¥

ieyrd mewna wva da dide daixrd z`nhp m`e ,dliaha
minl dpia uveg epi`e daixrl lha `ed ixd ,wfgl

,dxdhl dliahnykøáBò Bðéàå.gqta ung meyn eilråm` §¥¥§
wvad,÷fçì éeNò ïéàL íB÷îa`ed ixdõöBçzliaha §¨¤¥¨§©¥¥

,d`nehn dxdhl daixrdøáBòå.gqta ung meyn eilräna §¥©¤
íéøeîà íéøácdliaha uveg wfgl ieyr oi`y mewna wvay §¨¦£¦

`weec ,ung meyn eilr xaere,úéfkî úBçôa ìáà ,úéfëa§©©¦£¨§¨¦©©¦
eléôàwvad m`Bðéàå õöBç Bðéà ,÷fçì éeNò ïéàL íB÷îa £¦§¨¤¥¨§©¥¥¥§¥
.øáBòieyr epi`y mewnay ,dpey`xd oeylk `ziixaa x`eane ¥

zifkn zegt ea yi m`e xral jixv zifk ea yi m` ,wfgl
jixv epi` zifk ea yi m` elit` ,wfgl ieyry mewnae ,lha

.xral
àéðúåzxg` `ziixaa epipye ±é÷ãéñaL ÷öa ,àøúa àðLéìk §©§¨§¦§¨©§¨¨¥¤§¦§¥

,äáéøò`ed m`,÷fçì éeNòä íB÷îa £¥¨§¨¤¨§©¥
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המשך ביאור למסכת פסחים ליום ראשון עמ' א

אגרות קודש

 ב"ה,  י"א אלול, תשי"ט

ברוקלין.

 הרה"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים

מו"ה שלמה חיים שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מאדר"ח אלול עם המצורף אליו וכן הקודמו, בו כותב ר"פ מהמצב 

בהישיבה הק' אשר השגחה העליונה זיכתו והצליחתו להיות שם משפיע.

ומובן וגם פשוט שמ"ש אני מכאן אודות גודל הענין דחינוך על טהרת הקדש אין זה טעם כלל 

לביטול כתות או לביטול ציור הכללי, ובפרט שרק חלק מועט ביותר מסוגל לחינוך כדבעי, וכמובן רק 

חלק מועט מתאשר ע"י המשרדים המתאימים וכו'.

כן במ"ש החילוק כששלחו מכאן לערי השדה מאשר המצב באה"ק ת"ו הרי חילוק זה צריך 

להסביר להנ"ל, ולא לכאן, והרי זהו תפקידו העיקרי של משפיע להעמיד הת' על אמיתת כוונת רבותינו 

נשיאינו בהנוגע לכאו"א, והעיקר מה שחסר במכתבו הוא, שאינו ניכרת השתדלות לשרש ולעקר הנחות 

שאצל כמה מאחב"י הספרדים שיחיו שהענינים לפנים הכריחו אותם להעסיק ילדיהם בגיל רך לפי 

ערך בעניני פרנסה עד שההרגל נעשה טבע שני, ומובן גודל היגיעה והשתדלות לשרש ענין טבעי, וגם זה 

ה"ה מתפקידו של משפיע דא"ח.

היסוד,  יודע  איני  וכו',  לחידושים  שייכים  שאינם  התלמידים,  פלפול  לחוברת  בנוגע  במ"ש 

שהחוברת צריכה להכיל חידושים, ובטח ראה חוברת הנדפסת כאן שעיקר הדגשה היא בהסברה ולא 

להבינם  שדי  ומ"ש  החסידות.  בחלק  רק  ולא  כן  גם  הנגלה  בחלק  זה  בכגון  הי'  והלואי  לחידושים, 

הענינים כפשוטם ואין לתבוע מהם יותר על זה, מובן הצער באם המצב הוא ככתבו, אלא שתקותי 

שהמצב אינו כן, ויש לתבוע מהם הרבה יותר ממ"ש במכתבו, אלא בשלילת החידושים דלעיל, ומפני 

שלא זהו דרך הלימוד הנכון וגם לא בנגלה, כמבואר בקונטרס עץ החיים ועאכו"כ בחסידות, והלואי היו 

מדפיסים מאז ענינים בהסברות בעניני חסידות שהי' נותן זה חשק מיוחד להתלמידים וגם להעומדים 

על גביהם, ובעיקר שהי' ממשיך כמה ללימוד החסידות כדבעי, ולא רק מפני שסדר הישיבה מכריחם...



קלט
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dn sc migqt(oey`x meil)

.øòáì áéiç ,÷fçì éeNò ïéàL íB÷îa§¨¤¥¨§©¥©¨§©¥
zifk oi` m`y] `tiqd z` cinrd l`enyy jkn :`xnbd zwiicn
mewna wvady ote`a wx [xral aiig epi` cg` mewna wva
aiig zifk wva yi m`y epipy dpynd zligzae ,wfgl ieyrd

,xralììkî`yixa epipyy dny rnyn ±úéfëc,xral aiig ¦§¨§©©¦
y epiid.øòáì áéiç ,÷fçì éeNòä íB÷îa eléôà£¦§¨¤¨§©¥©¨§©¥

ieyr epi`y mewna zifkn zegta zepeyld izy ewlgpy `vnp
xeht oey`xd oeyld itly ,wfgl ieyrd mewna zifka oke ,wfgl

.xral aiig ipyd oeyld itle ,xraln
:zepeyld izyl zeziixan di`x d`ian `xnbdàéðzepipy - ©§¨

zg` `ziixaa,àn÷ àðLéìkeàéðzzxg` `ziixaaàðLéìk §¦§¨©¨©§¨§¦§¨
.àøúa©§¨

äáéøò é÷ãéñaL ÷öa ,àn÷ àðLéìk àéðzz` mzeqd wva ± ©§¨§¦§¨©¨¨¥¤§¦§¥£¥¨
`ed m` ,daixray miwcqdõöBç Bðéà ,÷fçì éeNòä íB÷îa§¨¤¨§©¥¥¥

ieyrd mewna wva da dide daixrd z`nhp m`e ,dliaha
minl dpia uveg epi`e daixrl lha `ed ixd ,wfgl

,dxdhl dliahnykøáBò Bðéàå.gqta ung meyn eilråm` §¥¥§
wvad,÷fçì éeNò ïéàL íB÷îa`ed ixdõöBçzliaha §¨¤¥¨§©¥¥

,d`nehn dxdhl daixrdøáBòå.gqta ung meyn eilräna §¥©¤
íéøeîà íéøácdliaha uveg wfgl ieyr oi`y mewna wvay §¨¦£¦

`weec ,ung meyn eilr xaere,úéfkî úBçôa ìáà ,úéfëa§©©¦£¨§¨¦©©¦
eléôàwvad m`Bðéàå õöBç Bðéà ,÷fçì éeNò ïéàL íB÷îa £¦§¨¤¥¨§©¥¥¥§¥
.øáBòieyr epi`y mewnay ,dpey`xd oeylk `ziixaa x`eane ¥

zifkn zegt ea yi m`e xral jixv zifk ea yi m` ,wfgl
jixv epi` zifk ea yi m` elit` ,wfgl ieyry mewnae ,lha

.xral
àéðúåzxg` `ziixaa epipye ±é÷ãéñaL ÷öa ,àøúa àðLéìk §©§¨§¦§¨©§¨¨¥¤§¦§¥

,äáéøò`ed m`,÷fçì éeNòä íB÷îa £¥¨§¨¤¨§©¥
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שולח הנני מכתבי זה במהיר דחוף ביחוד בשביל נקודה האחרונה כי כנ"ל מוכרח הדבר שיו"ל 

חוברת הנ"ל בהקדם ושהמשפיע יתמסר גם לזה אף שהעיקר הוא המעשה בפועל.

ויהי רצון שינצלו ימי אלול עת רצון וכדברי אדה"ז שאז מאירים י"ג מדות הרחמים, שיתעוררו 

התלמידים בלימוד הנגלה וחסידות דוקא באופן האמור בהעמקה ועיון, שאז בודאי כמה וכמה ענינים 

יהיו להדפיסם בחוברת האמורה... 

בברכה לבשו"ט ולכוח"ט.

 ב"ה,  י"ב אלול, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מז' אלול, בו כותב אודות אחיו שי' המבקר באסיפות של מסיתים ומדיחים 

ר"ל וכו'.

ולפלא שאינו מזכיר בהנוגע לעניני שידוכין לאחיו, האם התעסקו בזה ומה היו התוצאות וכו' 

וכן במה מתעסק בענין של פרנסה וכיו"ב בתור קביעות, והרי שתי נקודות אלו אפשר לנצלם להשפיע 

על דבוריו ועל השקפתו על כמה ענינים שאומרם, כי כנראה ממכתבו אין כ"כ תועלת מפלפול בשכל, כי 

אם להמשיכו לסדר חיים מתאימים, שבד"מ לא יפגש עם המסיתים וכו' ואדרבה יהי' בסביבה הפכית 

או בסביבה אחרת שאין מתעסקים בחקירה פילוסופיא וכו', ויש להתענין במיוחד בהנוגע להתעסקות 

בעצמו  וכשירגיש  וכיו"ב,  שונות  הוצאות  בשביל  למעות  הוא  זקוק  בודאי  שהרי  בשבילו,  מתאימה 

משתכר ומרויח כסף, יש מקום לומר שימשיך זה אותו, אף שכמובן צריך לסדר שהריוח יהי' מינימלי, 

שלא יבוא להרגש שעצמאי הוא וכו'.

וכן את התפילין של אחיו  מהנכון לבדוק את המזוזות בדירתם שתהיינה כולן כשרות כדין 

]אפילו את"ל שישנם ימים שאין מניחם, בכ"ז ה"ה שייכים לו[, וכשתהינה כשרות בודאי ימצא עת 

ממשיכים  א(  מד,  )מנחות  רז"ל  שכפסק  תפילין  של  כחם  וגדול  רגעים  לאיזה  עכ"פ  שיניחם  הכושר 

חיים, שבזה גם חיים ברוחניות )ראה טור או"ח רסל"ז(.

זי"ע מתאים  נבג"מ  זצוקללה"ה  על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר  יזכירוהו  רצון  ובעת 

לתוכן כתבו.

ומאחר שהכל בהשגחה פרטית ופנה אלי, הנה אעוררו ואת אביו שי' של המדובר, על ההכרח 

לקבוע עתים בלימוד פנימיות התורה אשר בדורנו נתגלתה בתורת החסידות, שע"ז אמר משה רעיא 

מהימנא )זח"ג קכד, ב( דלית תמן מסטרא דרע, ואדרבה מביאה כי רוח הטומאה אעביר מן הארץ, ואם 

בכל הזמנים ובכל המדינות הי' הכרח בזה עאכו"כ בתקופתנו ובמדינה זו ביחוד.

ויהי רצון שכשם שהביא הבקשה כן יבשר טוב בזה.

בברכה לבשו"ט ולכוח"ט,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

אגרות קודש
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יד  סעיף בשבת הנכרי שהדליק נר דיני רעו סימן ב חלק
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`zax `zkld
øåñà ë"çàå [áî האור שהדליק בשעה אם הדין הוא -

ולהשתמש  להמשיך יכול - בחדר יום אור קצת היה
אור  שיסתלק עד - היום לאור לעשות שיכל דבר לכל

.96היום 
øåñà ë"çàå [âî האור וכיבה נוסף אור שהדליק נכרי -

היתר  ואין הראשון', הנר כ'כבה דינו - לכן קודם שדלק
בו  תלוי שבת שעונג לדבר אם .97כי

ì÷äì íäéøáã ìò [ãî לאכול יכול שאינו היינו -
מואר  אחר חדר לו ואין החשכה, מחמת שבת סעודת

השבת. סעודת את בו לאכול
לרמז  מותר לאכול, המאפשר אור מעט שיש ובמקום
לצורך  אינו אפילו - האורות שאר את להדליק לנכרי

מצוה  או .99אכילה

zetqede mipeiv
יט.96) הערה ל פרק שש"כ
שייך 97) שלא כח, סימן או"ח ח"א פעלים רב שו"ת עיין

משמע  וכן כלל. הנכרי למלאכת צריכים אנו שאין בזה לומר
אף  הנכרי שהביא מים לשתות מתירים שלא ג ס"ק בקו"א

בעצמו. ללכת שיכל
שסומכים 98) הדחק שעת נקרא זה הרי בשבת גדול שצורך

שסתימת  שכן וכל רבים, במקום יחיד על אפילו בדרבנן
ה). ס"ק אחרון (קונטרס להיתר מורה הפוסקים

עליו 99) שוע"ר פי על אמנם בתרא, המהדורא ע"פ כנ"ל
אם  כי להתיר ואין ישראל, בשל כשעושה בנכרי למחות

שיאמר  ידי על מצוה לצורך כשהוא אור כלל שאין במקום
חוט  בהם שאין (ובמנורות בשינוי להדליק (בפירוש) לנכרי

מצוה). לצורך להדליקם בפירוש לו לומר יכול להט
הבית, בכל אורות המדליק הראשי המתג את שהדליק נכרי
בשעת  אור בהם שהיה בחדרים רק ממעשיו ליהנות מותר
ליהנות  מותר בו תלוי שבת שעונג דבר וכשזהו ההדלקה,
בשאר  לא אבל נכבה, בהם שהיה שהאור בחדרים גם

החדרים.
אבל  שהדליק, בנכרי אלא אינו ההנאה שהיתר ולהעיר

ממלאכתו. ליהנות אסור - שהדליק ישראל

•
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ÊË יותר שיתן מי הכנסת בבית מצות להכריז שנוהגין מה
וממכר  מקח משום לאסור ראוי היה בהן יזכה הוא

מצ  לדבר הותר ולא גמור שבות שאפשר שהוא אלא וה
בדבר  וממכר מקח שייך שאין ולומר בדוחק המנהג ליישב
בבית  מקומות לקנות אסור אבל הנקנה בחפץ אם כי מצוה
אנשי  מקצת שנוהגין כמו והנכון צדקה של בתים או הכנסת
קנה  אפילו לצדקה נותן ליתן בפיו שהוציא מה שכל מעשה

אלא  וממכר למקח כלל דומה אינו שאז המצוה חבירו
ובתים  מקומות לקנות אפילו מותר זה ובדרך צדקה לפסיקת

בזה: יזהר שמים ירא וכל מהצדקה

ÊÈ דינם מצותן גמר אחר האתרוגים למכור שנוהגים מה
שנתבאר) בדרך אלא היתר (שאין הכנסת בית כמקומות
ידי  בהם לצאת אלא אותם קונים שאין מצותן בזמן אבל
להקל  שנהגו המצות כהכרזת דינם הרי ולהחזירם חובתן
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ביום  ואפילו בלבד מצותו אלא האתרוג גוף קונה שאינו
כיון  מקום מכל אתרוג של גופו לקנות שצריך חג של ראשון
אלא  אותו קונה שאינו נמצא להחזירו מנת על אותו שקונה
השופר  או האתרוג את לגמרי לקנות אסור אבל בלבד מצותו
אחר  בענין המצוה לקיים לו אפשר אי אם אפילו ביו"ט
תקפ"ו  בסי' כמ"ש עשה מצות מפני גמור שבות דוחין שאין

ותרנ"ה:

ÁÈ מפני בחבל בין ביד בין בשבת דבר שום למדוד אסור
מדידה  למדוד ומותר שבת וזלזול חול מעשה שהוא
למדוד  או סאה מ' במקוה יש אם למדוד כגון מצוה של
שהמת  מהחדר הטומאה להביא טפח פותח בו יש אם החור
ממנו  לצאת הכהנים שיכולים ואע"פ לו הסמוך להחדר בו
אינו  תורה שיעורי מודד שהוא כיון מקום מכל אחר לבית
לו  שכואב מי של האזור למדוד ומותר חול כמעשה נראה
שהיא  מפני הנשים שנוהגות כמו המדידה על וללחוש ראשו
ש"ז: בסי' כמ"ש איסור אין הלחש ומשום מצוה של מדידה

ËÈ כשמתכוין אלא למדוד איסור אין הרשות לדבר אף
כלל  לצורך שלא מודד אם אבל צורך לאיזה למדוד

מותר: בעלמא כמתעסק אלא

Î בניסן ז' וחל בניסן בז' לחבירו חובו לפרוע שנשבע מי

ע"ג: סי' בחו"מ יתבאר בשבת

‡Î מלאכות לעשות היאך אפילו בעסקיו להרהר מותר
שנאמר  לבד דבור אלא אסרו שלא השבת אחר גמורות
לו  יש אם מקום ומכל מותר הרהור אסור דיבור דבר ודבר
ענג  ומשום אסור דאגה נדנוד או הלב טרדת ההרהור מתוך

כ  בעיניו יהא אלא בעסקיו כלל להרהר שלא מצוה אלו שבת
ועשית  תעבוד ימים ששת שכתוב וזהו עשויה מלאכתו כל
בשבוע  מלאכתו כל לעשות יכול אדם ואין מלאכתך כל
עשויה  מלאכתו כל כאלו שבת בכל אדם יראה אלא אחד

מזה: גדול ענג לך ואין

·Î לתחום חוץ שילך שבת מערב אפילו לנכרי לומר אסור
דוחין  שאין להספידו שיבואו המת קרובי אחרי בשבת
הנכרי  הביא אם אפילו שהרי הספדו מפני איסור שום
אסור  לתחום מחוץ בהם להספידו למת חלילין מעצמו
עליו  שהכביד חולה אבל שכ"ה בסי' כמ"ש בהם להספידו
מותר  קרוביו אחר שישלחו ומבקש ימות פן וירא חליו
בשבת  פרסאות כמה אפילו שירוץ רץ נכרי לשכור אפילו
שכירות  התירו שלא שאף שבת במוצאי קרוביו להביא
תיטרף  שלא כדי התירו כאן מצוה לצורך אפילו בשבת

רצונו: יעשו לא אם עליו דעתו

טזֿכב  סעיפים בשבת לדבר מותר חפצים באיזה שו סימן ב חלק
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לה' האהבה את לעורר - שחרית תפלת מטרת

מ"שינתה" ישראל איש כל בלב המסותרת

'åâå äçîùá êé÷ìà 'ä úà úãáò àì øùà úçú
כל] מרוב לבב .[ובטוב

על  המביאה הסיבה אשר נאמר תבא כי בפרשת
 ֿ רחמנא הבלתיֿרצויים הענינים את ישראל בני
- היא שם), התוכחה בפרשת (הכתובים ליצלן
בשמחה  אלקיך, ה' את עבדת לא אשר "תחת

כל". מרוב לבב ובטוב

על  הוא שהעונש הוא בכתוב הפירושים אחד
ה'" את עבדת שמחה ש"לא שמחה").ב ("מתוך

מקום, מכל ה', את עבדו ישראל שבני אף כלומר,
- לבב" וטוב "שמחה מתוך היתה לא העבודה אם
עד  כך כל אצלם חשובה לא ה' שעבודת היינו
העבודה  אזי - עצמה מהעבודה בשמחה שיהיו
עונשים  זה על להם שמגיע כך כדי עד כדבעי, אינה

רח"ל. חמורים

בשמחה  להיות - זו מדריגה אשר מוכח, ומזה

של  יד בהישג היא - ה' עבודת מעצם לבב וטוב
מישראל. ואחד אחד כל

ù"îë ,íé÷éãöä úåâøãî àåä äæ àìä ,ïéáäìå
.äæì íãà ìë òéâé êéàå ,'åë 'äá íé÷éãö åçîù
- כזו דרגא לכאורה כי ביאור, צריך זה דבר
מעבודת  לבב וטוב שמחה של למצב יבוא שהאדם
- באלקות ומתענג שמח שיהי' היינו, עצמה, ה'
כמו  ה', בעבודת ונעלית גבוהה מדריגה היא

"שמחו הצדיקים בה'צדיקים שכתוב שרק היינו ,"
ואיך  באלקות, היא ששמחתם כזו במדריגה הם

לזה? להגיע צריך אדם שכל לומר ניתן

íåé úãî ,'ä úãåáòá úåâøãî 'á ùé äðä êà
.äìéì úãîå

בהקדם: זה ויובן

מצב  הוא "יום" ברוחניות: ולילה" "יום יש
אלקים  "ויקרא הכתוב (כלשון וגילוי "אור" של
בגילוי; מאיר האלקי שהאור היינו, יום"), לאור
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óà íìBòì Bøézä écî àöé àì epnî úBðäì øzî äéä ìàøNéä ìéáMa øeqàä éøëpä äNòLk älçúaL¤¦§¦¨§¤¨¨©¨§¦¨¦¦§¦©¦§¨¥¨¨ª¨¥¨¦¤Ÿ¨¨¦¥¥¥§¨©
éeìz úaL âðòL eðéäc ìBãb Cøö íB÷îáe ïBLàøä ïîMä Bà ïBLàøä øpä Bà íéðBLàøä íéöò eìkL øçàì§©©¤¨¥¦¨¦¦©¥¨¦©¤¤¨¦§¨Ÿ¤¨§©§¤Ÿ¤©¨¨

ì÷äì íäéøác ìò CBîñì Lé äæa98[cn: §¤¥¦§©¦§¥¤§¨¥
יד  סעיף בשבת הנכרי שהדליק נר דיני רעו סימן ב חלק
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`zax `zkld
øåñà ë"çàå [áî האור שהדליק בשעה אם הדין הוא -

ולהשתמש  להמשיך יכול - בחדר יום אור קצת היה
אור  שיסתלק עד - היום לאור לעשות שיכל דבר לכל

.96היום 
øåñà ë"çàå [âî האור וכיבה נוסף אור שהדליק נכרי -

היתר  ואין הראשון', הנר כ'כבה דינו - לכן קודם שדלק
בו  תלוי שבת שעונג לדבר אם .97כי

ì÷äì íäéøáã ìò [ãî לאכול יכול שאינו היינו -
מואר  אחר חדר לו ואין החשכה, מחמת שבת סעודת

השבת. סעודת את בו לאכול
לרמז  מותר לאכול, המאפשר אור מעט שיש ובמקום
לצורך  אינו אפילו - האורות שאר את להדליק לנכרי

מצוה  או .99אכילה

zetqede mipeiv
יט.96) הערה ל פרק שש"כ
שייך 97) שלא כח, סימן או"ח ח"א פעלים רב שו"ת עיין

משמע  וכן כלל. הנכרי למלאכת צריכים אנו שאין בזה לומר
אף  הנכרי שהביא מים לשתות מתירים שלא ג ס"ק בקו"א

בעצמו. ללכת שיכל
שסומכים 98) הדחק שעת נקרא זה הרי בשבת גדול שצורך

שסתימת  שכן וכל רבים, במקום יחיד על אפילו בדרבנן
ה). ס"ק אחרון (קונטרס להיתר מורה הפוסקים

עליו 99) שוע"ר פי על אמנם בתרא, המהדורא ע"פ כנ"ל
אם  כי להתיר ואין ישראל, בשל כשעושה בנכרי למחות

שיאמר  ידי על מצוה לצורך כשהוא אור כלל שאין במקום
חוט  בהם שאין (ובמנורות בשינוי להדליק (בפירוש) לנכרי

מצוה). לצורך להדליקם בפירוש לו לומר יכול להט
הבית, בכל אורות המדליק הראשי המתג את שהדליק נכרי
בשעת  אור בהם שהיה בחדרים רק ממעשיו ליהנות מותר
ליהנות  מותר בו תלוי שבת שעונג דבר וכשזהו ההדלקה,
בשאר  לא אבל נכבה, בהם שהיה שהאור בחדרים גם

החדרים.
אבל  שהדליק, בנכרי אלא אינו ההנאה שהיתר ולהעיר

ממלאכתו. ליהנות אסור - שהדליק ישראל

•
zay zekld - jexr ogley

ÊË יותר שיתן מי הכנסת בבית מצות להכריז שנוהגין מה
וממכר  מקח משום לאסור ראוי היה בהן יזכה הוא

מצ  לדבר הותר ולא גמור שבות שאפשר שהוא אלא וה
בדבר  וממכר מקח שייך שאין ולומר בדוחק המנהג ליישב
בבית  מקומות לקנות אסור אבל הנקנה בחפץ אם כי מצוה
אנשי  מקצת שנוהגין כמו והנכון צדקה של בתים או הכנסת
קנה  אפילו לצדקה נותן ליתן בפיו שהוציא מה שכל מעשה

אלא  וממכר למקח כלל דומה אינו שאז המצוה חבירו
ובתים  מקומות לקנות אפילו מותר זה ובדרך צדקה לפסיקת

בזה: יזהר שמים ירא וכל מהצדקה

ÊÈ דינם מצותן גמר אחר האתרוגים למכור שנוהגים מה
שנתבאר) בדרך אלא היתר (שאין הכנסת בית כמקומות
ידי  בהם לצאת אלא אותם קונים שאין מצותן בזמן אבל
להקל  שנהגו המצות כהכרזת דינם הרי ולהחזירם חובתן
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ביום  ואפילו בלבד מצותו אלא האתרוג גוף קונה שאינו
כיון  מקום מכל אתרוג של גופו לקנות שצריך חג של ראשון
אלא  אותו קונה שאינו נמצא להחזירו מנת על אותו שקונה
השופר  או האתרוג את לגמרי לקנות אסור אבל בלבד מצותו
אחר  בענין המצוה לקיים לו אפשר אי אם אפילו ביו"ט
תקפ"ו  בסי' כמ"ש עשה מצות מפני גמור שבות דוחין שאין

ותרנ"ה:

ÁÈ מפני בחבל בין ביד בין בשבת דבר שום למדוד אסור
מדידה  למדוד ומותר שבת וזלזול חול מעשה שהוא
למדוד  או סאה מ' במקוה יש אם למדוד כגון מצוה של
שהמת  מהחדר הטומאה להביא טפח פותח בו יש אם החור
ממנו  לצאת הכהנים שיכולים ואע"פ לו הסמוך להחדר בו
אינו  תורה שיעורי מודד שהוא כיון מקום מכל אחר לבית
לו  שכואב מי של האזור למדוד ומותר חול כמעשה נראה
שהיא  מפני הנשים שנוהגות כמו המדידה על וללחוש ראשו
ש"ז: בסי' כמ"ש איסור אין הלחש ומשום מצוה של מדידה

ËÈ כשמתכוין אלא למדוד איסור אין הרשות לדבר אף
כלל  לצורך שלא מודד אם אבל צורך לאיזה למדוד

מותר: בעלמא כמתעסק אלא

Î בניסן ז' וחל בניסן בז' לחבירו חובו לפרוע שנשבע מי

ע"ג: סי' בחו"מ יתבאר בשבת

‡Î מלאכות לעשות היאך אפילו בעסקיו להרהר מותר
שנאמר  לבד דבור אלא אסרו שלא השבת אחר גמורות
לו  יש אם מקום ומכל מותר הרהור אסור דיבור דבר ודבר
ענג  ומשום אסור דאגה נדנוד או הלב טרדת ההרהור מתוך

כ  בעיניו יהא אלא בעסקיו כלל להרהר שלא מצוה אלו שבת
ועשית  תעבוד ימים ששת שכתוב וזהו עשויה מלאכתו כל
בשבוע  מלאכתו כל לעשות יכול אדם ואין מלאכתך כל
עשויה  מלאכתו כל כאלו שבת בכל אדם יראה אלא אחד

מזה: גדול ענג לך ואין

·Î לתחום חוץ שילך שבת מערב אפילו לנכרי לומר אסור
דוחין  שאין להספידו שיבואו המת קרובי אחרי בשבת
הנכרי  הביא אם אפילו שהרי הספדו מפני איסור שום
אסור  לתחום מחוץ בהם להספידו למת חלילין מעצמו
עליו  שהכביד חולה אבל שכ"ה בסי' כמ"ש בהם להספידו
מותר  קרוביו אחר שישלחו ומבקש ימות פן וירא חליו
בשבת  פרסאות כמה אפילו שירוץ רץ נכרי לשכור אפילו
שכירות  התירו שלא שאף שבת במוצאי קרוביו להביא
תיטרף  שלא כדי התירו כאן מצוה לצורך אפילו בשבת

רצונו: יעשו לא אם עליו דעתו

טזֿכב  סעיפים בשבת לדבר מותר חפצים באיזה שו סימן ב חלק
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לה' האהבה את לעורר - שחרית תפלת מטרת

מ"שינתה" ישראל איש כל בלב המסותרת

'åâå äçîùá êé÷ìà 'ä úà úãáò àì øùà úçú
כל] מרוב לבב .[ובטוב

על  המביאה הסיבה אשר נאמר תבא כי בפרשת
 ֿ רחמנא הבלתיֿרצויים הענינים את ישראל בני
- היא שם), התוכחה בפרשת (הכתובים ליצלן
בשמחה  אלקיך, ה' את עבדת לא אשר "תחת

כל". מרוב לבב ובטוב

על  הוא שהעונש הוא בכתוב הפירושים אחד
ה'" את עבדת שמחה ש"לא שמחה").ב ("מתוך

מקום, מכל ה', את עבדו ישראל שבני אף כלומר,
- לבב" וטוב "שמחה מתוך היתה לא העבודה אם
עד  כך כל אצלם חשובה לא ה' שעבודת היינו
העבודה  אזי - עצמה מהעבודה בשמחה שיהיו
עונשים  זה על להם שמגיע כך כדי עד כדבעי, אינה

רח"ל. חמורים

בשמחה  להיות - זו מדריגה אשר מוכח, ומזה

של  יד בהישג היא - ה' עבודת מעצם לבב וטוב
מישראל. ואחד אחד כל

ù"îë ,íé÷éãöä úåâøãî àåä äæ àìä ,ïéáäìå
.äæì íãà ìë òéâé êéàå ,'åë 'äá íé÷éãö åçîù
- כזו דרגא לכאורה כי ביאור, צריך זה דבר
מעבודת  לבב וטוב שמחה של למצב יבוא שהאדם
- באלקות ומתענג שמח שיהי' היינו, עצמה, ה'
כמו  ה', בעבודת ונעלית גבוהה מדריגה היא

"שמחו הצדיקים בה'צדיקים שכתוב שרק היינו ,"
ואיך  באלקות, היא ששמחתם כזו במדריגה הם

לזה? להגיע צריך אדם שכל לומר ניתן

íåé úãî ,'ä úãåáòá úåâøãî 'á ùé äðä êà
.äìéì úãîå

בהקדם: זה ויובן

מצב  הוא "יום" ברוחניות: ולילה" "יום יש
אלקים  "ויקרא הכתוב (כלשון וגילוי "אור" של
בגילוי; מאיר האלקי שהאור היינו, יום"), לאור
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אלקות  על והסתר העלם של מצב הוא ו"לילה"
לילה"). קרא "ולחשך הכתוב לשון דרך (על

ה',וכתוצ  בעבודת מדריגות שתי יש מזה אה
שישנם  היינו לילה", ו"מדת יום" "מדת הנקראות

שונים מצבים האדם שני "מדת אצל ה': את העובד
מאיר  האלקי שהאור במצב ה' עבודת היא - יום"
העבודה  היא - לילה" ו"מדת האדם; בנפש בגילוי
ואינו  והסתר בהעלם הוא האלקי שהאור במצב

בנפש. מאיר

ובצורת  באופן גדול הבדל שיש ומובן,
הללו. מצבים שני בין העבודה

.ìàøùé úðéçáå á÷òé úðéçá
ומדת  יום מדת ה', בעבודת אלו מדריגות שתי
ישראל  שבני השמות שני של ענינם הם לילה,
"שתי  שהם - ו"ישראל" "יעקב" - בהם נקראו

באדם": ה' בעבודת שונות בחינות

"לי אותיות - "ישראל" היא ראש בחינת - "
שהאור  במצב העבודה והיא יותר, הנעלה מדריגה

"מדת האדם, בנפש בגילוי מאיר ";יום האלקי
"י' - "יעקב" בחינת מדריגת עקב ואילו היא - "

האלקי, האור על והסתר העלם של במצב העבודה
"מדת ".לילה והיא

את  המחי' הנפש בחיות משל, דרך על וכמו,
בעקב  ואילו בגלוי, ניכרת היא שבראש הגוף,

ונרגשת. ניכרת אינה הנפש חיות שברגל 

.äìôú úðéçáå äøåú úðéçá íä èøô êøãáå
האלקי  האור שבו מצב בין ההבדל כלל, בדרך
בכל  הוא והסתר, העלם של למצב בנפש מאיר
שתי  פרט, בדרך מקום, מכל אך ה', עבודת עניני
העבודות  לשתי מתחלקות אלו ומדריגות בחינות

