
הוספה: כמפורט במפתח כללי עמוד ד'

(May 15 23 - 17)כ"ח אייר - ה' סיון תשע"ה
שבוע פרשת במדבר

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 ,zixgy zlitz onfa `ed oilitz zgpdl

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

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

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:äøBú éøác ìr eðeöå§¦¨©¦§¥¨

áøräåéôáe ,eðéôa EúøBú éøác-úà eðéäìà éé àð §©£¤«¨§¨¡Ÿ¥«¤¦§¥«¨§«§¦«§¦«
,eðéàöàöå eðçðà äéäðå ,ìàøNé úéa Enr-ìë̈©§«¥¦§¨¥«§¦§¤«£©«§§¤¡¨¥«
éãîBìå EîL érãBé eðlk ,ìàøNé úéa Enr-ìë éàöàöå§¤¡¨¥«¨©§«¥¦§¨¥«ª¨«§¥«§¤«§§¥«

ì EúøBú:ìàøNé Bnrì äøBz ãnìîä ,éé äzà Ceøa .dîL ¨§«¦§¨«¨«©¨«§¨©§©¥«¨«§©«¦§¨¥«

Ceøaìkî eða øça øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¨©¨¦¨
ïúBð ,éé äzà Ceøa .BúøBz úà eðì ïúðå íénrä̈©¦§¨©¨¤¨¨©¨§¨¥

:äøBzä©¨

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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 £¥¦§©¥¨©¦§©£¥¤§¨©§¨§¥£¨
wlgzny itk mildz xeriy llek zixgy zlitz lk z` oilitza lltzdl devn

.ycegd inil

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 ©©¦¦¦§¤¥§§¨¦¤¨¤

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

ìåëé ïäáù ... ñøôë ìáé÷ù åà åéøåäî åì ïúéðù) éèøôä åôñëî ,(áåè íåéå úáùî ãáì) ä÷ãö ïúåð äëåúìù ¯ åìùî ä÷ãö-úôå÷ ìéãáäì ïëå ,äøåú íåé ìë åá ãåîìì åìùî

åúåéøçàå åúåùøá åéäé åìà íéøáãå ¯ íîù óåøéöá ("å"äì" úåáéú-éùàøá åà) "äàåìîå õøàä íùäì" äæ ìò åáúëéùå ,íééùéàä åéëøöì åá ùîúùäìå ,åùôð ééç úåð÷ì äéä

."ä÷ãö ìù úéáå øãç"ì êôäéé åìåë øãçä äæ éãé ìòå ,äîåãëå øîñî éãé ìò øãçá òåá÷ì ùé äôå÷ä úà ¯ èìåá íå÷îá ,åøãçá íçéðéå

mildz

.ãé÷
:úåëìîì äãåäé äëæ äî éðôî øàåáî åá

à:ærì írî á÷ré úéa íéøönî ìàøNé úàöaá:åéúBìLîî ìàøNé BLã÷ì äãeäé äúéä §¥´−¦§¨¥¦¦§¨®¦¥¬©« ¹£ÀŸ¥©¬Ÿ¥«¨«§¨´§¨´§¨§®¦¹§¨¥À©§§¨«
â:øBçàì áqé ïcøiä ñðiå äàø íiäã:ïàö-éðák úBòáb íéìéàë eã÷ø íéøäääEl-äî ©¨´−¨¨©¨®Ÿ©¹©§¥À¦¬Ÿ§¨«−¤«¨¦¨«§´§¥¦®§¹¨À¦§¥«Ÿ©§´

:øBçàì áqz ïcøiä ñeðú ék íiäå:ïàö-éðák úBòáb íéìéàë eã÷øz íéøääæïBãà éðôlî −©¨¦´¨®©¹©§¥À¦¬Ÿ§¨«−¤«¨¦¦§§´§¥¦®§¹¨À¦§¥«Ÿ¦¦§¥´−¨
:á÷ré dBìà éðôlî õøà éìeçç:íéî-Bðérîì Léîlç íéî-íâà øevä éëôää ´¦¨®¤¦¹¦§¥À¡´©©«£«Ÿ©«Ÿ§¦´©´£©¨®¦©¹¨¦À§©§§¨«¦

.åè÷
:ììçúé àìù åîù ïòîì äùòéù úåìâä úåëéøà ìò äìéôú

àì àìeð|ì-ék eðì-àì ýåýé:Ezîà-ìò Ecñç-ìò ãBák ïz EîLáíéBbä eøîàé änì ³Ÿ¨̧§Ÿ̈ÀÅŸ¨¬¦«−§¦§¥´¨®©©¹§§À©£¦¤«−¨¨«Ÿ§´©¦®
:íäéäìà àð-äiàâ:äNò õôç-øLà ìk íéîMá eðéäìàåãäNòî áäæå óñk íäéaöò ©¥¹̈À¡«Ÿ¥¤«¥«Ÿ¥¬©¨¨®¦−Ÿ£¤¨¥´¨¨«−£©¥¤¤´¤§¨¨®©« ¹£¥À

:íãà éãéä:eàøé àìå íäì íéðéò eøaãé àìå íäì-ätåíäì óà eòîLé àìå íäì íéðæà §¥´¨¨«¤«−¨¤§´Ÿ§©¥®¥©¬¦¹̈¤À§´Ÿ¦§«¨§©¦́−¨¤§´Ÿ¦§¨®©¬¹̈¤À
:ïeçéøé àìåæ:íðBøâa ebäé-àì eëläé àìå íäéìâø ïeLéîé àìå | íäéãéçeéäé íäBîk §´Ÿ§¦«§¥¤³§ÄŸ§¦À−©§¥¤§´Ÿ§©¥®Ÿ¤¹§À¦§¨«−§¤¦«§´

:íäa çèa-øLà ìk íäéNòè:àeä ípâîe íøæò ýåýéa çèa ìàøNééeçèa ïøäà úéa «Ÿ¥¤®−Ÿ£¤Ÿ¥´©¨¤«−¦§¨¥§©´©«Ÿ̈®¤§−̈¨«¦¨´«¥´−©£Ÿ¦§´
:àeä ípâîe íøæò ýåýéáàé:àeä ípâîe íøæò ýåýéá eçèa ýåýé éàøéáéCøáé eðøëæ ýåýé ©«Ÿ̈®¤§−̈¨«¦¨´«¦§¥´−§Ÿ̈¦§´©«Ÿ̈®¤§−̈¨«¦¨´«§Ÿ̈»§¨¨¶§Å̈¥¬

:ïøäà úéa-úà Cøáé ìàøNé úéa-úà Cøáéâé:íéìãbä-íò íépèwä ýåýé éàøé Cøáéãéóñé −§¨¥¤¥´¦§¨¥®§¹¨¥À¤¥¬©«£«Ÿ−§¨¥¦§¥´§Ÿ̈®©¹§©¦À¦©§Ÿ¦«Ÿ¥´
:íëéða-ìòå íëéìò íëéìò ýåýéåèå íéîL äNò ýåýéì ízà íéëeøa:õøàæèíéîMä §Ÿ̈´£¥¤®£¹¥¤À§©§¥¤«§¦´−©¤©«Ÿ̈®¹Ÿ¥À¨©¬¦¨¨«¤©¨©´¦

:íãà-éðáì ïúð õøàäå ýåýéì íéîLæé:äîeã éãøé-ìk àìå dé-eììäé íéúnä àì −¨©¦©«Ÿ̈®§¹¨À̈¤¨©¬¦§¥¨¨«´Ÿ−©¥¦§©«§¨®§¹ÀŸ¨«Ÿ§¥¬¨«
çé:déeììä íìBò-ãòå äzòî dé Cøáð | eðçðàå©«£©³§§»̈¥³À̈¥«©¨¬§©À̈©«§¨«

mildz

.ãé÷
:úåëìîì äãåäé äëæ äî éðôî øàåáî åá

à:ærì írî á÷ré úéa íéøönî ìàøNé úàöaá:åéúBìLîî ìàøNé BLã÷ì äãeäé äúéä §¥´−¦§¨¥¦¦§¨®¦¥¬©« ¹£ÀŸ¥©¬Ÿ¥«¨«§¨´§¨´§¨§®¦¹§¨¥À©§§¨«
â:øBçàì áqé ïcøiä ñðiå äàø íiäã:ïàö-éðák úBòáb íéìéàë eã÷ø íéøäääEl-äî ©¨´−¨¨©¨®Ÿ©¹©§¥À¦¬Ÿ§¨«−¤«¨¦¨«§´§¥¦®§¹¨À¦§¥«Ÿ©§´

:øBçàì áqz ïcøiä ñeðú ék íiäå:ïàö-éðák úBòáb íéìéàë eã÷øz íéøääæïBãà éðôlî −©¨¦´¨®©¹©§¥À¦¬Ÿ§¨«−¤«¨¦¦§§´§¥¦®§¹¨À¦§¥«Ÿ¦¦§¥´−¨
:á÷ré dBìà éðôlî õøà éìeçç:íéî-Bðérîì Léîlç íéî-íâà øevä éëôää ´¦¨®¤¦¹¦§¥À¡´©©«£«Ÿ©«Ÿ§¦´©´£©¨®¦©¹¨¦À§©§§¨«¦

.åè÷
:ììçúé àìù åîù ïòîì äùòéù úåìâä úåëéøà ìò äìéôú

àì àìeð|ì-ék eðì-àì ýåýé:Ezîà-ìò Ecñç-ìò ãBák ïz EîLáíéBbä eøîàé änì ³Ÿ¨̧§Ÿ̈ÀÅŸ¨¬¦«−§¦§¥´¨®©©¹§§À©£¦¤«−¨¨«Ÿ§´©¦®
:íäéäìà àð-äiàâ:äNò õôç-øLà ìk íéîMá eðéäìàåãäNòî áäæå óñk íäéaöò ©¥¹̈À¡«Ÿ¥¤«¥«Ÿ¥¬©¨¨®¦−Ÿ£¤¨¥´¨¨«−£©¥¤¤´¤§¨¨®©« ¹£¥À

:íãà éãéä:eàøé àìå íäì íéðéò eøaãé àìå íäì-ätåíäì óà eòîLé àìå íäì íéðæà §¥´¨¨«¤«−¨¤§´Ÿ§©¥®¥©¬¦¹̈¤À§´Ÿ¦§«¨§©¦́−¨¤§´Ÿ¦§¨®©¬¹̈¤À
:ïeçéøé àìåæ:íðBøâa ebäé-àì eëläé àìå íäéìâø ïeLéîé àìå | íäéãéçeéäé íäBîk §´Ÿ§¦«§¥¤³§ÄŸ§¦À−©§¥¤§´Ÿ§©¥®Ÿ¤¹§À¦§¨«−§¤¦«§´

:íäa çèa-øLà ìk íäéNòè:àeä ípâîe íøæò ýåýéa çèa ìàøNééeçèa ïøäà úéa «Ÿ¥¤®−Ÿ£¤Ÿ¥´©¨¤«−¦§¨¥§©´©«Ÿ̈®¤§−̈¨«¦¨´«¥´−©£Ÿ¦§´
:àeä ípâîe íøæò ýåýéáàé:àeä ípâîe íøæò ýåýéá eçèa ýåýé éàøéáéCøáé eðøëæ ýåýé ©«Ÿ̈®¤§−̈¨«¦¨´«¦§¥´−§Ÿ̈¦§´©«Ÿ̈®¤§−̈¨«¦¨´«§Ÿ̈»§¨¨¶§Å̈¥¬

:ïøäà úéa-úà Cøáé ìàøNé úéa-úà Cøáéâé:íéìãbä-íò íépèwä ýåýé éàøé Cøáéãéóñé −§¨¥¤¥´¦§¨¥®§¹¨¥À¤¥¬©«£«Ÿ−§¨¥¦§¥´§Ÿ̈®©¹§©¦À¦©§Ÿ¦«Ÿ¥´
:íëéða-ìòå íëéìò íëéìò ýåýéåèå íéîL äNò ýåýéì ízà íéëeøa:õøàæèíéîMä §Ÿ̈´£¥¤®£¹¥¤À§©§¥¤«§¦´−©¤©«Ÿ̈®¹Ÿ¥À¨©¬¦¨¨«¤©¨©´¦

:íãà-éðáì ïúð õøàäå ýåýéì íéîLæé:äîeã éãøé-ìk àìå dé-eììäé íéúnä àì −¨©¦©«Ÿ̈®§¹¨À̈¤¨©¬¦§¥¨¨«´Ÿ−©¥¦§©«§¨®§¹ÀŸ¨«Ÿ§¥¬¨«
çé:déeììä íìBò-ãòå äzòî dé Cøáð | eðçðàå©«£©³§§»̈¥³À̈¥«©¨¬§©À̈©«§¨«

`"hily x"enc` w"k li`edy wxand gqep .d"a
laz iagxn lka 'iy y"p`l gelyl

`"ypz'd ,zereayd bg z`xwl
כולה  השנה בכל זה כל ולהמשיך ובפנימיות בשמחה התורה וקבלת שמח ויוםֿטוב שלום שבת

והטף, הנשים האנשים

ידינו  ומעשה עלינו כוננה ידינו ומעשה עלינו אלקינו ה' נועם ויהי ממש; בימינו במהרה אשר ועד

.1כוננהו 

והשלימה  האמתית בגאולה

/‰ÓÈ˙Á‰ ÌÂ˜Ó/

(1Â‰ÂÎ . . ÌÚÂ È‰ÈÂ.(טוב (צדיק, יז צ, תהלים :

`"hily x"enc` w"k li`edy wxand gqep .d"a
laz iagxn lka 'iy y"p`l gelyl

`"ypz'd ,zereayd bg z`xwl
כולה  השנה בכל זה כל ולהמשיך ובפנימיות בשמחה התורה וקבלת שמח ויוםֿטוב שלום שבת

והטף, הנשים האנשים

ידינו  ומעשה עלינו כוננה ידינו ומעשה עלינו אלקינו ה' נועם ויהי ממש; בימינו במהרה אשר ועד

.1כוננהו 

והשלימה  האמתית בגאולה

/‰ÓÈ˙Á‰ ÌÂ˜Ó/

(1Â‰ÂÎ . . ÌÚÂ È‰ÈÂ.(טוב (צדיק, יז צ, תהלים :



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 ,zixgy zlitz onfa `ed oilitz zgpdl

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

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

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:äøBú éøác ìr eðeöå§¦¨©¦§¥¨

áøräåéôáe ,eðéôa EúøBú éøác-úà eðéäìà éé àð §©£¤«¨§¨¡Ÿ¥«¤¦§¥«¨§«§¦«§¦«
,eðéàöàöå eðçðà äéäðå ,ìàøNé úéa Enr-ìë̈©§«¥¦§¨¥«§¦§¤«£©«§§¤¡¨¥«
éãîBìå EîL érãBé eðlk ,ìàøNé úéa Enr-ìë éàöàöå§¤¡¨¥«¨©§«¥¦§¨¥«ª¨«§¥«§¤«§§¥«

ì EúøBú:ìàøNé Bnrì äøBz ãnìîä ,éé äzà Ceøa .dîL ¨§«¦§¨«¨«©¨«§¨©§©¥«¨«§©«¦§¨¥«

Ceøaìkî eða øça øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¨©¨¦¨
ïúBð ,éé äzà Ceøa .BúøBz úà eðì ïúðå íénrä̈©¦§¨©¨¤¨¨©¨§¨¥

:äøBzä©¨

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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 £¥¦§©¥¨©¦§©£¥¤§¨©§¨§¥£¨
wlgzny itk mildz xeriy llek zixgy zlitz lk z` oilitza lltzdl devn

.ycegd inil

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 ©©¦¦¦§¤¥§§¨¦¤¨¤

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

ìåëé ïäáù ... ñøôë ìáé÷ù åà åéøåäî åì ïúéðù) éèøôä åôñëî ,(áåè íåéå úáùî ãáì) ä÷ãö ïúåð äëåúìù ¯ åìùî ä÷ãö-úôå÷ ìéãáäì ïëå ,äøåú íåé ìë åá ãåîìì åìùî

åúåéøçàå åúåùøá åéäé åìà íéøáãå ¯ íîù óåøéöá ("å"äì" úåáéú-éùàøá åà) "äàåìîå õøàä íùäì" äæ ìò åáúëéùå ,íééùéàä åéëøöì åá ùîúùäìå ,åùôð ééç úåð÷ì äéä

."ä÷ãö ìù úéáå øãç"ì êôäéé åìåë øãçä äæ éãé ìòå ,äîåãëå øîñî éãé ìò øãçá òåá÷ì ùé äôå÷ä úà ¯ èìåá íå÷îá ,åøãçá íçéðéå

mildz

.ãé÷
:úåëìîì äãåäé äëæ äî éðôî øàåáî åá

à:ærì írî á÷ré úéa íéøönî ìàøNé úàöaá:åéúBìLîî ìàøNé BLã÷ì äãeäé äúéä §¥´−¦§¨¥¦¦§¨®¦¥¬©« ¹£ÀŸ¥©¬Ÿ¥«¨«§¨´§¨´§¨§®¦¹§¨¥À©§§¨«
â:øBçàì áqé ïcøiä ñðiå äàø íiäã:ïàö-éðák úBòáb íéìéàë eã÷ø íéøäääEl-äî ©¨´−¨¨©¨®Ÿ©¹©§¥À¦¬Ÿ§¨«−¤«¨¦¨«§´§¥¦®§¹¨À¦§¥«Ÿ©§´

:øBçàì áqz ïcøiä ñeðú ék íiäå:ïàö-éðák úBòáb íéìéàë eã÷øz íéøääæïBãà éðôlî −©¨¦´¨®©¹©§¥À¦¬Ÿ§¨«−¤«¨¦¦§§´§¥¦®§¹¨À¦§¥«Ÿ¦¦§¥´−¨
:á÷ré dBìà éðôlî õøà éìeçç:íéî-Bðérîì Léîlç íéî-íâà øevä éëôää ´¦¨®¤¦¹¦§¥À¡´©©«£«Ÿ©«Ÿ§¦´©´£©¨®¦©¹¨¦À§©§§¨«¦

.åè÷
:ììçúé àìù åîù ïòîì äùòéù úåìâä úåëéøà ìò äìéôú

àì àìeð|ì-ék eðì-àì ýåýé:Ezîà-ìò Ecñç-ìò ãBák ïz EîLáíéBbä eøîàé änì ³Ÿ¨̧§Ÿ̈ÀÅŸ¨¬¦«−§¦§¥´¨®©©¹§§À©£¦¤«−¨¨«Ÿ§´©¦®
:íäéäìà àð-äiàâ:äNò õôç-øLà ìk íéîMá eðéäìàåãäNòî áäæå óñk íäéaöò ©¥¹̈À¡«Ÿ¥¤«¥«Ÿ¥¬©¨¨®¦−Ÿ£¤¨¥´¨¨«−£©¥¤¤´¤§¨¨®©« ¹£¥À

:íãà éãéä:eàøé àìå íäì íéðéò eøaãé àìå íäì-ätåíäì óà eòîLé àìå íäì íéðæà §¥´¨¨«¤«−¨¤§´Ÿ§©¥®¥©¬¦¹̈¤À§´Ÿ¦§«¨§©¦́−¨¤§´Ÿ¦§¨®©¬¹̈¤À
:ïeçéøé àìåæ:íðBøâa ebäé-àì eëläé àìå íäéìâø ïeLéîé àìå | íäéãéçeéäé íäBîk §´Ÿ§¦«§¥¤³§ÄŸ§¦À−©§¥¤§´Ÿ§©¥®Ÿ¤¹§À¦§¨«−§¤¦«§´

:íäa çèa-øLà ìk íäéNòè:àeä ípâîe íøæò ýåýéa çèa ìàøNééeçèa ïøäà úéa «Ÿ¥¤®−Ÿ£¤Ÿ¥´©¨¤«−¦§¨¥§©´©«Ÿ̈®¤§−̈¨«¦¨´«¥´−©£Ÿ¦§´
:àeä ípâîe íøæò ýåýéáàé:àeä ípâîe íøæò ýåýéá eçèa ýåýé éàøéáéCøáé eðøëæ ýåýé ©«Ÿ̈®¤§−̈¨«¦¨´«¦§¥´−§Ÿ̈¦§´©«Ÿ̈®¤§−̈¨«¦¨´«§Ÿ̈»§¨¨¶§Å̈¥¬

:ïøäà úéa-úà Cøáé ìàøNé úéa-úà Cøáéâé:íéìãbä-íò íépèwä ýåýé éàøé Cøáéãéóñé −§¨¥¤¥´¦§¨¥®§¹¨¥À¤¥¬©«£«Ÿ−§¨¥¦§¥´§Ÿ̈®©¹§©¦À¦©§Ÿ¦«Ÿ¥´
:íëéða-ìòå íëéìò íëéìò ýåýéåèå íéîL äNò ýåýéì ízà íéëeøa:õøàæèíéîMä §Ÿ̈´£¥¤®£¹¥¤À§©§¥¤«§¦´−©¤©«Ÿ̈®¹Ÿ¥À¨©¬¦¨¨«¤©¨©´¦

:íãà-éðáì ïúð õøàäå ýåýéì íéîLæé:äîeã éãøé-ìk àìå dé-eììäé íéúnä àì −¨©¦©«Ÿ̈®§¹¨À̈¤¨©¬¦§¥¨¨«´Ÿ−©¥¦§©«§¨®§¹ÀŸ¨«Ÿ§¥¬¨«
çé:déeììä íìBò-ãòå äzòî dé Cøáð | eðçðàå©«£©³§§»̈¥³À̈¥«©¨¬§©À̈©«§¨«

mildz

.ãé÷
:úåëìîì äãåäé äëæ äî éðôî øàåáî åá

à:ærì írî á÷ré úéa íéøönî ìàøNé úàöaá:åéúBìLîî ìàøNé BLã÷ì äãeäé äúéä §¥´−¦§¨¥¦¦§¨®¦¥¬©« ¹£ÀŸ¥©¬Ÿ¥«¨«§¨´§¨´§¨§®¦¹§¨¥À©§§¨«
â:øBçàì áqé ïcøiä ñðiå äàø íiäã:ïàö-éðák úBòáb íéìéàë eã÷ø íéøäääEl-äî ©¨´−¨¨©¨®Ÿ©¹©§¥À¦¬Ÿ§¨«−¤«¨¦¨«§´§¥¦®§¹¨À¦§¥«Ÿ©§´

:øBçàì áqz ïcøiä ñeðú ék íiäå:ïàö-éðák úBòáb íéìéàë eã÷øz íéøääæïBãà éðôlî −©¨¦´¨®©¹©§¥À¦¬Ÿ§¨«−¤«¨¦¦§§´§¥¦®§¹¨À¦§¥«Ÿ¦¦§¥´−¨
:á÷ré dBìà éðôlî õøà éìeçç:íéî-Bðérîì Léîlç íéî-íâà øevä éëôää ´¦¨®¤¦¹¦§¥À¡´©©«£«Ÿ©«Ÿ§¦´©´£©¨®¦©¹¨¦À§©§§¨«¦

.åè÷
:ììçúé àìù åîù ïòîì äùòéù úåìâä úåëéøà ìò äìéôú

àì àìeð|ì-ék eðì-àì ýåýé:Ezîà-ìò Ecñç-ìò ãBák ïz EîLáíéBbä eøîàé änì ³Ÿ¨̧§Ÿ̈ÀÅŸ¨¬¦«−§¦§¥´¨®©©¹§§À©£¦¤«−¨¨«Ÿ§´©¦®
:íäéäìà àð-äiàâ:äNò õôç-øLà ìk íéîMá eðéäìàåãäNòî áäæå óñk íäéaöò ©¥¹̈À¡«Ÿ¥¤«¥«Ÿ¥¬©¨¨®¦−Ÿ£¤¨¥´¨¨«−£©¥¤¤´¤§¨¨®©« ¹£¥À

:íãà éãéä:eàøé àìå íäì íéðéò eøaãé àìå íäì-ätåíäì óà eòîLé àìå íäì íéðæà §¥´¨¨«¤«−¨¤§´Ÿ§©¥®¥©¬¦¹̈¤À§´Ÿ¦§«¨§©¦́−¨¤§´Ÿ¦§¨®©¬¹̈¤À
:ïeçéøé àìåæ:íðBøâa ebäé-àì eëläé àìå íäéìâø ïeLéîé àìå | íäéãéçeéäé íäBîk §´Ÿ§¦«§¥¤³§ÄŸ§¦À−©§¥¤§´Ÿ§©¥®Ÿ¤¹§À¦§¨«−§¤¦«§´

:íäa çèa-øLà ìk íäéNòè:àeä ípâîe íøæò ýåýéa çèa ìàøNééeçèa ïøäà úéa «Ÿ¥¤®−Ÿ£¤Ÿ¥´©¨¤«−¦§¨¥§©´©«Ÿ̈®¤§−̈¨«¦¨´«¥´−©£Ÿ¦§´
:àeä ípâîe íøæò ýåýéáàé:àeä ípâîe íøæò ýåýéá eçèa ýåýé éàøéáéCøáé eðøëæ ýåýé ©«Ÿ̈®¤§−̈¨«¦¨´«¦§¥´−§Ÿ̈¦§´©«Ÿ̈®¤§−̈¨«¦¨´«§Ÿ̈»§¨¨¶§Å̈¥¬

:ïøäà úéa-úà Cøáé ìàøNé úéa-úà Cøáéâé:íéìãbä-íò íépèwä ýåýé éàøé Cøáéãéóñé −§¨¥¤¥´¦§¨¥®§¹¨¥À¤¥¬©«£«Ÿ−§¨¥¦§¥´§Ÿ̈®©¹§©¦À¦©§Ÿ¦«Ÿ¥´
:íëéða-ìòå íëéìò íëéìò ýåýéåèå íéîL äNò ýåýéì ízà íéëeøa:õøàæèíéîMä §Ÿ̈´£¥¤®£¹¥¤À§©§¥¤«§¦´−©¤©«Ÿ̈®¹Ÿ¥À¨©¬¦¨¨«¤©¨©´¦

:íãà-éðáì ïúð õøàäå ýåýéì íéîLæé:äîeã éãøé-ìk àìå dé-eììäé íéúnä àì −¨©¦©«Ÿ̈®§¹¨À̈¤¨©¬¦§¥¨¨«´Ÿ−©¥¦§©«§¨®§¹ÀŸ¨«Ÿ§¥¬¨«
çé:déeììä íìBò-ãòå äzòî dé Cøáð | eðçðàå©«£©³§§»̈¥³À̈¥«©¨¬§©À̈©«§¨«

`"hily x"enc` w"k li`edy wxand gqep .d"a
laz iagxn lka 'iy y"p`l gelyl

`"ypz'd ,zereayd bg z`xwl
כולה  השנה בכל זה כל ולהמשיך ובפנימיות בשמחה התורה וקבלת שמח ויוםֿטוב שלום שבת

והטף, הנשים האנשים

ידינו  ומעשה עלינו כוננה ידינו ומעשה עלינו אלקינו ה' נועם ויהי ממש; בימינו במהרה אשר ועד

.1כוננהו 

והשלימה  האמתית בגאולה

/‰ÓÈ˙Á‰ ÌÂ˜Ó/

(1Â‰ÂÎ . . ÌÚÂ È‰ÈÂ.(טוב (צדיק, יז צ, תהלים :

`"hily x"enc` w"k li`edy wxand gqep .d"a
laz iagxn lka 'iy y"p`l gelyl

`"ypz'd ,zereayd bg z`xwl
כולה  השנה בכל זה כל ולהמשיך ובפנימיות בשמחה התורה וקבלת שמח ויוםֿטוב שלום שבת

והטף, הנשים האנשים

ידינו  ומעשה עלינו כוננה ידינו ומעשה עלינו אלקינו ה' נועם ויהי ממש; בימינו במהרה אשר ועד

.1כוננהו 

והשלימה  האמתית בגאולה

/‰ÓÈ˙Á‰ ÌÂ˜Ó/

(1Â‰ÂÎ . . ÌÚÂ È‰ÈÂ.(טוב (צדיק, יז צ, תהלים :



ד

axr ,xacna zyxt zay .c"qa
g"kyz'd ,zereayd bg

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
CÈzN¯‡Â ּבצדק לי וארׂשּתי לעֹולם, לי ¿≈«¿ƒְְְְִִִֵֶֶַָ

ּוברחמים, ּובחסד ְְְְֲִִֶֶַָּובמׁשּפט

הוי' את וידעּת ּבאמּונה לי הּנה 1וארׂשּתי . ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

חתן  ׁשּנקרא הּקּב"ה מאמר הּוא לי' וארׂשּתי'ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָ

ּכמבאר  ּכּלה, ּבׁשם ׁשּנקראֹות יׂשראל לנׁשמֹות -ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹ

ּתֹורה' מקֹור 2ּב'לּקּוטי ׁשהיא יׂשראל' ׁש'ּכנסת ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָ

מּמה  ּולהעיר ּכּלה. נקראת יׂשראל נׁשמֹות ְְְְִִִִִֵֵַַָָָָּכל

ּבא" רּבֹות "עּיין צדק' ה'צמח ּבהּגהת ְֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹּׁשּכתּוב

ׁשּמלּוּבׁשת  הּנׁשמה ׁשּגם מׁשמע, ּומּׁשם ְְְִֶֶֶֶַַַַָָָכּו',

לי  וארׂשּתי) זה וענין ּכּלה. ּבׁשם נקראת ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָּבּגּוף

ׁשּלכן  מּיׂשראל, ואחד אחד ּכל על נאמר ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָגֹו')

ּׁשּכתּוב  מה עלּֿדר יחיד, ּבלׁשֹון אנכי 3נאמר ְֱִִִֶֶֶֶַַַָָָֹ

ז"ל  חכמינּו ּכדרׁשת יחיד, ּבלׁשֹון ,אלקי 4הוי' ְְֱֲֲִִִֵֶַַָָָָָֹ

הּדּבּור  עּמי אֹומר, היה מּיׂשראל אחד ְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָׁשּכל

ְֵַמדּבר.