התפילה: ועבודת התורה לימוד של הכלליות 

יום), (מדת ישראל" "בחינת הוא התורה לימוד
בגילוי  מאיר האלקי האור בתורה העסק בעת כי
"בחינת  הוא תפלה של ענינה ואילו האדם; אצל

של  מצב מתוך עבודה - לילה) (מדת יעקב"
ותשוקה  צמאון המעורר והסתר, והעלם "חשך"

לקמן). שיתבאר (כפי לאלקות

ïîæå ãåçì äøåú ïîæ ì"æø åøîà äðäã ,ïéðòäå
äøåúå äòù ééç àø÷ð äìôúù ,ãåçì äìôú

.íìåò ééç àø÷ð
אופנים  כשני לתפלה, תורה בין זה הבדל
"מדת  לעומת יום" ("מדת ה' בעבודת שונים
לרב  חזיי' "רבא הגמרא: בסיפור מודגש לילה"),

אמר בצלותי', מאריך דקא חיי המנונא מניחין
שהיא  (תפלה, שעה בחיי ועוסקים (תורה) עולם
סבר  המנונא) (רב והוא ולמזון); לשלום לרפואה
התורה  כלומר, לחוד". תפלה וזמן לחוד תורה זמן
מהן  אחת ולכל שונים לזמנים מחולקות והתפילה
המנונא  רב האריך ולכן לה, הקבוע זמן יש

בלבד. שעה" "חיי היא שהתפילה אף בתפלתו

שגדלה  כך על פליג לא המנונא שרב היינו
התפילה  על עולם") "חיי (שהיא התורה מעלת
כל  חייב כן פי על שאף אלא - שעה") "חיי (שהיא

בה. להאריך ואף לתפלה זמן לקבוע אדם

להבין: יש ולכאורה

רק  היא שהתפילה מודה המנונא רב גם אם
בתפלתו? כך כל האריך מדוע שעה", "חיי

התפילה  ענין שתוכן לומר צריך כרחך על אלא
בה  יש אלא לבד הגשמיים הצרכים בקשת אינו
שהיא  מאד, חשובה רוחנית ומטרה כוונה
עבודה  היא ולכן אלקות, עם האדם התחברות
בה; להאריך חייב ואף אדם, כל אצל המוכרחת
כי  התורה, כמעלת מעלתה אין מקום שמכל אלא
("מדת  חשך של מצב מתוך עבודה היא התפילה
(וזהו  יום" "מדת היא התורה ואילו לילה"),
העבודה  שגם לפי שעה", ב"חיי הפנימי הפירוש

אלקות הרוחנית עם האדם התחברות - תפלה של
עולם"). "חיי שהיא התורה כמעלת אינה -

` wxt zcar `l xy` zgz d"c
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.a
irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

dxe` ixry

הצומח ÂÚÂ„(כו) כח מבחי' בזה שלישי משל
שה  בלי שבארץ, להצמיח עצמי כח וא

בארץ: חטה ובזורע יתלבש שעור. ואז תחלה. תרקב
ממש: ליש מאין להצמיחה הצומח כח בה

È¯‰Â כח כי בפרט. ד' שהן הנ"ל מדרגות ג' כאן גם
שבכחו  האמיתי יש נק' הוא עצמו הצומח
שמתפשט  בפרט והצמיח' כו' שעור אין עד להצמיח

וכאשר  כו'. הצומח כח עצם לגבי חשיב כלא הימנו.
ב' כאן יש החטה. את להצמיח פרטית הארה מתלבש
כח  דעצם האמיתי מיש שהוא לאין. מיש א' מדרגות.
מה  והב' כו'. חשיב דכלא בפרט להצמיח הצומח.
היש  של אין בבחי' זו דצמיחה הארה בחי' שנעשה
ברקבון  כ"א להצמיח תוכל לא אשר זו. דחטה הממשי

וד"ל: כו' זה לאין היש בטול שהוא תחלה
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.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

Ê"ÙÚÂ שלנו גשמי' למצות לקרוא שייך איך ג"כ יובן
שנמשך  האיברים עד"מ דמלכא, איברי' בשם
אא"ס  המשכת הוא המצות ע"י כך וכנ"ל הרצון  בהם
רצה"ע  לגילוי כלים להיותם עליונות ומדות בכלים
וכנ"ל, עשה ה' חפץ אשר כל כבחי' ולא ממש
שאין  אחרים ע"י לעשותה שאפשר במצוה וזשארז"ל
לא  אם יותר, גבוה התו' שורש כי מת"ת מבטלין
מת"ת  מבטלין שאז אחרים ע"י לעשותה שא"א במצוה
למטה  אא"ס גילוי בהמשכת הוא הכוונה עיקר כי
האומר  וכל בתחתונים, דירה לו להיות הקב"ה נתאווה
וגמ"ח  תו' אלא לו אין תורה אפי' תורה אלא לי אין

וכנ"ל.
‰˙ÚÂ,למדותיו ולא אליו שארז"ל הק"ש בענין י"ל

רמ"ח  בחי' כנגד תיבין רמ"ח בה יש ואעפ"כ

הוא  הק"ש ענין באמת כי הוא והענין דמלכא, אברים
איהו  בחי' והוא התורה יחוד ממעלת אפי' גבוה
שלמעלה  פשוטה אחדות באחד למסו"נ בעצמותו
אפי' שיתהווה כדי כי החכמה ממדריגת אפי' מעלה
בחי' בתחלה להיות מוכרח הי' עילאה חכמה בחי'
בחי' המשכת נמשך מהרשימו ואח"כ עצום צמצום
למסו"נ  וזה"ע כו' בתכלית פשוט אא"ס אבל חכ"ע,
יוכל  ואח"כ ית', אליו וליבטל ליכלל האמת באחד
ויחוד  בחכ' אוא"ס יחוד הנ"ל יחוד מיני ב' להיות
שמבואר  דק"ש ראשונה פרשה והו"ע במדות אא"ס
ובפרשה  כו' וקשרתם ושננתם בתו' אא"ס יחוד שם
תשמעו  שמוע אם והי' המצות ענין שם מבואר שני'
התו' בחכ' אא"ס יחוד צ"ל ובתחלה כו' מצותי  אל

כו'. ותו"א מצוה נר כי וכמ"ש המצות יחוד ואח"כ

b"kt `"wla x`eany v"nezd oipr oiadl
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.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

‰‰Â והיינו זל"ז, דומים הם אחת בבחי' ור"ח שבת
לעניים  צדקה בשבת שמש בתעניות כמשארז"ל
בכנפי'. ומרפא צדקה שמש שמי יראי לכם וזרחה שנא'
פ"ך, ג' במלאכי לע"ל, מ' על קאי הפסוק עיקר הנה
לעניים  צדקה בשבת ששמש צדקה משמש דרשו ורז"ל
בחי' ג"כ הוא ור"ח שמש, בחי' הוא ששבת נמצא כו',

הארה  מקבל שהלבנה מה הוא ר"ח ענין עיקר כי שמש
ובר"ח  כו' לכם וזרחה נא' בשבת ולכן כו', מהשמש
מה  ענין ולהבין לכם. הזה החדש כמ"ש לכם ג"כ נא'
דהנה  ומרפא, צדקה שמש מ"ש צ"ל שמש נק' ששבת
וקאי  אני, אהבה חולת כי כו' באשישות סמכוני כתי'
ל' הא' פירושי', ב' בו יש חול כי החול ימי ששת על
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קמג c"ag i`iyp epizeax zxezn

אלקות  על והסתר העלם של מצב הוא ו"לילה"
לילה"). קרא "ולחשך הכתוב לשון דרך (על

ה',וכתוצ  בעבודת מדריגות שתי יש מזה אה
שישנם  היינו לילה", ו"מדת יום" "מדת הנקראות

שונים מצבים האדם שני "מדת אצל ה': את העובד
מאיר  האלקי שהאור במצב ה' עבודת היא - יום"
העבודה  היא - לילה" ו"מדת האדם; בנפש בגילוי
ואינו  והסתר בהעלם הוא האלקי שהאור במצב

בנפש. מאיר

ובצורת  באופן גדול הבדל שיש ומובן,
הללו. מצבים שני בין העבודה

.ìàøùé úðéçáå á÷òé úðéçá
ומדת  יום מדת ה', בעבודת אלו מדריגות שתי
ישראל  שבני השמות שני של ענינם הם לילה,
"שתי  שהם - ו"ישראל" "יעקב" - בהם נקראו

באדם": ה' בעבודת שונות בחינות

"לי אותיות - "ישראל" היא ראש בחינת - "
שהאור  במצב העבודה והיא יותר, הנעלה מדריגה

"מדת האדם, בנפש בגילוי מאיר ";יום האלקי
"י' - "יעקב" בחינת מדריגת עקב ואילו היא - "

האלקי, האור על והסתר העלם של במצב העבודה
"מדת ".לילה והיא

את  המחי' הנפש בחיות משל, דרך על וכמו,
בעקב  ואילו בגלוי, ניכרת היא שבראש הגוף,

ונרגשת. ניכרת אינה הנפש חיות שברגל 

.äìôú úðéçáå äøåú úðéçá íä èøô êøãáå
האלקי  האור שבו מצב בין ההבדל כלל, בדרך
בכל  הוא והסתר, העלם של למצב בנפש מאיר
שתי  פרט, בדרך מקום, מכל אך ה', עבודת עניני
העבודות  לשתי מתחלקות אלו ומדריגות בחינות

התפילה: ועבודת התורה לימוד של הכלליות 

יום), (מדת ישראל" "בחינת הוא התורה לימוד
בגילוי  מאיר האלקי האור בתורה העסק בעת כי
"בחינת  הוא תפלה של ענינה ואילו האדם; אצל

של  מצב מתוך עבודה - לילה) (מדת יעקב"
ותשוקה  צמאון המעורר והסתר, והעלם "חשך"

לקמן). שיתבאר (כפי לאלקות

ïîæå ãåçì äøåú ïîæ ì"æø åøîà äðäã ,ïéðòäå
äøåúå äòù ééç àø÷ð äìôúù ,ãåçì äìôú

.íìåò ééç àø÷ð
אופנים  כשני לתפלה, תורה בין זה הבדל
"מדת  לעומת יום" ("מדת ה' בעבודת שונים
לרב  חזיי' "רבא הגמרא: בסיפור מודגש לילה"),

אמר בצלותי', מאריך דקא חיי המנונא מניחין
שהיא  (תפלה, שעה בחיי ועוסקים (תורה) עולם
סבר  המנונא) (רב והוא ולמזון); לשלום לרפואה
התורה  כלומר, לחוד". תפלה וזמן לחוד תורה זמן
מהן  אחת ולכל שונים לזמנים מחולקות והתפילה
המנונא  רב האריך ולכן לה, הקבוע זמן יש

בלבד. שעה" "חיי היא שהתפילה אף בתפלתו

שגדלה  כך על פליג לא המנונא שרב היינו
התפילה  על עולם") "חיי (שהיא התורה מעלת
כל  חייב כן פי על שאף אלא - שעה") "חיי (שהיא

בה. להאריך ואף לתפלה זמן לקבוע אדם

להבין: יש ולכאורה

רק  היא שהתפילה מודה המנונא רב גם אם
בתפלתו? כך כל האריך מדוע שעה", "חיי

התפילה  ענין שתוכן לומר צריך כרחך על אלא
בה  יש אלא לבד הגשמיים הצרכים בקשת אינו
שהיא  מאד, חשובה רוחנית ומטרה כוונה
עבודה  היא ולכן אלקות, עם האדם התחברות
בה; להאריך חייב ואף אדם, כל אצל המוכרחת
כי  התורה, כמעלת מעלתה אין מקום שמכל אלא
("מדת  חשך של מצב מתוך עבודה היא התפילה
(וזהו  יום" "מדת היא התורה ואילו לילה"),
העבודה  שגם לפי שעה", ב"חיי הפנימי הפירוש

אלקות הרוחנית עם האדם התחברות - תפלה של
עולם"). "חיי שהיא התורה כמעלת אינה -

` wxt zcar `l xy` zgz d"c
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

.a
irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

dxe` ixry

הצומח ÂÚÂ„(כו) כח מבחי' בזה שלישי משל
שה  בלי שבארץ, להצמיח עצמי כח וא

בארץ: חטה ובזורע יתלבש שעור. ואז תחלה. תרקב
ממש: ליש מאין להצמיחה הצומח כח בה

È¯‰Â כח כי בפרט. ד' שהן הנ"ל מדרגות ג' כאן גם
שבכחו  האמיתי יש נק' הוא עצמו הצומח
שמתפשט  בפרט והצמיח' כו' שעור אין עד להצמיח

וכאשר  כו'. הצומח כח עצם לגבי חשיב כלא הימנו.
ב' כאן יש החטה. את להצמיח פרטית הארה מתלבש
כח  דעצם האמיתי מיש שהוא לאין. מיש א' מדרגות.
מה  והב' כו'. חשיב דכלא בפרט להצמיח הצומח.
היש  של אין בבחי' זו דצמיחה הארה בחי' שנעשה
ברקבון  כ"א להצמיח תוכל לא אשר זו. דחטה הממשי

וד"ל: כו' זה לאין היש בטול שהוא תחלה

mixetd xry
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wcv gnvd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

[y"xdn x"enc` w"k zgpd] - e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

Ê"ÙÚÂ שלנו גשמי' למצות לקרוא שייך איך ג"כ יובן
שנמשך  האיברים עד"מ דמלכא, איברי' בשם
אא"ס  המשכת הוא המצות ע"י כך וכנ"ל הרצון  בהם
רצה"ע  לגילוי כלים להיותם עליונות ומדות בכלים
וכנ"ל, עשה ה' חפץ אשר כל כבחי' ולא ממש
שאין  אחרים ע"י לעשותה שאפשר במצוה וזשארז"ל
לא  אם יותר, גבוה התו' שורש כי מת"ת מבטלין
מת"ת  מבטלין שאז אחרים ע"י לעשותה שא"א במצוה
למטה  אא"ס גילוי בהמשכת הוא הכוונה עיקר כי
האומר  וכל בתחתונים, דירה לו להיות הקב"ה נתאווה
וגמ"ח  תו' אלא לו אין תורה אפי' תורה אלא לי אין

וכנ"ל.
‰˙ÚÂ,למדותיו ולא אליו שארז"ל הק"ש בענין י"ל

רמ"ח  בחי' כנגד תיבין רמ"ח בה יש ואעפ"כ

הוא  הק"ש ענין באמת כי הוא והענין דמלכא, אברים
איהו  בחי' והוא התורה יחוד ממעלת אפי' גבוה
שלמעלה  פשוטה אחדות באחד למסו"נ בעצמותו
אפי' שיתהווה כדי כי החכמה ממדריגת אפי' מעלה
בחי' בתחלה להיות מוכרח הי' עילאה חכמה בחי'
בחי' המשכת נמשך מהרשימו ואח"כ עצום צמצום
למסו"נ  וזה"ע כו' בתכלית פשוט אא"ס אבל חכ"ע,
יוכל  ואח"כ ית', אליו וליבטל ליכלל האמת באחד
ויחוד  בחכ' אוא"ס יחוד הנ"ל יחוד מיני ב' להיות
שמבואר  דק"ש ראשונה פרשה והו"ע במדות אא"ס
ובפרשה  כו' וקשרתם ושננתם בתו' אא"ס יחוד שם
תשמעו  שמוע אם והי' המצות ענין שם מבואר שני'
התו' בחכ' אא"ס יחוד צ"ל ובתחלה כו' מצותי  אל

כו'. ותו"א מצוה נר כי וכמ"ש המצות יחוד ואח"כ

b"kt `"wla x`eany v"nezd oipr oiadl
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.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

‰‰Â והיינו זל"ז, דומים הם אחת בבחי' ור"ח שבת
לעניים  צדקה בשבת שמש בתעניות כמשארז"ל
בכנפי'. ומרפא צדקה שמש שמי יראי לכם וזרחה שנא'
פ"ך, ג' במלאכי לע"ל, מ' על קאי הפסוק עיקר הנה
לעניים  צדקה בשבת ששמש צדקה משמש דרשו ורז"ל
בחי' ג"כ הוא ור"ח שמש, בחי' הוא ששבת נמצא כו',

הארה  מקבל שהלבנה מה הוא ר"ח ענין עיקר כי שמש
ובר"ח  כו' לכם וזרחה נא' בשבת ולכן כו', מהשמש
מה  ענין ולהבין לכם. הזה החדש כמ"ש לכם ג"כ נא'
דהנה  ומרפא, צדקה שמש מ"ש צ"ל שמש נק' ששבת
וקאי  אני, אהבה חולת כי כו' באשישות סמכוני כתי'
ל' הא' פירושי', ב' בו יש חול כי החול ימי ששת על
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c"agקמד i`iyp epizeax zxezn

הוא  דחול יומין בשית כי והיינו חולי, ל' הב' חולין,
האין, היפך הוא שהיש ממה והיינו אהבה, חולת בחי'
חשיב, כלא קמי' דכולא הביטול בחי' הוא האין דהנה
כי  והגם האין, היפך נפרד ודבר יש בחי' הוא והיש
רבים  צמצומי' ע"י הוא הנה אכן אין מבחי' נמשך היש
זה  אלקי כח בחי' וממילא נפרד, ודבר ליש שנעשה עד
נפלאה  בתשוקה תמיד הוא היש בחי' ומהוה המחי'
הוי' באור להתכלל לעלות נפשו כלתה וגם ונכספה
חולה  בחי' הוא כזו הנפש בכלות ואהבה ב"ה, א"ס

תוחל  כלתה מפני וגם נכספה תמיד אשר ממושכה ת
באדם  וכמו כו', חייה ימי כל לה תגיע ולא נפשה
להשיג  לו וא"א הנפש בכלות דבר איזה רוצה כאשר
יומין  בשית יובן עד"ז וכך כו', חולי לידי מזה בא
יש  שיהי' בכדי אלקי' דשם צמצום ע"י שמאיר דחול
אבל  אהבה. חולת בחי' הוא לכן כנ"ל, נפרד ודבר
הוי' ש' בחי' מאיר בשבת כי רפואה בחי' הוא שבת
צדקה  שמש וזהו מרפא הוא לכן כנ"ל אלקות גילוי
בשבת  והיינו לעניים צדקה בשבת שמש וזהו ומרפא,
לון  דלית לעניים צדקה הוא הוי' שמש בחי' שמאיר
לעני  שנותן הצדקה שע"י כמו והיינו כלום, מגרמייהו
שמש  בחי' כך אותו, מחי' הוא כלום מגרמי' לי' דלית
ולכן  לעניים. צדקה כמו הוא בשבת שמאיר הוי'
ואור  טוב כי מטובך, ויתענגו ישבעו בשבת אומרים

טוב, כי האור את אלקי' וירא כמ"ש א' בחי' הוא
האור  בחי' כשמאיר ובשבת האור, ממשיך והטוב
מה  ע"י אך כו'. מטובך ויתענגו אומרים הוי' דשמש
שטרח  מי כי לעניים צדקה ע"י זהו זו לבחי' יבוא
יומין  בשית ההכנה בחי' ע"י והיינו בשבת יאכל בע"ש
יהיב  ר"א כמו צדקה צ"ל התפלה וקודם בתפלה, דחול
דודי  לכה שבת קבלת ענין נתקן ע"ז (וגם כו', פרוטה
מלמעלה  הארה שיהי' דודי לכה כו' כלה לקראת
כו'), נקבלה שבת שפני כדי כנס"י היא כלה לקראת
היא  שהתפלה וחול, שבת כמו יום בכל יש פרט ובדרך
שבין  וההפרש כו', חול הוא היום וכל שבת בחי' כמו
אינו  כי התפלה, בעת שבחול להעלאה דשבת העלאה
כו', שראה כפר לבן המלך את שראה כרך בן דומה
שהאופנים  ואופנים לחיות שרפי' שבין ההפרש שזהו
קדוש  בחי' השגתם ע"י גדול ברעש הם הקדש וחיות
ברעש  הם לכן כו' להגיע יכולים אינם והם כו' ומובדל
עד"מ, כו' שראה כפר לבן דומה זהו והרי גדול,
למעלה  רוממותו חידוש מחמת המלך מפני שביטולו
בשבת  משא"כ התפלה, בעת בחול וזהו השגתו, מגדר
ישבעו  אומרים ולכן העליון עונג התגלות בחי' הוא
שאין  עד"מ, שראה כרך לבן דומה הוא אז כו', ויתענגו
מזיו  ונהנה מתענג אלא המלך רוממות בעיניו חידוש

גדולתו. תפארת יקר
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åîëå,החכמה בחינת äîëçäלדוגמא úðéçáîù
äîëçä úðéçá äëùîð àåä êåøá óåñ ïéàá äìåìëä
úðéçáá äéäú àìù äîöò éðôá äëùîðå ,úåìâúäá

äæ éãé ìòù úøçà äøéôñ íò úåáøòúäנמשכה שהיא -
עצמה , úåéäìבפני  úøëéð äðéçáá äîëçä äùòð

,'åë äîëçä øåà úðéçááכלולה היא עוד כל כי 
שבה. ה"חכמה" ניכר לא הספירות, שאר עם ומעורבת

,íåìùå ñç éîöò øëéä úðéçáá úøëéð äùòðù àìå-
אחר  ניכרת בבחינה נהייתה שהחכמה כשאומרים

שנעש הכוונה  אין עצמי',הצמצום , 'היכר של באופן תה
מהחכמה המעבר  לדוגמא וכמו מהותי . שינוי  כלומר
באצילות בכלי  המתלבשת  לחכמה שבכתר הסתומה 
של המעבר על כשמדברים הנה מהותי , שינוי  יש  שבזה

אחר  אל הצמצום מלפני סוף אין באור הגנוזה  החכמה
מהותי , והיכר שינוי  נעשה לא  úåéäìהצמצום , åðééä

àéä éë ,äøå÷îå äùøù éáâì úåäîä éåðéù úðéçáá
ùîî äîëçä äúåà,הצמצום אחרי åîëשנמשכה
÷ø ,äøå÷îá àéäùהוא ä÷ìçðùההבדל éãé ìòù

úðéçáá úéùòð éøä ,äøå÷îî äìâúðå úåøéôñä éøàùî
'åë úøëéð äâéøãî.מהות אותה שנשאר אף

הרבי מבאר הפרק, סוף עד הנמשך המוסגר , במאמר
בזה יש  הספירה במהות שינוי  שאין אף מדוע נ"ע,

הכלים: מהתהוות שונה זה  ובמה האור", "מיעוט
'é ÷øô ìéòì øàáúðù íéìëä úååäúäá åîë äæ ïéàå)-

של באופן נתהוו  שהכלים  באריכות  שם ראה
של באופן  ולא וריחוק, זריקה - היינו "התנוצצות",
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ודבקות ïøå÷îåגילוי ïùøù éáâìù øîåì ùéã שהוא,
ïä íéìëä íåöîöä éðôì àåäù åîë ìåáâä çë úðéçá

,'åë éøîâì êåøò ïéàá שנוצר הכלי הרי בכלים, כלומר, -
שהיה מכמו אמיתית  איכות ירידת  הוא הצמצום אחרי 

הצמצום, לפני
éáâì êåøò ïéàá ïðéà íåöîöä øçàì íâ úåøåàá ìáà
úåìâúä äéäéù ÷ø àåä íåöîöä ïéðòå ,'åë ïøå÷îå ïùøù

åîöò éðôá éèøô øåà úðéçááå øåàäעם מעורב  שלא
האחרות úåàéöîהספירות úðéçáá äùòð äæ éãé ìòù

.'åë éåìéâäå øåàä èåòéî úðéçááå úøëéðיש כלומר -
לפני היה  שהוא מכמו והגילוי באור מיעוט  אמנם
שזה מהכלים בשונה אור, אותו  עדיין  זה אבל הצמצום,

ממש. ערך שינוי
àåä ïéðòäå?פנים כל על האור מיעוט כאן  יש למה -

-'åë øáãä úåàéöî íøåâ úåìâúääãזה עצם -
ובזה מסויימת, ירידה  מהווה זה הרי  התגלו  שהאורות

- כי ההתגלות, אופן הוא כיצד כלל משנה  íàלא íâå
úðéçáá åéä ãçé íìåë åéäéù ïôåàá úåìâúää äéä
éøä íééîöò úåçë úåìâúäá åîëå ,'åë úøëéð úåàéöî
éáâì úøëéð úåàéöî úðéçáá íéùòð íäìù úåìâúäá
íâ úåøéôñäá ïë åîëå ,'åë úåìâúää íãå÷ ïäù åîë

âúää äéä íàúåàéöî úðéçáá åéä ãçéá íìåë úåì-
את אפשרה מזו זו הספירות של ההפרדה לא ולכן ,
אם גם התגלו, שהם זה עצם  אלא ניכרת", ה"מציאות

יחד. כולם מתגלים  היו 
úåàéöî úðéçáá åéä àìù ïáåîå)מתגלים היו אילו 

יחד åë'),כולם úåéèøô úåâéøãî úåìâúäá åîë כלומר -
מתגלים אם ההתגלות, אופן  מהו הבדל שהיה וודאי
מדריגות נאצלו אמנם שבפועל כפי או  יחד, כולם
גם ניכרת מציאות בבחינת  שהיו אף כי נפרדות, פרטיות

- כאחד כולם מתגלים היו éåáéøאם æà íäá äéä ìáà
äîöò éðôá úçà äøéôñ ÷ø êùîðù éãé ìòå ,'åë øåà

.'åë øåàä èåòéî úðéçáá àéä éøäהמיעוט לגבי כן, ואם
כאחד הספירות כל התגלו אם  הפרש יש באור והריבוי 
שהם זה עצם אבל מהשניה, אחת  נפרד באופן  או
נפרד בלתי  חלק זה  הרי  ניכרת, מציאות בבחינת

להתגלות. בעצמיות  מהתכללות מהמשכתן
הספירות של במעבר שנעשו  שינויים שני  שיש  נמצא,
אחר  שהן לכפי  סוף אין באור שהם  מכמו  הגנוזות

הצמצום:
באיזה התגלות, שכל כיון  מציאות, בבחינת שנעשו  א.
זה הרי  עצמיים, כוחות התגלות גם - תהיה  שלא אופן

מציאות. של בחינה יוצר
מהותי ) שינוי  לא (אבל האור מיעוט בבחינת  שנעשו ב.
כפי ולא עצמה בפני  ספירה  כל גילוי ידי  על נעשה  וזה 

הספירות. כל עם  מעורבת שהיא
íéðåðéá ìù øôñáù ùîùä åéæå øåà ìùîëå,תניא -

והאמונה היחוד 44øúéáבשער àåä ùîùä øåãë óåâáã
úåìâúäáå øåàä éåáéø úðéçáá 'åë úàù האור של

úðéçááהחוצה äæ ïéà íå÷î ìëîå ,'åë øåàä èòîúî
.'åë íåã÷ä øåàä àåä àåäù úåäîä éåðéù האור אותו -

יש אבל כך, אחר שמאיר האור הוא בהשמש שנמצא 
היא מהשמש שמתגלית האור שעוצמת מיעוט, בזה

בשמש. כלול שהוא מכמו יותר מועטת  ֿ כרחך על
úå÷ìçúää éãé ìòù äîëçä úøéôñã úåøëéää àöîðå
,úøëéð äîëç úðéçáá úåéäì äúåäî íöòá ÷ø äæ ïéà

íâ íà éëהשפעה לזה ìòåיש ,øåàä èåòéî úðéçáá
àéä äæ éãéנעשיתäìåëéù äîëçä øåà úðéçáá

.('åë éìëá êë øçà ùáìúäì
עשר :לסיכום הם סוף , אין  באור הגנוזות ספירות עשר

גם הם ובמהותן ומאוחדות , יחד המעורבות בחינות 
הצמצום ידי  ועל הקודם). בפרק שהדגיש  (כפי  פשוטות
ידי על נעשו דברים וכמה קו, אור נמשך שבהם

הצמצום:
נוסף ב. מציאות , של ענין שפועל התגלות, של ענין א.
רק היא לדוגמא  החכמה כי  מיעוט, של ענין  גם יש לזה
אותה שזה אף ולכן  כולם, עם  מעורבבת ולא חכמה
אלו  שינויים שני  ידי ועל מיעוט . בזה יש  הרי מהות,

בכלים. להתלבש  שיכול כזה באופן  אור נעשה
קיצור.