ּתֹורה'ÔÈÚ‰Âב) ּב'לּקּוטי ּכמבאר ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְִֵֶַָָָֹ

על  הּוא ּכּליֹון) (מּלׁשֹון ְִִֶַַָָׁש'ּכּלה'

הּפסּוק  ׁשּׁשרׁשּה5ׁשם לפי והינּו, נפׁשי, ּכלתה ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָ

לדבקה  ׁשּתׁשּוקתּה הּמלכּות מּספירת ְְְְְִִֶַַַָָָָהּוא

הּנפׁש, ּבכלֹות יתּבר החּיים וחּיי ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָּבמקֹורּה

לנהֹורא 6ּכמאמר  ּתדיר קארי ּתּתאה נהֹורא ְְְֲִִֵַַַָָָָָָ

ּבכל  הּכּליֹון ענין נעׂשה ּומּזה ,ׁשכי ולא ְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָֹעיּלאה

ּונׁשמה  מּמע 7נׁשמה אלקה חלק .8ל ׁשהיא ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ

˙eiË¯Ù·e ּכתיב הּנ"ל ּבּפסּוק הּנה יֹותר, ƒ¿»ƒְִִֵֵַַַָ

לחצרֹות  נפׁשי ּכלתה וגם ְְְְְְְִִַַַָָָנכספה

להבין  וצרי חי, אֿל אל ירּננּו ּובׂשרי לּבי ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָהוי'

'נפׁשי' ׁשּלגּבי ּבּכתּוב, הּלׁשֹונֹות חילּוק ְְְִִֵֶַַַַַַָטעם
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ס"ה).1) לקמן (וראה במדבר ש"פ הפטרת סיום - כאֿכב ב, א.2)הושע ח, פרשתנו - לעולם לי וארשתיך יתרו 3)ד"ה

ו. ה, ואתחנן ב. רפו.4)כ, רמז יתרו ג.5)יל"ש פד, ב.6)תהלים פו, ב. עז, ב. קעח, ח"א א. קמ, ח"ב זהר ראה 7)ראה

סע"א. מח, שה"ש לקו"ת רפ"ב.8)גם תניא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
במדבר: פרשת שבת של ההפטרה את המסיים בפסוק הושע, בנבואת נאמר

,ÌÏBÚÏ ÈÏ CÈzN¯‡Â שהקשר ישראל לבני אומר הקדושֿברוךֿהוא ¿≈«¿ƒƒ¿»
נצחי  בקשר לחתן המאורסת כלה כמו יהיה אתו ÈÏשלהם CÈzN¯‡Â¿≈«¿ƒƒ

‰eÓ‡a ÈÏ CÈzN¯‡Â ,ÌÈÓÁ¯·e „ÒÁ·e ËtLÓ·e ˜„ˆa¿∆∆¿ƒ¿»¿∆∆¿«¬ƒ¿≈«¿ƒƒ∆¡»
'ÈÂ‰ ˙‡ zÚ„ÈÂ1. ¿»««¿∆¬»»

‡e‰ 'ÈÏ CÈzN¯‡Â' ‰p‰ƒ≈¿≈«¿ƒƒ
- Ô˙Á ‡¯˜pL ‰"aw‰ ¯Ó‡Ó«¬««»»∆ƒ¿»»»
˙B‡¯˜pL Ï‡¯NÈ ˙BÓLÏ¿ƒ¿ƒ¿»≈∆ƒ¿»
ÈËewÏ'a ¯‡·Ók ,‰lk ÌLa¿≈«»«¿…»¿ƒ≈

'‰¯Bz2 פרשת הזקן, לאדמו"ר »
זה  דיבורֿהמתחיל במאמר במדבר

Ï‡¯NÈ'"וארשתיך" ˙Òk'L∆¿∆∆ƒ¿»≈
באלוקות העליונה È‰L∆ƒ‡הבחינה

Ï‡¯NÈ ˙BÓL Ïk ¯B˜Ó¿»ƒ¿ƒ¿»≈
‰nÓ ¯ÈÚ‰Ïe .‰lk ˙‡¯˜ƒ¿≈«»¿»ƒƒ«
'˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ˙‰b‰a ·e˙kM∆»¿«»««∆«∆∆

תורה' ב'לקוטי זה מאמר ≈»"ÔÈiÚעל
˙Ba¯פרשת על רבה a‡"מדרש «…

ÌMÓe ,'eÎ עלֿפי המדרש מדברי ƒ»
צדק' ה'צמח ÌbLהגהת ,ÚÓLÓ«¿«∆«

Ûeba ˙LaeÏnL ‰ÓLp‰ ולא «¿»»∆¿∆∆«
ישראל  נשמות של העליון המקור רק

‰Ê ÔÈÚÂ .‰lk ÌLa ˙‡¯˜ƒ¿≈¿≈«»¿ƒ¿»∆
ÏÚ ¯Ó‡ ('B‚ ÈÏ CÈzN¯‡Â)¿≈«¿ƒƒ∆¡««
,Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡ Ïk»∆»¿∆»ƒƒ¿»≈

¯Ó‡ ÔÎlL"וארשתיך"ÔBLÏa ∆»≈∆¡«ƒ¿
„ÈÁÈ ואחד אחד לכל המתייחס »ƒ

המתייחס  רבים בלשון ולא מישראל,

ככלל ישראל Ó‰לעם C¯cŒÏÚ«∆∆«
·e˙kM3 הדברות ‡ÈÎבעשרת ∆»»…ƒ

,„ÈÁÈ ÔBLÏa ,EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰¬»»¡…∆ƒ¿»ƒ
Ï"Ê eÈÓÎÁ ˙L¯„k4ÏkL ƒ¿»«¬»≈«∆»

,¯ÓB‡ ‰È‰ Ï‡¯NiÓ „Á‡∆»ƒƒ¿»≈»»≈
הדברות עשרת שנאמרו ÈnÚƒƒבעת

הקדושֿברוךֿהוא ‰eac¯בפרט של «ƒ
,¯a„Ó כיצד ומבאר שממשיך כפי ¿«≈

מישראל, ואחד אחד כל של הנשמה

נקראת  בגוף, מלובשת שהיא וכפי

'כלה'.

¯‡·Ók ,‰Êa ÔÈÚ‰Â (·¿»ƒ¿»»∆«¿…»
'‰lk'L '‰¯Bz ÈËewÏ'a¿ƒ≈»∆«»

ÔBÈlk ÔBLlÓ) לדבוק רצון ƒ¿ƒ»

האישית  המציאות אבדן היינו הנפש, כלות עד ÌLבאלוקות ÏÚ ‡e‰ («≈
˜eÒt‰5 בתהיליםÈLÙ ‰˙Ïk כלתה וגם "נכספה הפסוק: לשון וזה «»»¿»«¿ƒ

חי" אֿל אל ירננו ובשרי לבי ה', לחצרות eÈ‰Â,נפשי לכך ), והטעם ¿«¿
הוא שהנשמה  הנפש, כלות כיליון, של באופן באלוקות לדבוק משתוקקת

dL¯ML ÈÙÏ הנשמה ‰e‡של ¿ƒ∆»¿»
˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙqÓ עליה העליונה ƒ¿ƒ«««¿

עומדת  והיא משלה אור לה שאין נאמר

מהספירות  לקבל בתשוקה תמיד

ממנה  ««¿∆d˙˜eLzLשלמעלה
‰˜·„Ï ולהתחבר d¯B˜Óaלדבוק ¿»¿»ƒ¿»

C¯a˙È ÌÈiÁ‰ ÈiÁÂ יתברך ה' ¿«≈««ƒƒ¿»≈
לכל  החיות השפעת של המקור שהוא

הזו  והתשוקה העולמות, ולכל הדרגות

Ó‡Ók¯היא  ,LÙp‰ ˙BÏÎa6 ƒ¿«∆∆¿«¬«
˜‡¯Èהזוהר  ‰‡zz ‡¯B‰¿»«»»»≈

‡ÏÂ ‰‡lÈÚ ‡¯B‰Ï ¯È„z»ƒƒ¿»ƒ»»¿…
,CÈÎL ספירת) התחתון האור »ƒ

והתחתונה  האחרונה שהיא המלכות

ונמשך  'קורא' הספירות) עשר מבין

(הספירות  העליון האור כלפי תמיד

היא  מהן המלכות, ספירת שמעל

שוקט, ואינו השפעה) ∆fÓeƒ‰מקבלת
בספירת  כיליון של באופן מהתשוקה

ישראל, נשמות מקור ∆¬»NÚ‰המלכות,
ÔBÈlk‰ ÔÈÚ לדבוק התשוקה ƒ¿««ƒ»

הנפש  כלות עד «¿ÏÎaבאלוקות
‰ÓLe ‰ÓL7 ואחד אחד כל של ¿»»¿»»

‡Ï˜‰מישראל  ˜ÏÁ ‡È‰L∆ƒ≈∆∆…«
ÏÚnÓ8 בשורשה לדבוק ושואפת ƒ««

העליון. ומקורה

˜eÒta ‰p‰ ,¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·eƒ¿»ƒ≈ƒ≈«»
Ï"p‰"נפשי "כלתה הביטוי נאמר בו ««

ÈLÙ ‰˙Ïk Ì‚Â ‰ÙÒÎ ·È˙k¿ƒƒ¿¿»¿«»¿»«¿ƒ
È¯N·e ÈaÏ 'ÈÂ‰ ˙B¯ˆÁÏ¿«¿¬»»ƒƒ¿»ƒ
CÈ¯ˆÂ ,ÈÁ ÏŒ‡ Ï‡ ep¯È¿«¿∆≈»¿»ƒ
˙BBLl‰ ˜eÏÈÁ ÌÚË ÔÈ·‰Ï¿»ƒ««ƒ«¿
בין  להבדלים הפנימי ההסבר מהו

השונים  Èa‚lLהביטויים ,·e˙ka«»∆¿«≈
'ÈLÙ',"נפשי כלתה וגם "נכספה «¿ƒ

·È˙k הם שהכיסופים הנפש וכלות ¿ƒ
‰ÈÂ',אל  ˙B¯ˆÁ של ה'חצרות' «¿¬»»

הכיסופים Èa‚Ïeהקדושֿברוךֿהוא  ¿«≈

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

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

 מפתח  כללי

ב  ...................................... סדר הנחת תפילין    )א

ג  ..............................  קטו, קיד מזמורי תהלים  )ב

, במדבר רשתפבת ש וארשתיך לי לעולםה "מאמר ד  )ג

ה  .................................  ח"כתש'ה, ערב חג השבועות

, ח אייר"כ, במדברפרשת  'יום אשיחת   )ד

די ...................................................  ח"תשכ'ה

  במדברפרשת  –לקוטי שיחות   )ה

יח  ...............................................  חכרך ) ק"בלה(

 ח"ג הרה"ק הרה"לכ לוי יצחק על התורה ילקוט  )ו

כו ..................  ל "לוי יצחק שניאורסאהן זצ' ובל רהמק

כז  ............  במדברפרשת  –ילקוט גאולה ומשיח   )ז

כט  ........  במדברלשבוע פרשת שיעור יומי חומש   )ח

נט  .............  במדברלשבוע פרשת שיעורי תהלים   )ט

   )מוגה(שיעורים בספר התניא   )י

ס  ....................................  במדברלשבוע פרשת  

עא ..........  במדברלשבוע פרשת " היום יום"לוח   )יא

עג .........................  ם"הלכה יומית לעיון ברמב  )יב

ם"מבשיעורי ר

עו   ..........  במדברלשבוע פרשת פרקים ליום ' ג –  )יג

כחק   ......  במדברלשבוע פרשת פרק אחד ליום  –  )יד

לחק  ..........  במדברלשבוע פרשת ות צוספר המ –  )טו

  עם ביאורים  סוטהמסכת   )טז

מדק  .........................................  טמד דף ע מגמדף 

  נביאים וכתובים   )יז

עדק  ................................  יב-יאפרק  משלי, ז-ופרק  ישעיה

  אהלותמסכת  –משניות   )יח

עוק  .................................................  ביאור קהתי

הקפ  ...............................................  מסכת יומא יעקבעין   )יט

  עם ביאורים  כתובותמסכת   )כ

פוק  ..............................................  יקד דף ע קדמדף 

  

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב

   עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   )כא

ידר  ..................................................  ר הזקן"אדמו

  לפי לוח רב יומי שולחן ערוך הלכות שבת  )כב

טור  ..................................................  ר הזקן"אדמו

   אור תורה  )כג

יחר  ..................................................  ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כד

כר  ............................................... ר האמצעי"אדמו

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

אכר  .......................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תורת שמואל תרל  )כו

אכר  ............................................. ש"ר מוהר"אדמו

   ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   )כז

בכר  ............................................  ב"ר מוהרש"אדמו

  י"תשמאמרים ספר ה  )כח

גכר  .............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  ק"א בלה"תש-ת"ש'ספר השיחות ה  )כט

דכר  ............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )ל

רכה  ........................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

רכו  ..................................  ופרק ביאורים לפרקי אבות   )לא

כזר  ..........  במדבר 'פ תחומש לקריאה בציבור לשב  )לב
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ה

axr ,xacna zyxt zay .c"qa
g"kyz'd ,zereayd bg

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
CÈzN¯‡Â ּבצדק לי וארׂשּתי לעֹולם, לי ¿≈«¿ƒְְְְִִִֵֶֶַָ

ּוברחמים, ּובחסד ְְְְֲִִֶֶַָּובמׁשּפט

הוי' את וידעּת ּבאמּונה לי הּנה 1וארׂשּתי . ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

חתן  ׁשּנקרא הּקּב"ה מאמר הּוא לי' וארׂשּתי'ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָ

ּכמבאר  ּכּלה, ּבׁשם ׁשּנקראֹות יׂשראל לנׁשמֹות -ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹ

ּתֹורה' מקֹור 2ּב'לּקּוטי ׁשהיא יׂשראל' ׁש'ּכנסת ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָ

מּמה  ּולהעיר ּכּלה. נקראת יׂשראל נׁשמֹות ְְְְִִִִִֵֵַַָָָָּכל

ּבא" רּבֹות "עּיין צדק' ה'צמח ּבהּגהת ְֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹּׁשּכתּוב

ׁשּמלּוּבׁשת  הּנׁשמה ׁשּגם מׁשמע, ּומּׁשם ְְְִֶֶֶֶַַַַָָָכּו',

לי  וארׂשּתי) זה וענין ּכּלה. ּבׁשם נקראת ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָּבּגּוף

ׁשּלכן  מּיׂשראל, ואחד אחד ּכל על נאמר ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָגֹו')

ּׁשּכתּוב  מה עלּֿדר יחיד, ּבלׁשֹון אנכי 3נאמר ְֱִִִֶֶֶֶַַַָָָֹ

ז"ל  חכמינּו ּכדרׁשת יחיד, ּבלׁשֹון ,אלקי 4הוי' ְְֱֲֲִִִֵֶַַָָָָָֹ

הּדּבּור  עּמי אֹומר, היה מּיׂשראל אחד ְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָׁשּכל

ְֵַמדּבר.

ּתֹורה'ÔÈÚ‰Âב) ּב'לּקּוטי ּכמבאר ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְִֵֶַָָָֹ

על  הּוא ּכּליֹון) (מּלׁשֹון ְִִֶַַָָׁש'ּכּלה'

הּפסּוק  ׁשּׁשרׁשּה5ׁשם לפי והינּו, נפׁשי, ּכלתה ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָ

לדבקה  ׁשּתׁשּוקתּה הּמלכּות מּספירת ְְְְְִִֶַַַָָָָהּוא

הּנפׁש, ּבכלֹות יתּבר החּיים וחּיי ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָּבמקֹורּה

לנהֹורא 6ּכמאמר  ּתדיר קארי ּתּתאה נהֹורא ְְְֲִִֵַַַָָָָָָ

ּבכל  הּכּליֹון ענין נעׂשה ּומּזה ,ׁשכי ולא ְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָֹעיּלאה

ּונׁשמה  מּמע 7נׁשמה אלקה חלק .8ל ׁשהיא ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ

˙eiË¯Ù·e ּכתיב הּנ"ל ּבּפסּוק הּנה יֹותר, ƒ¿»ƒְִִֵֵַַַָ

לחצרֹות  נפׁשי ּכלתה וגם ְְְְְְְִִַַַָָָנכספה

להבין  וצרי חי, אֿל אל ירּננּו ּובׂשרי לּבי ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָהוי'

'נפׁשי' ׁשּלגּבי ּבּכתּוב, הּלׁשֹונֹות חילּוק ְְְִִֵֶַַַַַַָטעם
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ס"ה).1) לקמן (וראה במדבר ש"פ הפטרת סיום - כאֿכב ב, א.2)הושע ח, פרשתנו - לעולם לי וארשתיך יתרו 3)ד"ה

ו. ה, ואתחנן ב. רפו.4)כ, רמז יתרו ג.5)יל"ש פד, ב.6)תהלים פו, ב. עז, ב. קעח, ח"א א. קמ, ח"ב זהר ראה 7)ראה

סע"א. מח, שה"ש לקו"ת רפ"ב.8)גם תניא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
במדבר: פרשת שבת של ההפטרה את המסיים בפסוק הושע, בנבואת נאמר

,ÌÏBÚÏ ÈÏ CÈzN¯‡Â שהקשר ישראל לבני אומר הקדושֿברוךֿהוא ¿≈«¿ƒƒ¿»
נצחי  בקשר לחתן המאורסת כלה כמו יהיה אתו ÈÏשלהם CÈzN¯‡Â¿≈«¿ƒƒ

‰eÓ‡a ÈÏ CÈzN¯‡Â ,ÌÈÓÁ¯·e „ÒÁ·e ËtLÓ·e ˜„ˆa¿∆∆¿ƒ¿»¿∆∆¿«¬ƒ¿≈«¿ƒƒ∆¡»
'ÈÂ‰ ˙‡ zÚ„ÈÂ1. ¿»««¿∆¬»»

‡e‰ 'ÈÏ CÈzN¯‡Â' ‰p‰ƒ≈¿≈«¿ƒƒ
- Ô˙Á ‡¯˜pL ‰"aw‰ ¯Ó‡Ó«¬««»»∆ƒ¿»»»
˙B‡¯˜pL Ï‡¯NÈ ˙BÓLÏ¿ƒ¿ƒ¿»≈∆ƒ¿»
ÈËewÏ'a ¯‡·Ók ,‰lk ÌLa¿≈«»«¿…»¿ƒ≈

'‰¯Bz2 פרשת הזקן, לאדמו"ר »
זה  דיבורֿהמתחיל במאמר במדבר

Ï‡¯NÈ'"וארשתיך" ˙Òk'L∆¿∆∆ƒ¿»≈
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‰nÓ ¯ÈÚ‰Ïe .‰lk ˙‡¯˜ƒ¿≈«»¿»ƒƒ«
'˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ˙‰b‰a ·e˙kM∆»¿«»««∆«∆∆

תורה' ב'לקוטי זה מאמר ≈»"ÔÈiÚעל
˙Ba¯פרשת על רבה a‡"מדרש «…

ÌMÓe ,'eÎ עלֿפי המדרש מדברי ƒ»
צדק' ה'צמח ÌbLהגהת ,ÚÓLÓ«¿«∆«

Ûeba ˙LaeÏnL ‰ÓLp‰ ולא «¿»»∆¿∆∆«
ישראל  נשמות של העליון המקור רק

‰Ê ÔÈÚÂ .‰lk ÌLa ˙‡¯˜ƒ¿≈¿≈«»¿ƒ¿»∆
ÏÚ ¯Ó‡ ('B‚ ÈÏ CÈzN¯‡Â)¿≈«¿ƒƒ∆¡««
,Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡ Ïk»∆»¿∆»ƒƒ¿»≈
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,¯a„Ó כיצד ומבאר שממשיך כפי ¿«≈

מישראל, ואחד אחד כל של הנשמה

נקראת  בגוף, מלובשת שהיא וכפי

'כלה'.

¯‡·Ók ,‰Êa ÔÈÚ‰Â (·¿»ƒ¿»»∆«¿…»
'‰lk'L '‰¯Bz ÈËewÏ'a¿ƒ≈»∆«»

ÔBÈlk ÔBLlÓ) לדבוק רצון ƒ¿ƒ»

האישית  המציאות אבדן היינו הנפש, כלות עד ÌLבאלוקות ÏÚ ‡e‰ («≈
˜eÒt‰5 בתהיליםÈLÙ ‰˙Ïk כלתה וגם "נכספה הפסוק: לשון וזה «»»¿»«¿ƒ

חי" אֿל אל ירננו ובשרי לבי ה', לחצרות eÈ‰Â,נפשי לכך ), והטעם ¿«¿
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לכל  החיות השפעת של המקור שהוא

הזו  והתשוקה העולמות, ולכל הדרגות

Ó‡Ók¯היא  ,LÙp‰ ˙BÏÎa6 ƒ¿«∆∆¿«¬«
˜‡¯Èהזוהר  ‰‡zz ‡¯B‰¿»«»»»≈
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היא  מהן המלכות, ספירת שמעל

שוקט, ואינו השפעה) ∆fÓeƒ‰מקבלת
בספירת  כיליון של באופן מהתשוקה

ישראל, נשמות מקור ∆¬»NÚ‰המלכות,
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g"kyz'dו ,zereayd bg axr ,xacna t"y

אֿל  ּכתיב ּובׂשרי' 'לּבי ּולגּבי הוי', חצרֹות ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָּכתיב

ּגדֹול  ּבעילּוי היא חי אֿל ּבחינת ּדהּנה, ְְְִִִִֵֵַָָָחי.

ׁשהּוא  ּוכמֹו הוי', חצרֹות מּבחינת יֹותר ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָהרּבה

ּדירת  (ׁשּלכן מּבית למּטה היא ׁשחצר ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָלמּטה

ּדוקא), ּבּבית אּלא ּבחצר , אינּה ּבקביעּות ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָהאדם

מהאדם  למּטה היא ׁשחצר ְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָועלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה

ּובׂשרי', מ'ּלּבי למעלה היא ו'נפׁשי' ּבּבית. ְְְְְִִִִִִִַַַַַָָָהּדר

ׁשּנאמר  ּומּמה הּגּוף, ּבׂשר על קאי 'ּבׂשרי' ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשהרי

'ּבׂשרי'), עם 'לּבי' מקּׁשר (ׁשהּכתּוב ּובׂשרי ְְְִִִִִִִֵֶַַָָָלּבי

ואםּֿכן, הּגׁשמי. הּלב על קאי 'לּבי' ׁשּגם ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָמּובן,

הּוא  ּכלתה וגם נכספה ׁשּנפׁשי לֹומר אפׁשר ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָאי

ּובׂשרי' 'לּבי ואילּו ּבלבד, הוי' ְְְְְֲִִִִִַַָָָלחצרֹות

חי  אֿל אל יר ּננּו נפׁשי) מּבחינת ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָ(ׁשּלמּטה

ּבזה, הענין א הוי'). חצרֹות מּבחינת ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָ(ׁשּלמעלה

מסּפיק  נפׁשי, לבחינת ׁשּבנֹוגע הּנֹותנת, ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַׁשהיא

ּבנֹוגע  אבל הוי', חצרֹות לבחינת הּכּליֹון ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָׁשּיהיה

הוי' חצרֹות ּבחינת מסּפיק לא ּובׂשרי', ְְְְְֲִִִִִַַַָָָֹל'לּבי

עליו  יפעל לא ׁשּזה ּכיון הּגילּויים, ענין ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹׁשהּוא

לּבי  נאמר ולכן ּדערנעמען), ניט אים וועט ְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַָָ(ּדאס

ּתׁשּוקתֹו ׁשּתהיה חי, אֿל אל ירּננּו ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָּובׂשרי

ּדוקא. העצמּות ְְְִִַַַָָלבחינת

ÔÈÚ‰Â ּכּלה,9ּבזה ּבחינֹות ׁשּתי יׁש ּדהּנה , ¿»ƒ¿»ְְְִִִֵֵֵֶָָ

ׁשהיא. ּכמֹות וכּלה וחסּודה, נאה ְְֲִֶַַַָָָָָּכּלה

ּכדאיתא  ּוביתֿהּלל, ּביתֿׁשּמאי נחלקּו ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָּובזה

ּביתֿׁשּמאי 10ּבּגמרא  הּכּלה, לפני מרּקדין ּכיצד ְְְְִִֵֵֵַַַַַַַָָָ

אֹומרים  ּוביתֿהּלל ׁשהיא, ּכמֹות ּכּלה ְְְִִִִֵֵֶַָאֹומרים

וחסּודה, נאה ּכביתֿהּלל ּכּלה (ועד 11והלכה ְְֲֲִֵֵַַַַָָָָָָ

מׁשנה) אינּה ּביתֿהּלל ּבמקֹום ,12ׁשּביתֿׁשּמאי ְְִִִֵֵֵֵֶַַָָ

סּומא, אֹו חגרת היתה אם ׁשאפילּו ֿ להּו ְְְֲִִִִִֶֶֶָָָָּדסבירא

ּב'לּקּוטי  וכּמבאר וחסּודה. נאה ּכּלה לּה ְְְְֲִִֵַַַָָָָָָֹאֹומרים
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של  באלוקות לדבוק È˙k·והרצון 'È¯N·e ÈaÏ' אל תשוקה ‡ÏŒשזו ƒƒ¿»ƒ¿ƒ≈

ÈÁ.(שלו ה'חצרות' רק (ולא בעצמו ÈÁa˙הקדושֿברוךֿהוא ,‰p‰c »¿ƒ≈¿ƒ«
ÈeÏÈÚa ‡È‰ ÈÁ ÏŒ‡ מעלה˙B¯ˆÁ ˙ÈÁaÓ ¯˙BÈ ‰a¯‰ ÏB„b ≈»ƒ¿ƒ»«¿≈≈ƒ¿ƒ««¿

‰hÓÏ ‡È‰ ¯ˆÁL ‰hÓÏ ‡e‰L BÓÎe ,'ÈÂ‰ ומעלתה בחשיבותה ¬»»¿∆¿«»∆»≈ƒ¿«»
˙ÈaÓ חשוב בהרבה והבית מהחצר ƒ«ƒ

˙eÚÈ·˜a Ì„‡‰ ˙¯Èc ÔÎlL)∆»≈ƒ«»»»ƒ¿ƒ
‡˜Âc ˙Èaa ‡l‡ ,¯ˆÁa dÈ‡≈»∆»≈∆»««ƒ«¿»
באופן  רק נמצא האדם בחצר, ואילו

בקביעות  בה גר אינו אך ŒÏÚÂזמני ,(¿«
‡È‰ ¯ˆÁL ‰nÎÂŒ‰nkŒ˙Á‡«««»¿«»∆»≈ƒ

‰hÓÏ בחשיבותה¯c‰ Ì„‡‰Ó ¿«»≈»»»«»
˙Èaa יותר עצמו שהאדם ספק ואין ««ƒ

גם  וכך שלו, מהחצר ונעלה חשוב

חי"בנמשל  "אֿל בחינת באלוקות,

"חצרות  מבחינת יותר הרבה נעלית

‰È‡הנשמה ÈLÙ'Â'ה'". ¿«¿ƒƒ
È¯‰L ,'È¯N·e Èal'Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒƒƒ¿»ƒ∆¬≈

È‡˜ 'È¯Na' הכוונה¯Na ÏÚ ¿»ƒ»≈«¿«
ÈaÏ ¯Ó‡pL ‰nÓe ,Ûeb‰«ƒ«∆∆¡«ƒƒ

È¯N·e יחד¯M˜Ó ·e˙k‰L) ¿»ƒ∆«»¿«≈
,Ô·eÓ ,('È¯Na' ÌÚ 'ÈaÏ'ƒƒƒ¿»ƒ»

'ÈaÏ' ÌbL אלא לנשמה הכוונה אין ∆«ƒƒ
È‡˜ הכוונהÈÓLb‰ ·l‰ ÏÚ »≈««≈««¿ƒ

יותר  הרבה עניין הוא ש"נפשי" ונמצא

"לבי  מאשר באדם ובשרי".נעלה

¯ÓBÏ ¯LÙ‡ CÈ‡ ,ÔkŒÌ‡Â¿ƒ≈≈∆¿»«
ÈLÙpL הנעלית ÙÒÎ‰הנשמה ∆«¿ƒƒ¿¿»

'ÈÂ‰ ˙B¯ˆÁÏ ‡e‰ ‰˙Ïk Ì‚Â¿«»¿»¿«¿¬»»
'È¯N·e ÈaÏ' eÏÈ‡Â ,„·Ïaƒ¿«¿ƒƒƒ¿»ƒ

‰hÓlL) בהרבה˙ÈÁaÓ ∆¿«»ƒ¿ƒ«
ÈLÙ ללב הכוונה שכאמור כיוון «¿ƒ

הגשמי  ep¯Èולבשר תשוקה מתוך ) ¿«¿
ÈÁוכיסופים  ÏŒ‡ Ï‡∆≈»

˙B¯ˆÁ ˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓlL)∆¿«¿»ƒ¿ƒ««¿
?('ÈÂ‰¬»»

‡È‰L ,‰Êa ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»»∆∆ƒ
˙ÈÁ·Ï Ú‚BaL ,˙˙Bp‰«∆∆∆¿≈«ƒ¿ƒ«

,ÈLÙ,עצמה מצד נעלית שהיא כיון «¿ƒ
ÔBÈlk‰ ‰È‰iL ˜ÈtÒÓ«¿ƒ∆ƒ¿∆«ƒ»

,'ÈÂ‰ ˙B¯ˆÁ ˙ÈÁ·Ï ודבקות ƒ¿ƒ««¿¬»»
התשוקה  את מספקת זו בבחינה בה'

È¯N·e',שלה ÈaÏ'Ï Ú‚Ba Ï·‡נמוכה בדרגה הם עצמם Ï‡שמצד ¬»¿≈«¿ƒƒ¿»ƒ…

˜ÈtÒÓאל באלוקות ודבקים קשורים ‰ÈÂ'להיות ˙B¯ˆÁ ˙ÈÁa «¿ƒ¿ƒ««¿¬»»
ÌÈÈeÏÈb‰ ÔÈÚ ‡e‰L ומתגלות הנמשכות האלוקיות וההשפעות האורות ∆ƒ¿««ƒƒ

האלוקות, ומהות עצמיות אלא בעצמו, fL‰מהקדושֿברוךֿהוא ÔÂÈk≈»∆∆
העצם ללא בלבד ÏÚÙÈה'גילויים' ‡ÏËÈ ÌÈ‡ ËÚÂÂ Ò‡c) ÂÈÏÚ …ƒ¿«»»»∆ƒƒ

ÔÚÓÚ¯Úc ולא אותו 'יתפוס' לא זה ∆¿∆∆
שלו  הפנימיות על ÔÎÏÂישפיע ,(¿»≈

Ï‡ ep¯È È¯N·e ÈaÏ ¯Ó‡∆¡«ƒƒ¿»ƒ¿«¿∆
B˙˜eLz ‰È‰zL ,ÈÁ ÏŒ‡ של ≈»∆ƒ¿∆¿»

הגשמי והקשר »ÈÁ·Ïƒ¿ƒ˙הלב
‡˜Âc ˙eÓˆÚ‰'ל'גילויים ולא »«¿«¿»

ומבאר. שממשיך וכפי בלבד,

‰Êa ÔÈÚ‰Â9ÈzL LÈ ‰p‰c , ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈≈¿≈
,‰lk ˙BÈÁa בשני הנרמזות ¿ƒƒ»

ז"ל  חכמינו בדברי שמצינו הביטויים

‰lÎÂ ,‰„eÒÁÂ ‰‡ ‰lk«»»»«¬»¿«»
e˜ÏÁ ‰Ê·e .‡È‰L ˙BÓk¿∆ƒ»∆∆¿¿
,Ïl‰Œ˙È·e È‡nLŒ˙Èa≈««≈ƒ≈

‡¯Óba ‡˙È‡„k10„ˆÈk ƒ¿ƒ»«¿»»≈«
,‰lk‰ ÈÙÏ ÔÈ„w¯Ó האופן מהו ¿«¿ƒƒ¿≈««»

בשעה  הכלה את לשבח והנכון הראוי

אותה  לשמח כדי בפניה שמרקדין

‰lk ÌÈ¯ÓB‡ È‡nLŒ˙Èa≈««¿ƒ«»
,‡È‰L ˙BÓk אותה לשבח יש ¿∆ƒ

האמיתי, ומצבה למעמדה בהתאם

‰‡ ‰lk ÌÈ¯ÓB‡ Ïl‰Œ˙È·e≈ƒ≈¿ƒ«»»»
,‰„eÒÁÂ של ומצבה מעמדה יהיה «¬»

ז"ל  חכמינו ובלשון יהיה, אשר הכלה

תמיד  סומא", אפילו חיגרת, "אפילו

"נאה  שהיא הכלה על לומר צריך

Ïl‰Œ˙È·kוחסודה" ‰ÎÏ‰Â11 «¬»»¿≈ƒ≈
ÌB˜Óa È‡nLŒ˙ÈaL „ÚÂ)¿«∆≈««ƒ¿

‰LÓ dÈ‡ Ïl‰Œ˙Èa הוא כלל ≈ƒ≈≈»ƒ¿»
 ֿ כבית הלכה שנפסקה שלאחר בהלכה

ביתֿשמאי, בדעת להתחשב אסור הלל

סבורים  ביתֿשמאי למשל ואם

מספק  להחמיר צריך מסוים שבמקרה

אין  מותר, הדבר ביתֿהלל לפי אבל

 ֿ בית דעת בגלל להחמיר צורך

12e‰ÏŒ‡¯È·Òcשמאי) שהם,, ƒ¿ƒ»¿
סוברים, הלל, ‡Ìבית eÏÈÙ‡L∆¬ƒƒ

‰˙È‰ הכלה,‡ÓeÒ B‡ ˙¯‚Á »¿»ƒ∆∆»
'‰¯Bz ÈËewÏ'a ¯‡·nÎÂ .‰„eÒÁÂ ‰‡ ‰lk dÏ ÌÈ¯ÓB‡13 ¿ƒ»«»»»«¬»¿«¿…»¿ƒ≈»
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נרֹו13ּתֹורה' ּבהּלֹו מּלׁשֹון הּוא ׁשהּוא 14ׁש'הּלל' , ְְִִִֵֵֶֶָ

אֹו חגרת ׁשהיא ּבכּלה ּגם ולכן הּגילּוי, ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָענין

נאה  ּדכּלה הענין את ּבּה לגּלֹות ּפֹועלים ְְְֲִִֶַַָָָָָָָסּומא,

וחסּודה, נאה ּכּלה ּבחינת על והּנה, ְְֲֲִִֵַַַַַָָָָָוחסּודה.