ìò àìù úåæåðâä úåøéôñ øùòä úåìâúä äéä íà äðäå
äâøãäå øãñ éìá ãçé íìåë íéìâúî åéä ,íåöîö éãé
øåà úðéçáá åéä àìå øåàä éåáéøáå ,øåçéàå äîéã÷á
êøöåä ïë ìòå úåìùìúùää ïéðò äéä àìå éîéðô

,íåöîöä
úøéôñ åîë úåéèøô úåøéôñ úåìâúä äéäéù àåä åðéðòå
úøëéð äâéøãîá úéùòð äæ éãé ìòå ,äîöò éðôá äîëçä

.øåàä èåòéî úðéçááå
a"xrz gly zyxt zay
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הוא  דחול יומין בשית כי והיינו חולי, ל' הב' חולין,
האין, היפך הוא שהיש ממה והיינו אהבה, חולת בחי'
חשיב, כלא קמי' דכולא הביטול בחי' הוא האין דהנה
כי  והגם האין, היפך נפרד ודבר יש בחי' הוא והיש
רבים  צמצומי' ע"י הוא הנה אכן אין מבחי' נמשך היש
זה  אלקי כח בחי' וממילא נפרד, ודבר ליש שנעשה עד
נפלאה  בתשוקה תמיד הוא היש בחי' ומהוה המחי'
הוי' באור להתכלל לעלות נפשו כלתה וגם ונכספה
חולה  בחי' הוא כזו הנפש בכלות ואהבה ב"ה, א"ס

תוחל  כלתה מפני וגם נכספה תמיד אשר ממושכה ת
באדם  וכמו כו', חייה ימי כל לה תגיע ולא נפשה
להשיג  לו וא"א הנפש בכלות דבר איזה רוצה כאשר
יומין  בשית יובן עד"ז וכך כו', חולי לידי מזה בא
יש  שיהי' בכדי אלקי' דשם צמצום ע"י שמאיר דחול
אבל  אהבה. חולת בחי' הוא לכן כנ"ל, נפרד ודבר
הוי' ש' בחי' מאיר בשבת כי רפואה בחי' הוא שבת
צדקה  שמש וזהו מרפא הוא לכן כנ"ל אלקות גילוי
בשבת  והיינו לעניים צדקה בשבת שמש וזהו ומרפא,
לון  דלית לעניים צדקה הוא הוי' שמש בחי' שמאיר
לעני  שנותן הצדקה שע"י כמו והיינו כלום, מגרמייהו
שמש  בחי' כך אותו, מחי' הוא כלום מגרמי' לי' דלית
ולכן  לעניים. צדקה כמו הוא בשבת שמאיר הוי'
ואור  טוב כי מטובך, ויתענגו ישבעו בשבת אומרים

טוב, כי האור את אלקי' וירא כמ"ש א' בחי' הוא
האור  בחי' כשמאיר ובשבת האור, ממשיך והטוב
מה  ע"י אך כו'. מטובך ויתענגו אומרים הוי' דשמש
שטרח  מי כי לעניים צדקה ע"י זהו זו לבחי' יבוא
יומין  בשית ההכנה בחי' ע"י והיינו בשבת יאכל בע"ש
יהיב  ר"א כמו צדקה צ"ל התפלה וקודם בתפלה, דחול
דודי  לכה שבת קבלת ענין נתקן ע"ז (וגם כו', פרוטה
מלמעלה  הארה שיהי' דודי לכה כו' כלה לקראת
כו'), נקבלה שבת שפני כדי כנס"י היא כלה לקראת
היא  שהתפלה וחול, שבת כמו יום בכל יש פרט ובדרך
שבין  וההפרש כו', חול הוא היום וכל שבת בחי' כמו
אינו  כי התפלה, בעת שבחול להעלאה דשבת העלאה
כו', שראה כפר לבן המלך את שראה כרך בן דומה
שהאופנים  ואופנים לחיות שרפי' שבין ההפרש שזהו
קדוש  בחי' השגתם ע"י גדול ברעש הם הקדש וחיות
ברעש  הם לכן כו' להגיע יכולים אינם והם כו' ומובדל
עד"מ, כו' שראה כפר לבן דומה זהו והרי גדול,
למעלה  רוממותו חידוש מחמת המלך מפני שביטולו
בשבת  משא"כ התפלה, בעת בחול וזהו השגתו, מגדר
ישבעו  אומרים ולכן העליון עונג התגלות בחי' הוא
שאין  עד"מ, שראה כרך לבן דומה הוא אז כו', ויתענגו
מזיו  ונהנה מתענג אלא המלך רוממות בעיניו חידוש

גדולתו. תפארת יקר
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åîëå,החכמה בחינת äîëçäלדוגמא úðéçáîù
äîëçä úðéçá äëùîð àåä êåøá óåñ ïéàá äìåìëä
úðéçáá äéäú àìù äîöò éðôá äëùîðå ,úåìâúäá

äæ éãé ìòù úøçà äøéôñ íò úåáøòúäנמשכה שהיא -
עצמה , úåéäìבפני  úøëéð äðéçáá äîëçä äùòð

,'åë äîëçä øåà úðéçááכלולה היא עוד כל כי 
שבה. ה"חכמה" ניכר לא הספירות, שאר עם ומעורבת

,íåìùå ñç éîöò øëéä úðéçáá úøëéð äùòðù àìå-
אחר  ניכרת בבחינה נהייתה שהחכמה כשאומרים

שנעש הכוונה  אין עצמי',הצמצום , 'היכר של באופן תה
מהחכמה המעבר  לדוגמא וכמו מהותי . שינוי  כלומר
באצילות בכלי  המתלבשת  לחכמה שבכתר הסתומה 
של המעבר על כשמדברים הנה מהותי , שינוי  יש  שבזה

אחר  אל הצמצום מלפני סוף אין באור הגנוזה  החכמה
מהותי , והיכר שינוי  נעשה לא  úåéäìהצמצום , åðééä

àéä éë ,äøå÷îå äùøù éáâì úåäîä éåðéù úðéçáá
ùîî äîëçä äúåà,הצמצום אחרי åîëשנמשכה
÷ø ,äøå÷îá àéäùהוא ä÷ìçðùההבדל éãé ìòù

úðéçáá úéùòð éøä ,äøå÷îî äìâúðå úåøéôñä éøàùî
'åë úøëéð äâéøãî.מהות אותה שנשאר אף

הרבי מבאר הפרק, סוף עד הנמשך המוסגר , במאמר
בזה יש  הספירה במהות שינוי  שאין אף מדוע נ"ע,

הכלים: מהתהוות שונה זה  ובמה האור", "מיעוט
'é ÷øô ìéòì øàáúðù íéìëä úååäúäá åîë äæ ïéàå)-

של באופן נתהוו  שהכלים  באריכות  שם ראה
של באופן  ולא וריחוק, זריקה - היינו "התנוצצות",
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ודבקות ïøå÷îåגילוי ïùøù éáâìù øîåì ùéã שהוא,
ïä íéìëä íåöîöä éðôì àåäù åîë ìåáâä çë úðéçá

,'åë éøîâì êåøò ïéàá שנוצר הכלי הרי בכלים, כלומר, -
שהיה מכמו אמיתית  איכות ירידת  הוא הצמצום אחרי 

הצמצום, לפני
éáâì êåøò ïéàá ïðéà íåöîöä øçàì íâ úåøåàá ìáà
úåìâúä äéäéù ÷ø àåä íåöîöä ïéðòå ,'åë ïøå÷îå ïùøù

åîöò éðôá éèøô øåà úðéçááå øåàäעם מעורב  שלא
האחרות úåàéöîהספירות úðéçáá äùòð äæ éãé ìòù

.'åë éåìéâäå øåàä èåòéî úðéçááå úøëéðיש כלומר -
לפני היה  שהוא מכמו והגילוי באור מיעוט  אמנם
שזה מהכלים בשונה אור, אותו  עדיין  זה אבל הצמצום,

ממש. ערך שינוי
àåä ïéðòäå?פנים כל על האור מיעוט כאן  יש למה -

-'åë øáãä úåàéöî íøåâ úåìâúääãזה עצם -
ובזה מסויימת, ירידה  מהווה זה הרי  התגלו  שהאורות

- כי ההתגלות, אופן הוא כיצד כלל משנה  íàלא íâå
úðéçáá åéä ãçé íìåë åéäéù ïôåàá úåìâúää äéä
éøä íééîöò úåçë úåìâúäá åîëå ,'åë úøëéð úåàéöî
éáâì úøëéð úåàéöî úðéçáá íéùòð íäìù úåìâúäá
íâ úåøéôñäá ïë åîëå ,'åë úåìâúää íãå÷ ïäù åîë

âúää äéä íàúåàéöî úðéçáá åéä ãçéá íìåë úåì-
את אפשרה מזו זו הספירות של ההפרדה לא ולכן ,
אם גם התגלו, שהם זה עצם  אלא ניכרת", ה"מציאות

יחד. כולם מתגלים  היו 
úåàéöî úðéçáá åéä àìù ïáåîå)מתגלים היו אילו 

יחד åë'),כולם úåéèøô úåâéøãî úåìâúäá åîë כלומר -
מתגלים אם ההתגלות, אופן  מהו הבדל שהיה וודאי
מדריגות נאצלו אמנם שבפועל כפי או  יחד, כולם
גם ניכרת מציאות בבחינת  שהיו אף כי נפרדות, פרטיות

- כאחד כולם מתגלים היו éåáéøאם æà íäá äéä ìáà
äîöò éðôá úçà äøéôñ ÷ø êùîðù éãé ìòå ,'åë øåà

.'åë øåàä èåòéî úðéçáá àéä éøäהמיעוט לגבי כן, ואם
כאחד הספירות כל התגלו אם  הפרש יש באור והריבוי 
שהם זה עצם אבל מהשניה, אחת  נפרד באופן  או
נפרד בלתי  חלק זה  הרי  ניכרת, מציאות בבחינת

להתגלות. בעצמיות  מהתכללות מהמשכתן
הספירות של במעבר שנעשו  שינויים שני  שיש  נמצא,
אחר  שהן לכפי  סוף אין באור שהם  מכמו  הגנוזות

הצמצום:
באיזה התגלות, שכל כיון  מציאות, בבחינת שנעשו  א.
זה הרי  עצמיים, כוחות התגלות גם - תהיה  שלא אופן

מציאות. של בחינה יוצר
מהותי ) שינוי  לא (אבל האור מיעוט בבחינת  שנעשו ב.
כפי ולא עצמה בפני  ספירה  כל גילוי ידי  על נעשה  וזה 

הספירות. כל עם  מעורבת שהיא
íéðåðéá ìù øôñáù ùîùä åéæå øåà ìùîëå,תניא -

והאמונה היחוד 44øúéáבשער àåä ùîùä øåãë óåâáã
úåìâúäáå øåàä éåáéø úðéçáá 'åë úàù האור של

úðéçááהחוצה äæ ïéà íå÷î ìëîå ,'åë øåàä èòîúî
.'åë íåã÷ä øåàä àåä àåäù úåäîä éåðéù האור אותו -

יש אבל כך, אחר שמאיר האור הוא בהשמש שנמצא 
היא מהשמש שמתגלית האור שעוצמת מיעוט, בזה

בשמש. כלול שהוא מכמו יותר מועטת  ֿ כרחך על
úå÷ìçúää éãé ìòù äîëçä úøéôñã úåøëéää àöîðå
,úøëéð äîëç úðéçáá úåéäì äúåäî íöòá ÷ø äæ ïéà

íâ íà éëהשפעה לזה ìòåיש ,øåàä èåòéî úðéçáá
àéä äæ éãéנעשיתäìåëéù äîëçä øåà úðéçáá

.('åë éìëá êë øçà ùáìúäì
עשר :לסיכום הם סוף , אין  באור הגנוזות ספירות עשר

גם הם ובמהותן ומאוחדות , יחד המעורבות בחינות 
הצמצום ידי  ועל הקודם). בפרק שהדגיש  (כפי  פשוטות
ידי על נעשו דברים וכמה קו, אור נמשך שבהם

הצמצום:
נוסף ב. מציאות , של ענין שפועל התגלות, של ענין א.
רק היא לדוגמא  החכמה כי  מיעוט, של ענין  גם יש לזה
אותה שזה אף ולכן  כולם, עם  מעורבבת ולא חכמה
אלו  שינויים שני  ידי ועל מיעוט . בזה יש  הרי מהות,

בכלים. להתלבש  שיכול כזה באופן  אור נעשה
קיצור.

ìò àìù úåæåðâä úåøéôñ øùòä úåìâúä äéä íà äðäå
äâøãäå øãñ éìá ãçé íìåë íéìâúî åéä ,íåöîö éãé
øåà úðéçáá åéä àìå øåàä éåáéøáå ,øåçéàå äîéã÷á
êøöåä ïë ìòå úåìùìúùää ïéðò äéä àìå éîéðô

,íåöîöä
úøéôñ åîë úåéèøô úåøéôñ úåìâúä äéäéù àåä åðéðòå
úøëéð äâéøãîá úéùòð äæ éãé ìòå ,äîöò éðôá äîëçä

.øåàä èåòéî úðéçááå
a"xrz gly zyxt zay
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מתקבלת. ותפלתו רצון עת יהיה שהזמן פועל ושפלות, הכנעה – ואני בדרגת כשמתפלל
בכל  מתפשטת שהאהבה – נפשך בכל ה'. מאהבת מלא לבבו שכל – לבבך בכל אהבת

הנפש  כחות

כּו',22ּדכתיב e‰ÊÂד) רצֹון" עת הוי' ל ּתפּלתי "ואני ¿∆ְְְֲֲִִִִִֵַָָָָ
יׁש ּדהּנה "אני", ּבבחינת הּוא ּתפּלתֹו ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָּדכאׁשר
הּוא, ּביניהם וההפרׁש "אנכי", ּבחינת ויׁש ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹ"אני"
ׁשּכתּוב  ּוכמֹו הרֹוממּות, ּבחינת על מֹורה *ּד"אנכי" ְְְְִִֶֶַַָָָֹ

וׁשפלּות, ההכנעה על מֹורה ו"אני" הרֹואה", ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָֹ"אנכי
ׁשּכתּוב  ּוכמֹו "אני", ּבבחינת להיֹות צריכה 23והּתפּלה ְְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָ

להוי' ּומתּפּלל לבבֹו ׁשֹובר ּדכאׁשר ּתפּלה", ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָ"ואני
ׁשּכתּוב  ּוכמֹו ונדּכה, נׁשּבר ּובלב "ולפני 24ּבתחנּונים ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָ

ׂש יׁשּפ ּוכתיב הוי' צרתי 25יחֹו", ׂשיחי, לפניו אׁשּפ" ְְְְֲִִִִִִֶָָָָָָֹֹ
ּדעם  פאר הארץ זיין אֹויס ּגיסט ער אּגיד", ְְְִִֶֶַַַַָָלפניו

הוי'",ט אֹויּבערׁשטען  ּו"ל מתקּבלת, ּתפּלתֹו אז הּנה , ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָ
ּתפּלתי",*ּכמאמר  "ואני וזהּו למּדֹותיו", ולא "אליו ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָֹ

ונדּכה  נׁשּבר ׁשהּוא "אני", ּבבחינת היא ּתפּלתי ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֶֶֶַַָָּדכאׁשר
ל" הּוא ּותפּלתֹו נפׁשֹו, ּבמר ּובֹוכה ּבתחנּונים ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָּומתּפּלל
ׁשהעת  ּבזה ּפֹועל הּוא הּנה ויתעּלה, יתּבר אליו ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָהוי'",
ּותפּלה  ּבּקׁשֹותיו. ׁשּממּלאים רצֹון, עת הּוא ההּוא ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָוהּזמן
עּתים  ּובקביעּות הּמצות ּבעׂשּית נּכר רּׁשּומֹו הרי ְְֲֲִִִִִִִִֵַַַָָֹּכזֹו
מגּבלים  ּכן ּגם הם ויראה האהבה הרי ּכן אם ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָֻלּתֹורה,

מגּבלים  הם הרי ּבזמן מגּבלים ׁשהם זאת ּולבד ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָֹֻֻּבזמן,
אפן  ּבאיזה הּנה האהבה מּדת ּוכמֹו מהּותם, ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּבעצם
ּכתיב  ּדהּנה מהּותּה, ּבעצם מגּבלת היא הרי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָֻׁשּתהיה
ּובכל  נפׁש ּובכל לבב ּבכל אלקי הוי' את ְְְְְְְְְֱֲֵֶַַָָָָָָָָֹ"ואהבּת
מדרגֹות  ׁשלׁש ּבזה יׁש הרי הוי' ּדבאהבת ,"ְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹמאד
היא  האחת הּמדרגה ׁשֹונים, אפנים ׁשלׁשה ׁשהם ְְְֳִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹּכללּיֹות
וכל  הוי', מאהבת מלא לבבֹו ּדכל הינּו ,"לבב ְְְְְְְֲֲֵֵַַַָָָָָָָָ"ּבכל
אֹויף  הוי', מאהבת ממּלא הּוא מכיל ׁשהּלב ְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָֻּכּמה
מיט  פּול אלץ ּדאס איז פארמאגט הארץ זיין ְְְְִִִִַַַַָָוויפיעל
יהיה  לבבֹו ּדכל ּגבּה מדרגה ׁשּזהּו והגם הוי', ְְְְֲֲֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹאהבת
מדרגה  עֹוד יׁש הּנה מקֹום מּכל הוי', מאהבת ְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָמלא
ּד"בכל  האהבה הּׁשנּיה, הּמדרגה והיא מּזה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָנעלית
ּכחֹות  ּבכל ׁשּמתּפּׁשטת האהבה הגּדלת ׁשהיא ,"ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹנפׁש
אל  ּכלי היא ּדהּלב האהבה, אל ּכלים ׁשאינם ּגם ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָהּנפׁש
אברים  ׁשארי אבל ּבּלב, הּוא הּמּדֹות מׁשּכן ּכי ְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָאהבה,
הּוא  האהבה והגּדלת אהבה, אל ּכלים אינם ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָָָֹוהּכחֹות
ׁשאינם  ואברים ּכחֹות ּבׁשארי ּגם מתּפּׁשטת ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשהאהבה

ׁשּבלּבֹו. האהבה מתּפּׁשטת ׁשם ּדגם לאהבה, ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּכלים
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יד.22) סט, תהלים
חיים 23) עץ פרי ב. מט, ג חלק זוהר וראה ד. קט, תהלים

עמוד  לתהלים אור) (יהל התורה אור בהקדמה, התפילה שער
מקומות. ובכמה רלו. ע' תרח"ץ המאמרים ספר רמטֿרן.

המאמרים 24) ספר שם. חיים עץ פרי וראה א. קב, תהלים
מקומות. ובכמה .222 ע' תרצ"ז

ג.25) קמב, תהלים

הוא.ט. ברוך הקדוש לפני לבבו את שופך הוא

•
mixeaic ihewl

˘ËÈÂÂ‡·ÂÈÏÓ ‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î È¯·„
ÌÈÓÈÓ˙ ÈÎÓÂ˙ ˙Â·È˘È‰ ÊÎ¯Ó Ï˘ ‰·Â˘Á‰ ‰„ÚÂÏ
העיקריים  מהיסודות אחת היא ישראל אהבת
כ"ק  הוד ותלמידיו נ"ע הבעש"ט מורנו בתורת
הקדושה, שלשלת את הממשיכים האדמו"רים
התופסת  החסידות מדרכי אחת היא ישראל ואהבת

החסידים. עדת של החיים בדרך בראש מקום

אלפי  מאות חזרו שנה וחמשים ממאה יותר
בלמדנות  הגדולים גדולי אם הבדל בלי חסידים,
הפשוטים  והרוכלים השוק אנשי אם ובחסידות,

הבעש"ט. של הקדושה אימרתו על  שבפשוטים
בפני  הבעש"ט אמר בראד, בעיר מביקוריו באחד

גדול: מתכנסים קהל
ÌÈÈÁ ˙ÙÂ˜˙Ï ‰Ê‰ ÌÏÂÚÏ ‰Ó˘ ÁÏÂ˘ ‰"·˜‰"
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Ï˘ ‰ÂÂÎ‰ ˙ÈÏÎ˙˘Î ,‰˘ ÌÈÂÓ˘ŒÌÈÚ·˘ Ï˘
˙ÂÈÓ˘‚· È„Â‰ÈÏ ‰·ÂË ˙Â˘ÚÏ ,‡È‰ ÂÊ ˙ÂÁÈÏ˘

."Ë¯Ù· ˙ÂÈÁÂ¯·Â ÏÏÎ·
של  בלבותיהם חרותה הבעש"ט של זו אימרתו
של  הטובה והמדה ונשים. אנשים יהודים, אלפי מאות

פירותיה  את נתנה ישראל", "אהבת של הנעימה
בדרך, העני לעזרת לבוא אורחים, בהכנסת הטובים
הגדולה  הלבבית הלב  בתשומת הנופל את להרים
לנחמם  ויתום, אלמנה של בצערם להשתתף ביותר,

בהצטרכותם. להם ולעזור
d"yz'd ,xc` 'a ,dnexz 'd

•
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v"iixden x"enc` w"k onei

הרשב"ץ: מורי סיפורי

ויוהכ"פ. בר"ה צדק צמח אדמו"ר כ"ק של תפלתו ואופן סדר א)

דאשרי  הניגון תנועות בך 98ב) יתאמץ אדם ובן ישכחך שלא .99איש

אדמו"ר. כ"ק של תפלתו משמיעת ונתרפא חולה מדאלהינוב ירוחם ר' החסיד ג)

אדמו"ר. כ"ק בני והרחש"ז הרי"ל כ"ק של תפלתו ואופן סדר ד)

והי' ביחידות מתפלל והי' אחיו, שאר כמו לעצמו תפלה בית לו הי' לא מוהר"ש אדמו"ר כ"ק ה)
בהשכמה. תפלתו ואופן סדר וכו', וקדושה ברכו לשמוע אדמו"ר כ"ק של הקטן למנין יום יום בא

רש"ח: סיפורי

אביו  של 100א) תפלתו ואופן סדר שו"ב הירש צבי ר' אביו בשם סיפר שו"ב ליב יעקב ר'
בלחישה. מנגן הי' לזמן ומזמן בחשאי האמצעי אדמו"ר כ"ק

כ"ק  של הראשונים מהמקושרים אחד מיאנאוויטש צ"ה ר' אבי ליב יעקב ר' החסיד ַָב)
חזיונות: שני לו ויספר  מאד אותו קירב האמצעי אדמו"ר וכ"ק הזקן, אדמו"ר

בליאזנא  תקנ"ג בשנת הזקן אדמו"ר אביו כ"ק של בהיכלו הבעש"ט ממורנו ששמע תורה ָא)
באניות  הים יורדי בחלום, ולא .101בהקיץ

הזקן  יעקב משולם ר' והחסיד מנחה תפלת בעת הגאולה ביום תקנ"ט כסלו בי"ט ב)
יצא  כעת  לו ואמר ממעזריטש המגיד הרב מורנו את ראה התיבה, לפני התפלל ַמטשאשניק

מזה. גם יפטר ובקרוב צער וסובל הסוהר מבית אביך הנשיא

הרבה  שסבלתי ואף שעות כשש במשך כתבתי אשר בכל קורא הנני השמינית בשעה עתה
קצר  זמן בעוד כי כתיבתי להפסיק עלי ועתה יסורי, על להבליג התאמצתי מ"מ שיני מכאב

הרא"פ. האורח אצל במסיבה יתאספו
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

זכרונות). (ברכת דר"ה מוסף (98
תרצ"ד  הפסח חג שיחת תמה. ע' ח"ג אגרותֿקודש ראה (99
ענינים  (רשימות הרב"ש" ב)."רשימות קיח, ח"א (לקו"ד ס"ז
שניאורסאהן  ז"ל שניאור ברוך הר"ר בידי כתובים וסיפורים

ואילך. קיט ע' תשס"א)) (קה"ת,
אייר  כג – רבינו של היומן רשימת ראש – לקמן בהבא (100

שעב. ע' ח"ה אגרותֿקודש וראה ואילך). 000 ע' (לקמן תרנ"ו
"יורדי  כג) קז, (תהלים עה"פ הבעש"ט מתורת להעיר (101
יו"ד  בשיחת (נתבאר 427 ע' ח"ב הזכרונות ספר – באניות" הים
159 ע' ח"ב תשכ"ה התוועדויות מנחם (תורת תשכ"ה שבט

.13 ע' תרצ"ו .174 ע' תרפ"ז השיחות ספר וראה ואילך)).
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מתקבלת. ותפלתו רצון עת יהיה שהזמן פועל ושפלות, הכנעה – ואני בדרגת כשמתפלל
בכל  מתפשטת שהאהבה – נפשך בכל ה'. מאהבת מלא לבבו שכל – לבבך בכל אהבת

הנפש  כחות

כּו',22ּדכתיב e‰ÊÂד) רצֹון" עת הוי' ל ּתפּלתי "ואני ¿∆ְְְֲֲִִִִִֵַָָָָ
יׁש ּדהּנה "אני", ּבבחינת הּוא ּתפּלתֹו ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָּדכאׁשר
הּוא, ּביניהם וההפרׁש "אנכי", ּבחינת ויׁש ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹ"אני"
ׁשּכתּוב  ּוכמֹו הרֹוממּות, ּבחינת על מֹורה *ּד"אנכי" ְְְְִִֶֶַַָָָֹ

וׁשפלּות, ההכנעה על מֹורה ו"אני" הרֹואה", ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָֹ"אנכי
ׁשּכתּוב  ּוכמֹו "אני", ּבבחינת להיֹות צריכה 23והּתפּלה ְְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָ

להוי' ּומתּפּלל לבבֹו ׁשֹובר ּדכאׁשר ּתפּלה", ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָ"ואני
ׁשּכתּוב  ּוכמֹו ונדּכה, נׁשּבר ּובלב "ולפני 24ּבתחנּונים ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָ

ׂש יׁשּפ ּוכתיב הוי' צרתי 25יחֹו", ׂשיחי, לפניו אׁשּפ" ְְְְֲִִִִִִֶָָָָָָֹֹ
ּדעם  פאר הארץ זיין אֹויס ּגיסט ער אּגיד", ְְְִִֶֶַַַַָָלפניו

הוי'",ט אֹויּבערׁשטען  ּו"ל מתקּבלת, ּתפּלתֹו אז הּנה , ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָ
ּתפּלתי",*ּכמאמר  "ואני וזהּו למּדֹותיו", ולא "אליו ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָֹ

ונדּכה  נׁשּבר ׁשהּוא "אני", ּבבחינת היא ּתפּלתי ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֶֶֶַַָָּדכאׁשר
ל" הּוא ּותפּלתֹו נפׁשֹו, ּבמר ּובֹוכה ּבתחנּונים ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָּומתּפּלל
ׁשהעת  ּבזה ּפֹועל הּוא הּנה ויתעּלה, יתּבר אליו ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָהוי'",
ּותפּלה  ּבּקׁשֹותיו. ׁשּממּלאים רצֹון, עת הּוא ההּוא ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָוהּזמן
עּתים  ּובקביעּות הּמצות ּבעׂשּית נּכר רּׁשּומֹו הרי ְְֲֲִִִִִִִִֵַַַָָֹּכזֹו
מגּבלים  ּכן ּגם הם ויראה האהבה הרי ּכן אם ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָֻלּתֹורה,

מגּבלים  הם הרי ּבזמן מגּבלים ׁשהם זאת ּולבד ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָֹֻֻּבזמן,
אפן  ּבאיזה הּנה האהבה מּדת ּוכמֹו מהּותם, ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּבעצם
ּכתיב  ּדהּנה מהּותּה, ּבעצם מגּבלת היא הרי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָֻׁשּתהיה
ּובכל  נפׁש ּובכל לבב ּבכל אלקי הוי' את ְְְְְְְְְֱֲֵֶַַָָָָָָָָֹ"ואהבּת
מדרגֹות  ׁשלׁש ּבזה יׁש הרי הוי' ּדבאהבת ,"ְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹמאד
היא  האחת הּמדרגה ׁשֹונים, אפנים ׁשלׁשה ׁשהם ְְְֳִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹּכללּיֹות
וכל  הוי', מאהבת מלא לבבֹו ּדכל הינּו ,"לבב ְְְְְְְֲֲֵֵַַַָָָָָָָָ"ּבכל
אֹויף  הוי', מאהבת ממּלא הּוא מכיל ׁשהּלב ְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָֻּכּמה
מיט  פּול אלץ ּדאס איז פארמאגט הארץ זיין ְְְְִִִִַַַַָָוויפיעל
יהיה  לבבֹו ּדכל ּגבּה מדרגה ׁשּזהּו והגם הוי', ְְְְֲֲֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹאהבת
מדרגה  עֹוד יׁש הּנה מקֹום מּכל הוי', מאהבת ְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָמלא
ּד"בכל  האהבה הּׁשנּיה, הּמדרגה והיא מּזה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָנעלית
ּכחֹות  ּבכל ׁשּמתּפּׁשטת האהבה הגּדלת ׁשהיא ,"ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹנפׁש
אל  ּכלי היא ּדהּלב האהבה, אל ּכלים ׁשאינם ּגם ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָהּנפׁש
אברים  ׁשארי אבל ּבּלב, הּוא הּמּדֹות מׁשּכן ּכי ְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָאהבה,
הּוא  האהבה והגּדלת אהבה, אל ּכלים אינם ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָָָֹוהּכחֹות
ׁשאינם  ואברים ּכחֹות ּבׁשארי ּגם מתּפּׁשטת ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשהאהבה

ׁשּבלּבֹו. האהבה מתּפּׁשטת ׁשם ּדגם לאהבה, ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּכלים

h"txz ,`eaz zyxt zay

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

יד.22) סט, תהלים
חיים 23) עץ פרי ב. מט, ג חלק זוהר וראה ד. קט, תהלים

עמוד  לתהלים אור) (יהל התורה אור בהקדמה, התפילה שער
מקומות. ובכמה רלו. ע' תרח"ץ המאמרים ספר רמטֿרן.

המאמרים 24) ספר שם. חיים עץ פרי וראה א. קב, תהלים
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ג.25) קמב, תהלים

הוא.ט. ברוך הקדוש לפני לבבו את שופך הוא
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mixeaic ihewl

˘ËÈÂÂ‡·ÂÈÏÓ ‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î È¯·„
ÌÈÓÈÓ˙ ÈÎÓÂ˙ ˙Â·È˘È‰ ÊÎ¯Ó Ï˘ ‰·Â˘Á‰ ‰„ÚÂÏ
העיקריים  מהיסודות אחת היא ישראל אהבת
כ"ק  הוד ותלמידיו נ"ע הבעש"ט מורנו בתורת
הקדושה, שלשלת את הממשיכים האדמו"רים
התופסת  החסידות מדרכי אחת היא ישראל ואהבת

החסידים. עדת של החיים בדרך בראש מקום

אלפי  מאות חזרו שנה וחמשים ממאה יותר
בלמדנות  הגדולים גדולי אם הבדל בלי חסידים,
הפשוטים  והרוכלים השוק אנשי אם ובחסידות,

הבעש"ט. של הקדושה אימרתו על  שבפשוטים
בפני  הבעש"ט אמר בראד, בעיר מביקוריו באחד
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Ï˘ ‰ÂÂÎ‰ ˙ÈÏÎ˙˘Î ,‰˘ ÌÈÂÓ˘ŒÌÈÚ·˘ Ï˘
˙ÂÈÓ˘‚· È„Â‰ÈÏ ‰·ÂË ˙Â˘ÚÏ ,‡È‰ ÂÊ ˙ÂÁÈÏ˘

."Ë¯Ù· ˙ÂÈÁÂ¯·Â ÏÏÎ·
של  בלבותיהם חרותה הבעש"ט של זו אימרתו
של  הטובה והמדה ונשים. אנשים יהודים, אלפי מאות

פירותיה  את נתנה ישראל", "אהבת של הנעימה
בדרך, העני לעזרת לבוא אורחים, בהכנסת הטובים
הגדולה  הלבבית הלב  בתשומת הנופל את להרים
לנחמם  ויתום, אלמנה של בצערם להשתתף ביותר,

בהצטרכותם. להם ולעזור
d"yz'd ,xc` 'a ,dnexz 'd
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הרשב"ץ: מורי סיפורי

ויוהכ"פ. בר"ה צדק צמח אדמו"ר כ"ק של תפלתו ואופן סדר א)

דאשרי  הניגון תנועות בך 98ב) יתאמץ אדם ובן ישכחך שלא .99איש

אדמו"ר. כ"ק של תפלתו משמיעת ונתרפא חולה מדאלהינוב ירוחם ר' החסיד ג)

אדמו"ר. כ"ק בני והרחש"ז הרי"ל כ"ק של תפלתו ואופן סדר ד)

והי' ביחידות מתפלל והי' אחיו, שאר כמו לעצמו תפלה בית לו הי' לא מוהר"ש אדמו"ר כ"ק ה)
בהשכמה. תפלתו ואופן סדר וכו', וקדושה ברכו לשמוע אדמו"ר כ"ק של הקטן למנין יום יום בא

רש"ח: סיפורי

אביו  של 100א) תפלתו ואופן סדר שו"ב הירש צבי ר' אביו בשם סיפר שו"ב ליב יעקב ר'
בלחישה. מנגן הי' לזמן ומזמן בחשאי האמצעי אדמו"ר כ"ק

כ"ק  של הראשונים מהמקושרים אחד מיאנאוויטש צ"ה ר' אבי ליב יעקב ר' החסיד ַָב)
חזיונות: שני לו ויספר  מאד אותו קירב האמצעי אדמו"ר וכ"ק הזקן, אדמו"ר

בליאזנא  תקנ"ג בשנת הזקן אדמו"ר אביו כ"ק של בהיכלו הבעש"ט ממורנו ששמע תורה ָא)
באניות  הים יורדי בחלום, ולא .101בהקיץ

הזקן  יעקב משולם ר' והחסיד מנחה תפלת בעת הגאולה ביום תקנ"ט כסלו בי"ט ב)
יצא  כעת  לו ואמר ממעזריטש המגיד הרב מורנו את ראה התיבה, לפני התפלל ַמטשאשניק

מזה. גם יפטר ובקרוב צער וסובל הסוהר מבית אביך הנשיא

הרבה  שסבלתי ואף שעות כשש במשך כתבתי אשר בכל קורא הנני השמינית בשעה עתה
קצר  זמן בעוד כי כתיבתי להפסיק עלי ועתה יסורי, על להבליג התאמצתי מ"מ שיני מכאב

הרא"פ. האורח אצל במסיבה יתאספו

להעתיק) ניתן כאן (עד
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זכרונות). (ברכת דר"ה מוסף (98
תרצ"ד  הפסח חג שיחת תמה. ע' ח"ג אגרותֿקודש ראה (99
ענינים  (רשימות הרב"ש" ב)."רשימות קיח, ח"א (לקו"ד ס"ז
שניאורסאהן  ז"ל שניאור ברוך הר"ר בידי כתובים וסיפורים

ואילך. קיט ע' תשס"א)) (קה"ת,
אייר  כג – רבינו של היומן רשימת ראש – לקמן בהבא (100

שעב. ע' ח"ה אגרותֿקודש וראה ואילך). 000 ע' (לקמן תרנ"ו
"יורדי  כג) קז, (תהלים עה"פ הבעש"ט מתורת להעיר (101
יו"ד  בשיחת (נתבאר 427 ע' ח"ב הזכרונות ספר – באניות" הים
159 ע' ח"ב תשכ"ה התוועדויות מנחם (תורת תשכ"ה שבט

.13 ע' תרצ"ו .174 ע' תרפ"ז השיחות ספר וראה ואילך)).
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רפ"ב  מ"ח ז"ך ב' ב"ה

שי' צבי מו"ה

וברכה  שלום

התקבל, ע"ש הנשלח אה"ק מכתבי בצירוף מכתבך

אשר  ככל תקיים ובטח שליט"א, רבינו לבן ומסרתים

אודות  דובין שי' לר"מ וכתבתי הקודמים, במכ' לך כתבתי

פרעדסטאויטילסטוועס  להשיג יוכל בטח והוא עסק, עניני

חתנו  ע"ש זאת ויעשה גדולי', מפירמעס רוסיא מדינת על

סוחר  הוא אשר גורארי' שי' ר"ש שליט"א רבינו בן של

לו  יהי' כאשר גדולי' עסקים לעשות ויוכל ומתון בטוח

יש  לו הפירמע. בשם לדבר יוכל אם מפירמע דאויער'

כי  קיוב מאסקווא, בחארקוב, רוסטוב, בפה לעבוד יכולת

והיותר  גדולי'. היותר הסוחרי' בין גדולה הכירות לו יש

מתקלקלים), (שאינם שונים דמיכלא מיני כמו הוא טוב

מחסור  שנרגש האלו מהמינים והדומה נייר, קאלאשין,

המדינה. מרחבי בכל גדול

בדעתו). שהוא מה לכתוב יכול (אח"כ

ידידו,

אד"מ.
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `p sc migqt(ycew zay meil)

zhiyl df alge ,zywd alg ,'`zyw`c' iexw ipevigd dcvn¥¤
gpende ,'axwd lr xy` alg' llka `ede ,dlik`a xeq` mlek
ewlgp eae ,[xeiv d`x] xzid alg ,'`xzii`c' iexw iniptd dcvn¥¤¤¤
mbdpn did welge .dlik`a xzen m`d `aiwr iaxe l`rnyi iax
l`xyi ux` ipa ,laa ipa bdpnn df alga l`xyi ux` ipa ly
exaq laa ipae ,dlik`a xzid alg z` exizde `aiwr iaxk exaq¤¤

.elke`l xeq`y l`rnyi iaxk
lk`e laal l`xyi ux`n jld dpg xa xa daxy zxtqn `xnbd

:xzid alg z` myàúà ék`ayk ±äpç øa øa äaøl`xyi ux`n ¥¤¤¤¦£¨©¨©©©¨
,laalàøzéiàc ìëàiniptd dcivay daiwd alg z` lk` ± ¨©§©§§¨¥¤

,xYid l`xyi ux` ipa ea ebdpy ,xzid alg iexwddéaâì ìeò± ¤¤¥¤§©¥
eiptl eqpkpeäðéæçc ïåék ,àðeä áøc déøa äaøå àáñ àøéeò áø©©¦¨¨¨§©¨§¥§©¨¥¨©£¦§

eäéépéî dééñkmdiptn alg eze` z` dqik mze` d`xyk cin ± ©§¥¦©§
,xeqi` ea ebdp laaa ixdy ,elke`y ede`xi `lydéì eøîàå eúà̈§¨§¥

ééaàì,dpg xa xa dax bdpy dn iia`l extiqe e`a ±eäì øîà §©©¥¨©§
dpg xa xa dax ,iia`éàúeëk eëðéåeLmz` eli`k mkitlk bdp ± ©¦§§¨¥

lirl `ziixaa epipy ixdy ,mizek(:p)mixg`e mixzend mixac'
ax yxite ,'mdipta mxizdl i`yx dz` i` xeqi` mda ebdp

.mizeka wx dxq` `ziixady `cqg
:`xnbd dywnäpç øa øa äaøå,xzid alg z` lk`ydéì úéì± §©¨©©©¨¤¤¥¥

xaeq epi` m`dïðúc àä(.p lirl)mewnl mewnn jledd' ,ïéðúBð ¨¦§©§¦
ì CìäL íB÷nä éøîeçå ,íMî àöiL íB÷nä éøîeç åéìò,'íLoeike ¨¨§¥©¨¤¨¨¦¨§§¥©¨¤¨©§¨

.elke`l `ly mbdpnk bedpl el did laal jldy
eid l`xyi ux` ipiic .oldlck micwdl yi `xnbd uexizl
mikenqd mipiicdy epiide ,epiax dyn cr yi` itn yi` mikenq
ok` ,zeqpw ipic elit` oecl zeyx zexedl ie`xd mkgl mipzep
xyt` i` ux`l uega la` ,l`xyi ux`a `l` dpi` ef dkinq
la` ,zeqpw ipic oecl mileki eid l`xyi ux` ipiic okle ,jenql

.zeqpw ipic oecl elki `l laa ipiic
:`xnbd zvxznéléî éðä ,ééaà øîàbedpl yiy el` mixac ± ¨©©©¥¨¥¦¥

jldyk `l` mpi` myl jldy mewnd ixnegkîa zg` xirìáá ¥¨¤
ìa zxg` xirîe ,ìááa zg` xirì ìàøNé õøàa zxg` xirõøà §¨¤¦¤¤¦§¨¥§¤¤

,ìàøNém` ,xg`d mewnd ipiicl mitetk zg` xir ipa oi`y oeiky ¦§¨¥
o`k yi ,ipyd mewnd ipa ipirl ebdpn z` dpyi cg` mewn oa

,zwelgn yygénð éàjldyk ,sqep ote`a oke ±õøàì ìáaî ¦©¦¦¨¤§¤¤

,ìàøNéyygn l`xyi ux` ipa bdpnn dpyi `ly xnege lw ¦§¨¥
,l`xyi ux` ipiicl mitetk laa ipa ixdy ,zwelgnlìáàjledd £¨

àì ,ìááì ìàøNé õøàî,laa ibdpn ixneg z` eilr mipzep oi` ± ¥¤¤¦§¨¥§¨¤Ÿ
eäì ïðéôéék ïðàc ïåékux` ipal mitetk laa ipa ep`y oeiky ± ¥¨©£©¨§¦©§

,mipyd z` mixarne miycg miycwn l`xyi ux`ay ,l`xyi
ipic oecl mileki md okle ,md mikenq l`xyi ux` ipiic oke
,zeqpw ipic oecl mileki mpi`e ,mikenq mpi` laa ipiice ,zeqpw

okleäééúååk ïðéãáòmibdep laal mi`ad l`xyi ux` ipa ± ¨§¦©§¨©§
,zwelgnl `iai xacdy yyg oi`y ,l`xyi ux`ay mbdpnk

.mbdpn zepyl miaiig mpi`e
xa xa dax ly ebdpn z` ayiil sqep uexiz d`ian `xnbd

:dpgàîéz eléôà ,øîà éMà áøjledd s`yìàøùé õøàî ©©¦¨©£¦¥¨¥¤¤¦§¨¥
ìááì,laa bdpnn zepyl el xeq`éléî éðädf xac ok` ± §¨¤¨¥¦¥

`l` epi` myl jldy mewn ixneg eilr mipzepyïéàc àëéä¥¨§¥
øBæçì Bzòc,oey`xd enewnläpç øa øa äaøåalg z` lk`y ©§©£§©¨©©©¨

,xzidøBæçì Bzòcl`xyi ux`l,äåäbedpl aiigzd `l okle ¤¤©§©££¨
.laa bdpnk

mileki dpg xa xa dax ly eicinlz e` eipa m` dpc `xnbd
ea mibdepy mewna xzid alg z` lek`le ezreny lr jenql¥¤©¤¤

:`xnbd zxne` .xeqi`,éða ,déøáì äpç øa øa äaø déì øîàdz` ¨©¥©¨©©©¨¦§¥§¦
ìëàz àì,xzid alg z`éðôa àì,ipta elit` ±,éðôa àlL àìå ŸŸ©¤¤Ÿ§¨©§Ÿ¤Ÿ§¨©

wxeìëàL ïðçBé éaø úà éúéàøL éðàzid alg z`,xéãkie`x ± £¦¤¨¦¦¤©¦¨¨¤¨©¤¤§©
ïðçBé éaø àeä,ecenile ezxaqn ok wqtyåéìò CBîñìoiaåéðôa ©¦¨¨¦§¨¨§¨¨

eoiaäzà ,åéðôa àlLyBúBà úéàø àì,xzid alg z` lke`àì ¤Ÿ§¨¨©¨Ÿ¨¦¨¤¤Ÿ
ìëàz,xzid alg z`.éðôa àlL ïéa éðôa ïéa Ÿ©¤¤¥§¨©¥¤Ÿ§¨©

oldl `xnbd(a"r)mixeq` 'migitq'y xaeq `aiwr iaxy d`ian
aexk igitqy my x`eane ,xeriad onf xg`l dxezd on dlik`a
iax zrca mi`pz ewlgpe ,migitq x`yk mpi`e dxezd on mixzen
exfb `ly e` ,aexk igitqa mb xeqi` exfb minkg m`d ,`aiwr
oipra dpg xa xa dax ixacy `xnbd d`ian zrk .mixzen mde
zxne` .xzid alga epal ez`xed z` mixzeq ,ef mi`pz zwelgn¤¤

:`xnbddéãécà déãéc àâéìôedpg xa xa dax xn`y el` mixac ± §¦¨¦¥©¦¥
,envr `ed xn`y mixacd z` mixzeqçñ ,äpç øa øa äaø øîàc§¨©©¨©©©¨¨

éaø ïa ïBòîL éaø øçà ézñðëð úçà íòt ,øæòìà ïa ïðçBé éaø éì¦©¦¨¨¤¤§¨¨©©©©¦§©§¦©©©¦¦§¤©¦
,äpébì àéðB÷ì ïa éñBé¥¤¨§¨©¦¨
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המשך ביאור למסכת פסחים ליום שבת זודש עמ' א
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ycew zegiyn zecewp
ב. הבבות. שלשת בין הקשר א. במשנתנו: השאלות

פרחי'. בן יהושע – המאמר לבעל הקשר

והביאור:

בין  והאחוה האחדות ענין מבטאים אלו מאמרים שלשה
אדם, לכל מכוונת זו הוראה – רב לך  עשה לחבירו. אדם
זקוק  שהוא לדעת חייב מעם מורם שהוא אדם שגם היינו
לך  וקנה פשוט. ליהודי משתווה הוא ובזה דרך, ומורה לרב
את  דן והוי יהודי. לכל ואהבה בידידות להתנהג יש – חבר
המדרגה. בשפל שנמצא יהודי אפילו – זכות לכף האדם כל

פרחי': בן ליהושע שייכת ההוראות משלשת אחת וכל

ומצינו  נשיא, הי' פרחי' בן יהושע – רב לך עשה
כופתו 1שאמר  אני (לגדולה), לה עלה האומר כל "בתחלה, :

אני  ממנה, לירד לי האומר כל – עתה הארי; לפני ונותנו
– רב" לך "עשה אמר לכן חמין". של קומקום עליו מטיל
ה' אלא גביו על ש"אין לחשוב רשאי אינו נשיא גם

לרב.2אלקיו" זקוק הוא אלא ,

שנינו  – חבר לך חטים 3וקנה אומר: פרחי' בן "יהושע :
לו  אמרו שלהן. אנטליא מפני טמאות, מלאכסנדריא הבאות
וטהורות  פרחי' בן ליהושע טמאות יהא – כן אם חכמים:
באלכסנדריא, דר הי' פרחי' בן יהושע (פירוש: ישראל" לכל
טומאה. לקבל הוכשרו ובזה החטים על מים ליתן נהגו ושם
בלבד, באלכסנדריא טמאות יהיו החכמים: אמרו זה ועל

אחר). במקום ולא

בני  בין האחדות ענין הדגיש פרחי' בן שיהושע נמצא,
תהי' אלכסנדריא שלבני לו ניחא הי' לא שלכן ישראל,

שונה. ההלכה תהי' ישראל ולכל כך, ההלכה

מספרים  רז"ל – זכות לכף האדם כל את דן ,4והוי
פרחי', בן יהושע של תלמידו בתחלה הי' האיש שאותו
חזור  פרחי': בן יהושע לו אמר רעה לתרבות שיצא ולאחר
מספיקין  אין ומחטיא שהחוטא ממך, מקובלני לו: אמר בך!

פרחי' בן יהושע גם הרי לשאול, ויש תשובה. לעשות בידו
מבואר  אלא, בך"? "חזור לו אמר איפוא ומדוע זה, כלל ידע

לעשות 5בתניא  בידו מספיקין "אין שנאמר במקום שגם ,
הכושר  שעת לו להיות ידו מחזיקים שאין "היינו – תשובה"
לך  אין תשובה, ועשה השעה דחק אם אבל תשובה, לעשות
שהי' פרחי', בן יהושע ורבי התשובה". בפני שעומד דבר
בשפל  הנמצא אדם אפילו זכות, לכף האדם כל את דן
"דחק  בבחינת תשובה תלמידו יעשה שאולי חשב המדריגה,

.6השעה"

úeëæ óëì íãàä ìë úà ïã éåäå¤¡¥¨¤¨¨¨¨§©§

כמוך" לרעך "ואהבת בכלל זה הרי א. ולא 7השאלות: ,
לשני  זה מאמר בין הקשר ב. חסידות. מדת של הנהגה
לך  וקנה רב, לך ("עשה זו שבמשנה הקודמים המאמרים

פרחי'. בן יהושע רבי – המאמר לבעל הקשר ג. חבר").

והביאור:

אדם  גם לרבות בא זכות" לכף האדם כל את דן "והוי
שכל  מכיון כי זכות. לימוד שום עליו אין שלכאורה כזה
רבו  לבחון צריכים חבר, לו ולקנות רב לו לעשות חייב אחד
קל  חסרון אפילו והרי בהם. הוא החסרון שמא וחבריו,
גדול  לחסרון להביא עלול ובחבריו, ברבו דדקות, בדקות

התלמיד. אצל

בגמרא  מסופר פרחי' בן יהושע רבי על ש"דחה 8והנה,
יצא  ומזה ידים", בשתי מתלמידיו) (שהי' האיש לאותו
רצוי', היתה שכוונתו ואף לה". והשתחווה לבינה ש"זקף
שיצא. מה מזה יצא בפועל אך למוטב, להחזירו רצה כי
מלמד  הי' שבאם יתכן פרחי', בן יהושע רבי של ולדעתו
היו  לא אולי ובחביריו, ברבו החסרון ותולה זכות עליו

זו  מדה על במיוחד הזהיר ולכן כאלה. .9תוצאות

סע"ב.1.1.1.1. קט, מנחות

כב.2.2.2.2. ד, ויקרא ספרא

ב.3.3.3.3. פ"ג, מכשירין תוספתא

הש"ס.4.4.4.4. בחסרונות – ב קז, סנהדרין

פכ"ה.5.5.5.5.

השומעים6.6.6.6. רשימת פי על – תשמ"א בהעלותך ש"פ משיחת
בלבד.

עמיתך,7.7.7.7. תשפוט בצדק א: ל, שבועות וראה יח. יט, קדושים
דבר, עושה חבירך אתה רואה (אם זכות לכף חבירך את דן הוי
ואל לזכות הכריעו זכות, ולצד עבירה לצד להכריעו יכול שאתה

רש"י). בעבירה, תחשדהו
הש"ס.8.8.8.8. בחסרונות – ב קז, סנהדרין
בלבד.9.9.9.9. השומעים רשימת פי על – תשכ"ח פינחס ש"פ משיחת
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רפ"ב  מ"ח ז"ך ב' ב"ה

שי' צבי מו"ה

וברכה  שלום

התקבל, ע"ש הנשלח אה"ק מכתבי בצירוף מכתבך

אשר  ככל תקיים ובטח שליט"א, רבינו לבן ומסרתים

אודות  דובין שי' לר"מ וכתבתי הקודמים, במכ' לך כתבתי

פרעדסטאויטילסטוועס  להשיג יוכל בטח והוא עסק, עניני

חתנו  ע"ש זאת ויעשה גדולי', מפירמעס רוסיא מדינת על

סוחר  הוא אשר גורארי' שי' ר"ש שליט"א רבינו בן של

לו  יהי' כאשר גדולי' עסקים לעשות ויוכל ומתון בטוח

יש  לו הפירמע. בשם לדבר יוכל אם מפירמע דאויער'

כי  קיוב מאסקווא, בחארקוב, רוסטוב, בפה לעבוד יכולת

והיותר  גדולי'. היותר הסוחרי' בין גדולה הכירות לו יש

מתקלקלים), (שאינם שונים דמיכלא מיני כמו הוא טוב

מחסור  שנרגש האלו מהמינים והדומה נייר, קאלאשין,

המדינה. מרחבי בכל גדול

בדעתו). שהוא מה לכתוב יכול (אח"כ

ידידו,

אד"מ.
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `p sc migqt(ycew zay meil)

zhiyl df alge ,zywd alg ,'`zyw`c' iexw ipevigd dcvn¥¤
gpende ,'axwd lr xy` alg' llka `ede ,dlik`a xeq` mlek
ewlgp eae ,[xeiv d`x] xzid alg ,'`xzii`c' iexw iniptd dcvn¥¤¤¤
mbdpn did welge .dlik`a xzen m`d `aiwr iaxe l`rnyi iax
l`xyi ux` ipa ,laa ipa bdpnn df alga l`xyi ux` ipa ly
exaq laa ipae ,dlik`a xzid alg z` exizde `aiwr iaxk exaq¤¤

.elke`l xeq`y l`rnyi iaxk
lk`e laal l`xyi ux`n jld dpg xa xa daxy zxtqn `xnbd

:xzid alg z` myàúà ék`ayk ±äpç øa øa äaøl`xyi ux`n ¥¤¤¤¦£¨©¨©©©¨
,laalàøzéiàc ìëàiniptd dcivay daiwd alg z` lk` ± ¨©§©§§¨¥¤

,xYid l`xyi ux` ipa ea ebdpy ,xzid alg iexwddéaâì ìeò± ¤¤¥¤§©¥
eiptl eqpkpeäðéæçc ïåék ,àðeä áøc déøa äaøå àáñ àøéeò áø©©¦¨¨¨§©¨§¥§©¨¥¨©£¦§

eäéépéî dééñkmdiptn alg eze` z` dqik mze` d`xyk cin ± ©§¥¦©§
,xeqi` ea ebdp laaa ixdy ,elke`y ede`xi `lydéì eøîàå eúà̈§¨§¥

ééaàì,dpg xa xa dax bdpy dn iia`l extiqe e`a ±eäì øîà §©©¥¨©§
dpg xa xa dax ,iia`éàúeëk eëðéåeLmz` eli`k mkitlk bdp ± ©¦§§¨¥

lirl `ziixaa epipy ixdy ,mizek(:p)mixg`e mixzend mixac'
ax yxite ,'mdipta mxizdl i`yx dz` i` xeqi` mda ebdp

.mizeka wx dxq` `ziixady `cqg
:`xnbd dywnäpç øa øa äaøå,xzid alg z` lk`ydéì úéì± §©¨©©©¨¤¤¥¥

xaeq epi` m`dïðúc àä(.p lirl)mewnl mewnn jledd' ,ïéðúBð ¨¦§©§¦
ì CìäL íB÷nä éøîeçå ,íMî àöiL íB÷nä éøîeç åéìò,'íLoeike ¨¨§¥©¨¤¨¨¦¨§§¥©¨¤¨©§¨

.elke`l `ly mbdpnk bedpl el did laal jldy
eid l`xyi ux` ipiic .oldlck micwdl yi `xnbd uexizl
mikenqd mipiicdy epiide ,epiax dyn cr yi` itn yi` mikenq
ok` ,zeqpw ipic elit` oecl zeyx zexedl ie`xd mkgl mipzep
xyt` i` ux`l uega la` ,l`xyi ux`a `l` dpi` ef dkinq
la` ,zeqpw ipic oecl mileki eid l`xyi ux` ipiic okle ,jenql

.zeqpw ipic oecl elki `l laa ipiic
:`xnbd zvxznéléî éðä ,ééaà øîàbedpl yiy el` mixac ± ¨©©©¥¨¥¦¥

jldyk `l` mpi` myl jldy mewnd ixnegkîa zg` xirìáá ¥¨¤
ìa zxg` xirîe ,ìááa zg` xirì ìàøNé õøàa zxg` xirõøà §¨¤¦¤¤¦§¨¥§¤¤

,ìàøNém` ,xg`d mewnd ipiicl mitetk zg` xir ipa oi`y oeiky ¦§¨¥
o`k yi ,ipyd mewnd ipa ipirl ebdpn z` dpyi cg` mewn oa

,zwelgn yygénð éàjldyk ,sqep ote`a oke ±õøàì ìáaî ¦©¦¦¨¤§¤¤

,ìàøNéyygn l`xyi ux` ipa bdpnn dpyi `ly xnege lw ¦§¨¥
,l`xyi ux` ipiicl mitetk laa ipa ixdy ,zwelgnlìáàjledd £¨

àì ,ìááì ìàøNé õøàî,laa ibdpn ixneg z` eilr mipzep oi` ± ¥¤¤¦§¨¥§¨¤Ÿ
eäì ïðéôéék ïðàc ïåékux` ipal mitetk laa ipa ep`y oeiky ± ¥¨©£©¨§¦©§

,mipyd z` mixarne miycg miycwn l`xyi ux`ay ,l`xyi
ipic oecl mileki md okle ,md mikenq l`xyi ux` ipiic oke
,zeqpw ipic oecl mileki mpi`e ,mikenq mpi` laa ipiice ,zeqpw

okleäééúååk ïðéãáòmibdep laal mi`ad l`xyi ux` ipa ± ¨§¦©§¨©§
,zwelgnl `iai xacdy yyg oi`y ,l`xyi ux`ay mbdpnk

.mbdpn zepyl miaiig mpi`e
xa xa dax ly ebdpn z` ayiil sqep uexiz d`ian `xnbd

:dpgàîéz eléôà ,øîà éMà áøjledd s`yìàøùé õøàî ©©¦¨©£¦¥¨¥¤¤¦§¨¥
ìááì,laa bdpnn zepyl el xeq`éléî éðädf xac ok` ± §¨¤¨¥¦¥

`l` epi` myl jldy mewn ixneg eilr mipzepyïéàc àëéä¥¨§¥
øBæçì Bzòc,oey`xd enewnläpç øa øa äaøåalg z` lk`y ©§©£§©¨©©©¨

,xzidøBæçì Bzòcl`xyi ux`l,äåäbedpl aiigzd `l okle ¤¤©§©££¨
.laa bdpnk

mileki dpg xa xa dax ly eicinlz e` eipa m` dpc `xnbd
ea mibdepy mewna xzid alg z` lek`le ezreny lr jenql¥¤©¤¤

:`xnbd zxne` .xeqi`,éða ,déøáì äpç øa øa äaø déì øîàdz` ¨©¥©¨©©©¨¦§¥§¦
ìëàz àì,xzid alg z`éðôa àì,ipta elit` ±,éðôa àlL àìå ŸŸ©¤¤Ÿ§¨©§Ÿ¤Ÿ§¨©

wxeìëàL ïðçBé éaø úà éúéàøL éðàzid alg z`,xéãkie`x ± £¦¤¨¦¦¤©¦¨¨¤¨©¤¤§©
ïðçBé éaø àeä,ecenile ezxaqn ok wqtyåéìò CBîñìoiaåéðôa ©¦¨¨¦§¨¨§¨¨

eoiaäzà ,åéðôa àlLyBúBà úéàø àì,xzid alg z` lke`àì ¤Ÿ§¨¨©¨Ÿ¨¦¨¤¤Ÿ
ìëàz,xzid alg z`.éðôa àlL ïéa éðôa ïéa Ÿ©¤¤¥§¨©¥¤Ÿ§¨©

oldl `xnbd(a"r)mixeq` 'migitq'y xaeq `aiwr iaxy d`ian
aexk igitqy my x`eane ,xeriad onf xg`l dxezd on dlik`a
iax zrca mi`pz ewlgpe ,migitq x`yk mpi`e dxezd on mixzen
exfb `ly e` ,aexk igitqa mb xeqi` exfb minkg m`d ,`aiwr
oipra dpg xa xa dax ixacy `xnbd d`ian zrk .mixzen mde
zxne` .xzid alga epal ez`xed z` mixzeq ,ef mi`pz zwelgn¤¤

:`xnbddéãécà déãéc àâéìôedpg xa xa dax xn`y el` mixac ± §¦¨¦¥©¦¥
,envr `ed xn`y mixacd z` mixzeqçñ ,äpç øa øa äaø øîàc§¨©©¨©©©¨¨

éaø ïa ïBòîL éaø øçà ézñðëð úçà íòt ,øæòìà ïa ïðçBé éaø éì¦©¦¨¨¤¤§¨¨©©©©¦§©§¦©©©¦¦§¤©¦
,äpébì àéðB÷ì ïa éñBé¥¤¨§¨©¦¨
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ycew zegiyn zecewp
ב. הבבות. שלשת בין הקשר א. במשנתנו: השאלות

פרחי'. בן יהושע – המאמר לבעל הקשר

והביאור:

בין  והאחוה האחדות ענין מבטאים אלו מאמרים שלשה
אדם, לכל מכוונת זו הוראה – רב לך  עשה לחבירו. אדם
זקוק  שהוא לדעת חייב מעם מורם שהוא אדם שגם היינו
לך  וקנה פשוט. ליהודי משתווה הוא ובזה דרך, ומורה לרב
את  דן והוי יהודי. לכל ואהבה בידידות להתנהג יש – חבר
המדרגה. בשפל שנמצא יהודי אפילו – זכות לכף האדם כל

פרחי': בן ליהושע שייכת ההוראות משלשת אחת וכל

ומצינו  נשיא, הי' פרחי' בן יהושע – רב לך עשה
כופתו 1שאמר  אני (לגדולה), לה עלה האומר כל "בתחלה, :

אני  ממנה, לירד לי האומר כל – עתה הארי; לפני ונותנו
– רב" לך "עשה אמר לכן חמין". של קומקום עליו מטיל
ה' אלא גביו על ש"אין לחשוב רשאי אינו נשיא גם

לרב.2אלקיו" זקוק הוא אלא ,

שנינו  – חבר לך חטים 3וקנה אומר: פרחי' בן "יהושע :
לו  אמרו שלהן. אנטליא מפני טמאות, מלאכסנדריא הבאות
וטהורות  פרחי' בן ליהושע טמאות יהא – כן אם חכמים:
באלכסנדריא, דר הי' פרחי' בן יהושע (פירוש: ישראל" לכל
טומאה. לקבל הוכשרו ובזה החטים על מים ליתן נהגו ושם
בלבד, באלכסנדריא טמאות יהיו החכמים: אמרו זה ועל

אחר). במקום ולא

בני  בין האחדות ענין הדגיש פרחי' בן שיהושע נמצא,
תהי' אלכסנדריא שלבני לו ניחא הי' לא שלכן ישראל,

שונה. ההלכה תהי' ישראל ולכל כך, ההלכה

מספרים  רז"ל – זכות לכף האדם כל את דן ,4והוי
פרחי', בן יהושע של תלמידו בתחלה הי' האיש שאותו
חזור  פרחי': בן יהושע לו אמר רעה לתרבות שיצא ולאחר
מספיקין  אין ומחטיא שהחוטא ממך, מקובלני לו: אמר בך!

פרחי' בן יהושע גם הרי לשאול, ויש תשובה. לעשות בידו
מבואר  אלא, בך"? "חזור לו אמר איפוא ומדוע זה, כלל ידע

לעשות 5בתניא  בידו מספיקין "אין שנאמר במקום שגם ,
הכושר  שעת לו להיות ידו מחזיקים שאין "היינו – תשובה"
לך  אין תשובה, ועשה השעה דחק אם אבל תשובה, לעשות
שהי' פרחי', בן יהושע ורבי התשובה". בפני שעומד דבר
בשפל  הנמצא אדם אפילו זכות, לכף האדם כל את דן
"דחק  בבחינת תשובה תלמידו יעשה שאולי חשב המדריגה,

.6השעה"

úeëæ óëì íãàä ìë úà ïã éåäå¤¡¥¨¤¨¨¨¨§©§

כמוך" לרעך "ואהבת בכלל זה הרי א. ולא 7השאלות: ,
לשני  זה מאמר בין הקשר ב. חסידות. מדת של הנהגה
לך  וקנה רב, לך ("עשה זו שבמשנה הקודמים המאמרים

פרחי'. בן יהושע רבי – המאמר לבעל הקשר ג. חבר").

והביאור:

אדם  גם לרבות בא זכות" לכף האדם כל את דן "והוי
שכל  מכיון כי זכות. לימוד שום עליו אין שלכאורה כזה
רבו  לבחון צריכים חבר, לו ולקנות רב לו לעשות חייב אחד
קל  חסרון אפילו והרי בהם. הוא החסרון שמא וחבריו,
גדול  לחסרון להביא עלול ובחבריו, ברבו דדקות, בדקות

התלמיד. אצל

בגמרא  מסופר פרחי' בן יהושע רבי על ש"דחה 8והנה,
יצא  ומזה ידים", בשתי מתלמידיו) (שהי' האיש לאותו
רצוי', היתה שכוונתו ואף לה". והשתחווה לבינה ש"זקף
שיצא. מה מזה יצא בפועל אך למוטב, להחזירו רצה כי
מלמד  הי' שבאם יתכן פרחי', בן יהושע רבי של ולדעתו
היו  לא אולי ובחביריו, ברבו החסרון ותולה זכות עליו

זו  מדה על במיוחד הזהיר ולכן כאלה. .9תוצאות

סע"ב.1.1.1.1. קט, מנחות

כב.2.2.2.2. ד, ויקרא ספרא

ב.3.3.3.3. פ"ג, מכשירין תוספתא

הש"ס.4.4.4.4. בחסרונות – ב קז, סנהדרין

פכ"ה.5.5.5.5.

השומעים6.6.6.6. רשימת פי על – תשמ"א בהעלותך ש"פ משיחת
בלבד.