הוי', לחצרֹות נפׁשי ּכלתה וגם נכספה ְְְְְְְֱֲִִֶַַַַָָָָָנאמר

וחצר  החיצֹונה חצר ׁשהם רּבים, לׁשֹון ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָחצרֹות

חצר  לגּבי הּפנימית חצר מעלת וגדלה ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָהּפנימית,

(ּכפי  לּבית החיצֹונה החצר ּבין ׁשהיא ְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָהחיצֹונה

עירּובין  ּבהלכֹות ּגם ׁשּכתּוב 15ׁשּמצינּו ּוכמֹו ,(16 ְְְִִִֵֶֶַָָ

ועל  הּבית, ּפתח נֹוכח הּפנימית הּמל ּבית ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָחצר

נאמר  החצר 17זה אל גֹו' יבא אׁשר גֹו' ּכל ֱֲֵֶֶֶֶֶַָָָֹ

ּדארטן  אז והינּו, וגֹו', יּקרא לא אׁשר ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָֹהּפנימית

ּכתיב  ולכן אנּדערׁש, ּגאר החצר 18איז ׁשער ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָ

הּמעׂשה, ימי ׁשׁשת סגּור יהיה גֹו' ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָהּפנימית

ׁשאז  יּפתח, החדׁש ּוביֹום יּפתח הּׁשּבת ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּוביֹום

החיצֹונה. החצר אל הּפנימית החצר מן ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָנמׁש

ּבעבֹודה  ׁשהיא 19וענינם החיצֹונה ׁשחצר , ְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָ

ּכי  ּפסּוקיּֿדזמרה, ענין הּוא החיצֹונה ְְְְֲִִִִֵַַָָָָהעבֹודה

מּמה  יתּבר ּגדּולתֹו נזּכרת ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָּבפסּוקיּֿדזמרה

הּפנימית וחצר כּו', עֹולמֹות מחּיה ׁשהיא ׁשהּוא ְְְִִִֵֶֶֶַַָָ

ׁשּבּה קריאתֿׁשמע , ענין הּוא הּפנימית ְְְְֲִִִִֶַַַַָָָהעבֹודה

ענין 20נאמר  ׁשהּוא ,מאד ּבכל גֹו' ואהבּת ְְְְְֱִֶֶֶַַַָָָֹ

לחצרֹות  והּכּליֹון הּכֹוסף וענין ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָה'מסירּותֿנפ ׁש'.

נאה  ּכּלה ּבחינת ׁשּזֹוהי נפׁשי, ּבבחינת הּוא ְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָהוי'

חגרת  ׁשהיתה הּב', ּכּלה ּבחינת א ְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָוחסּודה.

הענין  את ּולגּלֹות לפעֹול צריכים ּובּה ְְְְְִִִִֶַָָָָוסּומא,

 ֿ ּבעלי עלּֿדר זה הרי וחסּודה, נאה ְֲֲֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָּדכּלה

ז"ל  רּבֹותינּו אמרּו ׁשעליהם ּבמקֹום 21ּתׁשּובה, ְְְֲֵֵֶֶַַָָָ

אין  ּגמּורים צּדיקים - עֹומדים ְְְֲִִִִֵֵֶַַָׁשּבעליּֿתׁשּובה
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ג.13) שם, ג.14)שה"ש כט, ואילך.15)איוב הי"ט פ"ד עירובין הל' רמב"ם א.16)ראה ה, יא.17)אסתר ד, שם

ואילך.18) ד כב, המלות פירוש וראה א. מו, ואילך.19)יחזקאל סע"א ט, פרשתנו לקו"ת ה.20)ראה ו, רמב"ם 21)ואתחנן

ה"ד. פ"ז תשובה הל'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
B¯ Bl‰a ÔBLlÓ ‡e‰ 'Ïl‰'L14, שלו הנר את והאירו הדליקו ∆ƒ≈ƒ¿¿ƒ≈

‡e‰Lהוא "הלל" כמו "בהלו" lÎa‰לשון Ìb ÔÎÏÂ ,ÈeÏÈb‰ ÔÈÚ ∆ƒ¿««ƒ¿»≈«¿«»
,‡ÓeÒ B‡ ˙¯‚Á ‡È‰Lנחות ומצב במעמד היא ÌÈÏÚBtולכאורה ∆ƒƒ∆∆»¬ƒ

‰„eÒÁÂ ‰‡ ‰lÎc ÔÈÚ‰ ˙‡ da ˙Bl‚Ï בהעלם בה שנמצא ¿«»∆»ƒ¿»¿«»»»«¬»
שלה. בפנימיות

‰‡ ‰lk ˙ÈÁa ÏÚ ,‰p‰Â¿ƒ≈«¿ƒ««»»»
,‰„eÒÁÂ,הנשמה ה'כלה', כאשר «¬»

'נאה  והיא נעלה רוחני במצב נמצאת

בגלוי, גם ÙÒÎ‰וחסודה' ¯Ó‡∆¡«ƒ¿¿»
ÈLÙ ‰˙Ïk Ì‚Â שהתשוקה ¿«»¿»«¿ƒ

היא לאלקות ¿»¿B¯ˆÁÏ˙והכיסופין
,ÌÈa¯ ÔBLÏ ˙B¯ˆÁ ,'ÈÂ‰¬»»«¿¿«ƒ
באלקות  למעלה בחינות לשתי והכוונה

¯ˆÁÂ ‰BˆÈÁ‰ ¯ˆÁ Ì‰L∆≈»≈«ƒ»¿»≈
¯ˆÁ ˙ÏÚÓ ‰Ï„‚Â ,˙ÈÓÈt‰«¿ƒƒ¿»¿»«¬«»≈
‰BˆÈÁ‰ ¯ˆÁ Èa‚Ï ˙ÈÓÈt‰«¿ƒƒ¿«≈»≈«ƒ»

‡È‰L נמצאת הפנימית ÔÈaהחצר ∆ƒ≈
ÈÙk) ˙ÈaÏ ‰BˆÈÁ‰ ¯ˆÁ‰∆»≈«ƒ»««ƒ¿ƒ
˙BÎÏ‰a Ìb eÈˆnL∆»ƒ«¿ƒ¿

ÔÈ·e¯ÈÚ15:הרמב"ם לשון וזה ≈ƒ
ואנשי  מזו, לפנים זו חצרות "שתי

על  ועוברין ונכנסין יוצאין הפנימית

עירבה  ולא הפנימית עירבה החיצונה,

והחיצונה  מותרת הפנימית החיצונה

עירבה  ולא החיצונה עירבה אסורה,

ומוסיף  אסורות...", שתיהן הפנימית

זה  בעניין הלכות וכמה כמה ומפרט

חיצונית), וחצר פנימית חצר ¿BÓÎeשל
·e˙kL16 אסתר Áˆ¯במגילת ∆»¬«

ÁÎB ˙ÈÓÈt‰ CÏn‰ ˙Èa מול ≈«∆∆«¿ƒƒ«
¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ ,˙Èa‰ Á˙t17 ∆««»ƒ¿«∆∆¡«

אסתר È·‡במגילת ¯L‡ 'B‚ Ïk»¬∆»…
¯L‡ ˙ÈÓÈt‰ ¯ˆÁ‰ Ï‡ 'B‚∆∆»≈«¿ƒƒ¬∆

'B‚Â ‡¯wÈ ‡Ï, ביותר חמור ענשו …ƒ»≈¿
¯‡b ÊÈ‡ ÔË¯‡c Ê‡ ,eÈ‰Â¿«¿«»¿¿ƒ»

,L¯Úc‡ זה הפנימית) (בחצר שם «¿∆¿
לגמרי, È˙k·אחרת ÔÎÏÂ18 ¿»≈¿ƒ

כפי  המקדש בית על יחזקאל בנבואת

לעתידֿלבוא ‰Áˆ¯שיהיה ¯ÚL««∆»≈
˙LL ¯e‚Ò ‰È‰È 'B‚ ˙ÈÓÈt‰«¿ƒƒƒ¿∆»≈∆

ÌBÈ·e Á˙tÈ ˙aM‰ ÌBÈ·e ,‰NÚn‰ ÈÓÈ ראש,Á˙tÈ L„Á‰ ¿≈««¬∆¿««»ƒ»≈«¿«…∆ƒ»≈«
Ê‡Lחודש ובראש ‡Â¯בשבת CLÓוהתגלות˙ÈÓÈt‰ ¯ˆÁ‰ ÔÓ ∆»ƒ¿»ƒ∆»≈«¿ƒƒ

.‰BˆÈÁ‰ ¯ˆÁ‰ Ï‡∆∆»≈«ƒ»
ÌÈÚÂ'החיצונית ו'החצר הפנימית' 'החצר ה',B·Úa19„‰של בעבודת ¿ƒ¿»»»¬»

ואחד, אחד כל ‰BˆÈÁ‰של ‰„B·Ú‰ ‡È‰L ‰BˆÈÁ‰ ¯ˆÁL∆»≈«ƒ»∆ƒ»¬»«ƒ»
'חיצונית' עבודה שנקראת ה' ÔÈÚעבודת ‡e‰ האדם של הרוחנית העבודה ƒ¿«

באמירת  «¿ÓÊcŒÈ˜eÒt¿≈¿ƒ¯‰,בתפילה
˙¯kÊ ‰¯ÓÊcŒÈ˜eÒÙa Èkƒƒ¿≈¿ƒ¿»ƒ¿∆∆
‡e‰L ‰nÓ C¯a˙È B˙Ïe„b¿»ƒ¿»≈ƒ«∆

,'eÎ ˙BÓÏBÚ ‰iÁÓ עניין וזהו ¿«∆»
חיצוני  אלוקי אור רק כי חיצוני

את  להחיות ונמשך יורד מצומצם

מתוך  הניכרת ה' גדולת ולכן העולמות,

חיצוני  עניין היא העולמות חיות

 ֿ הקדוש שהרי באמת ה' גדולת לעומת

למעלה  הוא בעצמו ברוךֿהוא

מוגבלים  לעולמות משייכות

‰ÈÓÈt˙ומצומצמים ¯ˆÁÂ¿»≈«¿ƒƒ
‰„B·Ú‰ ‡È‰L הרוחנית ∆ƒ»¬»

Œ˙‡È¯˜ ÔÈÚ ‡e‰ ˙ÈÓÈt‰«¿ƒƒƒ¿«¿ƒ«
¯Ó‡ daL ,ÚÓL20z·‰‡Â ¿«∆»∆¡«¿»«¿»

ÔÈÚ ‡e‰L ,E„‡Ó ÏÎa 'B‚¿»¿…∆∆ƒ¿«
'LÙŒ˙e¯ÈÒÓ'‰ בכל" כי «¿ƒ∆∆

גבול, בלי ה' אהבת היינו מאודך"

האדם  זה ועלֿידי "מאד", בבחינת

ועצמיות  פנימיות עם ומתחבר מתקשר

ÔBÈlk‰Âהאלוקות. ÛÒBk‰ ÔÈÚÂ¿ƒ¿««∆¿«ƒ»
B¯ˆÁÏ˙ÈÁ·a ‡e‰ 'ÈÂ‰ ˙ ¿«¿¬»»ƒ¿ƒ«
,ÈLÙ וגם "נכספה הכתוב כלשון «¿ƒ

נפשי", lk‰כלתה ˙ÈÁa È‰BfL∆ƒ¿ƒ««»
,‰„eÒÁÂ ‰‡'ה עבודת היינו »»«¬»

במדידה  החיצונה", "החצר של באופן

בפסוקי  העבודה בדוגמת והגבלה,

דזמרה.

‰˙È‰L ,'a‰ ‰lk ˙ÈÁa C‡«¿ƒ««»«∆»¿»
עתה  ÓeÒÂ‡,עד ˙¯‚Á הייתה ולא ƒ∆∆¿»

ה',שייכת  ˆ¯ÌÈÎÈלעבודת d·e»¿ƒƒ
ÔÈÚ‰ ˙‡ ˙Bl‚Ïe ÏBÚÙÏƒ¿¿«∆»ƒ¿»
‰Ê È¯‰ ,‰„eÒÁÂ ‰‡ ‰lÎc¿«»»»«¬»¬≈∆
,‰·eLzŒÈÏÚa C¯cŒÏÚ«∆∆«¬≈¿»
גבול, בלי עד ביותר, גבוהה שמדרגתם

 ֿ בקריאת מסירותֿהנפש עניין בדוגמת

Ï"Êשמע, eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡ Ì‰ÈÏÚL21‰·eLzŒÈÏÚaL ÌB˜Óa ∆¬≈∆»¿«≈«¿»∆«¬≈¿»
‰Ê ÏÚÂ ,ÌL „BÓÚÏ ÌÈÏBÎÈ ÔÈ‡ ÌÈ¯eÓb ÌÈ˜Ècˆ - ÌÈ„ÓBÚ¿ƒ«ƒƒ¿ƒ≈¿ƒ«¬»¿«∆
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ז g"kyz'd ,zereayd bg axr ,xacna t"y

אֿל  ּכתיב ּובׂשרי' 'לּבי ּולגּבי הוי', חצרֹות ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָּכתיב

ּגדֹול  ּבעילּוי היא חי אֿל ּבחינת ּדהּנה, ְְְִִִִֵֵַָָָחי.

ׁשהּוא  ּוכמֹו הוי', חצרֹות מּבחינת יֹותר ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָהרּבה

ּדירת  (ׁשּלכן מּבית למּטה היא ׁשחצר ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָלמּטה

ּדוקא), ּבּבית אּלא ּבחצר , אינּה ּבקביעּות ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָהאדם

מהאדם  למּטה היא ׁשחצר ְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָועלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה

ּובׂשרי', מ'ּלּבי למעלה היא ו'נפׁשי' ּבּבית. ְְְְְִִִִִִִַַַַַָָָהּדר

ׁשּנאמר  ּומּמה הּגּוף, ּבׂשר על קאי 'ּבׂשרי' ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשהרי

'ּבׂשרי'), עם 'לּבי' מקּׁשר (ׁשהּכתּוב ּובׂשרי ְְְִִִִִִִֵֶַַָָָלּבי

ואםּֿכן, הּגׁשמי. הּלב על קאי 'לּבי' ׁשּגם ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָמּובן,

הּוא  ּכלתה וגם נכספה ׁשּנפׁשי לֹומר אפׁשר ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָאי

ּובׂשרי' 'לּבי ואילּו ּבלבד, הוי' ְְְְְֲִִִִִַַָָָלחצרֹות

חי  אֿל אל יר ּננּו נפׁשי) מּבחינת ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָ(ׁשּלמּטה

ּבזה, הענין א הוי'). חצרֹות מּבחינת ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָ(ׁשּלמעלה

מסּפיק  נפׁשי, לבחינת ׁשּבנֹוגע הּנֹותנת, ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַׁשהיא

ּבנֹוגע  אבל הוי', חצרֹות לבחינת הּכּליֹון ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָׁשּיהיה

הוי' חצרֹות ּבחינת מסּפיק לא ּובׂשרי', ְְְְְֲִִִִִַַַָָָֹל'לּבי

עליו  יפעל לא ׁשּזה ּכיון הּגילּויים, ענין ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹׁשהּוא

לּבי  נאמר ולכן ּדערנעמען), ניט אים וועט ְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַָָ(ּדאס

ּתׁשּוקתֹו ׁשּתהיה חי, אֿל אל ירּננּו ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָּובׂשרי

ּדוקא. העצמּות ְְְִִַַַָָלבחינת

ÔÈÚ‰Â ּכּלה,9ּבזה ּבחינֹות ׁשּתי יׁש ּדהּנה , ¿»ƒ¿»ְְְִִִֵֵֵֶָָ

ׁשהיא. ּכמֹות וכּלה וחסּודה, נאה ְְֲִֶַַַָָָָָּכּלה

ּכדאיתא  ּוביתֿהּלל, ּביתֿׁשּמאי נחלקּו ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָּובזה

ּביתֿׁשּמאי 10ּבּגמרא  הּכּלה, לפני מרּקדין ּכיצד ְְְְִִֵֵֵַַַַַַַָָָ

אֹומרים  ּוביתֿהּלל ׁשהיא, ּכמֹות ּכּלה ְְְִִִִֵֵֶַָאֹומרים

וחסּודה, נאה ּכביתֿהּלל ּכּלה (ועד 11והלכה ְְֲֲִֵֵַַַַָָָָָָ

מׁשנה) אינּה ּביתֿהּלל ּבמקֹום ,12ׁשּביתֿׁשּמאי ְְִִִֵֵֵֵֶַַָָ

סּומא, אֹו חגרת היתה אם ׁשאפילּו ֿ להּו ְְְֲִִִִִֶֶֶָָָָּדסבירא

ּב'לּקּוטי  וכּמבאר וחסּודה. נאה ּכּלה לּה ְְְְֲִִֵַַַָָָָָָֹאֹומרים
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שם.9) פרשתנו לקו"ת גם ואילך.10)ראה סע"ב טז, ס"א.11)כתובות סס"ה אה"ע ב.12)שו"ע ו, עירובין ב. לו, ברכות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
של  באלוקות לדבוק È˙k·והרצון 'È¯N·e ÈaÏ' אל תשוקה ‡ÏŒשזו ƒƒ¿»ƒ¿ƒ≈

ÈÁ.(שלו ה'חצרות' רק (ולא בעצמו ÈÁa˙הקדושֿברוךֿהוא ,‰p‰c »¿ƒ≈¿ƒ«
ÈeÏÈÚa ‡È‰ ÈÁ ÏŒ‡ מעלה˙B¯ˆÁ ˙ÈÁaÓ ¯˙BÈ ‰a¯‰ ÏB„b ≈»ƒ¿ƒ»«¿≈≈ƒ¿ƒ««¿

‰hÓÏ ‡È‰ ¯ˆÁL ‰hÓÏ ‡e‰L BÓÎe ,'ÈÂ‰ ומעלתה בחשיבותה ¬»»¿∆¿«»∆»≈ƒ¿«»
˙ÈaÓ חשוב בהרבה והבית מהחצר ƒ«ƒ

˙eÚÈ·˜a Ì„‡‰ ˙¯Èc ÔÎlL)∆»≈ƒ«»»»ƒ¿ƒ
‡˜Âc ˙Èaa ‡l‡ ,¯ˆÁa dÈ‡≈»∆»≈∆»««ƒ«¿»
באופן  רק נמצא האדם בחצר, ואילו

בקביעות  בה גר אינו אך ŒÏÚÂזמני ,(¿«
‡È‰ ¯ˆÁL ‰nÎÂŒ‰nkŒ˙Á‡«««»¿«»∆»≈ƒ

‰hÓÏ בחשיבותה¯c‰ Ì„‡‰Ó ¿«»≈»»»«»
˙Èaa יותר עצמו שהאדם ספק ואין ««ƒ

גם  וכך שלו, מהחצר ונעלה חשוב

חי"בנמשל  "אֿל בחינת באלוקות,

"חצרות  מבחינת יותר הרבה נעלית

‰È‡הנשמה ÈLÙ'Â'ה'". ¿«¿ƒƒ
È¯‰L ,'È¯N·e Èal'Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒƒƒ¿»ƒ∆¬≈

È‡˜ 'È¯Na' הכוונה¯Na ÏÚ ¿»ƒ»≈«¿«
ÈaÏ ¯Ó‡pL ‰nÓe ,Ûeb‰«ƒ«∆∆¡«ƒƒ

È¯N·e יחד¯M˜Ó ·e˙k‰L) ¿»ƒ∆«»¿«≈
,Ô·eÓ ,('È¯Na' ÌÚ 'ÈaÏ'ƒƒƒ¿»ƒ»

'ÈaÏ' ÌbL אלא לנשמה הכוונה אין ∆«ƒƒ
È‡˜ הכוונהÈÓLb‰ ·l‰ ÏÚ »≈««≈««¿ƒ

יותר  הרבה עניין הוא ש"נפשי" ונמצא

"לבי  מאשר באדם ובשרי".נעלה

¯ÓBÏ ¯LÙ‡ CÈ‡ ,ÔkŒÌ‡Â¿ƒ≈≈∆¿»«
ÈLÙpL הנעלית ÙÒÎ‰הנשמה ∆«¿ƒƒ¿¿»

'ÈÂ‰ ˙B¯ˆÁÏ ‡e‰ ‰˙Ïk Ì‚Â¿«»¿»¿«¿¬»»
'È¯N·e ÈaÏ' eÏÈ‡Â ,„·Ïaƒ¿«¿ƒƒƒ¿»ƒ

‰hÓlL) בהרבה˙ÈÁaÓ ∆¿«»ƒ¿ƒ«
ÈLÙ ללב הכוונה שכאמור כיוון «¿ƒ

הגשמי  ep¯Èולבשר תשוקה מתוך ) ¿«¿
ÈÁוכיסופים  ÏŒ‡ Ï‡∆≈»

˙B¯ˆÁ ˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓlL)∆¿«¿»ƒ¿ƒ««¿
?('ÈÂ‰¬»»

‡È‰L ,‰Êa ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»»∆∆ƒ
˙ÈÁ·Ï Ú‚BaL ,˙˙Bp‰«∆∆∆¿≈«ƒ¿ƒ«

,ÈLÙ,עצמה מצד נעלית שהיא כיון «¿ƒ
ÔBÈlk‰ ‰È‰iL ˜ÈtÒÓ«¿ƒ∆ƒ¿∆«ƒ»

,'ÈÂ‰ ˙B¯ˆÁ ˙ÈÁ·Ï ודבקות ƒ¿ƒ««¿¬»»
התשוקה  את מספקת זו בבחינה בה'

È¯N·e',שלה ÈaÏ'Ï Ú‚Ba Ï·‡נמוכה בדרגה הם עצמם Ï‡שמצד ¬»¿≈«¿ƒƒ¿»ƒ…

˜ÈtÒÓאל באלוקות ודבקים קשורים ‰ÈÂ'להיות ˙B¯ˆÁ ˙ÈÁa «¿ƒ¿ƒ««¿¬»»
ÌÈÈeÏÈb‰ ÔÈÚ ‡e‰L ומתגלות הנמשכות האלוקיות וההשפעות האורות ∆ƒ¿««ƒƒ

האלוקות, ומהות עצמיות אלא בעצמו, fL‰מהקדושֿברוךֿהוא ÔÂÈk≈»∆∆
העצם ללא בלבד ÏÚÙÈה'גילויים' ‡ÏËÈ ÌÈ‡ ËÚÂÂ Ò‡c) ÂÈÏÚ …ƒ¿«»»»∆ƒƒ

ÔÚÓÚ¯Úc ולא אותו 'יתפוס' לא זה ∆¿∆∆
שלו  הפנימיות על ÔÎÏÂישפיע ,(¿»≈

Ï‡ ep¯È È¯N·e ÈaÏ ¯Ó‡∆¡«ƒƒ¿»ƒ¿«¿∆
B˙˜eLz ‰È‰zL ,ÈÁ ÏŒ‡ של ≈»∆ƒ¿∆¿»

הגשמי והקשר »ÈÁ·Ïƒ¿ƒ˙הלב
‡˜Âc ˙eÓˆÚ‰'ל'גילויים ולא »«¿«¿»

ומבאר. שממשיך וכפי בלבד,

‰Êa ÔÈÚ‰Â9ÈzL LÈ ‰p‰c , ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈≈¿≈
,‰lk ˙BÈÁa בשני הנרמזות ¿ƒƒ»

ז"ל  חכמינו בדברי שמצינו הביטויים

‰lÎÂ ,‰„eÒÁÂ ‰‡ ‰lk«»»»«¬»¿«»
e˜ÏÁ ‰Ê·e .‡È‰L ˙BÓk¿∆ƒ»∆∆¿¿
,Ïl‰Œ˙È·e È‡nLŒ˙Èa≈««≈ƒ≈

‡¯Óba ‡˙È‡„k10„ˆÈk ƒ¿ƒ»«¿»»≈«
,‰lk‰ ÈÙÏ ÔÈ„w¯Ó האופן מהו ¿«¿ƒƒ¿≈««»

בשעה  הכלה את לשבח והנכון הראוי

אותה  לשמח כדי בפניה שמרקדין

‰lk ÌÈ¯ÓB‡ È‡nLŒ˙Èa≈««¿ƒ«»
,‡È‰L ˙BÓk אותה לשבח יש ¿∆ƒ

האמיתי, ומצבה למעמדה בהתאם

‰‡ ‰lk ÌÈ¯ÓB‡ Ïl‰Œ˙È·e≈ƒ≈¿ƒ«»»»
,‰„eÒÁÂ של ומצבה מעמדה יהיה «¬»

ז"ל  חכמינו ובלשון יהיה, אשר הכלה

תמיד  סומא", אפילו חיגרת, "אפילו

"נאה  שהיא הכלה על לומר צריך

Ïl‰Œ˙È·kוחסודה" ‰ÎÏ‰Â11 «¬»»¿≈ƒ≈
ÌB˜Óa È‡nLŒ˙ÈaL „ÚÂ)¿«∆≈««ƒ¿

‰LÓ dÈ‡ Ïl‰Œ˙Èa הוא כלל ≈ƒ≈≈»ƒ¿»
 ֿ כבית הלכה שנפסקה שלאחר בהלכה

ביתֿשמאי, בדעת להתחשב אסור הלל

סבורים  ביתֿשמאי למשל ואם

מספק  להחמיר צריך מסוים שבמקרה

אין  מותר, הדבר ביתֿהלל לפי אבל

 ֿ בית דעת בגלל להחמיר צורך

12e‰ÏŒ‡¯È·Òcשמאי) שהם,, ƒ¿ƒ»¿
סוברים, הלל, ‡Ìבית eÏÈÙ‡L∆¬ƒƒ

‰˙È‰ הכלה,‡ÓeÒ B‡ ˙¯‚Á »¿»ƒ∆∆»
'‰¯Bz ÈËewÏ'a ¯‡·nÎÂ .‰„eÒÁÂ ‰‡ ‰lk dÏ ÌÈ¯ÓB‡13 ¿ƒ»«»»»«¬»¿«¿…»¿ƒ≈»
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mlerl il jizyx`e

נרֹו13ּתֹורה' ּבהּלֹו מּלׁשֹון הּוא ׁשהּוא 14ׁש'הּלל' , ְְִִִֵֵֶֶָ

אֹו חגרת ׁשהיא ּבכּלה ּגם ולכן הּגילּוי, ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָענין

נאה  ּדכּלה הענין את ּבּה לגּלֹות ּפֹועלים ְְְֲִִֶַַָָָָָָָסּומא,

וחסּודה, נאה ּכּלה ּבחינת על והּנה, ְְֲֲִִֵַַַַַָָָָָוחסּודה.

הוי', לחצרֹות נפׁשי ּכלתה וגם נכספה ְְְְְְְֱֲִִֶַַַַָָָָָנאמר

וחצר  החיצֹונה חצר ׁשהם רּבים, לׁשֹון ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָחצרֹות

חצר  לגּבי הּפנימית חצר מעלת וגדלה ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָהּפנימית,

(ּכפי  לּבית החיצֹונה החצר ּבין ׁשהיא ְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָהחיצֹונה

עירּובין  ּבהלכֹות ּגם ׁשּכתּוב 15ׁשּמצינּו ּוכמֹו ,(16 ְְְִִִֵֶֶַָָ

ועל  הּבית, ּפתח נֹוכח הּפנימית הּמל ּבית ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָחצר

נאמר  החצר 17זה אל גֹו' יבא אׁשר גֹו' ּכל ֱֲֵֶֶֶֶֶַָָָֹ

ּדארטן  אז והינּו, וגֹו', יּקרא לא אׁשר ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָֹהּפנימית

ּכתיב  ולכן אנּדערׁש, ּגאר החצר 18איז ׁשער ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָ

הּמעׂשה, ימי ׁשׁשת סגּור יהיה גֹו' ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָהּפנימית

ׁשאז  יּפתח, החדׁש ּוביֹום יּפתח הּׁשּבת ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּוביֹום

החיצֹונה. החצר אל הּפנימית החצר מן ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָנמׁש

ּבעבֹודה  ׁשהיא 19וענינם החיצֹונה ׁשחצר , ְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָ

ּכי  ּפסּוקיּֿדזמרה, ענין הּוא החיצֹונה ְְְְֲִִִִֵַַָָָָהעבֹודה

מּמה  יתּבר ּגדּולתֹו נזּכרת ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָּבפסּוקיּֿדזמרה

הּפנימית וחצר כּו', עֹולמֹות מחּיה ׁשהיא ׁשהּוא ְְְִִִֵֶֶֶַַָָ

ׁשּבּה קריאתֿׁשמע , ענין הּוא הּפנימית ְְְְֲִִִִֶַַַַָָָהעבֹודה

ענין 20נאמר  ׁשהּוא ,מאד ּבכל גֹו' ואהבּת ְְְְְֱִֶֶֶַַַָָָֹ

לחצרֹות  והּכּליֹון הּכֹוסף וענין ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָה'מסירּותֿנפ ׁש'.

נאה  ּכּלה ּבחינת ׁשּזֹוהי נפׁשי, ּבבחינת הּוא ְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָהוי'

חגרת  ׁשהיתה הּב', ּכּלה ּבחינת א ְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָוחסּודה.

הענין  את ּולגּלֹות לפעֹול צריכים ּובּה ְְְְְִִִִֶַָָָָוסּומא,

 ֿ ּבעלי עלּֿדר זה הרי וחסּודה, נאה ְֲֲֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָּדכּלה

ז"ל  רּבֹותינּו אמרּו ׁשעליהם ּבמקֹום 21ּתׁשּובה, ְְְֲֵֵֶֶַַָָָ

אין  ּגמּורים צּדיקים - עֹומדים ְְְֲִִִִֵֵֶַַָׁשּבעליּֿתׁשּובה
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ג.13) שם, ג.14)שה"ש כט, ואילך.15)איוב הי"ט פ"ד עירובין הל' רמב"ם א.16)ראה ה, יא.17)אסתר ד, שם

ואילך.18) ד כב, המלות פירוש וראה א. מו, ואילך.19)יחזקאל סע"א ט, פרשתנו לקו"ת ה.20)ראה ו, רמב"ם 21)ואתחנן

ה"ד. פ"ז תשובה הל'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
B¯ Bl‰a ÔBLlÓ ‡e‰ 'Ïl‰'L14, שלו הנר את והאירו הדליקו ∆ƒ≈ƒ¿¿ƒ≈

‡e‰Lהוא "הלל" כמו "בהלו" lÎa‰לשון Ìb ÔÎÏÂ ,ÈeÏÈb‰ ÔÈÚ ∆ƒ¿««ƒ¿»≈«¿«»
,‡ÓeÒ B‡ ˙¯‚Á ‡È‰Lנחות ומצב במעמד היא ÌÈÏÚBtולכאורה ∆ƒƒ∆∆»¬ƒ

‰„eÒÁÂ ‰‡ ‰lÎc ÔÈÚ‰ ˙‡ da ˙Bl‚Ï בהעלם בה שנמצא ¿«»∆»ƒ¿»¿«»»»«¬»
שלה. בפנימיות

‰‡ ‰lk ˙ÈÁa ÏÚ ,‰p‰Â¿ƒ≈«¿ƒ««»»»
,‰„eÒÁÂ,הנשמה ה'כלה', כאשר «¬»

'נאה  והיא נעלה רוחני במצב נמצאת

בגלוי, גם ÙÒÎ‰וחסודה' ¯Ó‡∆¡«ƒ¿¿»
ÈLÙ ‰˙Ïk Ì‚Â שהתשוקה ¿«»¿»«¿ƒ

היא לאלקות ¿»¿B¯ˆÁÏ˙והכיסופין
,ÌÈa¯ ÔBLÏ ˙B¯ˆÁ ,'ÈÂ‰¬»»«¿¿«ƒ
באלקות  למעלה בחינות לשתי והכוונה

¯ˆÁÂ ‰BˆÈÁ‰ ¯ˆÁ Ì‰L∆≈»≈«ƒ»¿»≈
¯ˆÁ ˙ÏÚÓ ‰Ï„‚Â ,˙ÈÓÈt‰«¿ƒƒ¿»¿»«¬«»≈
‰BˆÈÁ‰ ¯ˆÁ Èa‚Ï ˙ÈÓÈt‰«¿ƒƒ¿«≈»≈«ƒ»

‡È‰L נמצאת הפנימית ÔÈaהחצר ∆ƒ≈
ÈÙk) ˙ÈaÏ ‰BˆÈÁ‰ ¯ˆÁ‰∆»≈«ƒ»««ƒ¿ƒ
˙BÎÏ‰a Ìb eÈˆnL∆»ƒ«¿ƒ¿

ÔÈ·e¯ÈÚ15:הרמב"ם לשון וזה ≈ƒ
ואנשי  מזו, לפנים זו חצרות "שתי

על  ועוברין ונכנסין יוצאין הפנימית

עירבה  ולא הפנימית עירבה החיצונה,

והחיצונה  מותרת הפנימית החיצונה

עירבה  ולא החיצונה עירבה אסורה,

ומוסיף  אסורות...", שתיהן הפנימית

זה  בעניין הלכות וכמה כמה ומפרט

חיצונית), וחצר פנימית חצר ¿BÓÎeשל
·e˙kL16 אסתר Áˆ¯במגילת ∆»¬«

ÁÎB ˙ÈÓÈt‰ CÏn‰ ˙Èa מול ≈«∆∆«¿ƒƒ«
¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ ,˙Èa‰ Á˙t17 ∆««»ƒ¿«∆∆¡«

אסתר È·‡במגילת ¯L‡ 'B‚ Ïk»¬∆»…
¯L‡ ˙ÈÓÈt‰ ¯ˆÁ‰ Ï‡ 'B‚∆∆»≈«¿ƒƒ¬∆

'B‚Â ‡¯wÈ ‡Ï, ביותר חמור ענשו …ƒ»≈¿
¯‡b ÊÈ‡ ÔË¯‡c Ê‡ ,eÈ‰Â¿«¿«»¿¿ƒ»

,L¯Úc‡ זה הפנימית) (בחצר שם «¿∆¿
לגמרי, È˙k·אחרת ÔÎÏÂ18 ¿»≈¿ƒ

כפי  המקדש בית על יחזקאל בנבואת

לעתידֿלבוא ‰Áˆ¯שיהיה ¯ÚL««∆»≈
˙LL ¯e‚Ò ‰È‰È 'B‚ ˙ÈÓÈt‰«¿ƒƒƒ¿∆»≈∆

ÌBÈ·e Á˙tÈ ˙aM‰ ÌBÈ·e ,‰NÚn‰ ÈÓÈ ראש,Á˙tÈ L„Á‰ ¿≈««¬∆¿««»ƒ»≈«¿«…∆ƒ»≈«
Ê‡Lחודש ובראש ‡Â¯בשבת CLÓוהתגלות˙ÈÓÈt‰ ¯ˆÁ‰ ÔÓ ∆»ƒ¿»ƒ∆»≈«¿ƒƒ

.‰BˆÈÁ‰ ¯ˆÁ‰ Ï‡∆∆»≈«ƒ»
ÌÈÚÂ'החיצונית ו'החצר הפנימית' 'החצר ה',B·Úa19„‰של בעבודת ¿ƒ¿»»»¬»

ואחד, אחד כל ‰BˆÈÁ‰של ‰„B·Ú‰ ‡È‰L ‰BˆÈÁ‰ ¯ˆÁL∆»≈«ƒ»∆ƒ»¬»«ƒ»
'חיצונית' עבודה שנקראת ה' ÔÈÚעבודת ‡e‰ האדם של הרוחנית העבודה ƒ¿«

באמירת  «¿ÓÊcŒÈ˜eÒt¿≈¿ƒ¯‰,בתפילה
˙¯kÊ ‰¯ÓÊcŒÈ˜eÒÙa Èkƒƒ¿≈¿ƒ¿»ƒ¿∆∆
‡e‰L ‰nÓ C¯a˙È B˙Ïe„b¿»ƒ¿»≈ƒ«∆

,'eÎ ˙BÓÏBÚ ‰iÁÓ עניין וזהו ¿«∆»
חיצוני  אלוקי אור רק כי חיצוני

את  להחיות ונמשך יורד מצומצם

מתוך  הניכרת ה' גדולת ולכן העולמות,

חיצוני  עניין היא העולמות חיות

 ֿ הקדוש שהרי באמת ה' גדולת לעומת

למעלה  הוא בעצמו ברוךֿהוא

מוגבלים  לעולמות משייכות

‰ÈÓÈt˙ומצומצמים ¯ˆÁÂ¿»≈«¿ƒƒ
‰„B·Ú‰ ‡È‰L הרוחנית ∆ƒ»¬»

Œ˙‡È¯˜ ÔÈÚ ‡e‰ ˙ÈÓÈt‰«¿ƒƒƒ¿«¿ƒ«
¯Ó‡ daL ,ÚÓL20z·‰‡Â ¿«∆»∆¡«¿»«¿»

ÔÈÚ ‡e‰L ,E„‡Ó ÏÎa 'B‚¿»¿…∆∆ƒ¿«
'LÙŒ˙e¯ÈÒÓ'‰ בכל" כי «¿ƒ∆∆

גבול, בלי ה' אהבת היינו מאודך"

האדם  זה ועלֿידי "מאד", בבחינת

ועצמיות  פנימיות עם ומתחבר מתקשר

ÔBÈlk‰Âהאלוקות. ÛÒBk‰ ÔÈÚÂ¿ƒ¿««∆¿«ƒ»
B¯ˆÁÏ˙ÈÁ·a ‡e‰ 'ÈÂ‰ ˙ ¿«¿¬»»ƒ¿ƒ«
,ÈLÙ וגם "נכספה הכתוב כלשון «¿ƒ

נפשי", lk‰כלתה ˙ÈÁa È‰BfL∆ƒ¿ƒ««»
,‰„eÒÁÂ ‰‡'ה עבודת היינו »»«¬»

במדידה  החיצונה", "החצר של באופן

בפסוקי  העבודה בדוגמת והגבלה,

דזמרה.

‰˙È‰L ,'a‰ ‰lk ˙ÈÁa C‡«¿ƒ««»«∆»¿»
עתה  ÓeÒÂ‡,עד ˙¯‚Á הייתה ולא ƒ∆∆¿»

ה',שייכת  ˆ¯ÌÈÎÈלעבודת d·e»¿ƒƒ
ÔÈÚ‰ ˙‡ ˙Bl‚Ïe ÏBÚÙÏƒ¿¿«∆»ƒ¿»
‰Ê È¯‰ ,‰„eÒÁÂ ‰‡ ‰lÎc¿«»»»«¬»¬≈∆
,‰·eLzŒÈÏÚa C¯cŒÏÚ«∆∆«¬≈¿»
גבול, בלי עד ביותר, גבוהה שמדרגתם

 ֿ בקריאת מסירותֿהנפש עניין בדוגמת

Ï"Êשמע, eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡ Ì‰ÈÏÚL21‰·eLzŒÈÏÚaL ÌB˜Óa ∆¬≈∆»¿«≈«¿»∆«¬≈¿»
‰Ê ÏÚÂ ,ÌL „BÓÚÏ ÌÈÏBÎÈ ÔÈ‡ ÌÈ¯eÓb ÌÈ˜Ècˆ - ÌÈ„ÓBÚ¿ƒ«ƒƒ¿ƒ≈¿ƒ«¬»¿«∆
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g"kyz'dח ,zereayd bg axr ,xacna t"y

ּובׂשרי  לּבי נאמר זה ועל ׁשם, לעמֹוד ְְְֱֲִִִִֶֶַַַָָיכֹולים

ּדוקא. העצמּות לבחינת חי, אֿל אל ְְְְְִִֵֶַַַַָָָירּננּו

נאמר p‰Â‰ג) זה ועל ארּוסה, היא ּכּלה ּבחינת ¿ƒ≈ְְֱֲִִֶֶַַַַָָ

ג' יׁשנם יֹותר ּובפרטּיּות לי, ְְְְִִִִֵֵֶַָָוארׂשּתי

לי  וארׂשּתי ּׁשּנאמר מה ׁשּזהּו ּבארּוסין, ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָענינים

לי  וארׂשּתי לעֹולם, לי וארׂשּתי ּפעמים, ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָג'

לי  וארׂשּתי ּוברחמים, ּובחסד ּובמׁשּפט ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָּבצדק

הּמנהגים' 'טעמי ּבספרי וכדאיתא 22ּבאמּונה, ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶַַָָָ

על  הּתפילין רצּועת ׁשּכֹורכים הּכריכֹות ְְְְִִִִֶֶַַַַׁשג'

ּדלכאֹורה  ,וארׂשּתי ּפעמים ג' ּכנגד הם ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָהאצּבע

ּדוקא, ּפעמים ג' וארׂשּתי נאמר לּמה מּובן ְְְְֱִִֵֵֶַַַָָָָָאינֹו

לעֹולם  לי  וארׂשּתי ׁשּיאמר אֹו ,ְְְְִִִֵֶַַַַָָֹּומּמהּֿנפׁש

אֹו ּובאמּונה, ּוברחמים ּובחסד ּובמׁשּפט ְְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַָָּבצדק

הענינים  מד' אחד ּכל על גם וארׂשּתי ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹׁשּיאמר

ׁשג' מּובן, ּומּזה ורחמים . חסד ּומׁשּפט ְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַָָּדצדק

הארּוסין. ּבענין מדרגֹות ג' הם וארׂשּתי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָּפעמים

ÔÈÚ‰Â לי וארׂשּתי ּׁשּכתּוב מה ּדהּנה ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְְִִִֵֵֶֶַַָָ

רּבֹותינּו23לעֹולם  מאמר עלּֿדר הּוא ְֲֵֶֶַַַַָ

לעֹולם,24ז"ל  זז אינֹו 'לי' ׁשּנאמר מקֹום ּכל ְֱִֵֶֶַַָָָָ

ׂשמאלא  ּדלית עּתיק, מּבחינת ׁשהּוא לפי ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָוהינּו

עּתיקא  הּוא 25ּבהאי 'עּתיק' ׁשהתּגּלּות וידּוע , ְְְִִִֶַַַַַָָ

ּבּזהר  ׁשּכתּוב ּכמֹו על 26ּב'בינה', (ּדקאי 'הּוא' ְְְִֵֶַַַָָָֹ

למּטה 27ּבינה  ּבאדם ׁשרֹואים ּוכפי עּתיקא, ּדא ( ְְִִִִֶַַָָָָָָָ

ּדוקא, הּבינה ּבבחינת הּוא הּתענּוג ְְְֲִִִִֶַַַַַַָָׁשהתּגּלּות

 ֿ מהּֿׁשאין כּו', ּפרטים ּבריּבּוי הּׂשכל ּבא ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשּׁשם

ּבלבד, נקּודה ּבבחינת ׁשהיא החכמה ּבבחינת ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָּכן
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תפלין".22) הנחת ב"סדר התפלות אוצר סידור ואילך.23)ראה ג שם, פרשתנו לקו"ת מדרש 24)ראה ב. פ"ב, ויק"ר

יט. א.25)שמואל רפט, שם ועד"ז א. קכט, (אד"ר) ב).26)זח"ג (קעח, קרח תיקון 27)ס"פ (שער לד שער חיים עץ ראה

שם. בלקו"ת הובא ספ"ב. נוקבא)

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ep¯È È¯N·e ÈaÏ ¯Ó‡ באלוקות דבקים להיות ותשוקה ברצון יעמדו ∆¡«ƒƒ¿»ƒ¿«¿

‡˜Âc ˙eÓˆÚ‰ ˙ÈÁ·Ï ,ÈÁ ÏŒ‡ Ï‡ על דווקא להגיע ניתן ולזה ∆≈»ƒ¿ƒ«»«¿«¿»
הפנימית'. 'חצר בחינת יותר, הנעלית העבודה ידי

‰Òe¯‡ ‡È‰ ‰lk ˙ÈÁa ‰p‰Â Ó‡¯לבעלה,‚) ‰Ê ÏÚÂ ¿ƒ≈¿ƒ««»ƒ¬»¿«∆∆¡«
,ÈÏ CÈzN¯‡Â הקדושֿברוךֿהוא ¿≈«¿ƒƒ

קשורים  שיהיו ישראל לבני אומר

בדוגמת  בו האירוסין,ודבקים עניין

'‚ ÌLÈ ¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·eƒ¿»ƒ≈∆¿»
‰Ó e‰fL ,ÔÈÒe¯‡a ÌÈÈÚƒ¿»ƒ¿≈ƒ∆∆«

¯Ó‡pM זה ÈÏבפסוק  CÈzN¯‡Â ∆∆¡«¿≈«¿ƒƒ
ÈÏ CÈzN¯‡Â ,ÌÈÓÚt '‚¿»ƒ¿≈«¿ƒƒ
˜„ˆa ÈÏ CÈzN¯‡Â ,ÌÏBÚÏ¿»¿≈«¿ƒƒ¿∆∆
,ÌÈÓÁ¯·e „ÒÁ·e ËtLÓ·e¿ƒ¿»¿∆∆¿«¬ƒ
,‰eÓ‡a ÈÏ CÈzN¯‡Â¿≈«¿ƒƒ∆¡»

‡˙È‡„ÎÂ כמובאÈÓÚË' È¯ÙÒa ¿ƒ¿ƒ»¿ƒ¿≈«¬≈
'ÌÈ‚‰n‰22˙BÎÈ¯k‰ '‚L «ƒ¿»ƒ∆«¿ƒ

Úeˆ¯ ÌÈÎ¯BkLÏÚ ÔÈÏÈÙz‰ ˙ ∆¿ƒ¿««¿ƒƒ«
ÌÈÓÚt '‚ „‚k Ì‰ Úaˆ‡‰»∆¿«≈¿∆∆¿»ƒ

CÈzN¯‡Â נוהגים (ויש זה בפסוק ¿≈«¿ƒ
את  כריכת לומר בעת הזה הפסוק

האצבע), על «¿B‡ÎÏc¿ƒ¯‰התפילין
¯Ó‡ ‰nÏ Ô·eÓ BÈ‡≈»»»∆¡«
,‡˜Âc ÌÈÓÚt '‚ CÈzN¯‡Â¿≈«¿ƒ¿»ƒ«¿»
¯Ó‡iL B‡ ,CLÙpŒ‰nÓeƒ««¿»∆…«
הפרטים  כל על אחת פעם "וארשתיך"

כתוב  ויהיה בפסוק, המנויים

˜„ˆa ÌÏBÚÏ ÈÏ CÈzN¯‡Â¿≈«¿ƒƒ¿»¿∆∆
ÌÈÓÁ¯·e „ÒÁ·e ËtLÓ·e¿ƒ¿»¿∆∆¿«¬ƒ
¯Ó‡iL B‡ ,‰eÓ‡·e∆¡»∆…«
„Á‡ Ïk ÏÚ Ì‚ CÈzN¯‡Â¿≈«¿ƒ««»∆»
ËtLÓe ˜„ˆc ÌÈÈÚ‰ '„Óƒ»ƒ¿»ƒ¿∆∆ƒ¿»

ÌÈÓÁ¯Â „ÒÁ נאמר לא שעליהם ∆∆¿«¬ƒ
נכללים  הם אלא במפורש "וארשתיך"

נאמר  כן שבהם הפעמים בשלושת

הפסוק fÓe‰"וארשתיך". שלמעשה ƒ∆
פעמים, ג' "וארשתיך" ואומר מדייק

יותר, ולא פחות B‚¯„Ó˙לא '‚ Ì‰ CÈzN¯‡Â ÌÈÓÚt '‚L ,Ô·eÓ»∆¿»ƒ¿≈«¿ƒ≈«¿≈
,ÔÈÒe¯‡‰ ÔÈÚa.ומפרט שממשיך כפי ¿ƒ¿«»≈ƒ

ÌÏBÚÏ ÈÏ CÈzN¯‡Â ·e˙kM ‰Ó ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â23, היינו ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈«∆»¿≈«¿ƒƒ¿»
הוא  אירוסין, של באופן ישראל, ובני הקדושֿברוךֿהוא של שהקשר

קשר  Ï"Êנצחי,"לעולם", eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ó C¯cŒÏÚ ‡e‰24Ïk «∆∆«¬««≈«»

,ÌÏBÚÏ ÊÊ BÈ‡ 'ÈÏ' ¯Ó‡pL ÌB˜Ó יקיר הבן המדרש: לשון (וזה »∆∆¡«ƒ≈»¿»
הבא, לעולם ולא הזה בעולם לא לעולם זז אינו לי, שנאמר מקום בכל לי.

לי  כי כתיב בישראל הלוויים, לי והיו כתיב בלוויים לי, וכיהנו כתיב בכוהנים

בסנהדרין  בכור, כל לי כי כתיב בבכורות לי, ויקחו כתיב בתרומה ישראל, בני

מזקני  איש שבעים לי אספה כתיב

כל  לי כי כתיב ישראל בארץ ישראל,

לי, בחרתי אשר העיר בירושלים הארץ,

לי  בבניו ראיתי כי דוד בית במלכות

במזבח  מקדש, לי ועשו במקדש מלך,

בקרבנות  לי, תעשה אדמה מזבח

המשחה  בשמן לי, להקריב תשמרו

בכל  הא לי, זה יהיה קדש משחת שמן

ה  לעולם לא זז אינו לי שנאמר זה מקום

הבא"), לעולם ÈÙÏולא eÈ‰Â¿«¿¿ƒ
,˜ÈzÚ ˙ÈÁaÓ ‡e‰L הבחינה ∆ƒ¿ƒ««ƒ

עליון' 'כתר בבחינת והפנימית הנעלית

הספירות) מעשר נקראת (שלמעלה

ונבדל  נעתק (כלומר, יומין' 'עתיק

היינו  והגילוי, האור עניין מ'יומין'

מהתגלות) שלמעלה נעלמת בחינה

È‡‰a ‡Ï‡ÓN ˙ÈÏc¿≈¿»»¿«
‡˜ÈzÚ25, נאמר זו בחינה ועל «ƒ»

(היינו  זה בעתיק 'שמאל' שאין בזוהר

ולא  החסד, קו – ימין רק יש שב'עתיק'

ב'עתיק' כי הגבורה, קו – שמאל

אלא  ההשפעה צמצום לא היא הגבורה

שמצינו  וכמו ההשפעה', 'תגבורת

את  מזכירים שמונהֿעשרה שבתפילת

– גבורות בברכת דוקא המתים תחיית

מתים  מחיה – ה' לעולם גיבור  'אתה

רבים') elb˙‰L˙ברחמים Úe„ÈÂ¿»«∆ƒ¿«
'˜ÈzÚ' ומתגלה כפי ונמשך שיורד «ƒ
BÓkבספירות  ,'‰È·'a ‡e‰¿ƒ»¿

¯‰fa ·e˙kL26È‡˜c) '‡e‰' ∆»«…«¿»≈
ה ÏÚשהכוונה  Èa27‡c‰ספירת ( «ƒ»»

,‡˜ÈzÚ עתיק ÌÈ‡B¯Lזה ÈÙÎe «ƒ»¿ƒ∆ƒ
‚eÚz‰ ˙elb˙‰L ‰hÓÏ Ì„‡a המקביל הנפש בכוחות (הכוח »»»¿«»∆ƒ¿«««¬

באלוקות) למעלה 'עתיק' ÌMLלבחינת ,‡˜Âc ‰Èa‰ ˙ÈÁ·a ‡e‰ƒ¿ƒ««ƒ»«¿»∆»
האדם  שבמוח הבינה ‰ÏÎOבחלק ‡a השכלי ÌÈË¯tהרעיון ÈeaÈ¯a »«≈∆¿ƒ¿»ƒ

‰„e˜ ˙ÈÁ·a ‡È‰L ‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁ·a ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,'eÎ«∆≈≈ƒ¿ƒ««»¿»∆ƒƒ¿ƒ«¿»
,„·Ïa שהוא המשכלת שבנפש "השכל ג): (פרק בתניא הזקן רבנו (כלשון ƒ¿«
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ּבעבֹודה, וענינֹו הּתענּוג. התּגּלּות עדין ְְְֲֲֲִִִֵַַַַָָָאין

עֹולם, אהבת ענין הּוא לעֹולם לי ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָׁשֿוארׂשּתי

רּבה  מאהבה למעלה ּבבחינת 28ׁשהיא ׁשהיא ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָ

לעבֹודה 29זעירֿאנּפין  ׁשּי ׁשאינֹו מי אמנם, . ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָ

זה  על הּנה ּבינה, ּבחינת התּבֹוננּות, ׁשל ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָּבאֹופן

ּובחסד  ּובמׁשּפט ּבצדק לי וארׂשּתי ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָנאמר

ּגדֹולה  ּכי הּצדקה, ענין הּוא ּבצדק ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָּוברחמים.

הּגאּולה  את ׁשּמקרבת אליעזר 30צדקה ּוכרּבי , ְְְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָ

מצלי  והדר לעני ּפרּוטה לפי 31ׁשּיהיב והינּו , ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָ

כּו', הּגלּות מן נפׁשֹו את ּפֹודה הּצדקה ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָׁשעלֿידי 

ּבצדקה  אּלא נגאלין יׂשראל אין ׁשּנאמר 32ּכי ,33 ְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ

ּבצדקה  ּכתיב 34וׁשביה ּדהּנה ּבמׁשּפט, רׁשע 35. ְְְְְְִִִִֵֶָָָָָָָ

נאמר  זה ועל הּצּדיק, את הרע 36מכּתיר ּובערּת ְְְֱִִִֶֶֶַַַַַַַָָ

ּבחסד  זה. על מׁשּפט להיֹות צרי לכ ,ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָָמּקרּב

אברהם, ׁשל מּדתֹו היא חסד הּנה ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָּוברחמים,

זה  ועל יעקב, ׁשל מּדתֹו היא (ּתפארת) ְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָֹורחמים

ּדהינּו37נאמר  אברהם, את ּפדה אׁשר ליעקב ְְְְֱֲֲֶֶֶַַַַָָָָֹ

נפׁשֹו, על רּבים רחמים ׁשּמעֹורר ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַעלֿידיֿזה

ּבּתניא  הּכתּוב 38ּכמבאר יעקב 39ּבפירּוׁש וּיּׁשק ְְְֲִֵַַַַַַַָָָֹֹ

ּתֹורה' ּב'לּקּוטי וכּמבאר וּיבּך, גֹו' 40לרחל ְְְְְְִֵֵֵַַָָָֹ

ּפֹועל  אינֹו ּדבר ׁשּׁשּום רֹואה האדם ֲֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשּכאׁשר

העצה  אזי ניט), אים ּדערנעמט זאך (קיין ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָעליו
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רפ"ו.28) תדבא"ר אהבה.29)ראה ערך הכינויים) ערכי (שער כג שער פרדס לז. א, אור תניא 30)מאורי וראה א. י, ב"ב
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הפועל  אל כוחו וכשמוציא מ"ה, כ"ח חכמה בשם נקרא דבר כל המשכיל

המושכל  חכמה דבר איזה מתוך ולעמקו לאשורו דבר להבין בשכלו שמתבונן
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לאורכו  הדברים, פרטי לכל היטב אותו ומשיגים כשמבינים רק שכלי רעיון
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,‰„B·Úa BÈÚÂ של ה' בעבודת ¿ƒ¿»»¬»
הוא  ואחד, אחד ÈÏכל CÈzN¯‡ÂL∆¿≈«¿ƒƒ
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,ÌÈÓÁ¯·e „ÒÁa ההתחברות ענין ¿∆∆¿«¬ƒ
הוא  ורחמים' 'חסד עלֿידי לאלוקות
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·˜ÚÈ ÏL B˙cÓ ‡È‰ אבינו, ƒƒ»∆«¬…

¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ37‡ ·˜ÚÈÏ¯L ¿«∆∆¡«¿«¬…¬∆
,Ì‰¯·‡ ˙‡ ‰„t לעורר כלומר, »»∆«¿»»

התבוננות  ידי על לאלוקות האהבה את

רחמים  הוא ŒÏÚשתוכנה eÈ‰c¿«¿«
¯¯BÚnL ‰ÊŒÈ„È האדםÌÈÓÁ¯ ¿≈∆∆¿≈«¬ƒ

¯‡·Ók ,BLÙ ÏÚ ÌÈa«̄ƒ««¿«¿…»
‡Èza38·e˙k‰ Le¯ÈÙa39 ««¿»¿≈«»

j·iÂ 'B‚ ÏÁ¯Ï ·˜ÚÈ ˜MiÂ«ƒ««¬…¿»≈«≈¿¿
שם: התניא בספר הזקן רבנו לשון (וזה

רבים  רחמים תחלה במחשבתו "לעורר

נפשו  המחיה אלוקות ניצוץ על ה' לפני

 ֿ איןֿסוף החיים חיי ממקורו ירד אשר

השכינה. גלות סוד והוא הוא... ברוך

וירחמהו  ה' אל וישוב נאמר זה ועל

השוכן  ה' שם על רבים רחמים לעורר

יעקב  וישק הכתוב שאמר וזהו טומאתם. בתוך אתם השוכן כדכתיב אתנו

ויעקב  הנשמות. כל מקור ישראל כנסת היא רחל כי ויבך. קולו את וישא לרחל

רבים  רחמים המעורר הוא שבאצילות הרחמים מידת שהיא העליונה במידתו

הרחמים  אב הנקרא העליונים הרחמים למקור למעלה קולו את וישא עליה.

מקור  ועל הנשמות כל על רבים רחמים משם ולהמשיך לעורר ויבך ומקורם.

ברוךֿהוא  איןֿסוף אור העליון ביחוד ולייחדן מגלותן להעלותן ישראל כנסת

לבו  בהתגלות רבה אהבה לבחינת לבוא יכול זה ידי על נשיקין... בבחינת

אברהם"), את פדה אשר ליעקב Bz¯‰'כדכתיב ÈËewÏ'a ¯‡·nÎÂ40 ¿«¿…»¿ƒ≈»
ÔÈÈ˜) ÂÈÏÚ ÏÚBt BÈ‡ ¯·c ÌeML ‰‡B¯ Ì„‡‰ ¯L‡kL∆«¬∆»»»∆∆»»≈≈»»≈
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ט g"kyz'd ,zereayd bg axr ,xacna t"y

ּובׂשרי  לּבי נאמר זה ועל ׁשם, לעמֹוד ְְְֱֲִִִִֶֶַַַָָיכֹולים

ּדוקא. העצמּות לבחינת חי, אֿל אל ְְְְְִִֵֶַַַַָָָירּננּו

נאמר p‰Â‰ג) זה ועל ארּוסה, היא ּכּלה ּבחינת ¿ƒ≈ְְֱֲִִֶֶַַַַָָ

ג' יׁשנם יֹותר ּובפרטּיּות לי, ְְְְִִִִֵֵֶַָָוארׂשּתי

לי  וארׂשּתי ּׁשּנאמר מה ׁשּזהּו ּבארּוסין, ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָענינים

לי  וארׂשּתי לעֹולם, לי וארׂשּתי ּפעמים, ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָג'

לי  וארׂשּתי ּוברחמים, ּובחסד ּובמׁשּפט ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָּבצדק

הּמנהגים' 'טעמי ּבספרי וכדאיתא 22ּבאמּונה, ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶַַָָָ

על  הּתפילין רצּועת ׁשּכֹורכים הּכריכֹות ְְְְִִִִֶֶַַַַׁשג'

ּדלכאֹורה  ,וארׂשּתי ּפעמים ג' ּכנגד הם ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָהאצּבע

ּדוקא, ּפעמים ג' וארׂשּתי נאמר לּמה מּובן ְְְְֱִִֵֵֶַַַָָָָָאינֹו

לעֹולם  לי  וארׂשּתי ׁשּיאמר אֹו ,ְְְְִִִֵֶַַַַָָֹּומּמהּֿנפׁש

אֹו ּובאמּונה, ּוברחמים ּובחסד ּובמׁשּפט ְְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַָָּבצדק

הענינים  מד' אחד ּכל על גם וארׂשּתי ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹׁשּיאמר

ׁשג' מּובן, ּומּזה ורחמים . חסד ּומׁשּפט ְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַָָּדצדק

הארּוסין. ּבענין מדרגֹות ג' הם וארׂשּתי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָּפעמים

ÔÈÚ‰Â לי וארׂשּתי ּׁשּכתּוב מה ּדהּנה ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְְִִִֵֵֶֶַַָָ

רּבֹותינּו23לעֹולם  מאמר עלּֿדר הּוא ְֲֵֶֶַַַַָ

לעֹולם,24ז"ל  זז אינֹו 'לי' ׁשּנאמר מקֹום ּכל ְֱִֵֶֶַַָָָָ

ׂשמאלא  ּדלית עּתיק, מּבחינת ׁשהּוא לפי ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָוהינּו

עּתיקא  הּוא 25ּבהאי 'עּתיק' ׁשהתּגּלּות וידּוע , ְְְִִִֶַַַַַָָ

ּבּזהר  ׁשּכתּוב ּכמֹו על 26ּב'בינה', (ּדקאי 'הּוא' ְְְִֵֶַַַָָָֹ

למּטה 27ּבינה  ּבאדם ׁשרֹואים ּוכפי עּתיקא, ּדא ( ְְִִִִֶַַָָָָָָָ

ּדוקא, הּבינה ּבבחינת הּוא הּתענּוג ְְְֲִִִִֶַַַַַַָָׁשהתּגּלּות

 ֿ מהּֿׁשאין כּו', ּפרטים ּבריּבּוי הּׂשכל ּבא ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשּׁשם

ּבלבד, נקּודה ּבבחינת ׁשהיא החכמה ּבבחינת ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָּכן
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תפלין".22) הנחת ב"סדר התפלות אוצר סידור ואילך.23)ראה ג שם, פרשתנו לקו"ת מדרש 24)ראה ב. פ"ב, ויק"ר

יט. א.25)שמואל רפט, שם ועד"ז א. קכט, (אד"ר) ב).26)זח"ג (קעח, קרח תיקון 27)ס"פ (שער לד שער חיים עץ ראה

שם. בלקו"ת הובא ספ"ב. נוקבא)

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ep¯È È¯N·e ÈaÏ ¯Ó‡ באלוקות דבקים להיות ותשוקה ברצון יעמדו ∆¡«ƒƒ¿»ƒ¿«¿

‡˜Âc ˙eÓˆÚ‰ ˙ÈÁ·Ï ,ÈÁ ÏŒ‡ Ï‡ על דווקא להגיע ניתן ולזה ∆≈»ƒ¿ƒ«»«¿«¿»
הפנימית'. 'חצר בחינת יותר, הנעלית העבודה ידי

‰Òe¯‡ ‡È‰ ‰lk ˙ÈÁa ‰p‰Â Ó‡¯לבעלה,‚) ‰Ê ÏÚÂ ¿ƒ≈¿ƒ««»ƒ¬»¿«∆∆¡«
,ÈÏ CÈzN¯‡Â הקדושֿברוךֿהוא ¿≈«¿ƒƒ

קשורים  שיהיו ישראל לבני אומר

בדוגמת  בו האירוסין,ודבקים עניין

'‚ ÌLÈ ¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·eƒ¿»ƒ≈∆¿»
‰Ó e‰fL ,ÔÈÒe¯‡a ÌÈÈÚƒ¿»ƒ¿≈ƒ∆∆«

¯Ó‡pM זה ÈÏבפסוק  CÈzN¯‡Â ∆∆¡«¿≈«¿ƒƒ
ÈÏ CÈzN¯‡Â ,ÌÈÓÚt '‚¿»ƒ¿≈«¿ƒƒ
˜„ˆa ÈÏ CÈzN¯‡Â ,ÌÏBÚÏ¿»¿≈«¿ƒƒ¿∆∆
,ÌÈÓÁ¯·e „ÒÁ·e ËtLÓ·e¿ƒ¿»¿∆∆¿«¬ƒ
,‰eÓ‡a ÈÏ CÈzN¯‡Â¿≈«¿ƒƒ∆¡»

‡˙È‡„ÎÂ כמובאÈÓÚË' È¯ÙÒa ¿ƒ¿ƒ»¿ƒ¿≈«¬≈
'ÌÈ‚‰n‰22˙BÎÈ¯k‰ '‚L «ƒ¿»ƒ∆«¿ƒ

Úeˆ¯ ÌÈÎ¯BkLÏÚ ÔÈÏÈÙz‰ ˙ ∆¿ƒ¿««¿ƒƒ«
ÌÈÓÚt '‚ „‚k Ì‰ Úaˆ‡‰»∆¿«≈¿∆∆¿»ƒ

CÈzN¯‡Â נוהגים (ויש זה בפסוק ¿≈«¿ƒ
את  כריכת לומר בעת הזה הפסוק

האצבע), על «¿B‡ÎÏc¿ƒ¯‰התפילין
¯Ó‡ ‰nÏ Ô·eÓ BÈ‡≈»»»∆¡«
,‡˜Âc ÌÈÓÚt '‚ CÈzN¯‡Â¿≈«¿ƒ¿»ƒ«¿»
¯Ó‡iL B‡ ,CLÙpŒ‰nÓeƒ««¿»∆…«
הפרטים  כל על אחת פעם "וארשתיך"

כתוב  ויהיה בפסוק, המנויים

˜„ˆa ÌÏBÚÏ ÈÏ CÈzN¯‡Â¿≈«¿ƒƒ¿»¿∆∆
ÌÈÓÁ¯·e „ÒÁ·e ËtLÓ·e¿ƒ¿»¿∆∆¿«¬ƒ
¯Ó‡iL B‡ ,‰eÓ‡·e∆¡»∆…«
„Á‡ Ïk ÏÚ Ì‚ CÈzN¯‡Â¿≈«¿ƒ««»∆»
ËtLÓe ˜„ˆc ÌÈÈÚ‰ '„Óƒ»ƒ¿»ƒ¿∆∆ƒ¿»

ÌÈÓÁ¯Â „ÒÁ נאמר לא שעליהם ∆∆¿«¬ƒ
נכללים  הם אלא במפורש "וארשתיך"

נאמר  כן שבהם הפעמים בשלושת

הפסוק fÓe‰"וארשתיך". שלמעשה ƒ∆
פעמים, ג' "וארשתיך" ואומר מדייק

יותר, ולא פחות B‚¯„Ó˙לא '‚ Ì‰ CÈzN¯‡Â ÌÈÓÚt '‚L ,Ô·eÓ»∆¿»ƒ¿≈«¿ƒ≈«¿≈
,ÔÈÒe¯‡‰ ÔÈÚa.ומפרט שממשיך כפי ¿ƒ¿«»≈ƒ

ÌÏBÚÏ ÈÏ CÈzN¯‡Â ·e˙kM ‰Ó ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â23, היינו ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈«∆»¿≈«¿ƒƒ¿»
הוא  אירוסין, של באופן ישראל, ובני הקדושֿברוךֿהוא של שהקשר

קשר  Ï"Êנצחי,"לעולם", eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ó C¯cŒÏÚ ‡e‰24Ïk «∆∆«¬««≈«»

,ÌÏBÚÏ ÊÊ BÈ‡ 'ÈÏ' ¯Ó‡pL ÌB˜Ó יקיר הבן המדרש: לשון (וזה »∆∆¡«ƒ≈»¿»
הבא, לעולם ולא הזה בעולם לא לעולם זז אינו לי, שנאמר מקום בכל לי.