עמיתך,7.7.7.7. תשפוט בצדק א: ל, שבועות וראה יח. יט, קדושים
דבר, עושה חבירך אתה רואה (אם זכות לכף חבירך את דן הוי
ואל לזכות הכריעו זכות, ולצד עבירה לצד להכריעו יכול שאתה

רש"י). בעבירה, תחשדהו
הש"ס.8.8.8.8. בחסרונות – ב קז, סנהדרין
בלבד.9.9.9.9. השומעים רשימת פי על – תשכ"ח פינחס ש"פ משיחת
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éäìà ýåýé úárBú:àeä Eñáàöné-ék «£©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−«¦«¦¨¥³
éørL ãçàa Eaø÷áéäìà ýåýé-øLà Eïúð E §¦§§Æ§©©´§¨¤½£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥´

éðéra òøä-úà äNré øLà äMà-Bà Léà Cì̈®¦´«¦À̈£¤̧©«£¤¯¤¨©²§¥¥¬
éäìà-ýåýé:Búéøa øárì Eâãáriå Cìiå §Ÿ̈«¡Ÿ¤−©«£¬Ÿ§¦«©¥À¤©©«£ŸÆ

ìå íäì eçzLiå íéøçà íéäìàBà | LîM ¡Ÿ¦´£¥¦½©¦§©−¨¤®§©¤´¤´
:éúéeö-àì øLà íéîMä àáö-ìëì Bà çøiì©¨¥À©²§¨§¨¬©¨©−¦£¤¬«Ÿ¦¦«¦

ãúîà äpäå áèéä zLøãå zrîLå Eì-ãbäå§ª©§−§¨¨®§¨§¨«©§¨´¥¥½§¦¥³¡¤Æ
:ìàøNéa úàfä äárBzä äúNrð øácä ïBëð̈´©¨½̈¤«¤§¨²©«¥¨¬©−Ÿ§¦§¨¥«

ääMàä-úà Bà àeää Léàä-úà úàöBäå§«¥¨´¤¨¦´©¿Á¤¨«¦¨̧
-ìà äfä òøä øácä-úà eNr øLà àåää©¦¹£¤´Â¨Â¤©¨¨̧¨©³©¤Æ¤

éørLízì÷ñe äMàä-úà Bà Léàä-úà E §¨¤½¤¨¦¾−¤¨«¦¨®§©§¨¬
:eúîå íéðáàaåìL Bà íéãr íéðL | ét-ìräL ¨«£¨¦−¨¥«©¦´§©¦́¥¦À²§¨¬

:ãçà ãr ét-ìr úîeé àì únä úîeé íéãr¥¦−©´©¥®´Ÿ©½©¦−¥¬¤¨«
æãéå Búéîäì äðLàøá Ba-äéäz íéãrä ãé©´¨«¥¦º¦«§¤³¨¦«Ÿ¨Æ©«£¦½§©¬

:Eaøwî òøä zøráe äðøçàa írä-ìkôçék ¨¨−̈¨©«£Ÿ®̈¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¤«¦´
ïéc-ïéa íãì | íc-ïéa ètLnì øáã Enî àìté¦¨¥Á¦§¸¨¹̈©¦§À̈¥«¨¸§¹̈¥«¦´

éørLa úáéø éøác òâðì òâð ïéáe ïéãìzî÷å E §¦À¥¬¤̧©Æ¨¤½©¦§¥¬¦−Ÿ¦§¨¤®§©§¨´
éäìà ýåýé øçáé øLà íB÷nä-ìà úéìrå:Ba E §¨¦½¨¤©̧¨½£¤¬¦§©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−«

èøLà èôMä-ìàå íiåìä íéðäkä-ìà úàáe¨À̈¤©«Ÿ£¦Æ©«§¦¦½§¤©̧Ÿ¥½£¤¬
øác úà Eì eãébäå zLøãå íää íéîia äéäé¦«§¤−©¨¦´¨¥®§¨«©§¨Æ§¦¦´§½¥−§©¬

:ètLnäéEì eãébé øLà øácä ét-ìr úéNrå ©¦§¨«§¨¦À¨©¦³©¨¨Æ£¤´©¦´§½
zøîLå ýåýé øçáé øLà àeää íB÷nä-ïî¦©¨´©½£¤−¦§©´§Ÿ̈®§¨«©§¨´

:EeøBé øLà ìëk úBNrì(ìàøùé)àéäøBzä ét-ìr ©«£½§−Ÿ£¤¬«©¦̧©¹̈
Eì eøîàé-øLà ètLnä-ìrå EeøBé øLà£¤´À§©©¦§¨²£¤«Ÿ§¬§−
ïéîé Eì eãébé-øLà øácä-ïî øeñú àì äNrz©«£¤®´Ÿ¨À¦©¨¨²£¤©¦¬§−¨¦¬

:ìàîNeáéé-øLà Léàäåézìáì ïBãæá äNr §«Ÿ§¨¦º£¤©«£¤´§¨À§¦§¦̧
ì ãîòä ïäkä-ìà rîLýåýé-úà íL úøL §³Ÿ©¤©Ÿ¥Æ¨«Ÿ¥º§¨³¤¨Æ¤§Ÿ̈´

éäìààeää Léàä úîe èôMä-ìà Bà E ¡Ÿ¤½−¤©Ÿ¥®¥Æ¨¦´©½
:ìàøNiî òøä zøráeâéeòîLé írä-ìëå ¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¨¥«§¨¨−̈¦§§´

:ãBr ïeãéæé àìå eàøéåñ §¦®̈§¬Ÿ§¦−«
ã ycew zegiyn zecewp ã(289 'nr hl zegiy ihewl)

EÈ˜Ï‡ '‰ ÌÚ ‰È‰z ÌÈÓz»ƒƒ¿∆ƒ¡…∆
הּזקן רּבנּו ג)ּפרׁש מה, נצבים תורה הוי'(לקוטי "ּכׁשּיהיה : ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

ּתמים  ּתהיה אזי הּמצֹות, ידי על ּדהינּו ,אלקי להיֹות ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַַָָֹנמׁש

אחת, מצוה חּסר אם מהּֿׁשאיןּֿכן הּנפׁש. אברי ּבכל ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָוׁשלם

הּנפׁש אברי ׁשלמּות ּכי אבר, מחּסר נעׂשה הרי ּבּה, ּפגם ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻאֹו

חּיּות  הן ׁשהן הּמצֹות, ׁשהן ּדמלּכא', 'אברין ּבהמׁשכת ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּתלּוי

ּפי  על והּוא וחּיּות". קּיּום להם אין ּובלעדן הּנפׁש, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָאברי

א. קסו, זח"ג – ּדאֹורייתא ְְְִַָָָנׁשמתא

éðùãééäìà ýåýé øLà õøàä-ìà àáú-ékïúð E ¦«¨´Ÿ¤¨À̈¤£¤̧§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧ÆŸ¥´
éìr äîéNà zøîàå da äzáLéå dzLøéå Cì̈½¦«¦§−̈§¨©´§¨®̈§¨«©§À̈¨¦³¨¨©Æ

:éúáéáñ øLà íéBbä-ìëk CìîåèíéNz íBN ¤½¤§¨©¦−£¤¬§¦«Ÿ¨«´¨¦³
éìréäìà ýåýé øçáé øLà Cìî Eáøwî Ba E ¨¤̧Æ¤½¤£¤¬¦§©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−®¦¤´¤
éçàéìr íéNz Eéìr úúì ìëeú àì Cìî EE ©¤À¨¦³¨¤̧Æ¤½¤´Ÿ©À¨¥³¨¤̧Æ

éçà-àì øLà éøëð Léà:àeä Eæè-àì ÷ø ¦´¨§¦½£¤¬«Ÿ¨¦−«©»«Ÿ
äîéøöî írä-úà áéLé-àìå íéñeñ Bl-äaøé©§¤´¦¼§«Ÿ¨¦³¤¨¨Æ¦§©½§¨
ïeôñú àì íëì øîà ýåýéå ñeñ úBaøä ïrîì§©−©©§´®©«Ÿ̈Æ¨©´¨¤½´Ÿ«Ÿ¦À

ì:ãBr äfä Cøca áeLæéíéLð Bl-äaøé àìå ¨²©¤¬¤©¤−«§³Ÿ©§¤Æ¨¦½
:ãàî Bl-äaøé àì áäæå óñëå Bááì øeñé àìå§¬Ÿ¨−§¨®§¤´¤§¨½̈¬Ÿ©§¤−§«Ÿ

çéBì áúëå Bzëìîî àqk ìr BzáLë äéäå§¨¨´§¦§½©−¦¥´©§©§®§¨̧©¹
éðôlî øôñ-ìr úàfä äøBzä äðLî-úà¤¦§¥̧©¨³©ŸÆ©¥½¤¦¦§¥−

:íiåìä íéðäkäèééîé-ìk Bá àø÷å Bnr äúéäå ©«Ÿ£¦¬©«§¦¦«§¨«§¨´¦½§¨¬¨−¨§¥´
åéäìà ýåýé-úà äàøéì ãîìé ïrîì åéiç©®̈§©´©¦§©À§¦§¨Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ½̈

ì-úàå úàfä äøBzä éøác-ìk-úà øîL Â¦§ÂŸ¤¨¦§¥º©¨¬©²Ÿ§¤

iying ,iriax ,iyily - gi - mihtey - xeaiva d`ixwl yneg

:íúNrì älàä íéwçäëBááì-íeø ézìáì ©«ª¦¬¨¥−¤©«£¨«§¦§¦³«§¨Æ
îìåàîNe ïéîé äåönä-ïî øeñ ézìáìe åéçà ¥«¤½̈§¦§¦²¬¦©¦§−̈¨¦´§®Ÿ

éøàé ïrîìåéðáe àeä Bzëìîî-ìr íéîé C §©Á©Á©«£¦¸¨¦¯©©§©§²¬¨−̈
:ìàøNé áø÷añ §¤¬¤¦§¨¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(azknn .447 'nr ck zegiy ihewl)

EÈ˜Ï‡ '‰ ÌÚ ‰È‰z ÌÈÓz»ƒƒ¿∆ƒ¡…∆
ואל  .אלקי ה' עם ּתהיה ּתמים הּכתּוב, ּדּבר מלא ְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹמקרא

לחׁשב  ענינֹו זהּו ׁשּלא ּופׁשיטא חזיֹונֹות. ּבעניני ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹיתענין

ׁשל עם ‰ÌMחׁשּבֹונֹו ה' הנהגת להיֹות צריכה ׁשּלדעּתֹו , ְֶֶ«≈ְְְְְִִִֶַַַָָ

ּבתמיהה: ולהיֹות ,ּכ ּבאפן ּפלֹוני ועם ּכ ּבאפן ְְְְְְְְִִִִִִֶֶָָָֹֹּפלֹוני

הּוא! ּבׂשכלֹו ׁשהחליט ּכפי ׁשּלא היא ׁשההנהגה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹהיּתכן

ּתֹורה, ּבתלמּוד לנּצלֹו יכֹול זה על ׁשּנֹותן רגע ׁשּכל ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָּובפרט

ּכּלם. ּכנגד ְִֶֶֶָֻׁשהיא

éùéìùçéàèáL-ìk íiåìä íéðäkì äéäé-àìŸÂ¦«§¤Â©«Ÿ£¦̧©«§¦¦¹¨¥¯¤
Búìçðå ýåýé éMà ìàøNé-ír äìçðå ÷ìç éåì¥¦²¥¬¤§©«£−̈¦¦§¨¥®¦¥¯§Ÿ̈²§©«£¨−

:ïeìëàéáýåýé åéçà áø÷a Bl-äéäé-àì äìçðå «Ÿ¥«§©«£¨¬Ÿ¦«§¤−§¤´¤¤¨®§Ÿ̈Æ
:Bì-øac øLàk Búìçð àeäñâäéäé äæå ´©«£¨½©«£¤−¦¤«§¤¿¦«§¤Á

çáfä éçáæ úàî írä úàî íéðäkä ètLî¦§©̧©«Ÿ£¦¹¥¥´¨À̈¥¥²«Ÿ§¥¬©¤−©
íééçläå røfä ïäkì ïúðå äN-íà øBL-íà¦´¦¤®§¨©Æ©Ÿ¥½©§¬Ÿ©§©§¨©−¦

:äáwäåãðâc úéLàøEøäöéå ELøéz E §©¥¨«¥¦̧§¨«§¹¦«§´§¦§¨¤À
ðàö æb úéLàøå:Bì-ïzz Eäýåýé øça Bá ék §¥¦²¥¬«Ÿ§−¦¤«¦´À¨©²§Ÿ̈¬

éäìàéèáL-ìkî Eì ãîrì Eýåýé-íLa úøL ¡Ÿ¤−¦¨§¨¤®©«£¸Ÿ§¨¥¯§¥«§Ÿ̈²
:íéîiä-ìk åéðáe àeäñ ¬¨−̈¨©¨¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(vx 'nr f ycew zexb`)

EÈ˜Ï‡ '‰ ÌÚ ‰È‰z ÌÈÓz»ƒƒ¿∆ƒ¡…∆
זה. מּדר ּכל ׁשחלמּת. החלֹום ּדבר על ּכֹותב ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָהּנ

ׁשּבאנׁשים  ּבּספרים, וכּמבאר ּבחלֹומֹות. מּנח להיֹות ְְְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָָָֹֻּתפסיק

לחלֹום  ּגם הּנה והּמצוה, הּתֹורה ּפי על הם חּייהם ּפרטי ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָׁשּכל

להם  ׁשּיׁש ּדֹורנּו, ּבאנׁשי ואּלּו לבּטלה, ואינֹו מׁשמעּות ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָיׁש

חלֹום  רק זה הרי ּבטלֹות, ּומחׁשבֹות ּבטלים ּדּבּורים ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָהרּבה

עצמ את ּתכניס אל הּפעם: עֹוד חֹוזר הּנני לא. ותּו ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַֹּבלבד

חלֹומֹות. אֹודֹות ֲֲַֹלחׁשב

éòéáøåéørL ãçàî éålä àáé-éëåìàøNé-ìkî E §¦«¨¸Ÿ©¥¦¹¥«©©³§¨¤¸Æ¦¨¦§¨¥½
-ìà BLôð úeà-ìëa àáe íL øb àeä-øLà£¤−¨´®̈¨Æ§¨©©´©§½¤

:ýåýé øçáé-øLà íB÷näæýåýé íLa úøLå ©¨−£¤¦§©¬§Ÿ̈«§¥¥¾§¥−§Ÿ̈´
éðôì íL íéãîrä íiåìä åéçà-ìëk åéäìà¡Ÿ¨®§¨¤¨Æ©«§¦¦½¨«Ÿ§¦¬−̈¦§¥¬

:ýåýéçåéøkîî ãáì eìëàé ÷ìçk ÷ìç §Ÿ̈«¥¬¤§¥−¤Ÿ¥®§©¬¦§¨−̈
úBáàä-ìr:ñèõøàä-ìà àa äzà ék ©¨«¨«¦³©¨Æ¨´¤¨½̈¤

éäìà ýåýé-øLàúBNrì ãîìú-àì Cì ïúð E £¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥´¨®«Ÿ¦§©´©«£½
:íää íéBbä úárBúkéøéárî Eá àöné-àì §«£−Ÿ©¦¬¨¥««Ÿ¦¨¥´§½©«£¦¬

Lçðîe ïðBòî íéîñ÷ íñ÷ Làa Bzáe-Bða§«¦−¨¥®Ÿ¥´§¨¦½§¥¬§©¥−
:óMëîeàéLøãå éðòcéå áBà ìàLå øáç øáçå §©¥«§Ÿ¥−¨®¤§Ÿ¥¬Æ§¦§Ÿ¦½§Ÿ¥−

:íéúnä-ìàáéälà äNò-ìk ýåýé úárBú-ék ¤©¥¦«¦«£©¬§Ÿ̈−¨´Ÿ¥¥®¤
éäìà ýåýé älàä úárBzä ììâáeLéøBî E ¦§©Æ©«¥´Ÿ¨¥½¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦¬

éðtî íúBà:Eâééäìà ýåýé ír äéäz íéîz:E −̈¦¨¤«¨¦´¦«§¤½¦−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(ctw 'nr ai ycew zexb`)

EÈ˜Ï‡ '‰ ÌÚ ‰È‰z ÌÈÓz»ƒƒ¿∆ƒ¡…∆

הּיד  חכמת ּדבר על ּכֹותב ּובֹו סגּלֹות ספר ראה אׁשר ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻּכֹותב

הרי  סגּלֹות, ּבספר ּדוקא רצֹונֹו ואם זֹו, מּדר ּכל הּנה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָֻכּו'.

ויׁשנּה הּקדֹוׁשה, ּתֹורתנּו והיא ּומנּוסה, ּבדּוקה סגּלה ְְְְְְְְִֵֶֶַָָָָָָָֻיׁשנּה

אׁשר  ,יתּבר חכמתֹו והיא ּומנּוסה, ּבדּוקה חכמה ּכן ְְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָּגם

נפלא. ּוביחּוד הּתֹורה, לּמּוד ידי על עּמּה להתאחד ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָיכֹולים

אֹומרים ויׁש ,אלקי ה' עם ּתהיה ּתמים נאמר (רמב"ן)ּוכבר ְְְְֱֱִִִִֵֶֶֶַָָֹ

עׂשה. מצות ְֲִֵֶַׁשהּוא

,éòéáø
éùéîçãéíúBà LøBé äzà øLà älàä íéBbä | ék¦´©¦´¨¥À¤£¤³©¨Æ¥´½̈

ïë àì äzàå eòîLé íéîñ÷-ìàå íéððrî-ìà¤§«Ÿ§¦¬§¤«Ÿ§¦−¦§¨®§©¾̈´Ÿ¥½
éäìà ýåýé Eì ïúð:Eåèàéáðéçàî EaøwîE ¨¬©§−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«¨¦̧¦¦§§³¥«©¤̧Æ

éäìà ýåýé Eì íé÷é éðîk:ïerîLz åéìà E ¨½Ÿ¦¨¦¬§−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®¥−̈¦§¨«
æèéäìà ýåýé írî zìàL-øLà ìëkáøça E §¸Ÿ£¤¨©¹§¨¥¦̧§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ§Ÿ¥½

ì óñà àì øîàì ìäwä íBéaìB÷-úà rîL §¬©¨−̈¥®Ÿ´ŸŸ¥À¦§¸Ÿ©Æ¤Æ
-àì úàfä äìãbä Làä-úàå éäìà ýåýé§Ÿ̈´¡Ÿ½̈§¤¨¥̧©§Ÿ¨¬©²Ÿ«Ÿ

:úeîà àìå ãBò äàøàæééìà ýåýé øîàiå ¤§¤¬−§¬Ÿ¨«©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¥¨®
:eøac øLà eáéèéäçéáøwî íäì íé÷à àéáð ¥¦−£¤¬¦¥«¨¦̧¨¦¬¨¤²¦¤¬¤

íäéìà øaãå åéôa éøáã ézúðå EBîk íäéçà£¥¤−¨®§¨«©¦³§¨©Æ§¦½§¦¤´£¥¤½
:epeöà øLà-ìk úàèéøLà Léàä äéäå ¥−¨£¤¬£©¤«§¨À̈¨¦Æ£¤³

éëðà éîLa øaãé øLà éøác-ìà òîLé-àì«Ÿ¦§©Æ¤§¨©½£¤¬§©¥−¦§¦®¨«Ÿ¦−
:Bnrî Løãàëøaãì ãéæé øLà àéápä Cà ¤§¬¥«¦«©´©¨¦¿£¤´¨¦Á§©¥̧

øLàå øaãì åéúéeö-àì øLà úà éîLa øác̈¹̈¦§¦À¥´£¤³«Ÿ¦¦¦Æ§©¥½©«£¤´
:àeää àéápä úîe íéøçà íéäìà íLa øaãé§©¥½§¥−¡Ÿ¦´£¥¦®¥−©¨¦¬©«

àëøácä-úà òãð äëéà Eááìa øîàú éëå§¦¬Ÿ©−¦§¨¤®¥¨Æ¥©´¤©¨½̈



קני ipy ,oey`x - fi ,fh - mihtey zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
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ïéc-ïéa íãì | íc-ïéa ètLnì øáã Enî àìté¦¨¥Á¦§¸¨¹̈©¦§À̈¥«¨¸§¹̈¥«¦´

éørLa úáéø éøác òâðì òâð ïéáe ïéãìzî÷å E §¦À¥¬¤̧©Æ¨¤½©¦§¥¬¦−Ÿ¦§¨¤®§©§¨´
éäìà ýåýé øçáé øLà íB÷nä-ìà úéìrå:Ba E §¨¦½¨¤©̧¨½£¤¬¦§©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−«

èøLà èôMä-ìàå íiåìä íéðäkä-ìà úàáe¨À̈¤©«Ÿ£¦Æ©«§¦¦½§¤©̧Ÿ¥½£¤¬
øác úà Eì eãébäå zLøãå íää íéîia äéäé¦«§¤−©¨¦´¨¥®§¨«©§¨Æ§¦¦´§½¥−§©¬

:ètLnäéEì eãébé øLà øácä ét-ìr úéNrå ©¦§¨«§¨¦À¨©¦³©¨¨Æ£¤´©¦´§½
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:ìàîNeáéé-øLà Léàäåézìáì ïBãæá äNr §«Ÿ§¨¦º£¤©«£¤´§¨À§¦§¦̧
ì ãîòä ïäkä-ìà rîLýåýé-úà íL úøL §³Ÿ©¤©Ÿ¥Æ¨«Ÿ¥º§¨³¤¨Æ¤§Ÿ̈´

éäìààeää Léàä úîe èôMä-ìà Bà E ¡Ÿ¤½−¤©Ÿ¥®¥Æ¨¦´©½
:ìàøNiî òøä zøráeâéeòîLé írä-ìëå ¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¨¥«§¨¨−̈¦§§´

:ãBr ïeãéæé àìå eàøéåñ §¦®̈§¬Ÿ§¦−«
ã ycew zegiyn zecewp ã(289 'nr hl zegiy ihewl)

EÈ˜Ï‡ '‰ ÌÚ ‰È‰z ÌÈÓz»ƒƒ¿∆ƒ¡…∆
הּזקן רּבנּו ג)ּפרׁש מה, נצבים תורה הוי'(לקוטי "ּכׁשּיהיה : ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

ּתמים  ּתהיה אזי הּמצֹות, ידי על ּדהינּו ,אלקי להיֹות ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַַָָֹנמׁש

אחת, מצוה חּסר אם מהּֿׁשאיןּֿכן הּנפׁש. אברי ּבכל ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָוׁשלם

הּנפׁש אברי ׁשלמּות ּכי אבר, מחּסר נעׂשה הרי ּבּה, ּפגם ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻאֹו

חּיּות  הן ׁשהן הּמצֹות, ׁשהן ּדמלּכא', 'אברין ּבהמׁשכת ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּתלּוי

ּפי  על והּוא וחּיּות". קּיּום להם אין ּובלעדן הּנפׁש, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָאברי

א. קסו, זח"ג – ּדאֹורייתא ְְְִַָָָנׁשמתא

éðùãééäìà ýåýé øLà õøàä-ìà àáú-ékïúð E ¦«¨´Ÿ¤¨À̈¤£¤̧§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧ÆŸ¥´
éìr äîéNà zøîàå da äzáLéå dzLøéå Cì̈½¦«¦§−̈§¨©´§¨®̈§¨«©§À̈¨¦³¨¨©Æ

:éúáéáñ øLà íéBbä-ìëk CìîåèíéNz íBN ¤½¤§¨©¦−£¤¬§¦«Ÿ¨«´¨¦³
éìréäìà ýåýé øçáé øLà Cìî Eáøwî Ba E ¨¤̧Æ¤½¤£¤¬¦§©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−®¦¤´¤
éçàéìr íéNz Eéìr úúì ìëeú àì Cìî EE ©¤À¨¦³¨¤̧Æ¤½¤´Ÿ©À¨¥³¨¤̧Æ

éçà-àì øLà éøëð Léà:àeä Eæè-àì ÷ø ¦´¨§¦½£¤¬«Ÿ¨¦−«©»«Ÿ
äîéøöî írä-úà áéLé-àìå íéñeñ Bl-äaøé©§¤´¦¼§«Ÿ¨¦³¤¨¨Æ¦§©½§¨
ïeôñú àì íëì øîà ýåýéå ñeñ úBaøä ïrîì§©−©©§´®©«Ÿ̈Æ¨©´¨¤½´Ÿ«Ÿ¦À

ì:ãBr äfä Cøca áeLæéíéLð Bl-äaøé àìå ¨²©¤¬¤©¤−«§³Ÿ©§¤Æ¨¦½
:ãàî Bl-äaøé àì áäæå óñëå Bááì øeñé àìå§¬Ÿ¨−§¨®§¤´¤§¨½̈¬Ÿ©§¤−§«Ÿ

çéBì áúëå Bzëìîî àqk ìr BzáLë äéäå§¨¨´§¦§½©−¦¥´©§©§®§¨̧©¹
éðôlî øôñ-ìr úàfä äøBzä äðLî-úà¤¦§¥̧©¨³©ŸÆ©¥½¤¦¦§¥−

:íiåìä íéðäkäèééîé-ìk Bá àø÷å Bnr äúéäå ©«Ÿ£¦¬©«§¦¦«§¨«§¨´¦½§¨¬¨−¨§¥´
åéäìà ýåýé-úà äàøéì ãîìé ïrîì åéiç©®̈§©´©¦§©À§¦§¨Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ½̈

ì-úàå úàfä äøBzä éøác-ìk-úà øîL Â¦§ÂŸ¤¨¦§¥º©¨¬©²Ÿ§¤

iying ,iriax ,iyily - gi - mihtey - xeaiva d`ixwl yneg

:íúNrì älàä íéwçäëBááì-íeø ézìáì ©«ª¦¬¨¥−¤©«£¨«§¦§¦³«§¨Æ
îìåàîNe ïéîé äåönä-ïî øeñ ézìáìe åéçà ¥«¤½̈§¦§¦²¬¦©¦§−̈¨¦´§®Ÿ

éøàé ïrîìåéðáe àeä Bzëìîî-ìr íéîé C §©Á©Á©«£¦¸¨¦¯©©§©§²¬¨−̈
:ìàøNé áø÷añ §¤¬¤¦§¨¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(azknn .447 'nr ck zegiy ihewl)

EÈ˜Ï‡ '‰ ÌÚ ‰È‰z ÌÈÓz»ƒƒ¿∆ƒ¡…∆
ואל  .אלקי ה' עם ּתהיה ּתמים הּכתּוב, ּדּבר מלא ְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹמקרא

לחׁשב  ענינֹו זהּו ׁשּלא ּופׁשיטא חזיֹונֹות. ּבעניני ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹיתענין

ׁשל עם ‰ÌMחׁשּבֹונֹו ה' הנהגת להיֹות צריכה ׁשּלדעּתֹו , ְֶֶ«≈ְְְְְִִִֶַַַָָ

ּבתמיהה: ולהיֹות ,ּכ ּבאפן ּפלֹוני ועם ּכ ּבאפן ְְְְְְְְִִִִִִֶֶָָָֹֹּפלֹוני

הּוא! ּבׂשכלֹו ׁשהחליט ּכפי ׁשּלא היא ׁשההנהגה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹהיּתכן

ּתֹורה, ּבתלמּוד לנּצלֹו יכֹול זה על ׁשּנֹותן רגע ׁשּכל ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָּובפרט

ּכּלם. ּכנגד ְִֶֶֶָֻׁשהיא

éùéìùçéàèáL-ìk íiåìä íéðäkì äéäé-àìŸÂ¦«§¤Â©«Ÿ£¦̧©«§¦¦¹¨¥¯¤
Búìçðå ýåýé éMà ìàøNé-ír äìçðå ÷ìç éåì¥¦²¥¬¤§©«£−̈¦¦§¨¥®¦¥¯§Ÿ̈²§©«£¨−

:ïeìëàéáýåýé åéçà áø÷a Bl-äéäé-àì äìçðå «Ÿ¥«§©«£¨¬Ÿ¦«§¤−§¤´¤¤¨®§Ÿ̈Æ
:Bì-øac øLàk Búìçð àeäñâäéäé äæå ´©«£¨½©«£¤−¦¤«§¤¿¦«§¤Á

çáfä éçáæ úàî írä úàî íéðäkä ètLî¦§©̧©«Ÿ£¦¹¥¥´¨À̈¥¥²«Ÿ§¥¬©¤−©
íééçläå røfä ïäkì ïúðå äN-íà øBL-íà¦´¦¤®§¨©Æ©Ÿ¥½©§¬Ÿ©§©§¨©−¦

:äáwäåãðâc úéLàøEøäöéå ELøéz E §©¥¨«¥¦̧§¨«§¹¦«§´§¦§¨¤À
ðàö æb úéLàøå:Bì-ïzz Eäýåýé øça Bá ék §¥¦²¥¬«Ÿ§−¦¤«¦´À¨©²§Ÿ̈¬

éäìàéèáL-ìkî Eì ãîrì Eýåýé-íLa úøL ¡Ÿ¤−¦¨§¨¤®©«£¸Ÿ§¨¥¯§¥«§Ÿ̈²
:íéîiä-ìk åéðáe àeäñ ¬¨−̈¨©¨¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(vx 'nr f ycew zexb`)

EÈ˜Ï‡ '‰ ÌÚ ‰È‰z ÌÈÓz»ƒƒ¿∆ƒ¡…∆
זה. מּדר ּכל ׁשחלמּת. החלֹום ּדבר על ּכֹותב ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָהּנ

ׁשּבאנׁשים  ּבּספרים, וכּמבאר ּבחלֹומֹות. מּנח להיֹות ְְְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָָָֹֻּתפסיק

לחלֹום  ּגם הּנה והּמצוה, הּתֹורה ּפי על הם חּייהם ּפרטי ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָׁשּכל

להם  ׁשּיׁש ּדֹורנּו, ּבאנׁשי ואּלּו לבּטלה, ואינֹו מׁשמעּות ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָיׁש

חלֹום  רק זה הרי ּבטלֹות, ּומחׁשבֹות ּבטלים ּדּבּורים ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָהרּבה

עצמ את ּתכניס אל הּפעם: עֹוד חֹוזר הּנני לא. ותּו ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַֹּבלבד

חלֹומֹות. אֹודֹות ֲֲַֹלחׁשב

éòéáøåéørL ãçàî éålä àáé-éëåìàøNé-ìkî E §¦«¨¸Ÿ©¥¦¹¥«©©³§¨¤¸Æ¦¨¦§¨¥½
-ìà BLôð úeà-ìëa àáe íL øb àeä-øLà£¤−¨´®̈¨Æ§¨©©´©§½¤

:ýåýé øçáé-øLà íB÷näæýåýé íLa úøLå ©¨−£¤¦§©¬§Ÿ̈«§¥¥¾§¥−§Ÿ̈´
éðôì íL íéãîrä íiåìä åéçà-ìëk åéäìà¡Ÿ¨®§¨¤¨Æ©«§¦¦½¨«Ÿ§¦¬−̈¦§¥¬

:ýåýéçåéøkîî ãáì eìëàé ÷ìçk ÷ìç §Ÿ̈«¥¬¤§¥−¤Ÿ¥®§©¬¦§¨−̈
úBáàä-ìr:ñèõøàä-ìà àa äzà ék ©¨«¨«¦³©¨Æ¨´¤¨½̈¤

éäìà ýåýé-øLàúBNrì ãîìú-àì Cì ïúð E £¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥´¨®«Ÿ¦§©´©«£½
:íää íéBbä úárBúkéøéárî Eá àöné-àì §«£−Ÿ©¦¬¨¥««Ÿ¦¨¥´§½©«£¦¬

Lçðîe ïðBòî íéîñ÷ íñ÷ Làa Bzáe-Bða§«¦−¨¥®Ÿ¥´§¨¦½§¥¬§©¥−
:óMëîeàéLøãå éðòcéå áBà ìàLå øáç øáçå §©¥«§Ÿ¥−¨®¤§Ÿ¥¬Æ§¦§Ÿ¦½§Ÿ¥−

:íéúnä-ìàáéälà äNò-ìk ýåýé úárBú-ék ¤©¥¦«¦«£©¬§Ÿ̈−¨´Ÿ¥¥®¤
éäìà ýåýé älàä úárBzä ììâáeLéøBî E ¦§©Æ©«¥´Ÿ¨¥½¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦¬

éðtî íúBà:Eâééäìà ýåýé ír äéäz íéîz:E −̈¦¨¤«¨¦´¦«§¤½¦−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(ctw 'nr ai ycew zexb`)

EÈ˜Ï‡ '‰ ÌÚ ‰È‰z ÌÈÓz»ƒƒ¿∆ƒ¡…∆

הּיד  חכמת ּדבר על ּכֹותב ּובֹו סגּלֹות ספר ראה אׁשר ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻּכֹותב

הרי  סגּלֹות, ּבספר ּדוקא רצֹונֹו ואם זֹו, מּדר ּכל הּנה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָֻכּו'.

ויׁשנּה הּקדֹוׁשה, ּתֹורתנּו והיא ּומנּוסה, ּבדּוקה סגּלה ְְְְְְְְִֵֶֶַָָָָָָָֻיׁשנּה

אׁשר  ,יתּבר חכמתֹו והיא ּומנּוסה, ּבדּוקה חכמה ּכן ְְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָּגם

נפלא. ּוביחּוד הּתֹורה, לּמּוד ידי על עּמּה להתאחד ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָיכֹולים

אֹומרים ויׁש ,אלקי ה' עם ּתהיה ּתמים נאמר (רמב"ן)ּוכבר ְְְְֱֱִִִִֵֶֶֶַָָֹ

עׂשה. מצות ְֲִֵֶַׁשהּוא

,éòéáø
éùéîçãéíúBà LøBé äzà øLà älàä íéBbä | ék¦´©¦´¨¥À¤£¤³©¨Æ¥´½̈

ïë àì äzàå eòîLé íéîñ÷-ìàå íéððrî-ìà¤§«Ÿ§¦¬§¤«Ÿ§¦−¦§¨®§©¾̈´Ÿ¥½
éäìà ýåýé Eì ïúð:Eåèàéáðéçàî EaøwîE ¨¬©§−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«¨¦̧¦¦§§³¥«©¤̧Æ

éäìà ýåýé Eì íé÷é éðîk:ïerîLz åéìà E ¨½Ÿ¦¨¦¬§−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®¥−̈¦§¨«
æèéäìà ýåýé írî zìàL-øLà ìëkáøça E §¸Ÿ£¤¨©¹§¨¥¦̧§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ§Ÿ¥½

ì óñà àì øîàì ìäwä íBéaìB÷-úà rîL §¬©¨−̈¥®Ÿ´ŸŸ¥À¦§¸Ÿ©Æ¤Æ
-àì úàfä äìãbä Làä-úàå éäìà ýåýé§Ÿ̈´¡Ÿ½̈§¤¨¥̧©§Ÿ¨¬©²Ÿ«Ÿ

:úeîà àìå ãBò äàøàæééìà ýåýé øîàiå ¤§¤¬−§¬Ÿ¨«©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¥¨®
:eøac øLà eáéèéäçéáøwî íäì íé÷à àéáð ¥¦−£¤¬¦¥«¨¦̧¨¦¬¨¤²¦¤¬¤

íäéìà øaãå åéôa éøáã ézúðå EBîk íäéçà£¥¤−¨®§¨«©¦³§¨©Æ§¦½§¦¤´£¥¤½
:epeöà øLà-ìk úàèéøLà Léàä äéäå ¥−¨£¤¬£©¤«§¨À̈¨¦Æ£¤³

éëðà éîLa øaãé øLà éøác-ìà òîLé-àì«Ÿ¦§©Æ¤§¨©½£¤¬§©¥−¦§¦®¨«Ÿ¦−
:Bnrî Løãàëøaãì ãéæé øLà àéápä Cà ¤§¬¥«¦«©´©¨¦¿£¤´¨¦Á§©¥̧

øLàå øaãì åéúéeö-àì øLà úà éîLa øác̈¹̈¦§¦À¥´£¤³«Ÿ¦¦¦Æ§©¥½©«£¤´
:àeää àéápä úîe íéøçà íéäìà íLa øaãé§©¥½§¥−¡Ÿ¦´£¥¦®¥−©¨¦¬©«

àëøácä-úà òãð äëéà Eááìa øîàú éëå§¦¬Ÿ©−¦§¨¤®¥¨Æ¥©´¤©¨½̈



iyiyקנב - k ,hi - mihtey - xeaiva d`ixwl yneg

:ýåýé Bøaã-àì øLàáëàéápä øaãé øLà £¤¬«Ÿ¦§−§Ÿ̈«£¤Á§©¥̧©¨¦¹
àeä àáé àìå øácä äéäé-àìå ýåýé íLa§¥´§Ÿ̈À§Ÿ¦«§¤³©¨¨Æ§´Ÿ¨½Ÿ´
àéápä Bøac ïBãæa ýåýé Bøaã-àì øLà øácä©¨½̈£¤¬«Ÿ¦§−§Ÿ̈®§¨Æ¦§´©¨¦½

:epnî øeâú àìñèéàýåýé úéøëé-ék ¬Ÿ¨−¦¤«¦«©§¦º§Ÿ̈³
éäìàéäìà ýåýé øLà íéBbä-úà EEì ïúð E ¡Ÿ¤̧Æ¤©¦½£¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−

:íäézááe íäéørá záLéå ízLøéå íöøà-úà¤©§®̈¦«¦§¾̈§¨«©§¨¬§¨«¥¤−§¨«¥¤«
áøLà Eöøà CBúa Cì ìécáz íéør LBìL̈¬¨¦−©§¦´¨®§´©§§½£¤Æ

éäìà ýåýé:dzLøì Eì ïúð EâCøcä Eì ïéëz §Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−§¦§¨«¨¦´§»©¤¼¤¼
lLåýåýé Eìéçðé øLà Eöøà ìeáb-úà zL §¦©§¨Æ¤§´©§§½£¤¬©§¦«§−§Ÿ̈´

éäìà:çöø-ìk änL ñeðì äéäå Eãøác äæå ¡Ÿ¤®§¨¾̈¨¬−̈¨¨Ÿ¥«©§¤Æ§©´
-úà äké øLà éçå änL ñeðé-øLà çöøä̈«Ÿ¥½©£¤¨¬−̈¨¨¨®£¤̧©¤³¤
ìîzî Bì àðN-àì àeäå úrã-éìáa eärø¥¥̧Æ¦§¦©½©§²«Ÿ¥¬−¦§¬Ÿ

ìL:íLäáèçì øriá eärø-úà àáé øLàå ¦§«Ÿ©«£¤Á¨¸Ÿ¤¥¥¬©©»©»©§´Ÿ
ìLðå õrä úøëì ïæøbá Bãé äçcðå íéör¥¦¼§¦§¨̧¨³©©§¤Æ¦§´Ÿ¨¥½§¨©³

öîe õrä-ïî ìæøaäñeðé àeä úîå eärø-úà à ©©§¤Æ¦¨¥½¨¨¬¤¥¥−¨¥®À¨²
:éçå älàä-íéørä úçà-ìàåìàb ócøé-ït ¤©©¬¤«¨¦«¨¥−¤¨¨«¤¦§ŸÁŸ¥̧

BâéOäå Bááì íçé ék çöøä éøçà ícä©¹̈©«£¥´¨«Ÿ¥À©¦´¥©»§¨¼§¦¦²
-ètLî ïéà Bìå Lôð eäkäå Cøcä äaøé-ék¦«¦§¤¬©¤−¤§¦¨´®̈¤§Æ¥´¦§©

ìL ìBîzî Bì àeä àðN àì ék úåî:íBL ½̈¤Â¦´Ÿ¥¬²−¦§¬¦§«
æìL øîàì Eeöî éëðà ïk-ìrìécáz íéør L ©¥²¨«Ÿ¦¬§©§−¥®Ÿ¨¬¨¦−©§¦¬

:Cìçéäìà ýåýé áéçøé-íàåEìáb-úà E ¨«§¦©§¦º§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¤§ª´§½
éúáàì òaLð øLàkõøàä-ìk-úà Eì ïúðå E ©«£¤¬¦§©−©«£Ÿ¤®§¨³©§Æ¤¨¨½̈¤

éúáàì úúì øac øLà:Eè-ìk-úà øîLú-ék £¤¬¦¤−¨¥¬©«£Ÿ¤«¦«¦§ŸÁ¤¨
íBiä Eeöî éëðà øLà dúNrì úàfä äåönä©¦§¨̧©¹Ÿ©«£À̈£¤̧¨«Ÿ¦´§©§»©¼

éäìà ýåýé-úà äáäàì-ìk åéëøãa úëììå E §©«£º̈¤§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²§¨¤¬¤¦§¨−̈¨
ìL ãBò Eì zôñéå íéîiäìMä ìr íéør LL ©¨¦®§¨«©§¨Æ§¬Æ¨´¨¦½©−©¨¬

:älàäéøLà Eöøà áø÷a é÷ð íc CôMé àìå ¨¥«¤§³Ÿ¦¨¥Æ©´¨¦½§¤´¤©§§½£¤Æ
éäìà ýåýééìr äéäå äìçð Eì ïúð EE §Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−©«£¨®§¨¨¬¨¤−

:íéîcôàéáøàå eärøì àðN Léà äéäé-éëå ¨¦«§¦¦«§¤¬¦Æ¥´§¥¥½§¨³©
úçà-ìà ñðå úîå Lôð eäkäå åéìr í÷å BìÆ§¨´¨½̈§¦¨¬¤−¤¨¥®§¾̈¤©©−

:ìàä íéøräáéBúà eç÷ìå Bøér éð÷æ eçìLå ¤«¨¦¬¨¥«§¨«§Æ¦§¥´¦½§¨«§¬Ÿ−
:úîå ícä ìàb ãéa Búà eðúðå íMîâé-àì ¦¨®§¨«§´ŸÀ§©²Ÿ¥¬©−̈¨¥««Ÿ

ðér ñBçúEìàøNiî é÷pä-íã zøráe åéìr ¨¬¥«§−¨¨®¦«©§¨¯©©¨¦²¦¦§¨¥−
Cì áBèå:ñ §¬¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(fiw 'nr c ycew zexb`)

EÈ˜Ï‡ '‰ ÌÚ ‰È‰z ÌÈÓz»ƒƒ¿∆ƒ¡…∆
הּפנים, ּבצּורת הּיֹודעים אנׁשים קמיעֹות, ּדבר על ְְְְֲִִִִֵַַַַַָָחֹוׁשב

וכּו' מלקֹות נֹותני עתידֹות, מּגידי הּכתב, ּובצּורת הּידים ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָּבקּוי

ׁשל  ׁשליחּותֹו למּלאות קצּוב ימים מסּפר נּתן אחד לכל ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָֹוכּו'.

ׁשאינם  ּבענינים ׁשּמבּלים ויֹום ׁשעה וכל דין, ּבעלמא ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָהּקּב"ה

לקֹולי  ואם ׁשליחּותֹו. ּבמּלּוי חּסרֹון ּכן ּגם זה הרי ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָׁשּלֹו

והּקֹוסמים  המנחׁשים העתידֹות מּגידי ּכל את יעזב ְְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַַָָֹיׁשמע,

הּנ"ל. ְַַוכּו'

éùéùãéíéðLàø eìáb øLà Erø ìeáb âéqú àì³Ÿ©¦Æ§´¥«£½£¤¬¨«§−¦«Ÿ¦®
éäìà ýåýé øLà õøàa ìçðz øLà EúìçðaE §©«£¨«§Æ£¤´¦§©½¨¾̈¤£¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½

:dzLøì Eì ïúðñåèLéàa ãçà ãr íe÷é-àì Ÿ¥¬§−§¦§¨««Ÿ¨Á¥̧¤¹̈§¦À
àèçé øLà àèç-ìëa úàhç-ìëìe ïår-ìëì§¨¨ŸÆ§¨©½̈§¨¥−§£¤´¤«¡¨®

ìL ét-ìr Bà íéãr éðL | ét-ìríe÷é íéãr-äL ©¦´§¥´¥¦À²©¦¬§¨«¥¦−¨¬
:øácæè:äøñ Ba úBðrì Léàa ñîç-ãr íe÷é-ék ¨¨«¦«¨¬¥«¨−̈§¦®©«£¬−¨¨«

æééðôì áéøä íäì-øLà íéLðàä-éðL eãîrå§¨«§¯§¥¨«£¨¦²£¤¨¤¬¨¦−¦§¥´
íéîia eéäé øLà íéèôMäå íéðäkä éðôì ýåýé§Ÿ̈®¦§¥³©«Ÿ£¦Æ§©´Ÿ§¦½£¤¬¦«§−©¨¦¬

:íääçéø÷L-ãr äpäå áèéä íéèôMä eLøãå ¨¥«§¨«§¬©«Ÿ§¦−¥¥®§¦¥³¥«¤̧¤Æ
:åéçàá äðr ø÷L ãräèéøLàk Bì íúéNrå ¨¥½¤−¤¨¨¬§¨¦«©«£¦´¤½©«£¤¬

:Eaøwî òøä zøráe åéçàì úBNrì íîæ̈©−©«£´§¨¦®¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¤«
ëúBNrì eôñé-àìå eàøéå eòîLé íéøàLpäå§©¦§¨¦−¦§§´§¦®̈§«ŸŸ¦̧©«£¹

:Eaø÷a äfä òøä øáck ãBòàëðér ñBçú àìåE À©¨¨¬¨¨²©¤−§¦§¤«§¬Ÿ¨−¥¤®
ìâø ãéa ãé ïLa ïL ïéra ïér Lôða Lôð¤´¤§¤À¤©³¦§©̧¦Æ¥´§¥½¨¬§−̈¤¬¤

:ìâøañëàEáéà-ìr äîçìnì àöú-ék §¨«¤¦«¥¥̧©¦§¨¹̈©«Ÿ§¤À
íäî àøéú àì Enî áø ír áëøå ñeñ úéàøå§¨¦¹¨³¨¤̧¤Æ©µ©´¦§½¬Ÿ¦−̈¥¤®

éäìà ýåýé-ékíéøöî õøàî Eìrnä Cnr E: ¦«§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¦½̈©©«©§−¥¤¬¤¦§¨«¦
áøaãå ïäkä Lbðå äîçìnä-ìà íëáø÷k äéäå§¨¾̈§¨«¨§¤−¤©¦§¨®̈§¦©¬©Ÿ¥−§¦¤¬

:írä-ìàâízà ìàøNé òîL íäìà øîàå ¤¨¨«§¨©³£¥¤Æ§©´¦§¨¥½©¤̧
Cøé-ìà íëéáéà-ìr äîçìnì íBiä íéáø÷§¥¦¬©²©¦§¨−̈©«Ÿ§¥¤®©¥©´
eöørz-ìàå eætçz-ìàå eàøéz-ìà íëááì§©§¤À©¦«§¯§©©§§²§©©«©§−

:íäéðtîãýåýé ékíënr Cìää íëéäìà ¦§¥¤«¦µ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½©«Ÿ¥−¦¨¤®
:íëúà réLBäì íëéáéà-ír íëì íçläì§¦¨¥¬¨¤²¦«Ÿ§¥¤−§¦¬©¤§¤«

iriay - `k - mihtey - xeaiva d`ixwl yneg

äLéàä-éî øîàì írä-ìà íéøèMä eøaãå§¦§´©«Ÿ§¦»¤¨¨´¥Ÿ¼¦«¨¦º
áLéå Cìé Bëðç àìå Lãç-úéá äða øLà£¤̧¨¨³©«¦¨¨Æ§´Ÿ£¨½¥¥−§¨´Ÿ
:epëðçé øçà Léàå äîçìna úeîé-ït Búéáì§¥®¤¨Æ©¦§¨½̈§¦¬©¥−©§§¤«

åCìé Bìlç àìå íøk òèð øLà Léàä-éîe¦«¨¦º£¤̧¨©¬¤̧¤Æ§´Ÿ¦§½¥¥−
øçà Léàå äîçìna úeîé-ït Búéáì áLéå§¨´Ÿ§¥®¤¨Æ©¦§¨½̈§¦¬©¥−

:epìlçéæàìå äMà Nøà øLà Léàä-éîe §©§¤«¦«¨¦º£¤̧¥©³¦¨Æ§´Ÿ
äîçìna úeîé-ït Búéáì áLéå Cìé dç÷ì§¨½̈¥¥−§¨´Ÿ§¥®¤¨Æ©¦§¨½̈

:äpçwé øçà Léàåçøaãì íéøèMä eôñéå §¦¬©¥−¦¨¤«¨§¨«§´©«Ÿ§¦»§©¥´
áálä Cøå àøiä Léàä-éî eøîàå írä-ìà¤¨¨¼§¨«§À¦«¨¦³©¨¥Æ§©´©¥½̈

áLéå Cìéåéçà ááì-úà ñné àìå Búéáì ¥¥−§¨´Ÿ§¥®§¬Ÿ¦©²¤§©¬¤−̈
:Bááìkèírä-ìà øaãì íéøèMä úlëk äéäå ¦§¨«§¨¨²§©¬Ÿ©«Ÿ§¦−§©¥´¤¨¨®

a úBàáö éøN eã÷ôe:írä Làøñ ¨«§²¨¥¬§¨−§¬Ÿ¨¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(azknn 285 'nr cl zegiy ihewl)

EÈ˜Ï‡ '‰ ÌÚ ‰È‰z ÌÈÓz»ƒƒ¿∆ƒ¡…∆

(ּגם  ּתֹורה אמרה מארעֹות. לתאריכי ּפרּוׁש – ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָֹלׁשאלתּה

הּׁשם  ּובוּדאי .אלקי ה' עם ּתהיה ּתמים הֹוראה): ְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָֹמּלׁשֹון

זמן  לבזּבז ּכדאי ולא ּבעּתֹו. יפה הּכל הּכתּוב) (ּבלׁשֹון ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָֹֹעֹוׂשה

וקּיּום  הּיהדּות להפצת רק אם ּכי הּנ"ל, על ּפרּוׁש ְֲֲִִִִֵַַַַַַַַָחּפּוׂש

ְִֶָמצֹותיה.

éòéáùéúàø÷å äéìr íçläì øér-ìà áø÷ú-ék¦«¦§©´¤¦½§¦¨¥−¨¤®¨§¨¨¬¨
ì äéìà:íBìLàéðrz íBìL-íà äéäåäçúôe E ¥¤−¨§¨«§¨¨Æ¦¨´©«©§½¨«§−̈

ñîì Eì eéäé dá-àöîpä írä-ìk äéäå Cì̈®§¨º̈¨¨¨´©¦§¨À̈¦«§¬§²¨©−
:EeãáråáéEnr äúNrå Cnr íéìLú àì-íàå ©«£¨«§¦³Ÿ©§¦Æ¦½̈§¨«§¨¬¦§−

:äéìr zøöå äîçìîâééäìà ýåýé dðúðeEãéa E ¦§¨¨®§©§−̈¨¤«¨§¨¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§¨¤®
:áøç-éôì døeëæ-ìk-úà úékäåãéíéLpä ÷ø §¦¦¨¬¤¨§−̈§¦¨«¤©´Â©¨¦Â

-ìk øérá äéäé øLà ìëå äîäaäå óhäå§©©̧§©§¥¹̈§ŸÁ£¤̧¦«§¤¬¨¦²¨
éáéà ììL-úà zìëàå Cì æáz dììLøLà E §¨−̈¨´Ÿ¨®§¨«©§¨Æ¤§©´«Ÿ§¤½£¤¬

éäìà ýåýé ïúð:Cì Eåèíéørä-ìëì äNrz ïk ¨©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨«¥³©«£¤Æ§¨¤´¨¦½
-íéBbä éørî-àì øLà ãàî Enî ú÷çøä̈«§Ÿ¬Ÿ¦§−§®Ÿ£¤²Ÿ¥«¨¥¬©¦«

:äpä älàäæèøLà älàä íénrä éørî ÷ø ¨¥−¤¥«¨©À¥«¨¥³¨«©¦Æ¨¥½¤£¤Æ
éäìà ýåýé-ìk äiçú àì äìçð Eì ïúð E §Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−©«£¨®¬Ÿ§©¤−¨

:äîLðæééøîàäå ézçä íîéøçz íøçä-ék §¨¨«¦©«£¥´©«£¦¥À©«¦¦³§¨«¡Ÿ¦Æ
ýåýé Eeö øLàk éñeáéäå éeçä éføtäå éðrðkä©§©«£¦´§©§¦¦½©«¦¦−§©§¦®©«£¤¬¦§−§Ÿ̈¬

éäìà:Eçéíëúà eãnìé-àì øLà ïrîì ¡Ÿ¤«§©À©£¤̧«Ÿ§©§³¤§¤Æ
íäéäìàì eNr øLà íúárBz ìëk úBNrì©«£½§ŸÆ«£Ÿ½̈£¤¬¨−¥«Ÿ¥¤®

:íëéäìà ýåýéì íúàèçåñèé-ìà øeöú-ék ©«£¨¤−©«Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«¦«¨´¤
-àì dNôúì äéìr íçläì íéaø íéîé øér¦Á¨¦̧©¦¹§¦¨¥¯¨¤´¨§¨§À̈«Ÿ

r-úà úéçLúepnî ék ïæøb åéìr çcðì dö ©§¦³¤¥¨Æ¦§³Ÿ©¨¨Æ©§¤½¦µ¦¤´
äãOä õr íãàä ék úøëú àì Búàå ìëàúŸ¥½§Ÿ−´Ÿ¦§®Ÿ¦³¨«¨¨Æ¥´©¨¤½

éðtî àáì:øBöna Eëék òãz-øLà õr ÷ø ¨¬Ÿ¦¨¤−©¨«©º¥´£¤¥©À¦´
úéðáe zøëå úéçLú Búà àeä ìëàî õr-àìŸ¥³©«£¨Æ½Ÿ¬©§¦−§¨¨®¨¨¦´¨
äîçìî Enr äNò àåä-øLà øérä-ìr øBöî̈À©¨¦Æ£¤¦ÆŸ¨¯¦§²¦§¨−̈

:dzãø ãrôàëàäîãàa ììç àöné-ék ©¬¦§¨«¦«¦¨¥´¨À̈©«£¨¨Æ
éäìà ýåýé øLàäãOa ìôð dzLøì Eì ïúð E £¤Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹Ÿ¥³§Æ§¦§½̈Ÿ¥−©¨¤®

:eäkä éî òãBð àìáéð÷æ eàöéåéèôLå EE ¬Ÿ©−¦¬¦¨«§¨«§¬§¥¤−§«Ÿ§¤®
:ììçä úáéáñ øLà íéørä-ìà eããîeâäéäå ¨«§Æ¤¤´¨¦½£¤−§¦¬Ÿ¤«¨¨«§¨¨´

øérä éð÷æ eç÷ìå ììçä-ìà äáøwä øérä̈¦½©§Ÿ−̈¤¤«¨®̈§¨«§¿¦§¥Á¨¦̧
øLà da ãar-àì øLà ø÷a úìâr àåää©¦¹¤§©´¨À̈£¤³«Ÿª©Æ½̈£¤¬

:ìra äëLî-àìãàåää øérä éð÷æ eãøBäå Ÿ¨«§−̈§«Ÿ§¦¿¦§¥Á¨¦̧©¦³
Ba ãáré-àì øLà ïúéà ìçð-ìà äìârä-úà¤¨«¤§¨Æ¤©´©¥½̈£¤²Ÿ¥«¨¥¬−
:ìçpa äìârä-úà íL-eôørå røfé àìå§¬Ÿ¦¨¥®©§¨«§¨¬¤¨«¤§−̈©¨«©

äýåýé øça íá ék éåì éða íéðäkä eLbðå§¦§´©«Ÿ£¦»§¥´¥¦¼¦´À̈¨©º§Ÿ̈³
éäìàì Eíäét-ìrå ýåýé íLa Cøáìe BúøL ¡Ÿ¤̧Æ§¨´§½§¨¥−§¥´§Ÿ̈®§©¦¤¬

:òâð-ìëå áéø-ìk äéäéåàåää øérä éð÷æ ìëå ¦«§¤−¨¦¬§¨¨«©§ÀŸ¦§¥Æ¨¦´©¦½
-ìr íäéãé-úà eöçøé ììçä-ìà íéáøwä©§Ÿ¦−¤¤«¨¨®¦§£Æ¤§¥¤½©

:ìçpá äôeørä äìâräæàì eðéãé eøîàå eðrå ¨«¤§−̈¨«£¨¬©¨«©§¨−§¨«§®¨¥À³Ÿ
áéúëäëôùéø÷àì eðéðérå äfä ícä-úà eëôL Æ¨«§Æ¤©¨´©¤½§¥¥−¬Ÿ

:eàøçåýé úéãt-øLà ìàøNé Enrì øtký ¨«©¥Á§©§Æ¦§¨¥³£¤¨¦¸¨Æ§Ÿ̈½
øtkðå ìàøNé Enr áø÷a é÷ð íc ïzz-ìàå§©¦¥Æ¨´¨¦½§¤−¤©§´¦§¨¥®§¦©¥¬

:ícä íäìèEaøwî é÷pä ícä øráz äzàå ¨¤−©¨«§©À̈§©¥²©¨¬©¨¦−¦¦§¤®
:ýåýé éðéra øLiä äNrú-ékqqq ¦©«£¤¬©¨−̈§¥¥¬§Ÿ̈«

ã ycew zegiyn zecewp ã(azknn 303 'nr hl zegiy ihewl)

EÈ˜Ï‡ '‰ ÌÚ ‰È‰z ÌÈÓz»ƒƒ¿∆ƒ¡…∆

ּתמים  נאמר הרי ּפלֹוני. אצל עתידֹות הלׁשאֹול – ְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָלׁשאלתֹו

חלק ּבׁשלחןֿערּו והּובא ,אלקי ה' עם ÚcŒ‰¯BÈ‰ּתהיה ְְְְֱִִֵֶֶֶָָָֹֻ∆≈»

ֲַָָלהלכה.



קנג iyiy - k ,hi - mihtey - xeaiva d`ixwl yneg

:ýåýé Bøaã-àì øLàáëàéápä øaãé øLà £¤¬«Ÿ¦§−§Ÿ̈«£¤Á§©¥̧©¨¦¹
àeä àáé àìå øácä äéäé-àìå ýåýé íLa§¥´§Ÿ̈À§Ÿ¦«§¤³©¨¨Æ§´Ÿ¨½Ÿ´
àéápä Bøac ïBãæa ýåýé Bøaã-àì øLà øácä©¨½̈£¤¬«Ÿ¦§−§Ÿ̈®§¨Æ¦§´©¨¦½

:epnî øeâú àìñèéàýåýé úéøëé-ék ¬Ÿ¨−¦¤«¦«©§¦º§Ÿ̈³
éäìàéäìà ýåýé øLà íéBbä-úà EEì ïúð E ¡Ÿ¤̧Æ¤©¦½£¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−

:íäézááe íäéørá záLéå ízLøéå íöøà-úà¤©§®̈¦«¦§¾̈§¨«©§¨¬§¨«¥¤−§¨«¥¤«
áøLà Eöøà CBúa Cì ìécáz íéør LBìL̈¬¨¦−©§¦´¨®§´©§§½£¤Æ

éäìà ýåýé:dzLøì Eì ïúð EâCøcä Eì ïéëz §Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−§¦§¨«¨¦´§»©¤¼¤¼
lLåýåýé Eìéçðé øLà Eöøà ìeáb-úà zL §¦©§¨Æ¤§´©§§½£¤¬©§¦«§−§Ÿ̈´

éäìà:çöø-ìk änL ñeðì äéäå Eãøác äæå ¡Ÿ¤®§¨¾̈¨¬−̈¨¨Ÿ¥«©§¤Æ§©´
-úà äké øLà éçå änL ñeðé-øLà çöøä̈«Ÿ¥½©£¤¨¬−̈¨¨¨®£¤̧©¤³¤
ìîzî Bì àðN-àì àeäå úrã-éìáa eärø¥¥̧Æ¦§¦©½©§²«Ÿ¥¬−¦§¬Ÿ

ìL:íLäáèçì øriá eärø-úà àáé øLàå ¦§«Ÿ©«£¤Á¨¸Ÿ¤¥¥¬©©»©»©§´Ÿ
ìLðå õrä úøëì ïæøbá Bãé äçcðå íéör¥¦¼§¦§¨̧¨³©©§¤Æ¦§´Ÿ¨¥½§¨©³

öîe õrä-ïî ìæøaäñeðé àeä úîå eärø-úà à ©©§¤Æ¦¨¥½¨¨¬¤¥¥−¨¥®À¨²
:éçå älàä-íéørä úçà-ìàåìàb ócøé-ït ¤©©¬¤«¨¦«¨¥−¤¨¨«¤¦§ŸÁŸ¥̧

BâéOäå Bááì íçé ék çöøä éøçà ícä©¹̈©«£¥´¨«Ÿ¥À©¦´¥©»§¨¼§¦¦²
-ètLî ïéà Bìå Lôð eäkäå Cøcä äaøé-ék¦«¦§¤¬©¤−¤§¦¨´®̈¤§Æ¥´¦§©

ìL ìBîzî Bì àeä àðN àì ék úåî:íBL ½̈¤Â¦´Ÿ¥¬²−¦§¬¦§«
æìL øîàì Eeöî éëðà ïk-ìrìécáz íéør L ©¥²¨«Ÿ¦¬§©§−¥®Ÿ¨¬¨¦−©§¦¬

:Cìçéäìà ýåýé áéçøé-íàåEìáb-úà E ¨«§¦©§¦º§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¤§ª´§½
éúáàì òaLð øLàkõøàä-ìk-úà Eì ïúðå E ©«£¤¬¦§©−©«£Ÿ¤®§¨³©§Æ¤¨¨½̈¤

éúáàì úúì øac øLà:Eè-ìk-úà øîLú-ék £¤¬¦¤−¨¥¬©«£Ÿ¤«¦«¦§ŸÁ¤¨
íBiä Eeöî éëðà øLà dúNrì úàfä äåönä©¦§¨̧©¹Ÿ©«£À̈£¤̧¨«Ÿ¦´§©§»©¼

éäìà ýåýé-úà äáäàì-ìk åéëøãa úëììå E §©«£º̈¤§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²§¨¤¬¤¦§¨−̈¨
ìL ãBò Eì zôñéå íéîiäìMä ìr íéør LL ©¨¦®§¨«©§¨Æ§¬Æ¨´¨¦½©−©¨¬

:älàäéøLà Eöøà áø÷a é÷ð íc CôMé àìå ¨¥«¤§³Ÿ¦¨¥Æ©´¨¦½§¤´¤©§§½£¤Æ
éäìà ýåýééìr äéäå äìçð Eì ïúð EE §Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−©«£¨®§¨¨¬¨¤−

:íéîcôàéáøàå eärøì àðN Léà äéäé-éëå ¨¦«§¦¦«§¤¬¦Æ¥´§¥¥½§¨³©
úçà-ìà ñðå úîå Lôð eäkäå åéìr í÷å BìÆ§¨´¨½̈§¦¨¬¤−¤¨¥®§¾̈¤©©−

:ìàä íéøräáéBúà eç÷ìå Bøér éð÷æ eçìLå ¤«¨¦¬¨¥«§¨«§Æ¦§¥´¦½§¨«§¬Ÿ−
:úîå ícä ìàb ãéa Búà eðúðå íMîâé-àì ¦¨®§¨«§´ŸÀ§©²Ÿ¥¬©−̈¨¥««Ÿ

ðér ñBçúEìàøNiî é÷pä-íã zøráe åéìr ¨¬¥«§−¨¨®¦«©§¨¯©©¨¦²¦¦§¨¥−
Cì áBèå:ñ §¬¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(fiw 'nr c ycew zexb`)

EÈ˜Ï‡ '‰ ÌÚ ‰È‰z ÌÈÓz»ƒƒ¿∆ƒ¡…∆
הּפנים, ּבצּורת הּיֹודעים אנׁשים קמיעֹות, ּדבר על ְְְְֲִִִִֵַַַַַָָחֹוׁשב

וכּו' מלקֹות נֹותני עתידֹות, מּגידי הּכתב, ּובצּורת הּידים ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָּבקּוי

ׁשל  ׁשליחּותֹו למּלאות קצּוב ימים מסּפר נּתן אחד לכל ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָֹוכּו'.

ׁשאינם  ּבענינים ׁשּמבּלים ויֹום ׁשעה וכל דין, ּבעלמא ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָהּקּב"ה

לקֹולי  ואם ׁשליחּותֹו. ּבמּלּוי חּסרֹון ּכן ּגם זה הרי ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָׁשּלֹו

והּקֹוסמים  המנחׁשים העתידֹות מּגידי ּכל את יעזב ְְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַַָָֹיׁשמע,

הּנ"ל. ְַַוכּו'

éùéùãéíéðLàø eìáb øLà Erø ìeáb âéqú àì³Ÿ©¦Æ§´¥«£½£¤¬¨«§−¦«Ÿ¦®
éäìà ýåýé øLà õøàa ìçðz øLà EúìçðaE §©«£¨«§Æ£¤´¦§©½¨¾̈¤£¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½

:dzLøì Eì ïúðñåèLéàa ãçà ãr íe÷é-àì Ÿ¥¬§−§¦§¨««Ÿ¨Á¥̧¤¹̈§¦À
àèçé øLà àèç-ìëa úàhç-ìëìe ïår-ìëì§¨¨ŸÆ§¨©½̈§¨¥−§£¤´¤«¡¨®

ìL ét-ìr Bà íéãr éðL | ét-ìríe÷é íéãr-äL ©¦´§¥´¥¦À²©¦¬§¨«¥¦−¨¬
:øácæè:äøñ Ba úBðrì Léàa ñîç-ãr íe÷é-ék ¨¨«¦«¨¬¥«¨−̈§¦®©«£¬−¨¨«

æééðôì áéøä íäì-øLà íéLðàä-éðL eãîrå§¨«§¯§¥¨«£¨¦²£¤¨¤¬¨¦−¦§¥´
íéîia eéäé øLà íéèôMäå íéðäkä éðôì ýåýé§Ÿ̈®¦§¥³©«Ÿ£¦Æ§©´Ÿ§¦½£¤¬¦«§−©¨¦¬

:íääçéø÷L-ãr äpäå áèéä íéèôMä eLøãå ¨¥«§¨«§¬©«Ÿ§¦−¥¥®§¦¥³¥«¤̧¤Æ
:åéçàá äðr ø÷L ãräèéøLàk Bì íúéNrå ¨¥½¤−¤¨¨¬§¨¦«©«£¦´¤½©«£¤¬

:Eaøwî òøä zøráe åéçàì úBNrì íîæ̈©−©«£´§¨¦®¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¤«
ëúBNrì eôñé-àìå eàøéå eòîLé íéøàLpäå§©¦§¨¦−¦§§´§¦®̈§«ŸŸ¦̧©«£¹

:Eaø÷a äfä òøä øáck ãBòàëðér ñBçú àìåE À©¨¨¬¨¨²©¤−§¦§¤«§¬Ÿ¨−¥¤®
ìâø ãéa ãé ïLa ïL ïéra ïér Lôða Lôð¤´¤§¤À¤©³¦§©̧¦Æ¥´§¥½¨¬§−̈¤¬¤

:ìâøañëàEáéà-ìr äîçìnì àöú-ék §¨«¤¦«¥¥̧©¦§¨¹̈©«Ÿ§¤À
íäî àøéú àì Enî áø ír áëøå ñeñ úéàøå§¨¦¹¨³¨¤̧¤Æ©µ©´¦§½¬Ÿ¦−̈¥¤®

éäìà ýåýé-ékíéøöî õøàî Eìrnä Cnr E: ¦«§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¦½̈©©«©§−¥¤¬¤¦§¨«¦
áøaãå ïäkä Lbðå äîçìnä-ìà íëáø÷k äéäå§¨¾̈§¨«¨§¤−¤©¦§¨®̈§¦©¬©Ÿ¥−§¦¤¬

:írä-ìàâízà ìàøNé òîL íäìà øîàå ¤¨¨«§¨©³£¥¤Æ§©´¦§¨¥½©¤̧
Cøé-ìà íëéáéà-ìr äîçìnì íBiä íéáø÷§¥¦¬©²©¦§¨−̈©«Ÿ§¥¤®©¥©´
eöørz-ìàå eætçz-ìàå eàøéz-ìà íëááì§©§¤À©¦«§¯§©©§§²§©©«©§−

:íäéðtîãýåýé ékíënr Cìää íëéäìà ¦§¥¤«¦µ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½©«Ÿ¥−¦¨¤®
:íëúà réLBäì íëéáéà-ír íëì íçläì§¦¨¥¬¨¤²¦«Ÿ§¥¤−§¦¬©¤§¤«

iriay - `k - mihtey - xeaiva d`ixwl yneg

äLéàä-éî øîàì írä-ìà íéøèMä eøaãå§¦§´©«Ÿ§¦»¤¨¨´¥Ÿ¼¦«¨¦º
áLéå Cìé Bëðç àìå Lãç-úéá äða øLà£¤̧¨¨³©«¦¨¨Æ§´Ÿ£¨½¥¥−§¨´Ÿ
:epëðçé øçà Léàå äîçìna úeîé-ït Búéáì§¥®¤¨Æ©¦§¨½̈§¦¬©¥−©§§¤«

åCìé Bìlç àìå íøk òèð øLà Léàä-éîe¦«¨¦º£¤̧¨©¬¤̧¤Æ§´Ÿ¦§½¥¥−
øçà Léàå äîçìna úeîé-ït Búéáì áLéå§¨´Ÿ§¥®¤¨Æ©¦§¨½̈§¦¬©¥−

:epìlçéæàìå äMà Nøà øLà Léàä-éîe §©§¤«¦«¨¦º£¤̧¥©³¦¨Æ§´Ÿ
äîçìna úeîé-ït Búéáì áLéå Cìé dç÷ì§¨½̈¥¥−§¨´Ÿ§¥®¤¨Æ©¦§¨½̈

:äpçwé øçà Léàåçøaãì íéøèMä eôñéå §¦¬©¥−¦¨¤«¨§¨«§´©«Ÿ§¦»§©¥´
áálä Cøå àøiä Léàä-éî eøîàå írä-ìà¤¨¨¼§¨«§À¦«¨¦³©¨¥Æ§©´©¥½̈

áLéå Cìéåéçà ááì-úà ñné àìå Búéáì ¥¥−§¨´Ÿ§¥®§¬Ÿ¦©²¤§©¬¤−̈
:Bááìkèírä-ìà øaãì íéøèMä úlëk äéäå ¦§¨«§¨¨²§©¬Ÿ©«Ÿ§¦−§©¥´¤¨¨®

a úBàáö éøN eã÷ôe:írä Làøñ ¨«§²¨¥¬§¨−§¬Ÿ¨¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(azknn 285 'nr cl zegiy ihewl)

EÈ˜Ï‡ '‰ ÌÚ ‰È‰z ÌÈÓz»ƒƒ¿∆ƒ¡…∆

(ּגם  ּתֹורה אמרה מארעֹות. לתאריכי ּפרּוׁש – ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָֹלׁשאלתּה

הּׁשם  ּובוּדאי .אלקי ה' עם ּתהיה ּתמים הֹוראה): ְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָֹמּלׁשֹון

זמן  לבזּבז ּכדאי ולא ּבעּתֹו. יפה הּכל הּכתּוב) (ּבלׁשֹון ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָֹֹעֹוׂשה

וקּיּום  הּיהדּות להפצת רק אם ּכי הּנ"ל, על ּפרּוׁש ְֲֲִִִִֵַַַַַַַַָחּפּוׂש

ְִֶָמצֹותיה.