לי  כי כתיב בישראל הלוויים, לי והיו כתיב בלוויים לי, וכיהנו כתיב בכוהנים

בסנהדרין  בכור, כל לי כי כתיב בבכורות לי, ויקחו כתיב בתרומה ישראל, בני

מזקני  איש שבעים לי אספה כתיב

כל  לי כי כתיב ישראל בארץ ישראל,

לי, בחרתי אשר העיר בירושלים הארץ,

לי  בבניו ראיתי כי דוד בית במלכות

במזבח  מקדש, לי ועשו במקדש מלך,

בקרבנות  לי, תעשה אדמה מזבח

המשחה  בשמן לי, להקריב תשמרו

בכל  הא לי, זה יהיה קדש משחת שמן

ה  לעולם לא זז אינו לי שנאמר זה מקום

הבא"), לעולם ÈÙÏולא eÈ‰Â¿«¿¿ƒ
,˜ÈzÚ ˙ÈÁaÓ ‡e‰L הבחינה ∆ƒ¿ƒ««ƒ

עליון' 'כתר בבחינת והפנימית הנעלית

הספירות) מעשר נקראת (שלמעלה

ונבדל  נעתק (כלומר, יומין' 'עתיק

היינו  והגילוי, האור עניין מ'יומין'

מהתגלות) שלמעלה נעלמת בחינה

È‡‰a ‡Ï‡ÓN ˙ÈÏc¿≈¿»»¿«
‡˜ÈzÚ25, נאמר זו בחינה ועל «ƒ»

(היינו  זה בעתיק 'שמאל' שאין בזוהר

ולא  החסד, קו – ימין רק יש שב'עתיק'

ב'עתיק' כי הגבורה, קו – שמאל

אלא  ההשפעה צמצום לא היא הגבורה

שמצינו  וכמו ההשפעה', 'תגבורת

את  מזכירים שמונהֿעשרה שבתפילת

– גבורות בברכת דוקא המתים תחיית

מתים  מחיה – ה' לעולם גיבור  'אתה

רבים') elb˙‰L˙ברחמים Úe„ÈÂ¿»«∆ƒ¿«
'˜ÈzÚ' ומתגלה כפי ונמשך שיורד «ƒ
BÓkבספירות  ,'‰È·'a ‡e‰¿ƒ»¿

¯‰fa ·e˙kL26È‡˜c) '‡e‰' ∆»«…«¿»≈
ה ÏÚשהכוונה  Èa27‡c‰ספירת ( «ƒ»»

,‡˜ÈzÚ עתיק ÌÈ‡B¯Lזה ÈÙÎe «ƒ»¿ƒ∆ƒ
‚eÚz‰ ˙elb˙‰L ‰hÓÏ Ì„‡a המקביל הנפש בכוחות (הכוח »»»¿«»∆ƒ¿«««¬

באלוקות) למעלה 'עתיק' ÌMLלבחינת ,‡˜Âc ‰Èa‰ ˙ÈÁ·a ‡e‰ƒ¿ƒ««ƒ»«¿»∆»
האדם  שבמוח הבינה ‰ÏÎOבחלק ‡a השכלי ÌÈË¯tהרעיון ÈeaÈ¯a »«≈∆¿ƒ¿»ƒ

‰„e˜ ˙ÈÁ·a ‡È‰L ‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁ·a ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,'eÎ«∆≈≈ƒ¿ƒ««»¿»∆ƒƒ¿ƒ«¿»
,„·Ïa שהוא המשכלת שבנפש "השכל ג): (פרק בתניא הזקן רבנו (כלשון ƒ¿«
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ּבעבֹודה, וענינֹו הּתענּוג. התּגּלּות עדין ְְְֲֲֲִִִֵַַַַָָָאין

עֹולם, אהבת ענין הּוא לעֹולם לי ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָׁשֿוארׂשּתי

רּבה  מאהבה למעלה ּבבחינת 28ׁשהיא ׁשהיא ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָ

לעבֹודה 29זעירֿאנּפין  ׁשּי ׁשאינֹו מי אמנם, . ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָ

זה  על הּנה ּבינה, ּבחינת התּבֹוננּות, ׁשל ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָּבאֹופן

ּובחסד  ּובמׁשּפט ּבצדק לי וארׂשּתי ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָנאמר

ּגדֹולה  ּכי הּצדקה, ענין הּוא ּבצדק ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָּוברחמים.

הּגאּולה  את ׁשּמקרבת אליעזר 30צדקה ּוכרּבי , ְְְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָ

מצלי  והדר לעני ּפרּוטה לפי 31ׁשּיהיב והינּו , ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָ

כּו', הּגלּות מן נפׁשֹו את ּפֹודה הּצדקה ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָׁשעלֿידי 

ּבצדקה  אּלא נגאלין יׂשראל אין ׁשּנאמר 32ּכי ,33 ְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ

ּבצדקה  ּכתיב 34וׁשביה ּדהּנה ּבמׁשּפט, רׁשע 35. ְְְְְְִִִִֵֶָָָָָָָ

נאמר  זה ועל הּצּדיק, את הרע 36מכּתיר ּובערּת ְְְֱִִִֶֶֶַַַַַַַָָ

ּבחסד  זה. על מׁשּפט להיֹות צרי לכ ,ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָָמּקרּב

אברהם, ׁשל מּדתֹו היא חסד הּנה ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָּוברחמים,

זה  ועל יעקב, ׁשל מּדתֹו היא (ּתפארת) ְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָֹורחמים

ּדהינּו37נאמר  אברהם, את ּפדה אׁשר ליעקב ְְְְֱֲֲֶֶֶַַַַָָָָֹ

נפׁשֹו, על רּבים רחמים ׁשּמעֹורר ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַעלֿידיֿזה

ּבּתניא  הּכתּוב 38ּכמבאר יעקב 39ּבפירּוׁש וּיּׁשק ְְְֲִֵַַַַַַַָָָֹֹ

ּתֹורה' ּב'לּקּוטי וכּמבאר וּיבּך, גֹו' 40לרחל ְְְְְְִֵֵֵַַָָָֹ

ּפֹועל  אינֹו ּדבר ׁשּׁשּום רֹואה האדם ֲֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשּכאׁשר

העצה  אזי ניט), אים ּדערנעמט זאך (קיין ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָעליו
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רפ"ו.28) תדבא"ר אהבה.29)ראה ערך הכינויים) ערכי (שער כג שער פרדס לז. א, אור תניא 30)מאורי וראה א. י, ב"ב

שם.31)פל"ז. רמז.32)ב"ב ר"ס יו"ד טור רפ"י. עניים מתנות הל' כז.33)רמב"ם א, ס"ד.34)ישעי' אגה"ק תניא ראה

ד.35) א, ועוד.36)חבקוק ו. יג, ראה בהערות 37)פ' שליט"א אדמו"ר כ"ק הערת ראה - לשון (בשינוי כב כט, ישעי'

ספל"ב). לתניא יא.39)פמ"ה.38)ותיקונים כט, ג.40)ויצא לה, אמור

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הפועל  אל כוחו וכשמוציא מ"ה, כ"ח חכמה בשם נקרא דבר כל המשכיל

המושכל  חכמה דבר איזה מתוך ולעמקו לאשורו דבר להבין בשכלו שמתבונן

בינה") נקרא ‰˙elb˙בשכלו ÔÈ„Ú ÔÈ‡‚eÚz‰ על להתענג אפשר כי , ≈¬«ƒƒ¿«««¬
לאורכו  הדברים, פרטי לכל היטב אותו ומשיגים כשמבינים רק שכלי רעיון

ולרוחבו.

,‰„B·Úa BÈÚÂ של ה' בעבודת ¿ƒ¿»»¬»
הוא  ואחד, אחד ÈÏכל CÈzN¯‡ÂL∆¿≈«¿ƒƒ

ÌÏBÚÏ ֿ הקדוש בין נצחי בקשר ¿»
ישראל  ובני ÔÈÚברוךֿהוא ‡e‰ƒ¿«

‰ÏÚÓÏ ‡È‰L ,ÌÏBÚ ˙·‰‡«¬«»∆ƒ¿«¿»
‰a¯ ‰·‰‡Ó28‡È‰L בחינת ≈«¬»«»∆ƒ
היא  רבה' Œ¯ÈÚÊ'אהבה ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«¿≈

ÔÈt‡29 אהבה היינו קטנות, פנים «¿ƒ
ומצומצמת. מוגבלת 'קטנה',

CiL BÈ‡L ÈÓ ,ÌÓ‡»¿»ƒ∆≈«»
ÏL ÔÙB‡a ‰„B·ÚÏ«¬»¿∆∆

,‰Èa ˙ÈÁa ,˙eBa˙‰ מי ƒ¿¿¿ƒ«ƒ»
יכולת  לו ואין רחבים מוחין לו שאין

'עתיק' והארת התגלות לידי להביא

בענייני בנפשו  התבוננות עלֿידי

לה', אהבה רגשי המעוררת אלוקות

CÈzN¯‡Â ¯Ó‡ ‰Ê ÏÚ ‰p‰ƒ≈«∆∆¡«¿≈«¿ƒ
ÈÏ לאלוקות שלו והשייכות שהקשר ƒ

עלֿידי  ËtLÓ·eיהיה ˜„ˆa¿∆∆¿ƒ¿»
,ÌÈÓÁ¯·e „ÒÁ·e שממשיך כפי ¿∆∆¿«¬ƒ

ÔÈÚומפרט. ‡e‰ ˜„ˆa¿∆∆ƒ¿«
Èk ,‰˜„v‰ ז"ל חכמינו כמאמר «¿»»ƒ

˙‡ ˙·¯˜nL ‰˜„ˆ ‰ÏB„b¿»¿»»∆¿»∆∆∆
‰Ïe‡b‰30¯ÊÚÈÏ‡ Èa¯Îe , «¿»¿«ƒ¡ƒ∆∆

¯„‰Â ÈÚÏ ‰Ëe¯t ·È‰iL∆»ƒ¿»∆»ƒ«¬«
ÈÏˆÓ31, ֿ ואחר לעני פרוטה שנתן «¿ƒ

È„ÈŒÏÚLמתפלל כך  ÈÙÏ eÈ‰Â¿«¿¿ƒ∆«¿≈
‰„Bt ‰˜„v‰ צדקה ‰eÏb˙הנותן ÔÓ BLÙ הפנימית ‡˙ הרוחנית «¿»»∆∆«¿ƒ«»

,'eÎ הצדקה עלֿידי היא מהגלות ישראל כלל של שהגאולה אמרו Èkכשם ƒ
ז"ל  aˆ„˜‰חכמינו ‡l‡ ÔÈÏ‡‚ Ï‡¯NÈ ÔÈ‡32¯Ó‡pL ,33 ≈ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ∆»ƒ¿»»∆∆¡«

תפדה" במשפט "ציון ישעיה aˆ„˜‰בנבואת ‰È·LÂ34 בספר (וכמבואר ¿»∆»ƒ¿»»
מצווה  כל שבקיום המצוות שאר כל על הצדקה מעלת אודות לז) (פרק התניא

ו'גואלים' הגשמיים בדברים הטמונים הקדושה ניצוצות את מעלים מעשית

מבררים  המצוות שבכל ובעוד נתונים, הם בה מה'גלות' אותם ו'משחררים'

המצווה, לקיום המשמשים מסוימים דברים שבאותם הניצוצות את רק

הדברים  כל ואת נפשו כוחות כל את מעלה אדם לצדקה כסף בתרומת

שבצדקה  ונמצא הכסף, את ולהשיג להרוויח כדי השתמש בהם הגשמיים

עלֿידי  היא שהגאולה וכיוון שיעור, לאין יותר רבים ניצוצות ומבררים מעלים

המצוות). שאר מכל יותר הגאולה את מביאה זו מצווה הניצוצות, בירור

,ËtLÓaהוא 'משפט' עלֿידי לאלוקות ההתחברות È˙k·עניין ‰p‰c35 ¿ƒ¿»¿ƒ≈¿ƒ
¯ÈzÎÓ ÚL¯'ו'תופס ‡˙מקיף »»«¿ƒ∆

‰Ê ÏÚÂ ,˜Ècv‰ שחרור על ««ƒ¿«∆
בו  האוחז הרשע מיד הצדיק ו'גאולת'

¯Ó‡36,Ea¯wÓ Ú¯‰ z¯Ú·e ∆¡«ƒ«¿»»«ƒƒ¿∆
ÏÚ ËtLÓ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ CÎÏ¿»»ƒƒ¿ƒ¿»«

‰Ê לבערו הרשע של דינו נפסק בו ∆
לגאולה. משעבוד ייצא והצדיק

,ÌÈÓÁ¯·e „ÒÁa ההתחברות ענין ¿∆∆¿«¬ƒ
הוא  ורחמים' 'חסד עלֿידי לאלוקות

ÏL B˙cÓ ‡È‰ „ÒÁ ‰p‰ƒ≈∆∆ƒƒ»∆
Ì‰¯·‡ בקו היא שעבודתו אבינו «¿»»

ה', אהבת (Ùz‡¯˙)של ÌÈÓÁ¯Â¿«¬ƒƒ¿∆∆
·˜ÚÈ ÏL B˙cÓ ‡È‰ אבינו, ƒƒ»∆«¬…

¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ37‡ ·˜ÚÈÏ¯L ¿«∆∆¡«¿«¬…¬∆
,Ì‰¯·‡ ˙‡ ‰„t לעורר כלומר, »»∆«¿»»

התבוננות  ידי על לאלוקות האהבה את

רחמים  הוא ŒÏÚשתוכנה eÈ‰c¿«¿«
¯¯BÚnL ‰ÊŒÈ„È האדםÌÈÓÁ¯ ¿≈∆∆¿≈«¬ƒ

¯‡·Ók ,BLÙ ÏÚ ÌÈa«̄ƒ««¿«¿…»
‡Èza38·e˙k‰ Le¯ÈÙa39 ««¿»¿≈«»

j·iÂ 'B‚ ÏÁ¯Ï ·˜ÚÈ ˜MiÂ«ƒ««¬…¿»≈«≈¿¿
שם: התניא בספר הזקן רבנו לשון (וזה

רבים  רחמים תחלה במחשבתו "לעורר

נפשו  המחיה אלוקות ניצוץ על ה' לפני

 ֿ איןֿסוף החיים חיי ממקורו ירד אשר

השכינה. גלות סוד והוא הוא... ברוך

וירחמהו  ה' אל וישוב נאמר זה ועל

השוכן  ה' שם על רבים רחמים לעורר

יעקב  וישק הכתוב שאמר וזהו טומאתם. בתוך אתם השוכן כדכתיב אתנו

ויעקב  הנשמות. כל מקור ישראל כנסת היא רחל כי ויבך. קולו את וישא לרחל

רבים  רחמים המעורר הוא שבאצילות הרחמים מידת שהיא העליונה במידתו

הרחמים  אב הנקרא העליונים הרחמים למקור למעלה קולו את וישא עליה.

מקור  ועל הנשמות כל על רבים רחמים משם ולהמשיך לעורר ויבך ומקורם.

ברוךֿהוא  איןֿסוף אור העליון ביחוד ולייחדן מגלותן להעלותן ישראל כנסת

לבו  בהתגלות רבה אהבה לבחינת לבוא יכול זה ידי על נשיקין... בבחינת

אברהם"), את פדה אשר ליעקב Bz¯‰'כדכתיב ÈËewÏ'a ¯‡·nÎÂ40 ¿«¿…»¿ƒ≈»
ÔÈÈ˜) ÂÈÏÚ ÏÚBt BÈ‡ ¯·c ÌeML ‰‡B¯ Ì„‡‰ ¯L‡kL∆«¬∆»»»∆∆»»≈≈»»≈
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g"kyz'dי ,zereayd bg axr ,xacna t"y

ּוממׁשי כּו'. נפׁשֹו על רּבים רחמים לעֹורר ְְְֲִִִִֵַַַַַהיא

מי  ׁשּגם ּדהינּו, ּבאמּונה, לי וארׂשּתי ְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָּבּכתּוב,

ואין  הּוא עני איׁש וגם להתּבֹוננּות, ׁשּי ְְְְְִִִֵֵֶַַָָׁשאינֹו

להיֹות  יכֹול זה ׁשענין [ּולהעיר, צדקה ליּתן ְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָיכֹול

ז"ל  רּבֹותינּו מאמר עלּֿדר ׁשהּוא על 41ּבאֹופן ְֲֵֶֶֶֶַַַַַַ

ׁשּכל 42הּפסּוק  מּצדקה, הרחֹוקים לב אּבירי ְְִִִֵֵֶַַָָָָָ

ּבזרֹוע, ניזֹונין והם ּבצדקה ניזֹונין ּכּולֹו ְְְִִִִִִֵַָָָָהעֹולם

ולכן  הּקּב"ה, ׁשל מּצדקתֹו רחֹוקים ׁשהם ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָהינּו,

ּכיון  צדקה, ליּתן יכֹול ׁשאינֹו מּלמעלה ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָסיּבבּו

ּגם  להיֹות יכֹול זה ענין אבל .לכ צרי ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָׁשאינֹו

אין  ולכן הּפחית ּות, ּבתכלית נמצא ׁשהּוא ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָּבאֹופן

ליּתן  ׁשּיּוכל האפׁשרּות את מּלמעלה לֹו ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָנֹותנים

הענין  להיֹות יכֹול אצלֹו ּגם הּנה ְְְְִִִֵֶַָָָָָצדקה],

אמּונה, עלֿידי ּכּלה, ּבבחינת להיֹות ,ְְְְְֱִִִִֵֵַַַַָָּדארׂשּתי

אחד  ּכל אצל יׁשנֹו האמּונה ׁשענין לפי ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָוהינּו

ּבּתניא  וכּמבאר מּיׂשראל, יׂשראל 43ואחד ׁשּכל ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ

מאמינים  ּבני (מאמינים ּבה' מאמינים ),44הם ְֲֲֲִִִִִִֵֵַַַַ

מֹוסרים ואפי  יׂשראל ּופֹוׁשעי ׁשּבּקּלים קל לּו ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָ

הּׁשם. קדּוׁשת על ְְֵַַַַָנפׁשם

‰p‰Â ּכנגד הם ,וארׂשּתי ּבענין הּמדרגֹות ג' ¿ƒ≈ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַ

ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה. עֹולמֹות ְְֲִִִָָָָג'

ּכנגד  הּוא ּבינה, ּבחינת לעֹולם, לי ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָוארׂשּתי

אתּגלין), ּדלא סתימין (עלמין הּבריאה ְְְְְְִִִִִַַָָָָֹעֹולם

ּבכּורסיא  מקּננא עיּלאה לי 45ּדאימא וארׂשּתי . ְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָ

ּבחינת  ּוברחמים, ּובחסד ּובמׁשּפט ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָּבצדק

ספירן  ּדׁשית הּיצירה, עֹולם ּכנגד הּוא ְְְְִִִִֶֶַַָָָהּמּדֹות,

ּביצירה  הּוא 45מקּננן ּבאמּונה לי וארׂשּתי . ְְְְֱִִִִֵֶַַָָָ
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ב.41) יז, יב.42)ברכות מו, א.44)פי"ח.43)ישעי' צז, שבת א).45)ראה (כג, ת"ו זהר תיקוני

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ËÈ ÌÈ‡ ËÓÚ¯Úc Í‡Ê עליו ומשפיע אותו 'תופס' לא דבר ),שום «∆¿∆¿ƒƒ

.'eÎ BLÙ ÏÚ ÌÈa¯ ÌÈÓÁ¯ ¯¯BÚÏ ‡È‰ ‰ˆÚ‰ ÈÊ‡¬«»≈»ƒ¿≈«¬ƒ«ƒ««¿
ÈÓ ÌbL ,eÈ‰c ,‰eÓ‡a ÈÏ CÈzN¯‡Â ,·e˙ka CÈLÓÓe«¿ƒ«»¿≈«¿ƒƒ∆¡»¿«¿∆«ƒ

,˙eBa˙‰Ï CiL BÈ‡Lודעתו שכלו קוצר ÈÚמפני LÈ‡ Ì‚Â ∆≈«»¿ƒ¿¿¿«ƒ»ƒ
‰˜„ˆ ÔzÈÏ ÏBÎÈ ÔÈ‡Â ‡e‰¿≈»ƒ≈¿»»
ÏBÎÈ ‰Ê ÔÈÚL ,¯ÈÚ‰Ïe]¿»ƒ∆ƒ¿»∆»
C¯cŒÏÚ ‡e‰L ÔÙB‡a ˙BÈ‰Ïƒ¿¿∆∆«∆∆

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ó41ÏÚ «¬««≈««
˜eÒt‰42ÌÈ˜BÁ¯‰ ·Ï È¯Èa‡ «»«ƒ≈≈»¿ƒ

BÏek ÌÏBÚ‰ ÏkL ,‰˜„vÓƒ¿»»∆»»»
ÔÈBÊÈ Ì‰Â ‰˜„ˆa ÔÈBÊÈƒƒƒ¿»»¿≈ƒƒ

,ÚB¯Êa אמרו (בישעיה) זה פסוק (על ƒ¿«
ושמואל, "רב בגמרא: ז"ל חכמינו

חד  אלעזר, ורבי יוחנן רבי לה ואמרי

בצדקה  ניזונין כולו העולם כל אמר:

 ֿ הקדוש של "בצדקתו רש"י: (ופירש

והם  שבידן") בזכות ולא ברוךֿהוא

(ופירש  בזרוע ניזונין הלב] [אבירי

ובצדיקים  שבידם, "זכות רש"י:

רחוקים  להו וקרי קרא, משתעי

וחד  הקדושֿברוךֿהוא") של מצדקתו

בזכותם, ניזונין כולו העולם כל אמר:

עצמן  בזכות אפילו הלב] [אבירי והם

דאמר  רב, אמר יהודה כדרב ניזונין. אין

בת  ויום יום בכל רב: אמר יהודה רב

כל  ואומרת חורב מהר יוצאת קול

בני, חנינא בשביל ניזונין כולו העולם

מערב  חרובין בקב לו די בני וחנינא

כאן  מבואר כך ועל שבת") לערב שבת

העניין, פנימיות ¿»‰eÈ,שעלֿפי
Ì‰Lהלב ¯ÌÈ˜BÁאבירי ∆≈¿ƒ

ÔÎÏÂ ,‰"aw‰ ÏL B˙˜„vÓƒƒ¿»∆«»»¿»≈
ÏBÎÈ BÈ‡L ‰ÏÚÓlÓ e·aÈÒƒ¿ƒ¿«¿»∆≈»
CÈ¯ˆ BÈ‡L ÔÂÈk ,‰˜„ˆ ÔzÈÏƒ≈¿»»≈»∆≈»ƒ

CÎÏ נעלה במצב נמצא הוא כי ¿»
ולא  בזכות, 'בזרוע', פרנסתו את ומקבל

צדקה. Ê‰בתור ÔÈÚ Ï·‡ אדם של ¬»ƒ¿»∆
את  לו ואין צדקה, נותן שאינו

בכך נפשו את לפדות e‰L‡האפשרות ÔÙB‡a Ìb ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ»ƒ¿«¿∆∆
˙‡ ‰ÏÚÓlÓ BÏ ÌÈ˙B ÔÈ‡ ÔÎÏÂ ,˙e˙ÈÁt‰ ˙ÈÏÎ˙a ‡ˆÓƒ¿»¿«¿ƒ«¿ƒ¿»≈≈¿ƒƒ¿«¿»∆

,[‰˜„ˆ ÔzÈÏ ÏÎeiL ˙e¯LÙ‡‰ אפשרות לו שאין וכיוון »∆¿»∆«ƒ≈¿»»
מה  וברחמים, ובחסד ובמשפט בצדק לא וגם התבוננות ידי על ל"וארשתיך"

BÈ‰Ï˙תקנתו, ,CÈzN¯‡c ÔÈÚ‰ ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ BÏˆ‡ Ìb ‰p‰ƒ≈«∆¿»ƒ¿»ƒ¿»¿≈«¿ƒƒ¿

‰lk ˙ÈÁ·a,הנפש כלות עד באלוקות ‡eÓ‰,ולדבוק È„ÈŒÏÚ ƒ¿ƒ««»«¿≈¡»
„Á‡Â „Á‡ Ïk Ïˆ‡ BLÈ ‰eÓ‡‰ ÔÈÚL ÈÙÏ eÈ‰Â¿«¿¿ƒ∆ƒ¿«»¡»∆¿≈∆»∆»¿∆»

,Ï‡¯NiÓ,ביותר הפחות אצל Èza‡גם ¯‡·nÎÂ43Ï‡¯NÈ ÏkL ƒƒ¿»≈¿«¿…»««¿»∆»ƒ¿»≈
a ÌÈÈÓ‡Ó) '‰a ÌÈÈÓ‡Ó Ì‰ÌÈÈÓ‡Ó È44Ï˜ eÏÈÙ‡Â ,( ≈«¬ƒƒ««¬ƒƒ¿≈«¬ƒƒ«¬ƒ«

Ï‡¯NÈ ÈÚLBÙe ÌÈlwaL∆««ƒ¿≈ƒ¿»≈
עבירות לעבור ÌÈ¯ÒBÓ¿ƒשמסוגלים

ÌM‰ ˙Le„˜ ÏÚ ÌLÙ כאשר «¿»«¿««≈
עצם  על ניסיון בפני עומדים הם

שבקלים' 'קל אצל גם כי האמונה,

בתוקף. היא האמונה

ÔÈÚa ˙B‚¯„n‰ '‚ ‰p‰Â¿ƒ≈««¿≈¿ƒ¿«
,CÈzN¯‡Â לעיל המבוארות ¿≈«¿ƒ

עלֿידי  התבוננות, (עלֿידי באריכות

אמונה) ועלֿידי ‚'צדקה „‚k Ì‰≈¿∆∆
˙BÓÏBÚ הרוחנייםŒ‰‡È¯a »¿ƒ»

ÈÏ CÈzN¯‡Â .‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈ¿ƒ»¬ƒ»¿≈«¿ƒƒ
‰Èa ˙ÈÁa ,ÌÏBÚÏ שכאמור ¿»¿ƒ«ƒ»

עולם",מביאה  "אהבת ‰e‡לידי
) ‰‡È¯a‰ ÌÏBÚ „‚k שהוא ¿∆∆»«¿ƒ»

שעליהם  לעולמות השייך נעלה עולם

Ïc‡נאמר  ÔÈÓÈ˙Ò ÔÈÓÏÚ»¿ƒ¿ƒƒ¿…
ÔÈÏb˙‡ סתומים (נעלמים)עולמות ƒ¿«¿»

מגילוי  למעלה הם כי התגלו, ),שלא
‰‡lÈÚ ‡ÓÈ‡c העליונה האימא ¿ƒ»ƒ»»

כשם  כי הבינה, ספירת נקראת (כך

כך  ואם, אב עלֿידי היא שלידה

החכמה  עלֿידי היא המידות 'הולדת'

הנקראת  והבינה 'אבא' )'אמא'הנקראת
‡ÈÒ¯eÎa ‡p˜Ó45 מקום) מקננת ¿«¿»¿¿«»

הוא) מאירה היא בו והעולם מושבה

'עולם  הנקרא הבריאה עולם בכורסא,

(היינו  'מקננת' הבינה ספירת הכסא'

עולם  הוא הכסא' ב'עולם מאירה)

הוא  שבו משום כך הנקרא הבריאה

שמבואר  (וכפי הכבוד" "כסא בחינת

בעולם  הוא העליון שגןֿעדן בחסידות

שם  היושבות הנשמות ולכן הבריאה,

ונקראים  הבינה מספירת הארה מקבלות

"רקיע"). גם מכונה הבינה ספירת כי דרקיע", ב"מתיבתא לומדים

˙ÈÁa ,ÌÈÓÁ¯·e „ÒÁ·e ËtLÓ·e ˜„ˆa ÈÏ CÈzN¯‡Â¿≈«¿ƒƒ¿∆∆¿ƒ¿»¿∆∆¿«¬ƒ¿ƒ«
Ôp˜Ó Ô¯ÈÙÒ ˙ÈLc ,‰¯Èˆi‰ ÌÏBÚ „‚k ‡e‰ ,˙Bcn‰«ƒ¿∆∆»«¿ƒ»¿ƒ¿ƒ»¿«¿»

‰¯ÈˆÈa45 ֿ חסדֿגבורהֿתפארתֿנצח העליונות המידות (של הספירות ששת ƒƒ»
היצירה. בעולם במיוחד מאירות הודֿיסוד)
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mlerl il jizyx`e

הּמדרגה  ּפחיתּות מּצד ּכי העׂשּיה, עֹולם ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָּכנגד

והּמּדֹות, הּׂשכל ענין ׁשם ׁשּי לא העׂשּיה ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹּדעֹולם

הּוא  ּבעׂשּיה ּדוקא ואדרּבה, האמּונה, ענין ְְְְֱֲִִִִַַַַַָָָָָּכיֿאם

הּוא  ׁשּבּכתּוב הּמדרגֹות ג' וסדר האמּונה. ְְֱֵֵֶֶֶַַַָָָּתֹוקף

ׁשּמּבריאה  ּבעֹולמֹות, ההמׁשכה לסדר ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּבהתאם

המבאר  ועלּֿדר ועׂשּיה. ליצירה ּבענין 46נמׁש ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָֹ

עֹולמים  צּור הוי' ּבי"ּה עֹולם 47ּכי נברא ּביּו"ד , ְְְֲִִִָָָָָָ

הּזה  עֹולם נברא ּובה"א ענין 48הּבא, ׁשהּוא , ְְְִִֵֶֶַַַָָָ

ּדאתּכסיא  מעלמא לה"א, מּיּו"ד ְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָההמׁשכה

ּבה"א  נמׁש ׁשּתחלה והינּו, ּדאתּגליא. ְְְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָלעלמא

ּומּׁשם  הּבריאה, עֹולם ּבינה, ּבחינת ְְִִִִִַַָָָָָראׁשֹונה,

עֹולמֹות  ׁשהם אחרֹונה, לה"א ועד ו' לאֹות ְְְְֲִֵֵֶַַָָָנמׁש

ההמׁשכה  ׁשּכללּות להֹוסיף, ויׁש ועׂשּיה. ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָיצירה

 ֿ ּבריאה עֹולמֹות ג' ּכנגד ׁשהם אּלּו מדרגֹות ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָּבג'

ּב' ּבֹו ׁשּיׁש הּסּולם, ֿ ידי על היא ְְֲִִִֵֵֶַַָָָיצירהֿעׂשּיה

מזּבח  זה סּולם ז"ל רּבֹותינּו ּכמאמר ,49ענינים, ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָ

ז  סיני וסּולם ּדתֹורה 49ה הענינים ּב' ׁשהם , ְְְִִִֵֶֶַָָָָ

מּלמעלה  ההמׁשכה היא ׁשעלֿידם ְְְְִִִֶַַַַָָָָָָּותפּלה,

למעלה. מּלמּטה וההעלאה ְְְְְֲִַַַַַָָָָָלמּטה

וארּוסה,p‰Â‰ד) ּכּלה ּבבחינת הּוא זה ּכל ¿ƒ≈ְֲִִֶַַַָָָ

אבל  גֹו'. וארׂשּתי נאמר זה ְְֱֲִֵֶֶֶַַַָׁשעל

וזהּו נּׂשּואין, ּבחינת להיֹות צרי ְְְִִִִִֶַַַָָאחרּֿכ

והאדם  מּלׁשֹון הוי', את וידעּת ּבּכתּוב ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָׁשמסּים

חּוה  את אמּתית,50ידע התקּׁשרּות ּבחינת ׁשהּוא , ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָ

ּדעה  הארץ  מלאה ּכי לעתידֿלבא ׁשּכתּוב ְְִִֵֶֶֶָָָָָָָָֹּוכמֹו

הוי' עֹולם 51את ּכנגד היא זֹו ּומדרגה . ְְֲִֵֶֶֶַָָָָ

וגרמֹוהי  איהּו חד, וחּיֹוהי איהּו ׁשּׁשם ְְְֲִִִִִֶַַַָָהאצילּות,
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ובכ"מ.46) ג). קפג, - החדשה (בהוצאה ב רס, בשלח חיים תורת סע"ב. מו, ויחי תו"א ד.47)ראה כו, מנחות 48)ישעי'

ב. ועוד.49)כט, רלח. ע' תר"ל סה"מ וראה יב. פס"ח, ב).50)ב"ר (נט, פמ"ב ספ"ג. תניא וראה א. ד, ישעי'51)בראשית

ט. יא,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
„vÓ Èk ,‰iNÚ‰ ÌÏBÚ „‚k ‡e‰ ‰eÓ‡a ÈÏ CÈzN¯‡Â¿≈«¿ƒƒ∆¡»¿∆∆»»¬ƒ»ƒƒ«

‰iNÚ‰ ÌÏBÚc ‰‚¯„n‰ ˙e˙ÈÁt מבין ביותר הנחות העולם שהוא ¿ƒ««¿≈»¿»»¬ƒ»
אצילותֿבריאהֿיצירהֿעשיה  הכלליים העולמות ÌLארבעת CiL ‡Ï…«»»

,˙Bcn‰Â ÏÎO‰ ÔÈÚ יכולת להם שאין אנשים של הנמוכה דרגתם והיא ƒ¿««≈∆¿«ƒ
והרגש  השכל באמצעות ה' את לעבוד

Ì‡ŒÈk רק ‰‡eÓ‰,אלא ÔÈÚ ƒƒƒ¿«»¡»
‡e‰ ‰iNÚa ‡˜Âc ,‰a¯„‡Â¿«¿«»«¿»«¬ƒ»

‰eÓ‡‰ Û˜Bz מאשר יותר עוד ∆»¡»
שמבואר  וכפי יותר עליונים בעולמות

פשוטים  אנשים אצל שדווקא בחסידות

האמונה  גבוהה, מדריגה בעלי שאינם

יותר. בתוקף היא

·e˙kaL ˙B‚¯„n‰ '‚ ¯„ÒÂ¿≈∆««¿≈∆«»
כנגד  לעולם" לי "וארשתיך תחילה

לי  "וארשתיך כך אחר הבריאה, עולם

כנגד  וברחמים" בחסד ובמשפט בצדק

לי  "וארשתיך ולבסוף היצירה, עולם

העשייה  עולם כנגד ‰e‡באמונה"
‰ÎLÓ‰‰ ¯„ÒÏ Ì‡˙‰a של ¿∆¿≈¿≈∆««¿»»

האלוקי  ««BÓÏBÚa˙,האור
‰¯ÈˆÈÏ CLÓ ‰‡È¯anL∆ƒ¿ƒ»ƒ¿»ƒƒ»

.‰iNÚÂ«¬ƒ»
¯‡·Ó‰ C¯cŒÏÚÂ46 בתורת ¿«∆∆«¿…»

הפנימי ÔÈÚaהחסידות  הפירוש »ƒ¿»
ˆe¯בפסוק  'ÈÂ‰ d"Èa Èkƒ¿»¬»»

ÌÈÓÏBÚ47ÌÏBÚ ‡¯· „"eÈa , »ƒ¿ƒ¿»»
ÌÏBÚ ‡¯· ‡"‰·e ,‡a‰«»¿≈ƒ¿»»

‰f‰48‰ÎLÓ‰‰ ÔÈÚ ‡e‰L , «∆∆ƒ¿«««¿»»
האלוקי  האור שם eiÓ"„של של ƒ

שם Ï‰"‡הוי' ÓÏÚÓ‡הוי',של ¿≈≈»¿»
‡ÈÒk˙‡c שלמעלה מכוסה, עולם ¿ƒ¿«¿»

'עולם  בחינת יורד מגילוי, שלא הבא'

בגלוי  ÈÏb˙‡c‡ונמשך ‡ÓÏÚÏ¿»¿»¿ƒ¿«¿»
מציאות  עם גלוי, ונראית,עולם ניכרת

הזה'. 'עולם ¿»¿eÈ‰Â,בחינת
CLÓ ‰ÏÁzL האלוקי האור ∆¿ƒ»ƒ¿»

האצילות) בעולם שמקורו (העליון

הוי' שם של ≈¿a‰"‡מהיו"ד
‰BL‡¯ הוי',של ÌMÓeשם ,‰‡È¯a‰ ÌÏBÚ ,‰Èa ˙ÈÁa ƒ»¿ƒ«ƒ»»«¿ƒ»ƒ»

הבריאה  Ì‰Lמעולם ,‰B¯Á‡ ‡"‰Ï „ÚÂ 'Â ˙B‡Ï CLÓƒ¿»¿¿«¿≈«¬»∆≈
‰iNÚÂ ‰¯ÈˆÈ ˙BÓÏBÚ היצירה עולם כנגד המידות) ו' (כנגד ו' אות »¿ƒ»«¬ƒ»

העשייה. עולם כנגד אחרונה ה' ואות

‰ÎLÓ‰‰ ˙eÏÏkL ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ האלוקי האור של וההתגלות ¿≈¿ƒ∆¿»««¿»»
למטה  BÓÏBÚ˙מלמעלה '‚ „‚k Ì‰L el‡ ˙B‚¯„Ó '‚a¿«¿≈≈∆≈¿∆∆»

'a Ba LiL ,ÌÏeq‰ È„ÈŒÏÚ ‡È‰ ‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»ƒ«¿≈«»∆≈
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók ,ÌÈÈÚƒ¿»ƒ¿«¬««≈«

הפסוק  על ביעקב במדרש האמור

ארצה  מוצב סולם והנה "ויחלום אבינו

השמימה", מגיע Ê‰וראשו ÌÏeÒ»∆
ÁaÊÓ49ÈÈÒ ‰Ê ÌÏeÒÂ ,49, ƒ¿≈«¿»∆ƒ«

‰¯B˙c ÌÈÈÚ‰ 'a Ì‰L∆≈»ƒ¿»ƒ¿»
הקרבנות lÙ˙e‰("סיני") (עניין ¿ƒ»

המזבח), על ««»∆Ì„ÈŒÏÚLהבאים
‰ÎLÓ‰‰ ‡È‰ האלוקי האור של ƒ««¿»»

‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ התורה עניין ƒ¿«¿»¿«»
חכמתו  ֿ שהיא הקדוש של ורצונו

העולמות ÏÚ‰‰Â‡‰ברוךֿהוא  של ¿««¬»»
להתקרב והנבראים  התחתונים

ÏÚÓÏ‰,לאלוקות  ‰hÓlÓ עניין ƒ¿«»¿«¿»
שהיא  על התפילה לאלוקות התקרבות

למעלה. מלמטה האדם עבודת ידי

‰Ê Ïk ‰p‰Â האופנים „) כל ¿ƒ≈»∆
האדם  ודביקות בהתקשרות האמורים

lk‰לאלוקות  ˙ÈÁ·a ‡e‰ƒ¿ƒ««»
¯Ó‡ ‰Ê ÏÚL ,‰Òe¯‡Â«¬»∆«∆∆¡«
CkŒ¯Á‡ Ï·‡ .'B‚ CÈzN¯‡Â¿≈«¿ƒ¬»««»
,ÔÈ‡eO ˙ÈÁa ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿¿ƒ«ƒƒ

יותר  ודביקות התקשרות פנימית שהיא

נעלית  e˙ka·ויותר ÌiÒÓL e‰ÊÂ¿∆∆¿«≈«»
של  השונים האופנים פירוט אחרי

‰ÈÂ',"וארשתיך" ˙‡ zÚ„ÈÂ¿»««¿∆¬»»
יותר  לאלוקות והתחברות התקשרות

של  באופן פנימית, ויותר נעלית

Ú„È"ידיעה", Ì„‡‰Â ÔBLlÓƒ¿¿»»»»«
‰eÁ ˙‡50˙ÈÁa ‡e‰L , ∆«»∆¿ƒ«

BÓÎe ,˙ÈzÓ‡ ˙e¯M˜˙‰ƒ¿«¿¬ƒƒ¿
·e˙kL עלÈk ‡·ÏŒ„È˙ÚÏ ∆»∆»ƒ»…ƒ

'ÈÂ‰ ˙‡ ‰Úc ı¯‡‰ ‰‡ÏÓ51 »¿»»»∆≈»∆¬»»
כי  "דעה", ואומר מדייק והפסוק

"נישואין". של באופן ודביקות התקשרות ה', ידיעת על BÊמדובר ‰‚¯„Óe«¿≈»
וארוסה, כלה של הבחינות ג' מכל שלמעלה הנישואין k‚„בחינת ‡È‰ƒ¿∆∆

ÌML ,˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚ הזוהר ‡e‰Èכדברי ,„Á È‰BiÁÂ e‰È‡ »»¬ƒ∆»ƒ¿«ƒ«ƒ
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יי g"kyz'd ,zereayd bg axr ,xacna t"y

ּוממׁשי כּו'. נפׁשֹו על רּבים רחמים לעֹורר ְְְֲִִִִֵַַַַַהיא

מי  ׁשּגם ּדהינּו, ּבאמּונה, לי וארׂשּתי ְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָּבּכתּוב,

ואין  הּוא עני איׁש וגם להתּבֹוננּות, ׁשּי ְְְְְִִִֵֵֶַַָָׁשאינֹו

להיֹות  יכֹול זה ׁשענין [ּולהעיר, צדקה ליּתן ְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָיכֹול

ז"ל  רּבֹותינּו מאמר עלּֿדר ׁשהּוא על 41ּבאֹופן ְֲֵֶֶֶֶַַַַַַ

ׁשּכל 42הּפסּוק  מּצדקה, הרחֹוקים לב אּבירי ְְִִִֵֵֶַַָָָָָ

ּבזרֹוע, ניזֹונין והם ּבצדקה ניזֹונין ּכּולֹו ְְְִִִִִִֵַָָָָהעֹולם

ולכן  הּקּב"ה, ׁשל מּצדקתֹו רחֹוקים ׁשהם ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָהינּו,

ּכיון  צדקה, ליּתן יכֹול ׁשאינֹו מּלמעלה ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָסיּבבּו

ּגם  להיֹות יכֹול זה ענין אבל .לכ צרי ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָׁשאינֹו

אין  ולכן הּפחית ּות, ּבתכלית נמצא ׁשהּוא ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָּבאֹופן

ליּתן  ׁשּיּוכל האפׁשרּות את מּלמעלה לֹו ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָנֹותנים

הענין  להיֹות יכֹול אצלֹו ּגם הּנה ְְְְִִִֵֶַָָָָָצדקה],

אמּונה, עלֿידי ּכּלה, ּבבחינת להיֹות ,ְְְְְֱִִִִֵֵַַַַָָּדארׂשּתי

אחד  ּכל אצל יׁשנֹו האמּונה ׁשענין לפי ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָוהינּו

ּבּתניא  וכּמבאר מּיׂשראל, יׂשראל 43ואחד ׁשּכל ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ

מאמינים  ּבני (מאמינים ּבה' מאמינים ),44הם ְֲֲֲִִִִִִֵֵַַַַ

מֹוסרים ואפי  יׂשראל ּופֹוׁשעי ׁשּבּקּלים קל לּו ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָ

הּׁשם. קדּוׁשת על ְְֵַַַַָנפׁשם

‰p‰Â ּכנגד הם ,וארׂשּתי ּבענין הּמדרגֹות ג' ¿ƒ≈ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַ

ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה. עֹולמֹות ְְֲִִִָָָָג'

ּכנגד  הּוא ּבינה, ּבחינת לעֹולם, לי ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָוארׂשּתי

אתּגלין), ּדלא סתימין (עלמין הּבריאה ְְְְְְִִִִִַַָָָָֹעֹולם

ּבכּורסיא  מקּננא עיּלאה לי 45ּדאימא וארׂשּתי . ְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָ

ּבחינת  ּוברחמים, ּובחסד ּובמׁשּפט ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָּבצדק

ספירן  ּדׁשית הּיצירה, עֹולם ּכנגד הּוא ְְְְִִִִֶֶַַָָָהּמּדֹות,

ּביצירה  הּוא 45מקּננן ּבאמּונה לי וארׂשּתי . ְְְְֱִִִִֵֶַַָָָ
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ב.41) יז, יב.42)ברכות מו, א.44)פי"ח.43)ישעי' צז, שבת א).45)ראה (כג, ת"ו זהר תיקוני

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ËÈ ÌÈ‡ ËÓÚ¯Úc Í‡Ê עליו ומשפיע אותו 'תופס' לא דבר ),שום «∆¿∆¿ƒƒ

.'eÎ BLÙ ÏÚ ÌÈa¯ ÌÈÓÁ¯ ¯¯BÚÏ ‡È‰ ‰ˆÚ‰ ÈÊ‡¬«»≈»ƒ¿≈«¬ƒ«ƒ««¿
ÈÓ ÌbL ,eÈ‰c ,‰eÓ‡a ÈÏ CÈzN¯‡Â ,·e˙ka CÈLÓÓe«¿ƒ«»¿≈«¿ƒƒ∆¡»¿«¿∆«ƒ

,˙eBa˙‰Ï CiL BÈ‡Lודעתו שכלו קוצר ÈÚמפני LÈ‡ Ì‚Â ∆≈«»¿ƒ¿¿¿«ƒ»ƒ
‰˜„ˆ ÔzÈÏ ÏBÎÈ ÔÈ‡Â ‡e‰¿≈»ƒ≈¿»»
ÏBÎÈ ‰Ê ÔÈÚL ,¯ÈÚ‰Ïe]¿»ƒ∆ƒ¿»∆»
C¯cŒÏÚ ‡e‰L ÔÙB‡a ˙BÈ‰Ïƒ¿¿∆∆«∆∆

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ó41ÏÚ «¬««≈««
˜eÒt‰42ÌÈ˜BÁ¯‰ ·Ï È¯Èa‡ «»«ƒ≈≈»¿ƒ

BÏek ÌÏBÚ‰ ÏkL ,‰˜„vÓƒ¿»»∆»»»
ÔÈBÊÈ Ì‰Â ‰˜„ˆa ÔÈBÊÈƒƒƒ¿»»¿≈ƒƒ

,ÚB¯Êa אמרו (בישעיה) זה פסוק (על ƒ¿«
ושמואל, "רב בגמרא: ז"ל חכמינו

חד  אלעזר, ורבי יוחנן רבי לה ואמרי

בצדקה  ניזונין כולו העולם כל אמר:

 ֿ הקדוש של "בצדקתו רש"י: (ופירש

והם  שבידן") בזכות ולא ברוךֿהוא

(ופירש  בזרוע ניזונין הלב] [אבירי

ובצדיקים  שבידם, "זכות רש"י:

רחוקים  להו וקרי קרא, משתעי

וחד  הקדושֿברוךֿהוא") של מצדקתו

בזכותם, ניזונין כולו העולם כל אמר:

עצמן  בזכות אפילו הלב] [אבירי והם

דאמר  רב, אמר יהודה כדרב ניזונין. אין

בת  ויום יום בכל רב: אמר יהודה רב

כל  ואומרת חורב מהר יוצאת קול

בני, חנינא בשביל ניזונין כולו העולם

מערב  חרובין בקב לו די בני וחנינא

כאן  מבואר כך ועל שבת") לערב שבת

העניין, פנימיות ¿»‰eÈ,שעלֿפי
Ì‰Lהלב ¯ÌÈ˜BÁאבירי ∆≈¿ƒ

ÔÎÏÂ ,‰"aw‰ ÏL B˙˜„vÓƒƒ¿»∆«»»¿»≈
ÏBÎÈ BÈ‡L ‰ÏÚÓlÓ e·aÈÒƒ¿ƒ¿«¿»∆≈»
CÈ¯ˆ BÈ‡L ÔÂÈk ,‰˜„ˆ ÔzÈÏƒ≈¿»»≈»∆≈»ƒ

CÎÏ נעלה במצב נמצא הוא כי ¿»
ולא  בזכות, 'בזרוע', פרנסתו את ומקבל

צדקה. Ê‰בתור ÔÈÚ Ï·‡ אדם של ¬»ƒ¿»∆
את  לו ואין צדקה, נותן שאינו

בכך נפשו את לפדות e‰L‡האפשרות ÔÙB‡a Ìb ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ»ƒ¿«¿∆∆
˙‡ ‰ÏÚÓlÓ BÏ ÌÈ˙B ÔÈ‡ ÔÎÏÂ ,˙e˙ÈÁt‰ ˙ÈÏÎ˙a ‡ˆÓƒ¿»¿«¿ƒ«¿ƒ¿»≈≈¿ƒƒ¿«¿»∆

,[‰˜„ˆ ÔzÈÏ ÏÎeiL ˙e¯LÙ‡‰ אפשרות לו שאין וכיוון »∆¿»∆«ƒ≈¿»»
מה  וברחמים, ובחסד ובמשפט בצדק לא וגם התבוננות ידי על ל"וארשתיך"

BÈ‰Ï˙תקנתו, ,CÈzN¯‡c ÔÈÚ‰ ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ BÏˆ‡ Ìb ‰p‰ƒ≈«∆¿»ƒ¿»ƒ¿»¿≈«¿ƒƒ¿

‰lk ˙ÈÁ·a,הנפש כלות עד באלוקות ‡eÓ‰,ולדבוק È„ÈŒÏÚ ƒ¿ƒ««»«¿≈¡»
„Á‡Â „Á‡ Ïk Ïˆ‡ BLÈ ‰eÓ‡‰ ÔÈÚL ÈÙÏ eÈ‰Â¿«¿¿ƒ∆ƒ¿«»¡»∆¿≈∆»∆»¿∆»

,Ï‡¯NiÓ,ביותר הפחות אצל Èza‡גם ¯‡·nÎÂ43Ï‡¯NÈ ÏkL ƒƒ¿»≈¿«¿…»««¿»∆»ƒ¿»≈
a ÌÈÈÓ‡Ó) '‰a ÌÈÈÓ‡Ó Ì‰ÌÈÈÓ‡Ó È44Ï˜ eÏÈÙ‡Â ,( ≈«¬ƒƒ««¬ƒƒ¿≈«¬ƒƒ«¬ƒ«

Ï‡¯NÈ ÈÚLBÙe ÌÈlwaL∆««ƒ¿≈ƒ¿»≈
עבירות לעבור ÌÈ¯ÒBÓ¿ƒשמסוגלים

ÌM‰ ˙Le„˜ ÏÚ ÌLÙ כאשר «¿»«¿««≈
עצם  על ניסיון בפני עומדים הם

שבקלים' 'קל אצל גם כי האמונה,

בתוקף. היא האמונה

ÔÈÚa ˙B‚¯„n‰ '‚ ‰p‰Â¿ƒ≈««¿≈¿ƒ¿«
,CÈzN¯‡Â לעיל המבוארות ¿≈«¿ƒ

עלֿידי  התבוננות, (עלֿידי באריכות

אמונה) ועלֿידי ‚'צדקה „‚k Ì‰≈¿∆∆
˙BÓÏBÚ הרוחנייםŒ‰‡È¯a »¿ƒ»

ÈÏ CÈzN¯‡Â .‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈ¿ƒ»¬ƒ»¿≈«¿ƒƒ
‰Èa ˙ÈÁa ,ÌÏBÚÏ שכאמור ¿»¿ƒ«ƒ»

עולם",מביאה  "אהבת ‰e‡לידי
) ‰‡È¯a‰ ÌÏBÚ „‚k שהוא ¿∆∆»«¿ƒ»

שעליהם  לעולמות השייך נעלה עולם

Ïc‡נאמר  ÔÈÓÈ˙Ò ÔÈÓÏÚ»¿ƒ¿ƒƒ¿…
ÔÈÏb˙‡ סתומים (נעלמים)עולמות ƒ¿«¿»

מגילוי  למעלה הם כי התגלו, ),שלא
‰‡lÈÚ ‡ÓÈ‡c העליונה האימא ¿ƒ»ƒ»»

כשם  כי הבינה, ספירת נקראת (כך

כך  ואם, אב עלֿידי היא שלידה

החכמה  עלֿידי היא המידות 'הולדת'

הנקראת  והבינה 'אבא' )'אמא'הנקראת
‡ÈÒ¯eÎa ‡p˜Ó45 מקום) מקננת ¿«¿»¿¿«»

הוא) מאירה היא בו והעולם מושבה

'עולם  הנקרא הבריאה עולם בכורסא,

(היינו  'מקננת' הבינה ספירת הכסא'

עולם  הוא הכסא' ב'עולם מאירה)

הוא  שבו משום כך הנקרא הבריאה

שמבואר  (וכפי הכבוד" "כסא בחינת

בעולם  הוא העליון שגןֿעדן בחסידות

שם  היושבות הנשמות ולכן הבריאה,

ונקראים  הבינה מספירת הארה מקבלות

"רקיע"). גם מכונה הבינה ספירת כי דרקיע", ב"מתיבתא לומדים

˙ÈÁa ,ÌÈÓÁ¯·e „ÒÁ·e ËtLÓ·e ˜„ˆa ÈÏ CÈzN¯‡Â¿≈«¿ƒƒ¿∆∆¿ƒ¿»¿∆∆¿«¬ƒ¿ƒ«
Ôp˜Ó Ô¯ÈÙÒ ˙ÈLc ,‰¯Èˆi‰ ÌÏBÚ „‚k ‡e‰ ,˙Bcn‰«ƒ¿∆∆»«¿ƒ»¿ƒ¿ƒ»¿«¿»

‰¯ÈˆÈa45 ֿ חסדֿגבורהֿתפארתֿנצח העליונות המידות (של הספירות ששת ƒƒ»
היצירה. בעולם במיוחד מאירות הודֿיסוד)
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mlerl il jizyx`e

הּמדרגה  ּפחיתּות מּצד ּכי העׂשּיה, עֹולם ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָּכנגד

והּמּדֹות, הּׂשכל ענין ׁשם ׁשּי לא העׂשּיה ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹּדעֹולם

הּוא  ּבעׂשּיה ּדוקא ואדרּבה, האמּונה, ענין ְְְְֱֲִִִִַַַַַָָָָָּכיֿאם

הּוא  ׁשּבּכתּוב הּמדרגֹות ג' וסדר האמּונה. ְְֱֵֵֶֶֶַַַָָָּתֹוקף

ׁשּמּבריאה  ּבעֹולמֹות, ההמׁשכה לסדר ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּבהתאם

המבאר  ועלּֿדר ועׂשּיה. ליצירה ּבענין 46נמׁש ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָֹ

עֹולמים  צּור הוי' ּבי"ּה עֹולם 47ּכי נברא ּביּו"ד , ְְְֲִִִָָָָָָ

הּזה  עֹולם נברא ּובה"א ענין 48הּבא, ׁשהּוא , ְְְִִֵֶֶַַַָָָ

ּדאתּכסיא  מעלמא לה"א, מּיּו"ד ְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָההמׁשכה

ּבה"א  נמׁש ׁשּתחלה והינּו, ּדאתּגליא. ְְְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָלעלמא

ּומּׁשם  הּבריאה, עֹולם ּבינה, ּבחינת ְְִִִִִַַָָָָָראׁשֹונה,

עֹולמֹות  ׁשהם אחרֹונה, לה"א ועד ו' לאֹות ְְְְֲִֵֵֶַַָָָנמׁש

ההמׁשכה  ׁשּכללּות להֹוסיף, ויׁש ועׂשּיה. ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָיצירה

 ֿ ּבריאה עֹולמֹות ג' ּכנגד ׁשהם אּלּו מדרגֹות ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָּבג'

ּב' ּבֹו ׁשּיׁש הּסּולם, ֿ ידי על היא ְְֲִִִֵֵֶַַָָָיצירהֿעׂשּיה

מזּבח  זה סּולם ז"ל רּבֹותינּו ּכמאמר ,49ענינים, ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָ

ז  סיני וסּולם ּדתֹורה 49ה הענינים ּב' ׁשהם , ְְְִִִֵֶֶַָָָָ

מּלמעלה  ההמׁשכה היא ׁשעלֿידם ְְְְִִִֶַַַַָָָָָָּותפּלה,

למעלה. מּלמּטה וההעלאה ְְְְְֲִַַַַַָָָָָלמּטה

וארּוסה,p‰Â‰ד) ּכּלה ּבבחינת הּוא זה ּכל ¿ƒ≈ְֲִִֶַַַָָָ

אבל  גֹו'. וארׂשּתי נאמר זה ְְֱֲִֵֶֶֶַַַָׁשעל

וזהּו נּׂשּואין, ּבחינת להיֹות צרי ְְְִִִִִֶַַַָָאחרּֿכ

והאדם  מּלׁשֹון הוי', את וידעּת ּבּכתּוב ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָׁשמסּים

חּוה  את אמּתית,50ידע התקּׁשרּות ּבחינת ׁשהּוא , ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָ

ּדעה  הארץ  מלאה ּכי לעתידֿלבא ׁשּכתּוב ְְִִֵֶֶֶָָָָָָָָֹּוכמֹו

הוי' עֹולם 51את ּכנגד היא זֹו ּומדרגה . ְְֲִֵֶֶֶַָָָָ

וגרמֹוהי  איהּו חד, וחּיֹוהי איהּו ׁשּׁשם ְְְֲִִִִִֶַַַָָהאצילּות,
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ובכ"מ.46) ג). קפג, - החדשה (בהוצאה ב רס, בשלח חיים תורת סע"ב. מו, ויחי תו"א ד.47)ראה כו, מנחות 48)ישעי'

ב. ועוד.49)כט, רלח. ע' תר"ל סה"מ וראה יב. פס"ח, ב).50)ב"ר (נט, פמ"ב ספ"ג. תניא וראה א. ד, ישעי'51)בראשית

ט. יא,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
„vÓ Èk ,‰iNÚ‰ ÌÏBÚ „‚k ‡e‰ ‰eÓ‡a ÈÏ CÈzN¯‡Â¿≈«¿ƒƒ∆¡»¿∆∆»»¬ƒ»ƒƒ«

‰iNÚ‰ ÌÏBÚc ‰‚¯„n‰ ˙e˙ÈÁt מבין ביותר הנחות העולם שהוא ¿ƒ««¿≈»¿»»¬ƒ»
אצילותֿבריאהֿיצירהֿעשיה  הכלליים העולמות ÌLארבעת CiL ‡Ï…«»»

,˙Bcn‰Â ÏÎO‰ ÔÈÚ יכולת להם שאין אנשים של הנמוכה דרגתם והיא ƒ¿««≈∆¿«ƒ
והרגש  השכל באמצעות ה' את לעבוד

Ì‡ŒÈk רק ‰‡eÓ‰,אלא ÔÈÚ ƒƒƒ¿«»¡»
‡e‰ ‰iNÚa ‡˜Âc ,‰a¯„‡Â¿«¿«»«¿»«¬ƒ»

‰eÓ‡‰ Û˜Bz מאשר יותר עוד ∆»¡»
שמבואר  וכפי יותר עליונים בעולמות

פשוטים  אנשים אצל שדווקא בחסידות

האמונה  גבוהה, מדריגה בעלי שאינם

יותר. בתוקף היא

·e˙kaL ˙B‚¯„n‰ '‚ ¯„ÒÂ¿≈∆««¿≈∆«»
כנגד  לעולם" לי "וארשתיך תחילה

לי  "וארשתיך כך אחר הבריאה, עולם

כנגד  וברחמים" בחסד ובמשפט בצדק

לי  "וארשתיך ולבסוף היצירה, עולם

העשייה  עולם כנגד ‰e‡באמונה"
‰ÎLÓ‰‰ ¯„ÒÏ Ì‡˙‰a של ¿∆¿≈¿≈∆««¿»»

האלוקי  ««BÓÏBÚa˙,האור
‰¯ÈˆÈÏ CLÓ ‰‡È¯anL∆ƒ¿ƒ»ƒ¿»ƒƒ»

.‰iNÚÂ«¬ƒ»
¯‡·Ó‰ C¯cŒÏÚÂ46 בתורת ¿«∆∆«¿…»

הפנימי ÔÈÚaהחסידות  הפירוש »ƒ¿»
ˆe¯בפסוק  'ÈÂ‰ d"Èa Èkƒ¿»¬»»

ÌÈÓÏBÚ47ÌÏBÚ ‡¯· „"eÈa , »ƒ¿ƒ¿»»
ÌÏBÚ ‡¯· ‡"‰·e ,‡a‰«»¿≈ƒ¿»»

‰f‰48‰ÎLÓ‰‰ ÔÈÚ ‡e‰L , «∆∆ƒ¿«««¿»»
האלוקי  האור שם eiÓ"„של של ƒ

שם Ï‰"‡הוי' ÓÏÚÓ‡הוי',של ¿≈≈»¿»
‡ÈÒk˙‡c שלמעלה מכוסה, עולם ¿ƒ¿«¿»

'עולם  בחינת יורד מגילוי, שלא הבא'

בגלוי  ÈÏb˙‡c‡ונמשך ‡ÓÏÚÏ¿»¿»¿ƒ¿«¿»
מציאות  עם גלוי, ונראית,עולם ניכרת

הזה'. 'עולם ¿»¿eÈ‰Â,בחינת
CLÓ ‰ÏÁzL האלוקי האור ∆¿ƒ»ƒ¿»

האצילות) בעולם שמקורו (העליון

הוי' שם של ≈¿a‰"‡מהיו"ד
‰BL‡¯ הוי',של ÌMÓeשם ,‰‡È¯a‰ ÌÏBÚ ,‰Èa ˙ÈÁa ƒ»¿ƒ«ƒ»»«¿ƒ»ƒ»

הבריאה  Ì‰Lמעולם ,‰B¯Á‡ ‡"‰Ï „ÚÂ 'Â ˙B‡Ï CLÓƒ¿»¿¿«¿≈«¬»∆≈
‰iNÚÂ ‰¯ÈˆÈ ˙BÓÏBÚ היצירה עולם כנגד המידות) ו' (כנגד ו' אות »¿ƒ»«¬ƒ»

העשייה. עולם כנגד אחרונה ה' ואות

‰ÎLÓ‰‰ ˙eÏÏkL ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ האלוקי האור של וההתגלות ¿≈¿ƒ∆¿»««¿»»
למטה  BÓÏBÚ˙מלמעלה '‚ „‚k Ì‰L el‡ ˙B‚¯„Ó '‚a¿«¿≈≈∆≈¿∆∆»

'a Ba LiL ,ÌÏeq‰ È„ÈŒÏÚ ‡È‰ ‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»ƒ«¿≈«»∆≈
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók ,ÌÈÈÚƒ¿»ƒ¿«¬««≈«

הפסוק  על ביעקב במדרש האמור

ארצה  מוצב סולם והנה "ויחלום אבינו

השמימה", מגיע Ê‰וראשו ÌÏeÒ»∆
ÁaÊÓ49ÈÈÒ ‰Ê ÌÏeÒÂ ,49, ƒ¿≈«¿»∆ƒ«

‰¯B˙c ÌÈÈÚ‰ 'a Ì‰L∆≈»ƒ¿»ƒ¿»
הקרבנות lÙ˙e‰("סיני") (עניין ¿ƒ»

המזבח), על ««»∆Ì„ÈŒÏÚLהבאים
‰ÎLÓ‰‰ ‡È‰ האלוקי האור של ƒ««¿»»

‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ התורה עניין ƒ¿«¿»¿«»
חכמתו  ֿ שהיא הקדוש של ורצונו

העולמות ÏÚ‰‰Â‡‰ברוךֿהוא  של ¿««¬»»
להתקרב והנבראים  התחתונים

ÏÚÓÏ‰,לאלוקות  ‰hÓlÓ עניין ƒ¿«»¿«¿»
שהיא  על התפילה לאלוקות התקרבות

למעלה. מלמטה האדם עבודת ידי

‰Ê Ïk ‰p‰Â האופנים „) כל ¿ƒ≈»∆
האדם  ודביקות בהתקשרות האמורים

lk‰לאלוקות  ˙ÈÁ·a ‡e‰ƒ¿ƒ««»
¯Ó‡ ‰Ê ÏÚL ,‰Òe¯‡Â«¬»∆«∆∆¡«
CkŒ¯Á‡ Ï·‡ .'B‚ CÈzN¯‡Â¿≈«¿ƒ¬»««»
,ÔÈ‡eO ˙ÈÁa ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿¿ƒ«ƒƒ

יותר  ודביקות התקשרות פנימית שהיא

נעלית  e˙ka·ויותר ÌiÒÓL e‰ÊÂ¿∆∆¿«≈«»
של  השונים האופנים פירוט אחרי

‰ÈÂ',"וארשתיך" ˙‡ zÚ„ÈÂ¿»««¿∆¬»»
יותר  לאלוקות והתחברות התקשרות

של  באופן פנימית, ויותר נעלית

Ú„È"ידיעה", Ì„‡‰Â ÔBLlÓƒ¿¿»»»»«
‰eÁ ˙‡50˙ÈÁa ‡e‰L , ∆«»∆¿ƒ«

BÓÎe ,˙ÈzÓ‡ ˙e¯M˜˙‰ƒ¿«¿¬ƒƒ¿
·e˙kL עלÈk ‡·ÏŒ„È˙ÚÏ ∆»∆»ƒ»…ƒ

'ÈÂ‰ ˙‡ ‰Úc ı¯‡‰ ‰‡ÏÓ51 »¿»»»∆≈»∆¬»»
כי  "דעה", ואומר מדייק והפסוק

"נישואין". של באופן ודביקות התקשרות ה', ידיעת על BÊמדובר ‰‚¯„Óe«¿≈»
וארוסה, כלה של הבחינות ג' מכל שלמעלה הנישואין k‚„בחינת ‡È‰ƒ¿∆∆

ÌML ,˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚ הזוהר ‡e‰Èכדברי ,„Á È‰BiÁÂ e‰È‡ »»¬ƒ∆»ƒ¿«ƒ«ƒ
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g"kyz'dיב ,zereayd bg axr ,xacna t"y

וסמּו52חד  אצלֹו מּלׁשֹון אצילּות ונקרא ,53, ְְְְְֲִִִֶַָָ

מה  ּגם וזהּו הּביטּול, ּבתכלית ׁשהּוא לפי ְְְְְְִִִֶֶַַַַַוהינּו

'את' הוי', את ּדעה) הארץ (מלאה ְֲֵֶֶֶֶָָָָָָָָּׁשּכתּוב

להוי' עלֿידי 54הּטפל היא לזה וההכנה . ְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָ

וגֹו', לי ּדֿוארׂשּתי הּמדרגֹות ּבג' ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָהעבֹודה

 ֿ ועל ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה, עֹולמֹות ג' ְְְְֲִִִֶֶֶַָָָָׁשּכנגד

ּבבחינת  ׁשהּוא הארּוסין מענין ּבאים ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָידיֿזה

ׁשל  ּבאֹופן ׁשהּוא הּנׂשּואין לענין ְְְִִִִֶֶֶַַַמּקיף,

ּפנימית. ְְְִִִַהתקּׁשרּות

ּבׁשּבת e‰ÊÂה) זה ּבפסּוק ׁשּמפטירין מה ּגם ¿∆ְְְִִֶֶַַַַָָ

ׁשל  ׁשענינֹו לפי מּתןּֿתֹורה, ְְְִִִֵֶֶֶַַָָׁשּלפני

ׁשהיּו ּבמצֹות ּגם חידּוׁש נעׂשה [ׁשאז ְֲִִֶֶֶַַַַַָָָמּתןּֿתֹורה

הרמּב"ם  ׁשּכתב ּכמֹו מּתןּֿתֹורה, קֹודם ]55ּכבר ְְְֶֶַַַַַָָָָ

וארׂשּתי היא לזה וההכנה הוי'. את וידעּת ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָהּוא

היתה  למּתןּֿתֹורה ׁשההכנה לפי ּבאמּונה, ְְְֱֲִִֶֶַַַָָָָָָלי

ונׁשמע  נעׂשה אמירת ׁשל 56עלֿידי ּובאֹופן , ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָ

לנׁשמע  נעׂשה ענין 57הקּדמת עלּֿדר ׁשּזהּו , ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָ

הוי' את וידע ּת ּבענין ּגם ּוכמֹוֿכן ְְְְְֱֲִֵֶַַַַָָָָָהאמּונה.