éòéáùéúàø÷å äéìr íçläì øér-ìà áø÷ú-ék¦«¦§©´¤¦½§¦¨¥−¨¤®¨§¨¨¬¨
ì äéìà:íBìLàéðrz íBìL-íà äéäåäçúôe E ¥¤−¨§¨«§¨¨Æ¦¨´©«©§½¨«§−̈

ñîì Eì eéäé dá-àöîpä írä-ìk äéäå Cì̈®§¨º̈¨¨¨´©¦§¨À̈¦«§¬§²¨©−
:EeãáråáéEnr äúNrå Cnr íéìLú àì-íàå ©«£¨«§¦³Ÿ©§¦Æ¦½̈§¨«§¨¬¦§−

:äéìr zøöå äîçìîâééäìà ýåýé dðúðeEãéa E ¦§¨¨®§©§−̈¨¤«¨§¨¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§¨¤®
:áøç-éôì døeëæ-ìk-úà úékäåãéíéLpä ÷ø §¦¦¨¬¤¨§−̈§¦¨«¤©´Â©¨¦Â

-ìk øérá äéäé øLà ìëå äîäaäå óhäå§©©̧§©§¥¹̈§ŸÁ£¤̧¦«§¤¬¨¦²¨
éáéà ììL-úà zìëàå Cì æáz dììLøLà E §¨−̈¨´Ÿ¨®§¨«©§¨Æ¤§©´«Ÿ§¤½£¤¬

éäìà ýåýé ïúð:Cì Eåèíéørä-ìëì äNrz ïk ¨©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨«¥³©«£¤Æ§¨¤´¨¦½
-íéBbä éørî-àì øLà ãàî Enî ú÷çøä̈«§Ÿ¬Ÿ¦§−§®Ÿ£¤²Ÿ¥«¨¥¬©¦«

:äpä älàäæèøLà älàä íénrä éørî ÷ø ¨¥−¤¥«¨©À¥«¨¥³¨«©¦Æ¨¥½¤£¤Æ
éäìà ýåýé-ìk äiçú àì äìçð Eì ïúð E §Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−©«£¨®¬Ÿ§©¤−¨

:äîLðæééøîàäå ézçä íîéøçz íøçä-ék §¨¨«¦©«£¥´©«£¦¥À©«¦¦³§¨«¡Ÿ¦Æ
ýåýé Eeö øLàk éñeáéäå éeçä éføtäå éðrðkä©§©«£¦´§©§¦¦½©«¦¦−§©§¦®©«£¤¬¦§−§Ÿ̈¬

éäìà:Eçéíëúà eãnìé-àì øLà ïrîì ¡Ÿ¤«§©À©£¤̧«Ÿ§©§³¤§¤Æ
íäéäìàì eNr øLà íúárBz ìëk úBNrì©«£½§ŸÆ«£Ÿ½̈£¤¬¨−¥«Ÿ¥¤®

:íëéäìà ýåýéì íúàèçåñèé-ìà øeöú-ék ©«£¨¤−©«Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«¦«¨´¤
-àì dNôúì äéìr íçläì íéaø íéîé øér¦Á¨¦̧©¦¹§¦¨¥¯¨¤´¨§¨§À̈«Ÿ

r-úà úéçLúepnî ék ïæøb åéìr çcðì dö ©§¦³¤¥¨Æ¦§³Ÿ©¨¨Æ©§¤½¦µ¦¤´
äãOä õr íãàä ék úøëú àì Búàå ìëàúŸ¥½§Ÿ−´Ÿ¦§®Ÿ¦³¨«¨¨Æ¥´©¨¤½

éðtî àáì:øBöna Eëék òãz-øLà õr ÷ø ¨¬Ÿ¦¨¤−©¨«©º¥´£¤¥©À¦´
úéðáe zøëå úéçLú Búà àeä ìëàî õr-àìŸ¥³©«£¨Æ½Ÿ¬©§¦−§¨¨®¨¨¦´¨
äîçìî Enr äNò àåä-øLà øérä-ìr øBöî̈À©¨¦Æ£¤¦ÆŸ¨¯¦§²¦§¨−̈

:dzãø ãrôàëàäîãàa ììç àöné-ék ©¬¦§¨«¦«¦¨¥´¨À̈©«£¨¨Æ
éäìà ýåýé øLàäãOa ìôð dzLøì Eì ïúð E £¤Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹Ÿ¥³§Æ§¦§½̈Ÿ¥−©¨¤®

:eäkä éî òãBð àìáéð÷æ eàöéåéèôLå EE ¬Ÿ©−¦¬¦¨«§¨«§¬§¥¤−§«Ÿ§¤®
:ììçä úáéáñ øLà íéørä-ìà eããîeâäéäå ¨«§Æ¤¤´¨¦½£¤−§¦¬Ÿ¤«¨¨«§¨¨´

øérä éð÷æ eç÷ìå ììçä-ìà äáøwä øérä̈¦½©§Ÿ−̈¤¤«¨®̈§¨«§¿¦§¥Á¨¦̧
øLà da ãar-àì øLà ø÷a úìâr àåää©¦¹¤§©´¨À̈£¤³«Ÿª©Æ½̈£¤¬

:ìra äëLî-àìãàåää øérä éð÷æ eãøBäå Ÿ¨«§−̈§«Ÿ§¦¿¦§¥Á¨¦̧©¦³
Ba ãáré-àì øLà ïúéà ìçð-ìà äìârä-úà¤¨«¤§¨Æ¤©´©¥½̈£¤²Ÿ¥«¨¥¬−
:ìçpa äìârä-úà íL-eôørå røfé àìå§¬Ÿ¦¨¥®©§¨«§¨¬¤¨«¤§−̈©¨«©

äýåýé øça íá ék éåì éða íéðäkä eLbðå§¦§´©«Ÿ£¦»§¥´¥¦¼¦´À̈¨©º§Ÿ̈³
éäìàì Eíäét-ìrå ýåýé íLa Cøáìe BúøL ¡Ÿ¤̧Æ§¨´§½§¨¥−§¥´§Ÿ̈®§©¦¤¬

:òâð-ìëå áéø-ìk äéäéåàåää øérä éð÷æ ìëå ¦«§¤−¨¦¬§¨¨«©§ÀŸ¦§¥Æ¨¦´©¦½
-ìr íäéãé-úà eöçøé ììçä-ìà íéáøwä©§Ÿ¦−¤¤«¨¨®¦§£Æ¤§¥¤½©

:ìçpá äôeørä äìâräæàì eðéãé eøîàå eðrå ¨«¤§−̈¨«£¨¬©¨«©§¨−§¨«§®¨¥À³Ÿ
áéúëäëôùéø÷àì eðéðérå äfä ícä-úà eëôL Æ¨«§Æ¤©¨´©¤½§¥¥−¬Ÿ

:eàøçåýé úéãt-øLà ìàøNé Enrì øtký ¨«©¥Á§©§Æ¦§¨¥³£¤¨¦¸¨Æ§Ÿ̈½
øtkðå ìàøNé Enr áø÷a é÷ð íc ïzz-ìàå§©¦¥Æ¨´¨¦½§¤−¤©§´¦§¨¥®§¦©¥¬

:ícä íäìèEaøwî é÷pä ícä øráz äzàå ¨¤−©¨«§©À̈§©¥²©¨¬©¨¦−¦¦§¤®
:ýåýé éðéra øLiä äNrú-ékqqq ¦©«£¤¬©¨−̈§¥¥¬§Ÿ̈«

ã ycew zegiyn zecewp ã(azknn 303 'nr hl zegiy ihewl)

EÈ˜Ï‡ '‰ ÌÚ ‰È‰z ÌÈÓz»ƒƒ¿∆ƒ¡…∆

ּתמים  נאמר הרי ּפלֹוני. אצל עתידֹות הלׁשאֹול – ְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָלׁשאלתֹו

חלק ּבׁשלחןֿערּו והּובא ,אלקי ה' עם ÚcŒ‰¯BÈ‰ּתהיה ְְְְֱִִֵֶֶֶָָָֹֻ∆≈»

ֲַָָלהלכה.



xihtnקנד - `k - mihtey - xeaiva d`ixwl yneg
ּבגֹורלֹות  ולא ּבכֹוכבים ּבחֹוזים ׁשֹואלין אין קעט: ְְְְֲִִִִֵָָָֹ[סימן

.[אלקי ה' עם ּתהיה ּתמים ׁשּנאמר מּׁשּום . .ְֱֱִִִִֶֶֶֶַָֹ

BBBBBBBBBBBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëáø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥

.dçéLîïîà,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça §¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâraêøáî àáø äîù àäé ïîà ©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòìíìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©
,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨
àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨

éøa.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨
:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

BBBBBBBBBBBB

øéèôîæàì eðéãé eøîàå eðråáéúëäëôùéø÷eëôL §¨−§¨«§®¨¥À³ŸÆ¨«§Æ
:eàø àì eðéðérå äfä ícä-úàçEnrì øtk ¤©¨´©¤½§¥¥−¬Ÿ¨«©¥Á§©§Æ

é÷ð íc ïzz-ìàå ýåýé úéãt-øLà ìàøNé¦§¨¥³£¤¨¦¸¨Æ§Ÿ̈½§©¦¥Æ¨´¨¦½
:ícä íäì øtkðå ìàøNé Enr áø÷aèäzàå §¤−¤©§´¦§¨¥®§¦©¥¬¨¤−©¨«§©À̈

øLiä äNrú-ék Eaøwî é÷pä ícä øráz§©¥²©¨¬©¨¦−¦¦§¤®¦©«£¤¬©¨−̈
:ýåýé éðéraqqq §¥¥¬§Ÿ̈«
ã ycew zegiyn zecewp ã(fvw 'nr hi ycew zexb`)

EÈ˜Ï‡ '‰ ÌÚ ‰È‰z ÌÈÓz»ƒƒ¿∆ƒ¡…∆
ענינים  ּדבר על האריכּות ּבמכּתבֹו קראתי ְְְְְֲִִִִִִַַָָָָָָּבתּמהֹון

יקּדיׁש זה ּוזמן אּלּו. חקירֹות מּכל ּוכל לרֹופא. ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָהּׁשּייכים

ּומּתֹו והחסידּות, הּנגלה ׁשמים ּביראת ּתֹורה ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָלתלמּוד

ׁשּכתּוב מה ּפי על אלקיÌÈÓz.הנהגה ה' עם ּתהיה ְִֶַַַָָָ»ƒְֱִִֶֶֹ

.ïîéñ à"åìñ ,íé÷åñô æ"ö

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*dxez xtqd diabn :epbdpn
dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny ixg`le

.(lirna shere hpa`a xbeg =)*envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn `xwl lkeiy ick dnial

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLò dìàîNa¦§Ÿ¨Ÿ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily zligza

,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 daegy

diptl dxhtdd zkxa
Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−

ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´
:÷ãöå úîàä éàéáðáe Bnò©½¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤

ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi` zelew
.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn zekxad oirneye
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

ú"åîùìå øåáéöá äàéø÷ì íéèôåù úùøôì úøèôä

áð-àð ÷øô äéòùéá

àðáééàøézå zà-éî íëîçðî àeä éëðà éëðà̈«Ÿ¦¯¨«Ÿ¦²−§©«¤§¤®¦©³§©¦«§¦Æ
:ïúpé øéöç íãà-ïaîe úeîé LBðàîâéçkLzå ¥«¡´¨½¦¤¨¨−¨¦¬¦¨¥«©¦§©º

ãéîz ãçôzå õøà ãñéå íéîL äèBð ENò ýåýé§Ÿ̈´Ÿ¤À¤´¨©»¦»§Ÿ¥´¼̈¤¼©§©¥̧¨¦¹
úéçLäì ïðBk øLàk ÷éönä úîç éðtî íBiä-ìk̈©À¦§¥Æ£©´©¥¦½©«£¤¬¥−§©§¦®

:÷éönä úîç äiàåãé-àìå çútäì ärö øäî §©¥−£©¬©¥¦«¦©¬Ÿ¤−§¦¨¥®©§«Ÿ
:Bîçì øñçé àìå úçMì úeîéåèýåýé éëðàå ¨´©©½©§¬Ÿ¤§©−©§«§¨«Ÿ¦Æ§Ÿ̈´

éýìû:BîL úBàáö ýåýé åélb eîäiå íiä òâø E ¡Ÿ¤½Ÿ©´©½̈©¤«¡−©¨®§Ÿ̈¬§¨−§«
æèéôa éøác íNàåéúéqk éãé ìöáe Erèðì E ¨«¨¦³§¨©Æ§¦½§¥¬¨¦−¦¦¦®¦§³Ÿ©

:äzà-énr ïBiöì øîàìå õøà ãñéìå íéîL̈©̧¦Æ§¦´Ÿ½̈¤§¥¬Ÿ§¦−©¦¨«¨
æéúéúL øLà íìLeøé éîe÷ éøøBrúä éøøBrúä¦§«§¦´¦§«§¦Àµ¦§´¨©½¦£¤¬¨¦²

ñBk úra÷-úà Búîç ñBk-úà ýåýé ãiî¦©¬§Ÿ̈−¤´£¨®¤ª©¹©¯
:úéöî úéúL äìrøzäçé-ìkî dì ìäðî-ïéà ©©§¥¨²¨¦−¨¦¥«§©¥´½̈¦¨

:äìcb íéða-ìkî dãéa ÷éæçî ïéàå äãìé íéðä¦−¨¨®̈§¥³©«£¦Æ§¨½̈¦¨¨¦−¦¥«¨
èééúàø÷ äpä íézLøáMäå ãMä Cì ãeðé éî C §©³¦¥̧¨Æ«Ÿ§Ÿ©½¦¦−¨´¨®©¯Ÿ§©¤²¤

:Cîçðà éî áøçäå árøäåëéðaeáëL eôlr C §¨«¨¨¬§©¤−¤¦¬£©«£¥«¨©¹¦ª§¬¨«§²
-úîç íéàìîä øîëî àBúk úBöeç-ìk Làøa§¬Ÿ¨−§´¦§¨®©«§¥¦¬£©

éäìà úørb ýåýé:Càëäiðr úàæ àð-érîL ïëì §Ÿ̈−©«£©¬¡Ÿ¨«¦¨¥²¦§¦¨¬−Ÿ£¦¨®
:ïéiî àìå úøëLeáëéðãà øîà-äkýåýé C §ª©−§¬Ÿ¦¨«¦«Ÿ¨©º£Ÿ©¦́§Ÿ̈À

éäìàåñBk-úà Cãiî ézç÷ì äpä Bnr áéøé C ¥«Ÿ©̧¦Æ¨¦´©½¦¥¬¨©²§¦¦¨¥−¤´
k úra÷-úà äìrøzäéôéñBú-àì éúîç ñB ©©§¥¨®¤ª©̧©Æ´£¨¦½«Ÿ¦¬¦

ì:ãBr dúBzLâëéâBî-ãéa äézîNåeøîà-øLà C ¦§−̈«§©§¦̧¨Æ§©©½¦£¤¨«§¬
õeçëå Cåb õøàë éîéNzå äøárðå éçL CLôðì§©§¥−§¦´§©«£®Ÿ̈©¨¦³¦¨¨̧¤Æ¥¥½§©−

miynegd jezn dxhtdd lr xe`ia
`xenl iy t"r
,íëîçðî àeä éëðà éëðà (áééëðà ,ä"á÷ä øîà ¨Ÿ¦¨Ÿ¦§©¤§¤¨©¨Ÿ¦

,Lnî ìL íéîeçðz íä éøä ïk íàå ,íëúà íçðîä àeä©§©¥¤§¤§¦¥£¥¥©§¦¤©¨

íçðî "íëîçðî" øîàå) .'åëå íãà ïaî íéàøé ízà änìå§¨¨©¤§¥¦¦¤¨¨§¨©§©¤§¤§©¥

ìa ,íëúàìa "éàøézå zà éî" Ck øçàå ,íéaø ïBLïBL ¤§¤¦§©¦§©©¨¦©§©¦§¦¦§

ìa "ãçôzå" "çkLzå" Ck øçàå ,äá÷ð ãéçé.øëæ ãéçé ïBL ¨¦§¥¨§©©¨©¦§©©§©¥¦§¨¦¨¨

ìa øaãnLk ,àø÷nä âäðî ïkLìk ãâðk àeä íéaø ïBL ¤¥¦§©©¦§¨§¤§©¥¦§©¦§¤¤¨

ìa øaãnLëe ,íäaL èøt,ììkä ãâðk àeä ãéçé ïBL §¨¤¨¤§¤§©¥¦§¨¦§¤¤©§¨

ìa øaãnLëeøB÷î ,ìàøNé úñðk ãâðk àeä äá÷ð ïBL §¤§©¥¦§§¥¨§¤¤§¤¤¦§¨¥§

.(ìàøNé úBîLð,ïúpé øéöçøéöçk íìBòa ïeúð àeäL ¦§¦§¨¥¨¦¦¨¥¤¨¨¨¤¨¦

.Láé øçîe áèø àeä íBiäL ,áNò ïéî àeäLúîç (âé ¤¦¥¤¤©¨Ÿ¨¨¨¥£©
,÷éönä.÷éönä áéBàä ìL äîçïðBk øLàk ©¥¦¥¨¤¨¥©¥¦©£¤¥

,úéçLäì.EúéçLäì úBáLçî ïéëä áéBàäLkäiàå §©§¦§¤¨¥¥¦©£¨§©§¦§§©¥
,÷éönä úîç.epðéàå àa øçîäòö øäî (ãé £©©¥¦¨¨¨§¥¤¦©Ÿ¤

,çútäì.Búeìbî úàöìå çútäì äìBâå ìèìhnä øäîé §¦¨¥©§©¥©¦©§¥§¤§¦¨©§¨¥¦¨

.úeìbäî àöúå øäîz ék ,÷éönä úîç E÷éfz àì ,øîBìk§©Ÿ©¦§£©©¥¦¦§©¥§¥¥¥©¨

,úçMì úeîé àìåBîk Bì àeäL úeìba úeîé àìå §Ÿ¨©©©§Ÿ¨©¨¤§

.øá÷,Bîçì øñçé àìåä"á÷ä úeìba BãBòa íâå ¤¤§Ÿ¤§©©§§©§©¨

.Búñðøt Bì ïéîæî,åélb eîäiå íiä òâø (åèòébøî ©§¦©§¨¨Ÿ©©¨©¤¡©¨©§¦©

íénòa øòâàL ïkL ìëå ,åélb eîäiL úòa íiä úøòñ úà¤©£©©¨§¥¤¤¡©¨§¨¤¥¤¤§©¨©¦

.úeìba íëúà íé÷éæçnäéôa éøác íéNàå (æè,E ©©£¦¦¤§¤©¨¨¨¦§¨©§¦
éôa ézîN äøBzä éøác.ía øaãì Eéãé ìöáe ¦§¥©¨©§¦§¦§©¥¨§¥¨¦

éúéqk,Eéìò ézðâä ãéîzãenì úeëæa ,áéBàä éðtî E ¦¦¦¨¦¥©§¦¨¤¦§¥¨¥¦§¦

éôa äøBzä.E,õøà ãñéìå íéîL òèðìíò eéäiL ©¨§¦¦§Ÿ©¨©¦§¦Ÿ¨¤¤¦§©

íéîMä éáëBëk eaøéå eäaâéå íúîãà ìò íéòeèð ìàøNé¦§¨¥§¦©©§¨¨§¦§§§¦§§§¥©¨©¦

.õøàä øôòk eaøúéå,ïBiöì øîàìå.ïBiö éðáì øîBìå §¦§©©£©¨¨¤§¥Ÿ§¦§©¦§¥¦

,éîe÷ éøøBòúä éøøBòúä (æéúîcøzî éøøBòúä ¦§§¦¦§§¦¦¦§§¦¦©§¥©

eìbäå øòvä.éîe÷å ú,'åâå úéúL øLàåéLëò ãò øLà ©©©§©¨§¦£¤¨¦£¤©©§¨

.äîçä ñBk úéúL,'åâå äìòøzä ñBk úòa÷ úà ¨¦©¥¨¤ª©©©©§¥¨
úéúL øák äìòøzä ñBk úézçúa íéòeáwä íéøîMä úà¤©§¨¦©§¦§©§¦©©§¥¨§¨¨¦

éìò eàa øák úBçëBzä ìk ,øîBìk .ìkä úà úéöîeàìå C ¨¦¤©Ÿ§©¨©¥§¨¨¨©¦§Ÿ

.ãBò àBáì eôéñBé(çé,'åâå dì ìäðî ïéàäúéäLk ¦¨¥§©¥¨§¤¨§¨

Bøáç úà ãçàä ìäðì äìBbä éða ãéa çk äéä àì úeìba©¨Ÿ¨¨Ÿ©§©§¥©¨§©¥¨¤¨¤£¥

.da íéåL eéä ílk ék ,äòøäî Bëîúìe Bãéa ÷éæçäìe§©£¦§¨§¨§¥¨¨¨¦ª¨¨¨¦¨

(èééúàø÷ äpä íézL,Ceéä CúBà úBøBwä úBòøä §©¦¥¨Ÿ§Ÿ©¦¨¨©¨¨

éLînL éôëe ,íézL ìL úBìeôk.÷eñta C,Cì ãeðé éîéî §¤§©¦§¦¤©§¦©¨¦¨¨¦

éìò Làøa ãeðééìò eî÷ ílk ék ,Cîçðì C.CøáMäå ãMä ¨¨Ÿ¨©¦§©£¥¦ª¨¨¨©¦©Ÿ§©¤¤
,áøçäå áòøäåøîàå ,íézMä íä äî Løôî áeúkä §¨¨¨§©¤¤©¨§¨¥©¥©§©¦§¨©

.'åâå øáMäå ãMä íäL,áøçäå áòøäåìò Leøt eäæ ¤¥©Ÿ§©¤¤§¨¨¨§©¤¤¤¥©

úãéãL àeä ãMäå ,áòøä àeä øáMä ék ,"øáMäå ãMä"©Ÿ§©¤¤¦©¤¤¨¨¨§©Ÿ§¦©

.áøça íéàaä úBñéb,Cîçðà éî.íéîeçðúì Cì äéäiL ,ïk äø÷ Bì íbL øîBì àîâãì àéáà éî úà ,øîBìk ,"Cîçðà éîa" Bîk(ëéða,eôlò CïBøñçî §¨©¨¦§¤¤¦£©£¥§§¦£©£¥§©¤¦¨¦§ª§¨©¤©¨¨¥¤¦§¤¨§©§¦¨©¦ª§¥¤§

éða eôlòúä ,íéîe íçì.ãîòì çk úñéôàå úeôéò ïéðò àeäå .C,øîëî àBúkBðéàå ,úøîëîa ãkìpLk "Bàz" úàø÷pL äiçä Bîk ,æeæì éìaî úBáBçøa eáëL ¤¤©¦¦§©§¨©¦§¦§©£¥©£¦©Ÿ©©£Ÿ§¦§¨¨§¨§¦§¦¨§©©¨¤¦§¥§§¤¦§¨§¦§Ÿ¤§¥

.æeæì ìBëé,úøòb.äôéæð ú÷òö(àë,ïëìðåò ìeîb øák zìa÷å ìéàBä.C,äiðò.äpòî,ïéiî àìå úøëLeäøvî àlà ,ïéé úiúMî àìå ,øBkMk úìaìáî ¨¨©£©©£©§¦¨¨¥¦§¦©§§§¨§£Ÿ¥£¦¨§ª¨§ª©§Ÿ¦¨¦§ª§¤¤©¦§Ÿ¦§¦©©¦¤¨¦¨¨

.ïBâéå(áë,Bnò áéøé.íäì íé÷éöîä ãiî äî÷ð úç÷ì Bnò áéø áéøé øLà(âëéâBî,C.ïBâé Cì íéLBòä,äøáòðå éçLøáòðå ,õøàì ãò Cîöò úà éôôk §¨¨¦©£¤¨¦¦©¨©©§¨¨¦©©§¦¦¨¤©¦¨¦¨¨§¦§©£Ÿ̈¦§¦¤©§¥©¨¨¤§©£Ÿ



קנה xihtn - `k - mihtey - xeaiva d`ixwl yneg
ּבגֹורלֹות  ולא ּבכֹוכבים ּבחֹוזים ׁשֹואלין אין קעט: ְְְְֲִִִִֵָָָֹ[סימן

.[אלקי ה' עם ּתהיה ּתמים ׁשּנאמר מּׁשּום . .ְֱֱִִִִֶֶֶֶַָֹ

BBBBBBBBBBBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëáø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥

.dçéLîïîà,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça §¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâraêøáî àáø äîù àäé ïîà ©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòìíìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©
,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨
àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨

éøa.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨
:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

BBBBBBBBBBBB

øéèôîæàì eðéãé eøîàå eðråáéúëäëôùéø÷eëôL §¨−§¨«§®¨¥À³ŸÆ¨«§Æ
:eàø àì eðéðérå äfä ícä-úàçEnrì øtk ¤©¨´©¤½§¥¥−¬Ÿ¨«©¥Á§©§Æ

é÷ð íc ïzz-ìàå ýåýé úéãt-øLà ìàøNé¦§¨¥³£¤¨¦¸¨Æ§Ÿ̈½§©¦¥Æ¨´¨¦½
:ícä íäì øtkðå ìàøNé Enr áø÷aèäzàå §¤−¤©§´¦§¨¥®§¦©¥¬¨¤−©¨«§©À̈

øLiä äNrú-ék Eaøwî é÷pä ícä øráz§©¥²©¨¬©¨¦−¦¦§¤®¦©«£¤¬©¨−̈
:ýåýé éðéraqqq §¥¥¬§Ÿ̈«
ã ycew zegiyn zecewp ã(fvw 'nr hi ycew zexb`)

EÈ˜Ï‡ '‰ ÌÚ ‰È‰z ÌÈÓz»ƒƒ¿∆ƒ¡…∆
ענינים  ּדבר על האריכּות ּבמכּתבֹו קראתי ְְְְְֲִִִִִִַַָָָָָָּבתּמהֹון

יקּדיׁש זה ּוזמן אּלּו. חקירֹות מּכל ּוכל לרֹופא. ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָהּׁשּייכים

ּומּתֹו והחסידּות, הּנגלה ׁשמים ּביראת ּתֹורה ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָלתלמּוד

ׁשּכתּוב מה ּפי על אלקיÌÈÓz.הנהגה ה' עם ּתהיה ְִֶַַַָָָ»ƒְֱִִֶֶֹ

.ïîéñ à"åìñ ,íé÷åñô æ"ö

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*dxez xtqd diabn :epbdpn
dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny ixg`le

.(lirna shere hpa`a xbeg =)*envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn `xwl lkeiy ick dnial

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLò dìàîNa¦§Ÿ¨Ÿ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily zligza

,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 daegy

diptl dxhtdd zkxa
Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−

ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´
:÷ãöå úîàä éàéáðáe Bnò©½¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤

ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi` zelew
.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn zekxad oirneye
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

ú"åîùìå øåáéöá äàéø÷ì íéèôåù úùøôì úøèôä

áð-àð ÷øô äéòùéá

àðáééàøézå zà-éî íëîçðî àeä éëðà éëðà̈«Ÿ¦¯¨«Ÿ¦²−§©«¤§¤®¦©³§©¦«§¦Æ
:ïúpé øéöç íãà-ïaîe úeîé LBðàîâéçkLzå ¥«¡´¨½¦¤¨¨−¨¦¬¦¨¥«©¦§©º

ãéîz ãçôzå õøà ãñéå íéîL äèBð ENò ýåýé§Ÿ̈´Ÿ¤À¤´¨©»¦»§Ÿ¥´¼̈¤¼©§©¥̧¨¦¹
úéçLäì ïðBk øLàk ÷éönä úîç éðtî íBiä-ìk̈©À¦§¥Æ£©´©¥¦½©«£¤¬¥−§©§¦®

:÷éönä úîç äiàåãé-àìå çútäì ärö øäî §©¥−£©¬©¥¦«¦©¬Ÿ¤−§¦¨¥®©§«Ÿ
:Bîçì øñçé àìå úçMì úeîéåèýåýé éëðàå ¨´©©½©§¬Ÿ¤§©−©§«§¨«Ÿ¦Æ§Ÿ̈´

éýìû:BîL úBàáö ýåýé åélb eîäiå íiä òâø E ¡Ÿ¤½Ÿ©´©½̈©¤«¡−©¨®§Ÿ̈¬§¨−§«
æèéôa éøác íNàåéúéqk éãé ìöáe Erèðì E ¨«¨¦³§¨©Æ§¦½§¥¬¨¦−¦¦¦®¦§³Ÿ©

:äzà-énr ïBiöì øîàìå õøà ãñéìå íéîL̈©̧¦Æ§¦´Ÿ½̈¤§¥¬Ÿ§¦−©¦¨«¨
æéúéúL øLà íìLeøé éîe÷ éøøBrúä éøøBrúä¦§«§¦´¦§«§¦Àµ¦§´¨©½¦£¤¬¨¦²

ñBk úra÷-úà Búîç ñBk-úà ýåýé ãiî¦©¬§Ÿ̈−¤´£¨®¤ª©¹©¯
:úéöî úéúL äìrøzäçé-ìkî dì ìäðî-ïéà ©©§¥¨²¨¦−¨¦¥«§©¥´½̈¦¨

:äìcb íéða-ìkî dãéa ÷éæçî ïéàå äãìé íéðä¦−¨¨®̈§¥³©«£¦Æ§¨½̈¦¨¨¦−¦¥«¨
èééúàø÷ äpä íézLøáMäå ãMä Cì ãeðé éî C §©³¦¥̧¨Æ«Ÿ§Ÿ©½¦¦−¨´¨®©¯Ÿ§©¤²¤