עלֿידי  היא לזה ׁשההכנה ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹּדלעתידֿלבא,

אמּונה  מּתֹו ּדמׁשיחא ּדעקבתא ּדדרא ְְְְְֱֲִִִִָָָָָָָהעבֹודה

ּכמבאר  ּדוקא, והאיׁש58ּומסירּותֿנפׁש ּבענין ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָֹ

ּפני  על אׁשר האדם מּכל מאד ענו ְְֲִֵֶֶַָָָָָֹֹֹמׁשה

מּצד 59האדמה  היה ּדמׁשה הענוה ענין ׁשעיקר  , ְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָָָָֹ

ׁשאינם  ּדמׁשיחא, ּדעקבתא ּבדרא ְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָההתּבֹוננּות

ולא  לעֹולם) לי וארׂשּתי) לׂשכל לא ְְְְְִִִֵֵֶַַָָֹֹׁשּיכים

ּובחסד  ּובמׁשּפט ּבצדק לי וארׂשּתי) ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָלמּדֹות

 ֿ ּבמסירּות עֹומדים ואףֿעלּֿפיֿכן ְְְְֲִִִִִֵַַַּוברחמים),

ענין  ׁשּזהּו כּו', האמּונה ענין מּצד ְְֱִִִֶֶֶֶַַַָָנפׁש

 ֿ ל זֹוכים ועלֿידיֿזה ּבאמּונה, לי ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָוארׂשּתי
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ס"כ.52) אגה"ק תניא סע"ב). (ג, בהקדמה פ"א.53)תקו"ז אבי"ע) (שער טז שער פרדס יג,54)ראה פרשתנו לקו"ת ראה

ספ"ז.55)ב. חולין ז.56)בפיה"מ כד, א.57)משפטים פח, וש"נ.58)שבת .215 ע' תרפ"ט תסד. ע' עטר"ת סה"מ ראה

ג.59) יב, בהעלותך

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
„Á È‰BÓ¯‚Â52, האצילות שבעולם היא הכוונה בחסידות שמבואר וכפי ¿«¿ƒ«

שלהם  הכלים וגם הספירות עשר של האורות וגם ממש אלוקות הוא הכול

בעצמו, האיןֿסוף עם ממש אחד שהם עד מוחלט בביטול בטלים כולם

CeÓÒÂ BÏˆ‡ ÔBLlÓ ˙eÏÈˆ‡ ‡¯˜Â53, גדולה קירבה של במובן ¿ƒ¿»¬ƒƒ¿∆¿¿»
לאלוקות  e‰L‡ביותר ÈÙÏ eÈ‰Â¿«¿¿ƒ∆

וכל עולם  הדרגות כל (עם האצילות

שבו  ‰ÏeËÈa)העניינים ˙ÈÏÎ˙a¿«¿ƒ«ƒ
בעצמו, Ìbלהקדושֿברוךֿהוא e‰ÊÂ¿∆«

·e˙kM ‰Ó אודות האמור בפסוק «∆»
ההתקשרות  את המתאר ה', ידיעת

לעתיד  לאלוקות הפנימית וההתחברות

‡˙לבוא  (‰Úc ı¯‡‰ ‰‡ÏÓ)»¿»»»∆≈»∆
'ÈÂ‰Ï ÏÙh‰ '˙‡' ,'ÈÂ‰54 ¬»»∆«»≈«¬»»

כזה  באופן תהי' ה' את הדעה כלומר,

לאלקות  ובטל טפל יהיה שהעולם

בדברי  מקומות בכמה שמצינו (כמו

של  במובן נדרש ש'את' ז"ל חכמינו

הנסקל  שור דין לגבי ולדוגמה טפל,

"ולא  כתוב ובהנאה, באכילה שאסור

שגם  חכמים ואמרו בשרו" את יאכל

'את' דורשים כי בהנאה אסור עורו

הטפל).

‰ÊÏ ‰Î‰‰Â ודביקות להתקשרות ¿«¬»»¿∆
של  עניינו נישואין, בבחינת באלוקות

האצילות, È„ÈŒÏÚעולם ‡È‰ƒ«¿≈
˙B‚¯„n‰ '‚a ‰„B·Ú‰»¬»¿««¿≈
'‚ „‚kL ,'B‚Â ÈÏ CÈzN¯‡Âcƒ¿≈«¿ƒƒ¿∆¿∆∆
Œ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a ˙BÓÏBÚ»¿ƒ»¿ƒ»

,‰iNÚ,באריכות לעיל כמבואר ¬ƒ»
ÔÈÚÓ ÌÈ‡a ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆»ƒ≈ƒ¿«
˙ÈÁ·a ‡e‰L ÔÈÒe¯‡‰»≈ƒ∆ƒ¿ƒ«

,ÛÈwÓ כללית 'מלמעלה'התקשרות «ƒ
ÔÙB‡a ‡e‰L ÔÈ‡eNp‰ ÔÈÚÏ¿ƒ¿««ƒƒ∆¿∆

˙ÈÓÈt ˙e¯M˜˙‰ ÏL עמוקה ∆ƒ¿«¿¿ƒƒ
יותר. הרבה

ÔÈ¯ÈËÙnL ‰Ó Ìb e‰ÊÂ (‰¿∆««∆«¿ƒƒ
‰Ê ˜eÒÙa"...לעולם לי "וארשתיך ¿»∆

,‰¯BzŒÔzÓ ÈÙlL ˙aLa¿«»∆ƒ¿≈««»
‰¯BzŒÔzÓ ÏL BÈÚL ÈÙÏ¿ƒ∆ƒ¿»∆««»
Ìb Le„ÈÁ ‰NÚ Ê‡L]∆»«¬∆ƒ«

Ì"aÓ¯‰ ·˙kL BÓk ,‰¯BzŒÔzÓ Ì„B˜ ¯·k eÈ‰L ˙BˆÓa55 «ƒ¿∆»¿»∆««»¿∆»«»«¿«
הציווי  בגלל מקיימים אנו אבינו לאברהם ניתנה שכבר מילה מצוות את שגם

תורה  במתן ‰e‡שניתן הכתוב ] סיום ‰ÈÂ'כלשון ˙‡ zÚ„ÈÂ שהרי ¿»««¿∆¬»»
לבוא. לעתיד שיהיה כמו בעולם אלוקות גילוי היה תורה ««¬»¿Î‰‰Â‰במתן

‰ÊÏ וידעת" תורה, מתן של לגילוי »∆
ה'", ÈÏאת CÈzN¯‡Â ‡È‰ƒ¿≈«¿ƒƒ

,‰eÓ‡a יש (שכאמור הביטול עניין ∆¡»
וההשגה  ההבנה לגבי אפילו מעלה לו

ŒÔzÓÏוהמידות) ‰Î‰‰L ÈÙÏ¿ƒ∆«¬»»¿««
˙¯ÈÓ‡ È„ÈŒÏÚ ‰˙È‰ ‰¯Bz»»¿»«¿≈¬ƒ«

ÚÓLÂ ‰NÚ56ÏL ÔÙB‡·e , «¬∆¿ƒ¿»¿∆∆
ÚÓLÏ ‰NÚ ˙Óc˜‰57, «¿»««¬∆¿ƒ¿»

לאלוקות, התבטלות הוא שתוכנו

.‰eÓ‡‰ ÔÈÚ C¯cŒÏÚ e‰fL∆∆«∆∆ƒ¿«»¡»
˙‡ zÚ„ÈÂ ÔÈÚa Ìb ÔÎŒBÓÎe¿≈«¿ƒ¿«¿»««¿∆

,‡·ÏŒ„È˙ÚÏc 'ÈÂ‰ כנאמר ¬»»ƒ¿»ƒ»…
וכמבואר  ה'" את דעה הארץ "ומלאה

ŒÏÚלעיל, ‡È‰ ‰ÊÏ ‰Î‰‰L∆«¬»»¿∆ƒ«
‡˙·˜Úc ‡¯„c ‰„B·Ú‰ È„È¿≈»¬»¿»»¿ƒ¿¿»

‡ÁÈLÓc,המשיח עקבות של הדור ƒ¿ƒ»
המשיח, ביאת לפני האחרון הדור

היא  ה' עבודת ‡eÓ‰כאשר CBzÓƒ¡»
,‡˜Âc LÙŒ˙e¯ÈÒÓe ופחות ¿ƒ∆∆«¿»

שהיה  כפי והמידות השכל בעניין

שבית  בזמן ובמיוחד קודמים בדורות

קיים,המקדש  Ók58·‡¯היה «¿…»
LÓ‰בחסידות  LÈ‡‰Â ÔÈÚa¿ƒ¿«¿»ƒ…∆

¯L‡ Ì„‡‰ ÏkÓ „‡Ó ÂÚ»»¿…ƒ…»»»¬∆
‰Ó„‡‰ Èt ÏÚ59¯˜ÈÚL , «¿≈»¬»»∆ƒ«

‰LÓc ‰ÂÚ‰ ÔÈÚ אחד כל כלפי ƒ¿«»¬»»¿…∆
מישראל  vÓ„ואחד ‰È‰»»ƒ«

‡˙·˜Úc ‡¯„a ˙eBa˙‰‰«ƒ¿¿¿»»¿ƒ¿¿»
,‡ÁÈLÓc המיוחדת ומעלתו ƒ¿ƒ»

Ï‡שלמרות  ÌÈÎiL ÌÈ‡L∆≈»«»ƒ…
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mlerl il jizyx`e

והּׁשלמה, האמּתית ּבּגאּולה הוי', את ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָוידעּת

ּכחֹול  יׂשראל ּבני מסּפר והיה הּיעּוד יקּוים ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָׁשאז

מרֹוב  יּספר ולא יּמד לא אׁשר ׁשּיּומׁש60הּים , ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹֹ

ּב'מסּפר' מסּפר' צדקנּו61'ּבלי מׁשיח ּבביאת , ְְְְְְְִִִִִִֵַַָָ

מּמׁש. ְַָָּבקרֹוב

•

1

2

3

4

5

ההפטרה.60) התחלת - א שם, ואילך.61)הושע ב ע' תרל"ח סה"מ ג. ט, ואילך. א ו, פרשתנו לקו"ת ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,‰eÓ‡a ÈÏ CÈzN¯‡Â,כאמור האמונה, ÌÈÎBÊבכוח ¿≈«¿ƒƒ∆¡»¿«¿≈∆ƒ

zÚ„ÈÂÏ‰Ïe‡ba ,'ÈÂ‰ ˙‡ ¿¿»««¿∆¬»»«¿»
Ê‡L ,‰ÓÏM‰Â ˙ÈzÓ‡‰»¬ƒƒ¿«¿≈»∆»

„eÚi‰ ÌÈe˜È זו בהפטרה האמור ¿««ƒ
ÏBÁk Ï‡¯NÈ Èa ¯tÒÓ ‰È‰Â¿»»ƒ¿«¿≈ƒ¿»≈¿
¯ÙqÈ ‡ÏÂ „nÈ ‡Ï ¯L‡ Ìi‰«»¬∆…ƒ«¿…ƒ»≈

·B¯Ó60, את סותר הפסוק ולכאורה ≈

ימד  "לא נאמר שני ומצד במספר, יהיו ישראל שבני נאמר אחד מצד כי עצמו

בחסידות  כך על ומבואר יספר", ולא

הפכים  שני לחיבור הכוונה שאכן

'¯tÒÓ ÈÏa' CLÓeiL שלמעלה ∆¿«¿ƒƒ¿»
והגבלה  בתוך tÒÓ'a61¯'ממדידה ¿ƒ¿»

וההגבלות, ÁÈLÓהגדרים ˙‡È·a¿ƒ«¿ƒ«
.LnÓ ·B¯˜a e˜„ƒ̂¿≈¿»«»
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr iw sc zeaezk(ycew zay meil)

:df oipra mipey mipte` d`ian `xnbd .dzaezk z` dlàéä¦
øîBà,úàöì àlL dúBà ïéôBk ,úàöì àlL øîBà àeäå úàöì ú ¤¤¨¥§¥¤Ÿ¨¥¦¨¤Ÿ¨¥

åàì íàå,x`yidl zaxqn `idy -äaeúk àìa àözi`yx ± §¦©¥¥§Ÿ§¨
,jtidl oke .dzaezk z` dl mlyl `la dyxbl dlraøîBà àeä¥

åàì íàå ,úàöì àlL BúBà ïéôBk ,úàöì àlL úøîBà àéäå úàöì̈¥§¦¤¤¤Ÿ¨¥¦¤Ÿ¨¥§¦©
,x`yidl axqn `edy -äaeúk ïzéå àéöBé. ¦§¦¥§¨

* * *
:dpynd ly ipyd wlga oecl zxaer `xnbd,'åë äMà àNðux`a ¨¨¦¨

`yp ,l`xyi ux` zernn dl ozep `iwhetwa dyxbe l`xyi
ux` zernn dl ozep l`xyi ux`a dyxbe `iwhetwa dy`

:`xnbd zl`ey .l`xyiàéL÷ àôeb àäcvn dpynd ixac ± ¨¨©§¨
.miyw mnvréðz÷,dpynd dpey dligzay ±õøàa äMà àNð ¨¨¥¨¨¦¨§¤¤

dì ïúBð ,ài÷èBt÷a dLøâå ,ìàøNédzaezk z`úBònî ¦§¨¥§¥§¨§©§¦¨¥¨¦¨
a zelaewndïðéìæà àãeaòéL øúa àîìà ,ìàøNé õøàgken ± ¤¤¦§¨¥©§¨¨©¦§¨©§¦¨

carzydy oeike lrad carzypy mewnd xg` mikledy o`kn
j` .l`xyi ux` zernn dl mlyn ,l`xyi ux`a dlàôéñ àîéà¥¨¥¨

`tiqa dpynd oic z` yxt ±õøàa dLøâå ,ài÷èBt÷a äMà àNð'¨¨¦¨§©§¦¨§¥§¨§¤¤
dì ïúBð ,ìàøNédzaezk z`øúa àîìà ,'ìàøNé õøà úBònî ¦§¨¥¥¨¦¨¤¤¦§¨¥©§¨¨©

ïðéìæà àðééáeboeike ,diiabd zry xg` mikledy gken ok m`e ± ©§¨©§¦¨
`vnpe ,l`xyi ux` zernn dl mlyn ,l`xyi ux`a dyxiby

:`xnbd zvxzn .mixzeq dpynd ixacyäaeúk élewî ,äaø øîà̈©©¨¦¥§¨
ïàk eðLminkg eliwd eay mipicd on cg` dpey o`k dpynd ± ¨¨

mewn oia rahna iepiy yi m`y `id `lewde ,daezk iabl
daezkd z` mlyl lrad i`yx ,oiyexibd mewnl oi`eyipd

,jka miliwny mrhde .odipian dzegtd rahnaäaeúk øáñ÷̈¨©§¨
ïðaøc`ed daezk aeigy xaeq epizpyn ly `pzdy meyn ± §©¨¨

.daeiga eliwd minkg okle ,opaxcn
:dpyna epipy .epizpyna wlegd zrc z` zx`an `xnbdïaø©¨

,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîLdyxibe ,`iwhetwa dy` `yp mc` m` ¦§¤©§¦¥¥
,l`xyi ux`aúBònî dì ïúBða zelaewnd.ài÷èBt÷enrhe ¥¨¦¨©§¦¨

c meyn,àúééøBàc äaeúk øáñ÷aeiga lwdl xyt` i` jky oeike ¨¨©§¨§©§¨
oicd xwirk ,xzei zeeyd `iwhetw zernn dl ozil aiegne ,lrad

.dl carzypy mewnd ixg` mikledy
:libx aeg ly epic z` zcnlnd `ziixa d`ian `xnbd,ïðaø eðz̈©¨¨

,Bøéáç ìò áBç øèL àéöBnäm`Ba áeúka dzid d`elddy,ìáa ©¦§©©£¥¨¨¤
,ìáa úBònî eäabîoke .laa zerna delnl deld carzyd oky ©§¥¦§¨¤

m`Ba áeúka dzid d`elddyeäabî ,ìàøNé õøàdelnl deld ¨¤¤¦§¨¥©§¥
,ìàøNé õøà úBònîm` j` .el` zerna el carzyd okyáeúk ¦§¤¤¦§¨¥¨

ñ Baíúea mikled ,d`eldd mewn xhya aezk oi`y xnelk - §¨
m` okle ,diiabd mewn xg`BàéöBäea zeableäabî ,ìáaa ¦§¨¤©§¥

,ìáa úBònîm`eìàøNé õøà úBònî eäabî ,ìàøNé õøàa BàéöBä. ¦§¨¤¦§¤¤¦§¨¥©§¥¦§¤¤¦§¨¥
m` :oipr eze`a sqep oic,íúñ 'óñk' Ba áeúkaezky ,xnelk ¨¤¤§¨

mixpic e` mirlq m` rahn dfi` ea aezk `le ,zerahnd mekq

f` ,mipeicpet e`,`ed oicdeäabî ,äåì äöøiM äîxnelk ,delnl ©¤¦§¤Ÿ¤©§¥
miphw zerahn mdy ,mixqi` elit`e ,dvxiy rahn beq dfi`

:zniiqn `ziixad .xzeia.äaeúëa ïk ïéàM äî:`xnbd zxxan ©¤¥¥¦§¨
àéiäàoicd oi`y xn`p `ziixaa mixkfend mipicd on dfi` lr - ©©¨

:`xnbd daiyn .daezka okàLéøà ,àiLøLî áø øîàoicd lr - ¨©©§©§¦¨©¥¨
eixg` mikled d`eldd mewn xhya azkp m`y `yixa xn`py
oi`y `ziixad dtiqen ,xg` mewna xhyd z` `ived m` s`
ipy oian dzegtd rahndn daeb daezka oky ,daezka ok oicd

df oice .zenewndé÷etàì][`ivedl-,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøcî §©¥¦§©¨¦§¤©§¦¥
,àúééøBàc äaeúk øîàcmewn xg` daezka mb mikled ,ezrcle §¨©§¨§©§¨

.oi`eyipd mewna zelaewnd zerndn cinz mlyne ,ceariyd
m` :`ziixad jynd z` d`ian `xnbdäî ,íúñ óñk Ba áeúk̈¤¤§¨©

öøiM.eäabî ,äåì ä:`xnbd dywnàîéàå`ly mrhd `ny ± ¤¦§¤Ÿ¤©§¥§¥¨
`l` ,zerahn edeld `l zn`ay oeik ,rahnd beq xhya azkp

edeldàkñðozil leki recn ok m`e ,sqk ly zkzn zekizg - ©§¨
zvxzn .`kqp zegtl zzl aiegn epi`e dvxiy rahn lk el

:`xnbd'òaèî' déa áéúëc ,øæòìà éaø øîàxhya aezk ± ¨©©¦¤§¨¨¦§¦¥©§¥©
yxtl oi` okle ,rahn efi` aezk `ly `l` ,rahn edeldy

:`xnbd dywn .'`kqp'l dpeekdyéèéøt àîéàådpeekd `ny ± §¥¨§¦¥
zvxzn .zerahnd lkay zerexbd ody ,zyegp zehextl

:`xnbd,àtt áø øîàéLðéà éãáò àì àtñëc éèéøtmiyp` oi` - ¨©©¨¨§¦¥§©§¨Ÿ¨§¥¦§¥
zehext lr xhyd oeyl yxtl oi` jkle ,sqkn zehext miyer

.'sqk' xhya aezk oky ,zyegp

* * *
:l`xyi ux` zlrnae gaya dpc `xnbdøeãé íìBòì ,ïðaø eðz̈©¨¨§¨¨

øeãé ìàå ,íéáëBk éãáBò daeøL øéòa eléôà ,ìàøNé õøàa íãà̈¨§¤¤¦§¨¥£¦§¦¤¨§¥¨¦§©¨
,ìàøNé õøàa øcä ìkL .ìàøNé daeøL øéòa eléôàå ,õøàì äöeça§¨¨¨¤©£¦§¦¤¨¦§¨¥¤¨©¨§¤¤¦§¨¥
ïéàL éîk äîBc ,õøàì äöeça øcä ìëå ,dBìà Bì LiL éîk äîBc¤§¦¤¥¡©§¨©¨§¨¨¨¤¤§¦¤¥

øîàpL ,dBìà Bì(gl dk `xwie)ì ,ïòðk õøà úà íëì úúì'íëì úBéä ¡©¤¤¡©¨¥¨¤¤¤¤§©©¦§¨¤
,'íéäìàìdna ielz 'midl`l mkl zeidl'y weqta rnyne ¥Ÿ¦

:`xnbd ddnz .orpk ux`a eayzyåy xnel okzi ikìkinBðéàL §¨¤¥
.dBìà Bì ïéà ,õøàa øc:`xnbd zx`anàlà`id dpeekdøîBì ¨¨¨¤¥¡©¤¨©

,Eìy.íéáëBk úãBáò ãáBò eléàk ,õøàì äöeça øcä ìk`xnbd §¨©¨§¨¨¨¤§¦¥£©¨¦
:jkl di`x d`ianøîBà àeä ãåãa ïëå(hi ek '` l`eny),éðeLøâ ék' §¥§¨¦¥¦¥§¦

'ä úìçða çtzñäî íBiä,l`xyi ux`a xebln ipeyxb ,xnelk-] ©¥¦§©¥©§©£©
['d zlgp `idy.'íéøçà íéäìà ãáò Cì ,øîàì:`xnbd ddnzéëå ¥Ÿ¥£Ÿ¡Ÿ¦£¥¦§¦

,Eì øîBì àlà ,'íéøçà íéäìà ãBáò Cì' ãåãì Bì øîà éîyøcä ìk ¦¨©§¨¦¥£¡Ÿ¦£¥¦¤¨©§¨©¨
.íéáëBk úãBáò ãáBò eléàk ,õøàì äöeça§¨¨¨¤§¦¥£©¨¦

:l`xyi ux`l laan zelrl xzen m` dpc `xnbdäåä àøéæ éaø©¦¥¨£¨
äãeäé áøc dépéî èénzLî÷dcedi axl ze`xdln hnzyn did - ¨¦§©¦¦¥§©§¨

meyn ,eax÷ñéîì àòáclaan zelrl `xif ax dvxy ±õøàì ¦§¨§¥©§¤¤
,ìàøNé,ea dgni dcedi axy yygemeynìk ,äãeäé áø øîàc ¦§¨¥§¨©©§¨¨

a øáBò ìàøNé õøàì ìáaî äìBòäzevnøîàpL ,äNò(ak fk dinxi), ¨¤¦¨¤§¤¤¦§¨¥¥§£¥¤¤¡©
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יג g"kyz'd ,zereayd bg axr ,xacna t"y

וסמּו52חד  אצלֹו מּלׁשֹון אצילּות ונקרא ,53, ְְְְְֲִִִֶַָָ

מה  ּגם וזהּו הּביטּול, ּבתכלית ׁשהּוא לפי ְְְְְְִִִֶֶַַַַַוהינּו

'את' הוי', את ּדעה) הארץ (מלאה ְֲֵֶֶֶֶָָָָָָָָּׁשּכתּוב

להוי' עלֿידי 54הּטפל היא לזה וההכנה . ְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָ

וגֹו', לי ּדֿוארׂשּתי הּמדרגֹות ּבג' ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָהעבֹודה

 ֿ ועל ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה, עֹולמֹות ג' ְְְְֲִִִֶֶֶַָָָָׁשּכנגד

ּבבחינת  ׁשהּוא הארּוסין מענין ּבאים ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָידיֿזה

ׁשל  ּבאֹופן ׁשהּוא הּנׂשּואין לענין ְְְִִִִֶֶֶַַַמּקיף,

ּפנימית. ְְְִִִַהתקּׁשרּות

ּבׁשּבת e‰ÊÂה) זה ּבפסּוק ׁשּמפטירין מה ּגם ¿∆ְְְִִֶֶַַַַָָ

ׁשל  ׁשענינֹו לפי מּתןּֿתֹורה, ְְְִִִֵֶֶֶַַָָׁשּלפני

ׁשהיּו ּבמצֹות ּגם חידּוׁש נעׂשה [ׁשאז ְֲִִֶֶֶַַַַַָָָמּתןּֿתֹורה

הרמּב"ם  ׁשּכתב ּכמֹו מּתןּֿתֹורה, קֹודם ]55ּכבר ְְְֶֶַַַַַָָָָ

וארׂשּתי היא לזה וההכנה הוי'. את וידעּת ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָהּוא

היתה  למּתןּֿתֹורה ׁשההכנה לפי ּבאמּונה, ְְְֱֲִִֶֶַַַָָָָָָלי

ונׁשמע  נעׂשה אמירת ׁשל 56עלֿידי ּובאֹופן , ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָ

לנׁשמע  נעׂשה ענין 57הקּדמת עלּֿדר ׁשּזהּו , ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָ

הוי' את וידע ּת ּבענין ּגם ּוכמֹוֿכן ְְְְְֱֲִֵֶַַַַָָָָָהאמּונה.

עלֿידי  היא לזה ׁשההכנה ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹּדלעתידֿלבא,

אמּונה  מּתֹו ּדמׁשיחא ּדעקבתא ּדדרא ְְְְְֱֲִִִִָָָָָָָהעבֹודה

ּכמבאר  ּדוקא, והאיׁש58ּומסירּותֿנפׁש ּבענין ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָֹ

ּפני  על אׁשר האדם מּכל מאד ענו ְְֲִֵֶֶַָָָָָֹֹֹמׁשה

מּצד 59האדמה  היה ּדמׁשה הענוה ענין ׁשעיקר  , ְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָָָָֹ

ׁשאינם  ּדמׁשיחא, ּדעקבתא ּבדרא ְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָההתּבֹוננּות

ולא  לעֹולם) לי וארׂשּתי) לׂשכל לא ְְְְְִִִֵֵֶַַָָֹֹׁשּיכים

ּובחסד  ּובמׁשּפט ּבצדק לי וארׂשּתי) ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָלמּדֹות

 ֿ ּבמסירּות עֹומדים ואףֿעלּֿפיֿכן ְְְְֲִִִִִֵַַַּוברחמים),

ענין  ׁשּזהּו כּו', האמּונה ענין מּצד ְְֱִִִֶֶֶֶַַַָָנפׁש

 ֿ ל זֹוכים ועלֿידיֿזה ּבאמּונה, לי ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָוארׂשּתי
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ס"כ.52) אגה"ק תניא סע"ב). (ג, בהקדמה פ"א.53)תקו"ז אבי"ע) (שער טז שער פרדס יג,54)ראה פרשתנו לקו"ת ראה

ספ"ז.55)ב. חולין ז.56)בפיה"מ כד, א.57)משפטים פח, וש"נ.58)שבת .215 ע' תרפ"ט תסד. ע' עטר"ת סה"מ ראה

ג.59) יב, בהעלותך

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
„Á È‰BÓ¯‚Â52, האצילות שבעולם היא הכוונה בחסידות שמבואר וכפי ¿«¿ƒ«

שלהם  הכלים וגם הספירות עשר של האורות וגם ממש אלוקות הוא הכול

בעצמו, האיןֿסוף עם ממש אחד שהם עד מוחלט בביטול בטלים כולם

CeÓÒÂ BÏˆ‡ ÔBLlÓ ˙eÏÈˆ‡ ‡¯˜Â53, גדולה קירבה של במובן ¿ƒ¿»¬ƒƒ¿∆¿¿»
לאלוקות  e‰L‡ביותר ÈÙÏ eÈ‰Â¿«¿¿ƒ∆

וכל עולם  הדרגות כל (עם האצילות

שבו  ‰ÏeËÈa)העניינים ˙ÈÏÎ˙a¿«¿ƒ«ƒ
בעצמו, Ìbלהקדושֿברוךֿהוא e‰ÊÂ¿∆«

·e˙kM ‰Ó אודות האמור בפסוק «∆»
ההתקשרות  את המתאר ה', ידיעת

לעתיד  לאלוקות הפנימית וההתחברות

‡˙לבוא  (‰Úc ı¯‡‰ ‰‡ÏÓ)»¿»»»∆≈»∆
'ÈÂ‰Ï ÏÙh‰ '˙‡' ,'ÈÂ‰54 ¬»»∆«»≈«¬»»

כזה  באופן תהי' ה' את הדעה כלומר,

לאלקות  ובטל טפל יהיה שהעולם

בדברי  מקומות בכמה שמצינו (כמו

של  במובן נדרש ש'את' ז"ל חכמינו

הנסקל  שור דין לגבי ולדוגמה טפל,

"ולא  כתוב ובהנאה, באכילה שאסור

שגם  חכמים ואמרו בשרו" את יאכל

'את' דורשים כי בהנאה אסור עורו

הטפל).