:Cîçðà éî áøçäå árøäåëéðaeáëL eôlr C §¨«¨¨¬§©¤−¤¦¬£©«£¥«¨©¹¦ª§¬¨«§²
-úîç íéàìîä øîëî àBúk úBöeç-ìk Làøa§¬Ÿ¨−§´¦§¨®©«§¥¦¬£©

éäìà úørb ýåýé:Càëäiðr úàæ àð-érîL ïëì §Ÿ̈−©«£©¬¡Ÿ¨«¦¨¥²¦§¦¨¬−Ÿ£¦¨®
:ïéiî àìå úøëLeáëéðãà øîà-äkýåýé C §ª©−§¬Ÿ¦¨«¦«Ÿ¨©º£Ÿ©¦́§Ÿ̈À

éäìàåñBk-úà Cãiî ézç÷ì äpä Bnr áéøé C ¥«Ÿ©̧¦Æ¨¦´©½¦¥¬¨©²§¦¦¨¥−¤´
k úra÷-úà äìrøzäéôéñBú-àì éúîç ñB ©©§¥¨®¤ª©̧©Æ´£¨¦½«Ÿ¦¬¦

ì:ãBr dúBzLâëéâBî-ãéa äézîNåeøîà-øLà C ¦§−̈«§©§¦̧¨Æ§©©½¦£¤¨«§¬
õeçëå Cåb õøàë éîéNzå äøárðå éçL CLôðì§©§¥−§¦´§©«£®Ÿ̈©¨¦³¦¨¨̧¤Æ¥¥½§©−

miynegd jezn dxhtdd lr xe`ia
`xenl iy t"r
,íëîçðî àeä éëðà éëðà (áééëðà ,ä"á÷ä øîà ¨Ÿ¦¨Ÿ¦§©¤§¤¨©¨Ÿ¦

,Lnî ìL íéîeçðz íä éøä ïk íàå ,íëúà íçðîä àeä©§©¥¤§¤§¦¥£¥¥©§¦¤©¨

íçðî "íëîçðî" øîàå) .'åëå íãà ïaî íéàøé ízà änìå§¨¨©¤§¥¦¦¤¨¨§¨©§©¤§¤§©¥

ìa ,íëúàìa "éàøézå zà éî" Ck øçàå ,íéaø ïBLïBL ¤§¤¦§©¦§©©¨¦©§©¦§¦¦§

ìa "ãçôzå" "çkLzå" Ck øçàå ,äá÷ð ãéçé.øëæ ãéçé ïBL ¨¦§¥¨§©©¨©¦§©©§©¥¦§¨¦¨¨

ìa øaãnLk ,àø÷nä âäðî ïkLìk ãâðk àeä íéaø ïBL ¤¥¦§©©¦§¨§¤§©¥¦§©¦§¤¤¨

ìa øaãnLëe ,íäaL èøt,ììkä ãâðk àeä ãéçé ïBL §¨¤¨¤§¤§©¥¦§¨¦§¤¤©§¨

ìa øaãnLëeøB÷î ,ìàøNé úñðk ãâðk àeä äá÷ð ïBL §¤§©¥¦§§¥¨§¤¤§¤¤¦§¨¥§

.(ìàøNé úBîLð,ïúpé øéöçøéöçk íìBòa ïeúð àeäL ¦§¦§¨¥¨¦¦¨¥¤¨¨¨¤¨¦

.Láé øçîe áèø àeä íBiäL ,áNò ïéî àeäLúîç (âé ¤¦¥¤¤©¨Ÿ¨¨¨¥£©
,÷éönä.÷éönä áéBàä ìL äîçïðBk øLàk ©¥¦¥¨¤¨¥©¥¦©£¤¥

,úéçLäì.EúéçLäì úBáLçî ïéëä áéBàäLkäiàå §©§¦§¤¨¥¥¦©£¨§©§¦§§©¥
,÷éönä úîç.epðéàå àa øçîäòö øäî (ãé £©©¥¦¨¨¨§¥¤¦©Ÿ¤

,çútäì.Búeìbî úàöìå çútäì äìBâå ìèìhnä øäîé §¦¨¥©§©¥©¦©§¥§¤§¦¨©§¨¥¦¨

.úeìbäî àöúå øäîz ék ,÷éönä úîç E÷éfz àì ,øîBìk§©Ÿ©¦§£©©¥¦¦§©¥§¥¥¥©¨

,úçMì úeîé àìåBîk Bì àeäL úeìba úeîé àìå §Ÿ¨©©©§Ÿ¨©¨¤§

.øá÷,Bîçì øñçé àìåä"á÷ä úeìba BãBòa íâå ¤¤§Ÿ¤§©©§§©§©¨

.Búñðøt Bì ïéîæî,åélb eîäiå íiä òâø (åèòébøî ©§¦©§¨¨Ÿ©©¨©¤¡©¨©§¦©

íénòa øòâàL ïkL ìëå ,åélb eîäiL úòa íiä úøòñ úà¤©£©©¨§¥¤¤¡©¨§¨¤¥¤¤§©¨©¦

.úeìba íëúà íé÷éæçnäéôa éøác íéNàå (æè,E ©©£¦¦¤§¤©¨¨¨¦§¨©§¦
éôa ézîN äøBzä éøác.ía øaãì Eéãé ìöáe ¦§¥©¨©§¦§¦§©¥¨§¥¨¦

éúéqk,Eéìò ézðâä ãéîzãenì úeëæa ,áéBàä éðtî E ¦¦¦¨¦¥©§¦¨¤¦§¥¨¥¦§¦

éôa äøBzä.E,õøà ãñéìå íéîL òèðìíò eéäiL ©¨§¦¦§Ÿ©¨©¦§¦Ÿ¨¤¤¦§©

íéîMä éáëBëk eaøéå eäaâéå íúîãà ìò íéòeèð ìàøNé¦§¨¥§¦©©§¨¨§¦§§§¦§§§¥©¨©¦

.õøàä øôòk eaøúéå,ïBiöì øîàìå.ïBiö éðáì øîBìå §¦§©©£©¨¨¤§¥Ÿ§¦§©¦§¥¦

,éîe÷ éøøBòúä éøøBòúä (æéúîcøzî éøøBòúä ¦§§¦¦§§¦¦¦§§¦¦©§¥©

eìbäå øòvä.éîe÷å ú,'åâå úéúL øLàåéLëò ãò øLà ©©©§©¨§¦£¤¨¦£¤©©§¨

.äîçä ñBk úéúL,'åâå äìòøzä ñBk úòa÷ úà ¨¦©¥¨¤ª©©©©§¥¨
úéúL øák äìòøzä ñBk úézçúa íéòeáwä íéøîMä úà¤©§¨¦©§¦§©§¦©©§¥¨§¨¨¦

éìò eàa øák úBçëBzä ìk ,øîBìk .ìkä úà úéöîeàìå C ¨¦¤©Ÿ§©¨©¥§¨¨¨©¦§Ÿ

.ãBò àBáì eôéñBé(çé,'åâå dì ìäðî ïéàäúéäLk ¦¨¥§©¥¨§¤¨§¨

Bøáç úà ãçàä ìäðì äìBbä éða ãéa çk äéä àì úeìba©¨Ÿ¨¨Ÿ©§©§¥©¨§©¥¨¤¨¤£¥

.da íéåL eéä ílk ék ,äòøäî Bëîúìe Bãéa ÷éæçäìe§©£¦§¨§¨§¥¨¨¨¦ª¨¨¨¦¨

(èééúàø÷ äpä íézL,Ceéä CúBà úBøBwä úBòøä §©¦¥¨Ÿ§Ÿ©¦¨¨©¨¨

éLînL éôëe ,íézL ìL úBìeôk.÷eñta C,Cì ãeðé éîéî §¤§©¦§¦¤©§¦©¨¦¨¨¦

éìò Làøa ãeðééìò eî÷ ílk ék ,Cîçðì C.CøáMäå ãMä ¨¨Ÿ¨©¦§©£¥¦ª¨¨¨©¦©Ÿ§©¤¤
,áøçäå áòøäåøîàå ,íézMä íä äî Løôî áeúkä §¨¨¨§©¤¤©¨§¨¥©¥©§©¦§¨©

.'åâå øáMäå ãMä íäL,áøçäå áòøäåìò Leøt eäæ ¤¥©Ÿ§©¤¤§¨¨¨§©¤¤¤¥©

úãéãL àeä ãMäå ,áòøä àeä øáMä ék ,"øáMäå ãMä"©Ÿ§©¤¤¦©¤¤¨¨¨§©Ÿ§¦©

.áøça íéàaä úBñéb,Cîçðà éî.íéîeçðúì Cì äéäiL ,ïk äø÷ Bì íbL øîBì àîâãì àéáà éî úà ,øîBìk ,"Cîçðà éîa" Bîk(ëéða,eôlò CïBøñçî §¨©¨¦§¤¤¦£©£¥§§¦£©£¥§©¤¦¨¦§ª§¨©¤©¨¨¥¤¦§¤¨§©§¦¨©¦ª§¥¤§

éða eôlòúä ,íéîe íçì.ãîòì çk úñéôàå úeôéò ïéðò àeäå .C,øîëî àBúkBðéàå ,úøîëîa ãkìpLk "Bàz" úàø÷pL äiçä Bîk ,æeæì éìaî úBáBçøa eáëL ¤¤©¦¦§©§¨©¦§¦§©£¥©£¦©Ÿ©©£Ÿ§¦§¨¨§¨§¦§¦¨§©©¨¤¦§¥§§¤¦§¨§¦§Ÿ¤§¥

.æeæì ìBëé,úøòb.äôéæð ú÷òö(àë,ïëìðåò ìeîb øák zìa÷å ìéàBä.C,äiðò.äpòî,ïéiî àìå úøëLeäøvî àlà ,ïéé úiúMî àìå ,øBkMk úìaìáî ¨¨©£©©£©§¦¨¨¥¦§¦©§§§¨§£Ÿ¥£¦¨§ª¨§ª©§Ÿ¦¨¦§ª§¤¤©¦§Ÿ¦§¦©©¦¤¨¦¨¨

.ïBâéå(áë,Bnò áéøé.íäì íé÷éöîä ãiî äî÷ð úç÷ì Bnò áéø áéøé øLà(âëéâBî,C.ïBâé Cì íéLBòä,äøáòðå éçLøáòðå ,õøàì ãò Cîöò úà éôôk §¨¨¦©£¤¨¦¦©¨©©§¨¨¦©©§¦¦¨¤©¦¨¦¨¨§¦§©£Ÿ̈¦§¦¤©§¥©¨¨¤§©£Ÿ



קנו

:íéøárìáðà| éLáì ïBiö Cfr éLáì éøeò éøer ©«Ÿ§¦««¦¬¦²¦§¦¬ª¥−¦®¦§¦´
éñBé àì ék Lãwä øér íìLeøé Czøàôú éãâaó ¦§¥´¦§©§¥À§«¨©Æ¦Æ¦´©½Ÿ¤¦´¬Ÿ¦²

:àîèå ìør ãBò Cá-àáéáéîe÷ øôrî éørðúä ¨«Ÿ¨¬−¨¥¬§¨¥«¦§©«£¦¯¥«¨¨²¬¦
äiáL Cøàeö éøñBî éçztúä íéìLeøé éáL§¦−§«¨¨®¦¦§©§¦Æ«§¥´©¨¥½§¦−̈

:ïBiö-úaâàìå ízøkîð ípç ýåýé øîà äë-éë ©¦«¦ŸÆ¨©´§Ÿ̈½¦−̈¦§©§¤®§¬Ÿ
:eìàbz óñëáãíéøöî ýåýé éðãà øîà äë ék §¤−¤¦¨¥«¦´³Ÿ¨©Æ£Ÿ¨´¡Ÿ¦½¦§©²¦

:B÷Lr ñôàa øeMàå íL øeâì äðLàøá énr-ãøé̈«©©¦¬¨¦«Ÿ−̈¨´¨®§©−§¤¬¤£¨«
äípç énr çwì-ék ýåýé-íàð äô-él-äî äzrå§©¨³©¦ŸÆ§ª«§Ÿ̈½¦«ª©¬©¦−¦¨®

éîL íBiä-ìk ãéîúå ýåýé-íàð eìéìéäé åéìLî«Ÿ§¨³§¥¦̧Æ§ª§Ÿ̈½§¨¦¬¨©−§¦¬
:õàpîåàeää íBia ïëì éîL énr òãé ïëì ¦Ÿ¨«¨¥²¥©¬©¦−§¦®¨¥Æ©´©½

:éðpä øaãîä àeä-éðà-ékæíéøää-ìr eåàp-äî ¦«£¦¬©«§©¥−¦¥«¦©¨¸©¤«¨¦¹
réîLî áBè øOáî íBìL réîLî øOáî éìâø©§¥´§©¥À©§¦¯©¨²§©¥¬−©§¦´©

éäìà Cìî ïBiöì øîà äreLé:Cçéôö ìB÷eàNð C §¨®Ÿ¥¬§¦−¨©¬¡Ÿ¨«¦¬Ÿ©²¦¨¬§
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וזהו גם הביאור בסיום הפסוק "קרנו תרום בכבוד": "קרנו" –הו"ע ה"קרן", נקודה שאינה תופסת 
מקום כלל, ע"ד קרן זווית שאין לה כלום מצד עצמה, כי אם לחבר ב' הכתלים. וענינה בספירות הוא 
ספירת המלכות, דלית לה מגרמה כלום. וע"י ההמשכה בה, נעשה עלי' – "תרום" לבחי' הכתר, ועד 
לפנימיות הכתר, שזהו"ע ה"כבוד"1. ובזה גופא "בכבוד" – ב' כבוד2, דקאי על בחי' כבוד נברא וכבוד 

נאצל3.

1( ראה לקו"ת אמור לד, ד. נשא כט, ב.
2( ראה לקו"ת שה"ש מז, ב.

3( מד"ה רני ושמחי ה'תשכ"ז. 
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,íMî.íénòä õøàî eàö ,ìàøNé éða ízàìà àîè ¦¨©¤§¥¦§¨¥§¥¤¤¨©¦¨¥©
,eòbz.íäa eòbz ìà ,íëì íéàîè eéäé íéBbä õøàä éLðà,dëBzî eàö.úeìbä CBzî eàö,'ä éìk éàNð eøaäíéðäkä ízà ,äàîè ìkî eøähä ¦¨©§¥¨¨¤©¦¦§§¥¦¨¤©¦§¨¤§¦¨§¦©¨¦¨Ÿ§¥§¥¦¨£¦¨ª§¨©¤©Ÿ£¦

lî ,"eøaä" .øaãna ä"á÷ä ìL åéìk íéàNBð íúééäL íiåìäå.é÷ðå øeøa ïBL(áé,'åâå eàöz ïBætçá àì ék,úeøéäîa íäî eøeñzL ézøîàL ét ìò óà §©§¦¦¤¡¦¤§¦¥¨¤©¦§¨¦¨¦§¨§¨¦¦Ÿ§¦¨¥¥©©¦¤¨©§¦¤¨¥¤¦§¦

öz àì íB÷î-ìkî.çøBaä íãàk äñeðîa eëìz àìå ,ãçôîä íãàk äìäáa eà,'ä íëéðôì CìBä ék."eàöz ïBætçá àì" ïk ìòå ,íëéðôì CìBää àeä 'ä ék ¦¨¨Ÿ¥§§¤¨¨§¨¨©§©¥§Ÿ¥§¦§¨§¨¨©¥©¦¥¦§¥¤¦©¥¦§¥¤§©¥Ÿ§¦¨¥¥

,ìàøNé éäìà íëôqàîeì íëéøçàî íb CìBä ä"á÷ä ék ,"ïeëìú àì äñeðîáe" ìò íòhä eäæå"úBðçnä ìëì óqàî" Bîk úBéäìå ,óãBø ìkî íëúà øîL §©¦§¤¡Ÿ¥¦§¨¥§¤©©©©¦§¨Ÿ¥¥¦¥©¥©£¥¤¦§Ÿ¤§¤¦¨¥§¦§§§©¥§¨©©£

.(dk ,i xacna)

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøa,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©
:÷ãöå úîà åéøác ìkL ,íi÷îe øaãîä ,äNBòå øîBàä ïîàpä ìûä̈¥©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤

éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeä äzà ,ïîàðéøácî ãçà øáãå ,Eàì øBçà E ¤¡¨©¨§¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ
ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî ìû ék ,í÷éø áeLé̈¥¨¦¥¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨

:åéøác§¨¨

,íçøäøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨
:äéðáa ïBiö çnNî ,éé äzà Ceøa .eðéîéá§¨¥¨©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨

,eðçnN,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤
ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé äøäîa¦§¥¨¨§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§£
:ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák úà íéøçà£¥¦¤§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤

:ãåc ïâî ,éé äzà Ceøä©¨§¨¨¥¨¦

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©¨§¨§©¥©©¨

וזהו גם הביאור בסיום הפסוק "קרנו תרום בכבוד": "קרנו" –הו"ע ה"קרן", נקודה שאינה תופסת 
מקום כלל, ע"ד קרן זווית שאין לה כלום מצד עצמה, כי אם לחבר ב' הכתלים. וענינה בספירות הוא 
ספירת המלכות, דלית לה מגרמה כלום. וע"י ההמשכה בה, נעשה עלי' – "תרום" לבחי' הכתר, ועד 
לפנימיות הכתר, שזהו"ע ה"כבוד"1. ובזה גופא "בכבוד" – ב' כבוד2, דקאי על בחי' כבוד נברא וכבוד 

נאצל3.

1( ראה לקו"ת אמור לד, ד. נשא כט, ב.
2( ראה לקו"ת שה"ש מז, ב.

3( מד"ה רני ושמחי ה'תשכ"ז. 

המשך מעמוד ג



לוח זמנים לשבוע פרשת שופטים בערים שונות בעולם קנח
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
5:566:008:478:499:199:2110:2810:2919:3719:3220:0319:5719:1320:07באר שבע )ק(

5:525:568:458:479:179:1910:2710:2719:3919:3420:0519:5919:0520:10חיפה )ק(

5:525:568:458:479:169:1810:2610:2719:3819:3320:0419:5818:5420:07ירושלים )ק(

5:566:008:478:489:199:2110:2810:2919:3819:3220:0419:5819:1320:09תל אביב )ק(

5:305:388:418:459:139:1610:2910:3120:3120:2121:0420:5420:0521:10אוסטריה, וינה )ק(

7:147:089:169:139:489:4510:4110:3817:3917:4418:0518:1017:2518:21אוסטרליה, מלבורן )ח(

5:395:468:468:509:199:2210:3310:3520:2620:1720:5920:4920:0120:53אוקראינה, אודסה )ק(

5:055:138:168:198:488:5110:0310:0520:0419:5420:3720:2719:3820:31אוקראינה, דונייצק )ק(

5:155:238:268:308:589:0210:1410:1620:1620:0620:4920:3919:5020:43אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

5:365:448:498:539:219:2510:3810:4020:4620:3621:2121:1020:1921:14אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

5:265:358:418:459:139:1710:3010:3220:4020:3021:1621:0420:1421:08אוקראינה, קייב )ק(

6:076:159:149:179:469:4911:0011:0220:5020:4221:2221:1220:2521:28איטליה, מילאנו )ק(

6:096:088:438:429:129:1210:1510:1418:3118:3018:5318:5218:1218:56אקוואדור, קיטו )ח(

7:427:369:469:4310:1910:1611:1211:1018:1718:2218:4318:4718:0318:58ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

8:438:3510:4410:4011:1511:1112:0712:0419:0019:0519:2819:3318:4619:37ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

6:076:129:059:079:389:4010:4910:5020:1720:1020:4620:3819:5420:42ארה"ב, בולטימור )ק(

5:525:588:538:559:259:2710:3710:3920:1220:0420:4020:3219:4720:45ארה"ב, ברוקלין )ק(

5:535:598:538:569:259:2810:3710:3920:1120:0320:4020:3219:4720:45ארה"ב, ג'רסי סיטי )ק(

6:246:309:279:309:5910:0211:1211:1420:5220:4421:2121:1320:2721:26ארה"ב, דטרויט )ק(

6:406:439:299:3110:0110:0311:1011:1120:1520:0920:4020:3419:5220:44ארה"ב, היוסטן )ק(

6:036:078:578:599:299:3010:3910:4019:5519:4920:2120:1519:3220:25ארה"ב, לוס אנג'לס )ק(

6:466:499:329:3310:0410:0511:1211:1220:0720:0320:3120:2719:4520:36ארה"ב, מיאמי )ק(

5:485:548:488:519:219:2310:3310:3420:0719:5920:3620:2819:4320:42ארה"ב, ניו הייבן )ק(

5:425:498:468:499:179:2010:3010:3220:1020:0220:3920:3119:4620:43ארה"ב, שיקאגו )ק(

6:466:449:129:109:419:3910:4010:3818:3118:3218:5318:5518:1418:59בוליביה, לה-פס )ח(

6:096:189:249:289:5610:0111:1411:1621:2621:1622:0221:5120:5922:11בלגיה, אנטוורפן )ק(

6:096:199:259:299:5710:0111:1411:1621:2721:1622:0221:5121:0022:10בלגיה, בריסל )ק(

6:356:318:508:489:229:1910:1910:1717:5017:5318:1418:1617:3418:23ברזיל, ס. פאולו )ח(

6:206:168:368:349:079:0510:0510:0317:3817:4018:0118:0317:2218:10ברזיל, ריו דה ז'נרו )ח(

5:245:348:428:469:139:1710:3110:3320:4720:3621:2421:1220:2021:31בריטניה, לונדון )ק(

5:265:368:468:519:189:2310:3710:4021:0320:5121:4221:2920:3521:50בריטניה, מנצ'סטר )ק(

5:285:378:468:509:189:2210:3610:3920:5620:4521:3421:2120:2921:25גרמניה, ברלין )ק(

5:546:039:099:139:409:4410:5711:0021:0820:5721:4321:3220:4121:36גרמניה, פרנקפורט )ק(

6:386:348:548:519:249:2110:2110:1917:5017:5318:1418:1617:3418:20דרום-אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:146:168:558:559:289:2810:3310:3319:1519:1119:3819:3418:5419:38הודו, בומביי )ח(

6:096:118:518:529:239:2310:2910:2919:1219:0819:3519:3118:5119:35הודו, פונה )ח(

5:225:308:328:359:049:0710:1910:2120:1720:0720:5020:3919:5120:43הונגריה, בודפשט )ק(

6:006:069:019:039:339:3610:4510:4720:2020:1220:4920:4119:5520:45טורקיה, איסטנבול )ק(

6:286:339:259:279:579:5911:0811:1020:3420:2721:0220:5520:1020:59יוון, אתונה )ק(

5:455:538:538:579:269:2910:4110:4320:3520:2621:0820:5820:0921:02מולדובה, קישינב )ק(

לוח זמנים לשבוע פרשת שופטים בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
7:067:089:529:5310:2210:2311:2911:2920:1920:1520:4220:3819:5820:42מקסיקו, מקסיקו סיטי )ק(

7:367:289:319:2710:0410:0010:5410:5117:3517:4118:0418:1017:2618:14ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:225:258:138:148:448:459:529:5318:5718:5219:2219:1718:3519:21נפאל, קטמנדו )ח(

7:037:039:329:3210:0510:0411:0711:0619:1819:1719:4019:3918:5919:43סינגפור, סינגפור )ח(

4:575:078:168:208:478:5210:0510:0820:2620:1521:0320:5119:5920:55פולין, ורשא )ק(

6:246:218:448:439:179:1510:1610:1518:0518:0618:2718:2817:4718:32פרו, לימה )ח(

6:236:319:319:3410:0310:0611:1711:1921:0921:0021:4121:3120:4421:46צרפת, ליאון )ק(

6:246:329:369:4010:0810:1211:2411:2621:2821:1822:0221:5221:0222:09צרפת, פריז )ק(

5:465:468:228:228:528:529:569:5518:1918:1718:4118:3918:0018:43קולומביה, בוגוטה )ח(

6:066:139:119:149:439:4610:5610:5820:4020:3221:1121:0220:1521:15קנדה, טורונטו )ק(

5:385:458:458:489:179:2010:3110:3320:2120:1320:5320:4419:5620:59קנדה, מונטריאול )ק(

5:566:018:488:509:229:2410:3110:3219:4619:4020:1320:0619:2320:10קפריסין, לרנקה )ק(

6:076:189:309:3510:0210:0711:2211:2521:5621:4322:3622:2221:2722:26רוסיה, ליובאוויטש )ח(

5:345:469:029:079:329:3810:5310:5721:3521:2222:1822:0321:0622:25רוסיה, מוסקבה )ח(

6:016:089:099:139:429:4510:5710:5920:5320:4321:2521:1520:2721:19רוסיה, רוסטוב נא-דון )ח(

6:036:109:149:179:459:4911:0011:0321:0020:5121:3321:2320:3421:38שווייץ, ציריך )ק(

6:006:018:388:389:109:1010:1510:1518:4718:4519:1019:0718:2719:11תאילנד, בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.

      

לדבר  מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל  כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן לעזור      

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

:מברכי כ ואחרי הנרות את מדליקי

            
 



קנט לוח זמנים לשבוע פרשת שופטים 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
5:566:008:478:499:199:2110:2810:2919:3719:3220:0319:5719:1320:07באר שבע )ק(

5:525:568:458:479:179:1910:2710:2719:3919:3420:0519:5919:0520:10חיפה )ק(

5:525:568:458:479:169:1810:2610:2719:3819:3320:0419:5818:5420:07ירושלים )ק(

5:566:008:478:489:199:2110:2810:2919:3819:3220:0419:5819:1320:09תל אביב )ק(

5:305:388:418:459:139:1610:2910:3120:3120:2121:0420:5420:0521:10אוסטריה, וינה )ק(

7:147:089:169:139:489:4510:4110:3817:3917:4418:0518:1017:2518:21אוסטרליה, מלבורן )ח(

5:395:468:468:509:199:2210:3310:3520:2620:1720:5920:4920:0120:53אוקראינה, אודסה )ק(

5:055:138:168:198:488:5110:0310:0520:0419:5420:3720:2719:3820:31אוקראינה, דונייצק )ק(

5:155:238:268:308:589:0210:1410:1620:1620:0620:4920:3919:5020:43אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

5:365:448:498:539:219:2510:3810:4020:4620:3621:2121:1020:1921:14אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

5:265:358:418:459:139:1710:3010:3220:4020:3021:1621:0420:1421:08אוקראינה, קייב )ק(

6:076:159:149:179:469:4911:0011:0220:5020:4221:2221:1220:2521:28איטליה, מילאנו )ק(

6:096:088:438:429:129:1210:1510:1418:3118:3018:5318:5218:1218:56אקוואדור, קיטו )ח(

7:427:369:469:4310:1910:1611:1211:1018:1718:2218:4318:4718:0318:58ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

8:438:3510:4410:4011:1511:1112:0712:0419:0019:0519:2819:3318:4619:37ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

6:076:129:059:079:389:4010:4910:5020:1720:1020:4620:3819:5420:42ארה"ב, בולטימור )ק(

5:525:588:538:559:259:2710:3710:3920:1220:0420:4020:3219:4720:45ארה"ב, ברוקלין )ק(

5:535:598:538:569:259:2810:3710:3920:1120:0320:4020:3219:4720:45ארה"ב, ג'רסי סיטי )ק(

6:246:309:279:309:5910:0211:1211:1420:5220:4421:2121:1320:2721:26ארה"ב, דטרויט )ק(

6:406:439:299:3110:0110:0311:1011:1120:1520:0920:4020:3419:5220:44ארה"ב, היוסטן )ק(

6:036:078:578:599:299:3010:3910:4019:5519:4920:2120:1519:3220:25ארה"ב, לוס אנג'לס )ק(

6:466:499:329:3310:0410:0511:1211:1220:0720:0320:3120:2719:4520:36ארה"ב, מיאמי )ק(

5:485:548:488:519:219:2310:3310:3420:0719:5920:3620:2819:4320:42ארה"ב, ניו הייבן )ק(

5:425:498:468:499:179:2010:3010:3220:1020:0220:3920:3119:4620:43ארה"ב, שיקאגו )ק(

6:466:449:129:109:419:3910:4010:3818:3118:3218:5318:5518:1418:59בוליביה, לה-פס )ח(

6:096:189:249:289:5610:0111:1411:1621:2621:1622:0221:5120:5922:11בלגיה, אנטוורפן )ק(

6:096:199:259:299:5710:0111:1411:1621:2721:1622:0221:5121:0022:10בלגיה, בריסל )ק(

6:356:318:508:489:229:1910:1910:1717:5017:5318:1418:1617:3418:23ברזיל, ס. פאולו )ח(

6:206:168:368:349:079:0510:0510:0317:3817:4018:0118:0317:2218:10ברזיל, ריו דה ז'נרו )ח(

5:245:348:428:469:139:1710:3110:3320:4720:3621:2421:1220:2021:31בריטניה, לונדון )ק(

5:265:368:468:519:189:2310:3710:4021:0320:5121:4221:2920:3521:50בריטניה, מנצ'סטר )ק(

5:285:378:468:509:189:2210:3610:3920:5620:4521:3421:2120:2921:25גרמניה, ברלין )ק(

5:546:039:099:139:409:4410:5711:0021:0820:5721:4321:3220:4121:36גרמניה, פרנקפורט )ק(

6:386:348:548:519:249:2110:2110:1917:5017:5318:1418:1617:3418:20דרום-אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:146:168:558:559:289:2810:3310:3319:1519:1119:3819:3418:5419:38הודו, בומביי )ח(

6:096:118:518:529:239:2310:2910:2919:1219:0819:3519:3118:5119:35הודו, פונה )ח(

5:225:308:328:359:049:0710:1910:2120:1720:0720:5020:3919:5120:43הונגריה, בודפשט )ק(

6:006:069:019:039:339:3610:4510:4720:2020:1220:4920:4119:5520:45טורקיה, איסטנבול )ק(

6:286:339:259:279:579:5911:0811:1020:3420:2721:0220:5520:1020:59יוון, אתונה )ק(

5:455:538:538:579:269:2910:4110:4320:3520:2621:0820:5820:0921:02מולדובה, קישינב )ק(

לוח זמנים לשבוע פרשת שופטים בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
7:067:089:529:5310:2210:2311:2911:2920:1920:1520:4220:3819:5820:42מקסיקו, מקסיקו סיטי )ק(

7:367:289:319:2710:0410:0010:5410:5117:3517:4118:0418:1017:2618:14ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:225:258:138:148:448:459:529:5318:5718:5219:2219:1718:3519:21נפאל, קטמנדו )ח(

7:037:039:329:3210:0510:0411:0711:0619:1819:1719:4019:3918:5919:43סינגפור, סינגפור )ח(

4:575:078:168:208:478:5210:0510:0820:2620:1521:0320:5119:5920:55פולין, ורשא )ק(

6:246:218:448:439:179:1510:1610:1518:0518:0618:2718:2817:4718:32פרו, לימה )ח(

6:236:319:319:3410:0310:0611:1711:1921:0921:0021:4121:3120:4421:46צרפת, ליאון )ק(

6:246:329:369:4010:0810:1211:2411:2621:2821:1822:0221:5221:0222:09צרפת, פריז )ק(

5:465:468:228:228:528:529:569:5518:1918:1718:4118:3918:0018:43קולומביה, בוגוטה )ח(

6:066:139:119:149:439:4610:5610:5820:4020:3221:1121:0220:1521:15קנדה, טורונטו )ק(

5:385:458:458:489:179:2010:3110:3320:2120:1320:5320:4419:5620:59קנדה, מונטריאול )ק(

5:566:018:488:509:229:2410:3110:3219:4619:4020:1320:0619:2320:10קפריסין, לרנקה )ק(

6:076:189:309:3510:0210:0711:2211:2521:5621:4322:3622:2221:2722:26רוסיה, ליובאוויטש )ח(

5:345:469:029:079:329:3810:5310:5721:3521:2222:1822:0321:0622:25רוסיה, מוסקבה )ח(

6:016:089:099:139:429:4510:5710:5920:5320:4321:2521:1520:2721:19רוסיה, רוסטוב נא-דון )ח(

6:036:109:149:179:459:4911:0011:0321:0020:5121:3321:2320:3421:38שווייץ, ציריך )ק(

6:006:018:388:389:109:1010:1510:1518:4718:4519:1019:0718:2719:11תאילנד, בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.

      

לדבר  מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל  כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן לעזור      

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

:מברכי כ ואחרי הנרות את מדליקי
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