‰ÊÏ ‰Î‰‰Â ודביקות להתקשרות ¿«¬»»¿∆
של  עניינו נישואין, בבחינת באלוקות

האצילות, È„ÈŒÏÚעולם ‡È‰ƒ«¿≈
˙B‚¯„n‰ '‚a ‰„B·Ú‰»¬»¿««¿≈
'‚ „‚kL ,'B‚Â ÈÏ CÈzN¯‡Âcƒ¿≈«¿ƒƒ¿∆¿∆∆
Œ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a ˙BÓÏBÚ»¿ƒ»¿ƒ»

,‰iNÚ,באריכות לעיל כמבואר ¬ƒ»
ÔÈÚÓ ÌÈ‡a ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆»ƒ≈ƒ¿«
˙ÈÁ·a ‡e‰L ÔÈÒe¯‡‰»≈ƒ∆ƒ¿ƒ«

,ÛÈwÓ כללית 'מלמעלה'התקשרות «ƒ
ÔÙB‡a ‡e‰L ÔÈ‡eNp‰ ÔÈÚÏ¿ƒ¿««ƒƒ∆¿∆

˙ÈÓÈt ˙e¯M˜˙‰ ÏL עמוקה ∆ƒ¿«¿¿ƒƒ
יותר. הרבה

ÔÈ¯ÈËÙnL ‰Ó Ìb e‰ÊÂ (‰¿∆««∆«¿ƒƒ
‰Ê ˜eÒÙa"...לעולם לי "וארשתיך ¿»∆

,‰¯BzŒÔzÓ ÈÙlL ˙aLa¿«»∆ƒ¿≈««»
‰¯BzŒÔzÓ ÏL BÈÚL ÈÙÏ¿ƒ∆ƒ¿»∆««»
Ìb Le„ÈÁ ‰NÚ Ê‡L]∆»«¬∆ƒ«

Ì"aÓ¯‰ ·˙kL BÓk ,‰¯BzŒÔzÓ Ì„B˜ ¯·k eÈ‰L ˙BˆÓa55 «ƒ¿∆»¿»∆««»¿∆»«»«¿«
הציווי  בגלל מקיימים אנו אבינו לאברהם ניתנה שכבר מילה מצוות את שגם

תורה  במתן ‰e‡שניתן הכתוב ] סיום ‰ÈÂ'כלשון ˙‡ zÚ„ÈÂ שהרי ¿»««¿∆¬»»
לבוא. לעתיד שיהיה כמו בעולם אלוקות גילוי היה תורה ««¬»¿Î‰‰Â‰במתן

‰ÊÏ וידעת" תורה, מתן של לגילוי »∆
ה'", ÈÏאת CÈzN¯‡Â ‡È‰ƒ¿≈«¿ƒƒ

,‰eÓ‡a יש (שכאמור הביטול עניין ∆¡»
וההשגה  ההבנה לגבי אפילו מעלה לו

ŒÔzÓÏוהמידות) ‰Î‰‰L ÈÙÏ¿ƒ∆«¬»»¿««
˙¯ÈÓ‡ È„ÈŒÏÚ ‰˙È‰ ‰¯Bz»»¿»«¿≈¬ƒ«

ÚÓLÂ ‰NÚ56ÏL ÔÙB‡·e , «¬∆¿ƒ¿»¿∆∆
ÚÓLÏ ‰NÚ ˙Óc˜‰57, «¿»««¬∆¿ƒ¿»

לאלוקות, התבטלות הוא שתוכנו

.‰eÓ‡‰ ÔÈÚ C¯cŒÏÚ e‰fL∆∆«∆∆ƒ¿«»¡»
˙‡ zÚ„ÈÂ ÔÈÚa Ìb ÔÎŒBÓÎe¿≈«¿ƒ¿«¿»««¿∆

,‡·ÏŒ„È˙ÚÏc 'ÈÂ‰ כנאמר ¬»»ƒ¿»ƒ»…
וכמבואר  ה'" את דעה הארץ "ומלאה

ŒÏÚלעיל, ‡È‰ ‰ÊÏ ‰Î‰‰L∆«¬»»¿∆ƒ«
‡˙·˜Úc ‡¯„c ‰„B·Ú‰ È„È¿≈»¬»¿»»¿ƒ¿¿»

‡ÁÈLÓc,המשיח עקבות של הדור ƒ¿ƒ»
המשיח, ביאת לפני האחרון הדור

היא  ה' עבודת ‡eÓ‰כאשר CBzÓƒ¡»
,‡˜Âc LÙŒ˙e¯ÈÒÓe ופחות ¿ƒ∆∆«¿»

שהיה  כפי והמידות השכל בעניין

שבית  בזמן ובמיוחד קודמים בדורות

קיים,המקדש  Ók58·‡¯היה «¿…»
LÓ‰בחסידות  LÈ‡‰Â ÔÈÚa¿ƒ¿«¿»ƒ…∆

¯L‡ Ì„‡‰ ÏkÓ „‡Ó ÂÚ»»¿…ƒ…»»»¬∆
‰Ó„‡‰ Èt ÏÚ59¯˜ÈÚL , «¿≈»¬»»∆ƒ«

‰LÓc ‰ÂÚ‰ ÔÈÚ אחד כל כלפי ƒ¿«»¬»»¿…∆
מישראל  vÓ„ואחד ‰È‰»»ƒ«

‡˙·˜Úc ‡¯„a ˙eBa˙‰‰«ƒ¿¿¿»»¿ƒ¿¿»
,‡ÁÈLÓc המיוחדת ומעלתו ƒ¿ƒ»

Ï‡שלמרות  ÌÈÎiL ÌÈ‡L∆≈»«»ƒ…
(ÌÏBÚÏ ÈÏ CÈzN¯‡Â) ÏÎNÏ¿≈∆¿≈«¿ƒƒ¿»
ÈÏ CÈzN¯‡Â) ˙BcÓÏ ‡ÏÂ¿…¿ƒ¿≈«¿ƒƒ
„ÒÁ·e ËtLÓ·e ˜„ˆa¿∆∆¿ƒ¿»¿∆∆
ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,(ÌÈÓÁ¯·e¿«¬ƒ¿««ƒ≈
„vÓ LÙŒ˙e¯ÈÒÓa ÌÈ„ÓBÚ¿ƒƒ¿ƒ∆∆ƒ«
ÔÈÚ e‰fL ,'eÎ ‰eÓ‡‰ ÔÈÚƒ¿«»¡»∆∆ƒ¿«
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mlerl il jizyx`e

והּׁשלמה, האמּתית ּבּגאּולה הוי', את ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָוידעּת

ּכחֹול  יׂשראל ּבני מסּפר והיה הּיעּוד יקּוים ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָׁשאז

מרֹוב  יּספר ולא יּמד לא אׁשר ׁשּיּומׁש60הּים , ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹֹ

ּב'מסּפר' מסּפר' צדקנּו61'ּבלי מׁשיח ּבביאת , ְְְְְְְִִִִִִֵַַָָ

מּמׁש. ְַָָּבקרֹוב

•

1

2

3

4

5

ההפטרה.60) התחלת - א שם, ואילך.61)הושע ב ע' תרל"ח סה"מ ג. ט, ואילך. א ו, פרשתנו לקו"ת ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,‰eÓ‡a ÈÏ CÈzN¯‡Â,כאמור האמונה, ÌÈÎBÊבכוח ¿≈«¿ƒƒ∆¡»¿«¿≈∆ƒ

zÚ„ÈÂÏ‰Ïe‡ba ,'ÈÂ‰ ˙‡ ¿¿»««¿∆¬»»«¿»
Ê‡L ,‰ÓÏM‰Â ˙ÈzÓ‡‰»¬ƒƒ¿«¿≈»∆»

„eÚi‰ ÌÈe˜È זו בהפטרה האמור ¿««ƒ
ÏBÁk Ï‡¯NÈ Èa ¯tÒÓ ‰È‰Â¿»»ƒ¿«¿≈ƒ¿»≈¿
¯ÙqÈ ‡ÏÂ „nÈ ‡Ï ¯L‡ Ìi‰«»¬∆…ƒ«¿…ƒ»≈

·B¯Ó60, את סותר הפסוק ולכאורה ≈

ימד  "לא נאמר שני ומצד במספר, יהיו ישראל שבני נאמר אחד מצד כי עצמו

בחסידות  כך על ומבואר יספר", ולא

הפכים  שני לחיבור הכוונה שאכן

'¯tÒÓ ÈÏa' CLÓeiL שלמעלה ∆¿«¿ƒƒ¿»
והגבלה  בתוך tÒÓ'a61¯'ממדידה ¿ƒ¿»

וההגבלות, ÁÈLÓהגדרים ˙‡È·a¿ƒ«¿ƒ«
.LnÓ ·B¯˜a e˜„ƒ̂¿≈¿»«»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

mlerl il jizyx`e

והּׁשלמה, האמּתית ּבּגאּולה הוי', את ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָוידעּת

ּכחֹול  יׂשראל ּבני מסּפר והיה הּיעּוד יקּוים ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָׁשאז

מרֹוב  יּספר ולא יּמד לא אׁשר ׁשּיּומׁש60הּים , ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹֹ

ּב'מסּפר' מסּפר' צדקנּו61'ּבלי מׁשיח ּבביאת , ְְְְְְְִִִִִִֵַַָָ

מּמׁש. ְַָָּבקרֹוב

•

1

2

3

4

5

ההפטרה.60) התחלת - א שם, ואילך.61)הושע ב ע' תרל"ח סה"מ ג. ט, ואילך. א ו, פרשתנו לקו"ת ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,‰eÓ‡a ÈÏ CÈzN¯‡Â,כאמור האמונה, ÌÈÎBÊבכוח ¿≈«¿ƒƒ∆¡»¿«¿≈∆ƒ

zÚ„ÈÂÏ‰Ïe‡ba ,'ÈÂ‰ ˙‡ ¿¿»««¿∆¬»»«¿»
Ê‡L ,‰ÓÏM‰Â ˙ÈzÓ‡‰»¬ƒƒ¿«¿≈»∆»

„eÚi‰ ÌÈe˜È זו בהפטרה האמור ¿««ƒ
ÏBÁk Ï‡¯NÈ Èa ¯tÒÓ ‰È‰Â¿»»ƒ¿«¿≈ƒ¿»≈¿
¯ÙqÈ ‡ÏÂ „nÈ ‡Ï ¯L‡ Ìi‰«»¬∆…ƒ«¿…ƒ»≈

·B¯Ó60, את סותר הפסוק ולכאורה ≈

ימד  "לא נאמר שני ומצד במספר, יהיו ישראל שבני נאמר אחד מצד כי עצמו

בחסידות  כך על ומבואר יספר", ולא

הפכים  שני לחיבור הכוונה שאכן

'¯tÒÓ ÈÏa' CLÓeiL שלמעלה ∆¿«¿ƒƒ¿»
והגבלה  בתוך tÒÓ'a61¯'ממדידה ¿ƒ¿»

וההגבלות, ÁÈLÓהגדרים ˙‡È·a¿ƒ«¿ƒ«
.LnÓ ·B¯˜a e˜„ƒ̂¿≈¿»«»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr iw sc zeaezk(ycew zay meil)

:df oipra mipey mipte` d`ian `xnbd .dzaezk z` dlàéä¦
øîBà,úàöì àlL dúBà ïéôBk ,úàöì àlL øîBà àeäå úàöì ú ¤¤¨¥§¥¤Ÿ¨¥¦¨¤Ÿ¨¥

åàì íàå,x`yidl zaxqn `idy -äaeúk àìa àözi`yx ± §¦©¥¥§Ÿ§¨
,jtidl oke .dzaezk z` dl mlyl `la dyxbl dlraøîBà àeä¥

åàì íàå ,úàöì àlL BúBà ïéôBk ,úàöì àlL úøîBà àéäå úàöì̈¥§¦¤¤¤Ÿ¨¥¦¤Ÿ¨¥§¦©
,x`yidl axqn `edy -äaeúk ïzéå àéöBé. ¦§¦¥§¨

* * *
:dpynd ly ipyd wlga oecl zxaer `xnbd,'åë äMà àNðux`a ¨¨¦¨

`yp ,l`xyi ux` zernn dl ozep `iwhetwa dyxbe l`xyi
ux` zernn dl ozep l`xyi ux`a dyxbe `iwhetwa dy`

:`xnbd zl`ey .l`xyiàéL÷ àôeb àäcvn dpynd ixac ± ¨¨©§¨
.miyw mnvréðz÷,dpynd dpey dligzay ±õøàa äMà àNð ¨¨¥¨¨¦¨§¤¤

dì ïúBð ,ài÷èBt÷a dLøâå ,ìàøNédzaezk z`úBònî ¦§¨¥§¥§¨§©§¦¨¥¨¦¨
a zelaewndïðéìæà àãeaòéL øúa àîìà ,ìàøNé õøàgken ± ¤¤¦§¨¥©§¨¨©¦§¨©§¦¨

carzydy oeike lrad carzypy mewnd xg` mikledy o`kn
j` .l`xyi ux` zernn dl mlyn ,l`xyi ux`a dlàôéñ àîéà¥¨¥¨

`tiqa dpynd oic z` yxt ±õøàa dLøâå ,ài÷èBt÷a äMà àNð'¨¨¦¨§©§¦¨§¥§¨§¤¤
dì ïúBð ,ìàøNédzaezk z`øúa àîìà ,'ìàøNé õøà úBònî ¦§¨¥¥¨¦¨¤¤¦§¨¥©§¨¨©

ïðéìæà àðééáeboeike ,diiabd zry xg` mikledy gken ok m`e ± ©§¨©§¦¨
`vnpe ,l`xyi ux` zernn dl mlyn ,l`xyi ux`a dyxiby

:`xnbd zvxzn .mixzeq dpynd ixacyäaeúk élewî ,äaø øîà̈©©¨¦¥§¨
ïàk eðLminkg eliwd eay mipicd on cg` dpey o`k dpynd ± ¨¨

mewn oia rahna iepiy yi m`y `id `lewde ,daezk iabl
daezkd z` mlyl lrad i`yx ,oiyexibd mewnl oi`eyipd

,jka miliwny mrhde .odipian dzegtd rahnaäaeúk øáñ÷̈¨©§¨
ïðaøc`ed daezk aeigy xaeq epizpyn ly `pzdy meyn ± §©¨¨

.daeiga eliwd minkg okle ,opaxcn
:dpyna epipy .epizpyna wlegd zrc z` zx`an `xnbdïaø©¨

,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîLdyxibe ,`iwhetwa dy` `yp mc` m` ¦§¤©§¦¥¥
,l`xyi ux`aúBònî dì ïúBða zelaewnd.ài÷èBt÷enrhe ¥¨¦¨©§¦¨

c meyn,àúééøBàc äaeúk øáñ÷aeiga lwdl xyt` i` jky oeike ¨¨©§¨§©§¨
oicd xwirk ,xzei zeeyd `iwhetw zernn dl ozil aiegne ,lrad

.dl carzypy mewnd ixg` mikledy
:libx aeg ly epic z` zcnlnd `ziixa d`ian `xnbd,ïðaø eðz̈©¨¨

,Bøéáç ìò áBç øèL àéöBnäm`Ba áeúka dzid d`elddy,ìáa ©¦§©©£¥¨¨¤
,ìáa úBònî eäabîoke .laa zerna delnl deld carzyd oky ©§¥¦§¨¤

m`Ba áeúka dzid d`elddyeäabî ,ìàøNé õøàdelnl deld ¨¤¤¦§¨¥©§¥
,ìàøNé õøà úBònîm` j` .el` zerna el carzyd okyáeúk ¦§¤¤¦§¨¥¨

ñ Baíúea mikled ,d`eldd mewn xhya aezk oi`y xnelk - §¨
m` okle ,diiabd mewn xg`BàéöBäea zeableäabî ,ìáaa ¦§¨¤©§¥

,ìáa úBònîm`eìàøNé õøà úBònî eäabî ,ìàøNé õøàa BàéöBä. ¦§¨¤¦§¤¤¦§¨¥©§¥¦§¤¤¦§¨¥
m` :oipr eze`a sqep oic,íúñ 'óñk' Ba áeúkaezky ,xnelk ¨¤¤§¨

mixpic e` mirlq m` rahn dfi` ea aezk `le ,zerahnd mekq

f` ,mipeicpet e`,`ed oicdeäabî ,äåì äöøiM äîxnelk ,delnl ©¤¦§¤Ÿ¤©§¥
miphw zerahn mdy ,mixqi` elit`e ,dvxiy rahn beq dfi`

:zniiqn `ziixad .xzeia.äaeúëa ïk ïéàM äî:`xnbd zxxan ©¤¥¥¦§¨
àéiäàoicd oi`y xn`p `ziixaa mixkfend mipicd on dfi` lr - ©©¨

:`xnbd daiyn .daezka okàLéøà ,àiLøLî áø øîàoicd lr - ¨©©§©§¦¨©¥¨
eixg` mikled d`eldd mewn xhya azkp m`y `yixa xn`py
oi`y `ziixad dtiqen ,xg` mewna xhyd z` `ived m` s`
ipy oian dzegtd rahndn daeb daezka oky ,daezka ok oicd

df oice .zenewndé÷etàì][`ivedl-,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøcî §©¥¦§©¨¦§¤©§¦¥
,àúééøBàc äaeúk øîàcmewn xg` daezka mb mikled ,ezrcle §¨©§¨§©§¨

.oi`eyipd mewna zelaewnd zerndn cinz mlyne ,ceariyd
m` :`ziixad jynd z` d`ian `xnbdäî ,íúñ óñk Ba áeúk̈¤¤§¨©

öøiM.eäabî ,äåì ä:`xnbd dywnàîéàå`ly mrhd `ny ± ¤¦§¤Ÿ¤©§¥§¥¨
`l` ,zerahn edeld `l zn`ay oeik ,rahnd beq xhya azkp

edeldàkñðozil leki recn ok m`e ,sqk ly zkzn zekizg - ©§¨
zvxzn .`kqp zegtl zzl aiegn epi`e dvxiy rahn lk el

:`xnbd'òaèî' déa áéúëc ,øæòìà éaø øîàxhya aezk ± ¨©©¦¤§¨¨¦§¦¥©§¥©
yxtl oi` okle ,rahn efi` aezk `ly `l` ,rahn edeldy

:`xnbd dywn .'`kqp'l dpeekdyéèéøt àîéàådpeekd `ny ± §¥¨§¦¥
zvxzn .zerahnd lkay zerexbd ody ,zyegp zehextl

:`xnbd,àtt áø øîàéLðéà éãáò àì àtñëc éèéøtmiyp` oi` - ¨©©¨¨§¦¥§©§¨Ÿ¨§¥¦§¥
zehext lr xhyd oeyl yxtl oi` jkle ,sqkn zehext miyer

.'sqk' xhya aezk oky ,zyegp

* * *
:l`xyi ux` zlrnae gaya dpc `xnbdøeãé íìBòì ,ïðaø eðz̈©¨¨§¨¨

øeãé ìàå ,íéáëBk éãáBò daeøL øéòa eléôà ,ìàøNé õøàa íãà̈¨§¤¤¦§¨¥£¦§¦¤¨§¥¨¦§©¨
,ìàøNé õøàa øcä ìkL .ìàøNé daeøL øéòa eléôàå ,õøàì äöeça§¨¨¨¤©£¦§¦¤¨¦§¨¥¤¨©¨§¤¤¦§¨¥
ïéàL éîk äîBc ,õøàì äöeça øcä ìëå ,dBìà Bì LiL éîk äîBc¤§¦¤¥¡©§¨©¨§¨¨¨¤¤§¦¤¥

øîàpL ,dBìà Bì(gl dk `xwie)ì ,ïòðk õøà úà íëì úúì'íëì úBéä ¡©¤¤¡©¨¥¨¤¤¤¤§©©¦§¨¤
,'íéäìàìdna ielz 'midl`l mkl zeidl'y weqta rnyne ¥Ÿ¦

:`xnbd ddnz .orpk ux`a eayzyåy xnel okzi ikìkinBðéàL §¨¤¥
.dBìà Bì ïéà ,õøàa øc:`xnbd zx`anàlà`id dpeekdøîBì ¨¨¨¤¥¡©¤¨©

,Eìy.íéáëBk úãBáò ãáBò eléàk ,õøàì äöeça øcä ìk`xnbd §¨©¨§¨¨¨¤§¦¥£©¨¦
:jkl di`x d`ianøîBà àeä ãåãa ïëå(hi ek '` l`eny),éðeLøâ ék' §¥§¨¦¥¦¥§¦

'ä úìçða çtzñäî íBiä,l`xyi ux`a xebln ipeyxb ,xnelk-] ©¥¦§©¥©§©£©
['d zlgp `idy.'íéøçà íéäìà ãáò Cì ,øîàì:`xnbd ddnzéëå ¥Ÿ¥£Ÿ¡Ÿ¦£¥¦§¦

,Eì øîBì àlà ,'íéøçà íéäìà ãBáò Cì' ãåãì Bì øîà éîyøcä ìk ¦¨©§¨¦¥£¡Ÿ¦£¥¦¤¨©§¨©¨
.íéáëBk úãBáò ãáBò eléàk ,õøàì äöeça§¨¨¨¤§¦¥£©¨¦

:l`xyi ux`l laan zelrl xzen m` dpc `xnbdäåä àøéæ éaø©¦¥¨£¨
äãeäé áøc dépéî èénzLî÷dcedi axl ze`xdln hnzyn did - ¨¦§©¦¦¥§©§¨

meyn ,eax÷ñéîì àòáclaan zelrl `xif ax dvxy ±õøàì ¦§¨§¥©§¤¤
,ìàøNé,ea dgni dcedi axy yygemeynìk ,äãeäé áø øîàc ¦§¨¥§¨©©§¨¨

a øáBò ìàøNé õøàì ìáaî äìBòäzevnøîàpL ,äNò(ak fk dinxi), ¨¤¦¨¤§¤¤¦§¨¥¥§£¥¤¤¡©
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המשך ביאור למסכת כתובות ליום שבת קודש עמ' ב



יד

g"kyz'd ,xii` g"k ,xacna zyxt '` mei zgiy .c"qa

- *dpiigz c"ag zepae iyp ly qepikdl -
מוגה  בלתי

תורתנו",‡. מתן "זמן השבועות, חג חל שבו סיון, חודש נתברך אזלינן) (דמיניה השבתֿקודש ביום
השנים  כל ועל השנה כל על זקן, ועד מנער ונשים אנשים ישראל, בני כל התורה את מקבלים שאז

בשנה. שנה מידי ובהוספה מחודשים, ואור והתלהבות ולהט חיות מתוך ֿ זה, שלאחרי

"הם  - לתורה בנוגע בתפילה שאומרים כפי - אלא סתם, וידיעה לימוד של ענין אינה שהתורה וכיון
ו'יום 1חיינו" לשבת בנוגע רק לא יהודי, של לחייו בנוגע הוראה למצוא יכולים שבתורה גם מובן הרי ,

של  הפשוט הפירוש גם זהו והרי היוםֿיום; חיי של הפרטים לכל ובנוגע ביומו, יום מידי גם אלא טוב',
הוראה  מלשון - .2"תורה"

הזקן  רבינו של ווארט") ("בארימטער המפורסם הפתגם עם גם מתאים זה צריך 3וענין שיהודי , ַָ
ובימים  השבתֿקודש ביום שקורין בתורה לפרשה היא בזה שהכוונה שביאר וכפי הזמן", עם "לחיות
מכילה  התורה הרי בחיים, הוראה היא בכללותה שהתורה לכך שנוסף והיינו, שבשבוע, וחמישי שני
בנוגע  מיוחדות הוראות גם יש  לזה ונוסף שלאחריֿזה, ספרים  וריבוי בגמרא מסכתות כמה ספרים, חמשה

אלו. ושבועות בימים שקורין מהפרשיות שלמדים אלו, מסויימים ושבועות ימים של למאורעות

בחמשה ·. חדש ספר מתחיל שבה במדבר, פרשת היא זה) ביום ללמדה (שמתחילים השבוע פרשת
במדבר. ספר - תורה) הכללי: השם על (נוסף מיוחד בשם שנקרא תורה, חומשי

הפקודים" "ספר בשם ז"ל חכמינו עלֿידי גם נקרא זה אודות 4ספר בסיפור היא שהתחלתו כיון -
בסיפ  הוא סיומו וגם ישראל, עם את למנות ולאהרן למשה הקב"ה למנות ציווי הקב"ה ציווי אודות ור
ישראל. לארץ להכנס בעמדם שנה, ל"ט לאחרי ישראל, בני את פעם  עוד

ישראל, בני את למנות הקב"ה ציווי אודות התורה שסיפור מובן, הוראה, היא שהתורה האמור ועלֿפי
כולל  בכלל, אלינו שנוגע ענין ממנו ללמוד יכולים אלא בעבר, ישראל לעם שאירע סיפור רק אינו

זה. ראשון מיום החל במדבר, ספר קורין שבו בזמן ובמיוחד

ישראל: בני של המנין מאופן ביותר  חשובה הוראה ללמוד ויש

הן  ברכוש, הן בלימוד, הן פשוט, יהודי אפילו ביניהם: חילוקים היו לא ישראל, בני את מנו כאשר
המובנים, בכל ישראל, בני מכל ביותר הגדול וגם ישראל; מעם אחד בתור נמנה ביחוס, והן טובות במדות

מאחד  יותר במנין נחשב לא המעלות, כל אצלו שהיו .5אף

ומתאימים ראויים להיות לשאוף שצריכים שאףֿעלֿפי למדים, ישראל,xzeiומזה לעם להשתייך
שמסיבות  מי שאפילו לשכוח אסור טובות, במדות והנהגה המצוות, וקיום התורה בלימוד הוספה עלֿידי
שרה  ויעקב, יצחק אברהם ובת בן הוא גם הנה יותר, נעלה ומצב למעמד להגיע יכול היה לא שונות

הקב"ה  של בנו שהוא נאמר עליו וגם ולאה, רחל הבעלֿשםֿטוב 6רבקה שביאר וכפי שהחשיבות 7, ,
הורים  אצל יחיד לבן והמסירות מהאהבה יותר הרבה היא - מישראל אחד לכל הקב"ה של והאהבה

ללידתו! שנים עשרות שהמתינו
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קמט  ע' חכ"ה (אג"ק זו שנה הספירה ימי מכתב גם ראה (*
חב"ד. ובנות נשי של השנתי לכינוס - ואילך)

ערבית.1) בתפילת
(בשם 2) בראשית ר"פ גו"א ח. יט, לתהלים רד"ק ראה

ב. נג, זח"ג הרד"ק).
חשון).3) ב יום" ב"היום (נעתק ואילך 29 ע' תש"ב סה"ש

ב 4) מ, ע"ב. ריש לו, סוטה (ובפירש"י). ב סח, יומא
(במשנה).

וש"נ.5) .333 ע' חמ"ג התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
מנחם 6) תורת גם וראה מי"ד. פ"ג אבות וראה א. יד, ראה פ'

ואילך. 370 ס"ע חנ"ב התוועדויות -
וש"נ.7) סקס"ז. בהוספות טוב שם כתר ראה

g"kyz'd ,xii` g"k ,xacna zyxt '` mei zgiy

הקב"ה?‚. של והאהבה החשיבות את ישראל בני קיבלו כיצד

שהיו  כך על הבט שמבלי - ישראל בני של הנהגתם אופן בגלל זה שהיה ז"ל, חכמינו לנו מספרים
ביותר  הקשות הגליות (אחת מצרים בגלות שנים) ועשר (מאתיים שנים וכפי 8מאות בחומש, כמסופר ,

כך  על הבט ומבלי כלל, עצמם ברשות היו שלא ומצב במעמד פסח'), של ב'הגדה מזמן לא שסיפרנו
הנהגת  את שמרו - מצרים של  עבדים היו שהרי לשליטה, בנוגע יותר ובמיעוט מועט, במספר שהיו

היהדות.

ובפרט  מצרים, נשי של וההנהגה המדות אחר הלכו לא במצרים שבהיותן - לנשים בנוגע ובעיקר,
"מאדעסטי  באנגלית: שנקרא (כפי הצניעות לענין בבית,בנוגע והצנועה השקטה ההגונה ההנהגה ,(" ַ

לבושיהם" את שינו ש"לא בכך ביטוי לידי שבאה ברחוב, גם ועל 9ועלֿידיֿזה ה"מאדע" על הבט מבלי ,ָ
אמותינו  מהנהגת שלמדו כפי היתה הנהגתן אלא מצרים, בארץ שהיו האומות ושאר המצריים ִהנהגת
נשי  של לחייהן עד שרה מחיי  שנים מאות עברו שכבר אףֿעלֿפי ולאה, רחל רבקה שרה הקדושות,
בכל  שונות הנהגות בעלת לגמרי, שונה ארץ - לארץ בנוגע קיצוני שינוי גם והיה במצרים, ישראל
בכללות  וכן בפרט, ישראל ונשי  בכלל ישראל בני אצל בלבושים, שינוי היה לא ואףֿעלֿפיֿכן המובנים ,

במצרים. בהיותם ההנהגה,

- בניהם ובני בניהם עם ביחד - בשלימות אותם והביאה הקשה, מהגלות אותם הוציאה זו והנהגה
לארץ  שנכנסו קודם ישראל בני למנין בנוגע  במדבר) ספר (בסוף בחומש שמסופר כפי ישראל, לארץ
מעיד  לומר, זה, מצד ויו"ד זה מצד ה"א בישראל) משפחה כל (על עליהם שמו הקב"ה ש"הטיל ישראל,

אבותיהם" בני שהם עליהם של 10אני לבניו המתאים באופן והתנהגו נאמנים בנים שנשארו היינו, ,
הקב"ה.

פלא:„. דבר עוד רואים זה, ובענין

(לא  הקב"ה בחר והנהגתן, ישראל נשי טהרת על העדות ולצורך אותיות. ד' יש הקב"ה של בשמו
האותיות  מב' יותר נעלית קדושה בהן שיש הראשונות, האותיות ב' דוקא אלא) אותיות, ב' סתם

שמות). כמה לו (שיש הקב"ה של מיוחד שם מורכב שמהן ועד שלאחריֿזה,

בכל  להתחשב מבלי הפרטים, בכל ישראל נשי הנהגת חשובה כמה עד יותר עוד מדגיש זה וענין
עתה. לזמננו ועד במצרים ישראל נשי של לזמן עד ולאה, רחל רבקה שרה של מהזמן שהיו השינויים

והעדות  המנין של ההכנה לאחרי - ישראל לארץ ישראל בני נכנסו זה שבזכות ג), (סעיף לעיל וכאמור
תפקידן. את מילאו ישראל שנשי הקב"ה של

ועבור ‰. מאתנו, אחד כל עבור דירעקטע") ("א ישיר באופן ולימוד הוראה בזה יש - לעיל ַוכאמור
שהן: מקום בכל ישראל נשי כל

להנ  הקשור  שבכל - הפקודים ספר במדבר, מחומש שבבני ההוראה הגדול בין הבדל אין היהדות, הגת
מאחד. פחות נחשב אינו והקטן מאחד, יותר נחשב אינו שהגדול למנין, בנוגע כמו שבהם. לקטן ישראל

החוב  מוטל ישראל, בעם חשוב תפקיד שממלא אחר מישהו או שוחט, או רב של אשה על רק לא
של  שבידיה אלא עוד ולא בישראל; אשה כל על גם אלא בעבר, נהגו ישראל שנשי כפי להתנהג הקדוש

כולו. והבית המשפחה של המצב לחלוטין תלוי האשה

.Â:הצניעות לענין בנוגע - כו'" עליהם שמו הקב"ה ש"הטיל מזה ההוראה וכן

לכיוון  נשים למשוך שעלולים החיצוני בעולם רוחות לנשב מתחילים שבהם הקיץ, ימי עתה מתחילים
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- *dpiigz c"ag zepae iyp ly qepikdl -
מוגה  בלתי

תורתנו",‡. מתן "זמן השבועות, חג חל שבו סיון, חודש נתברך אזלינן) (דמיניה השבתֿקודש ביום
השנים  כל ועל השנה כל על זקן, ועד מנער ונשים אנשים ישראל, בני כל התורה את מקבלים שאז

בשנה. שנה מידי ובהוספה מחודשים, ואור והתלהבות ולהט חיות מתוך ֿ זה, שלאחרי

"הם  - לתורה בנוגע בתפילה שאומרים כפי - אלא סתם, וידיעה לימוד של ענין אינה שהתורה וכיון
ו'יום 1חיינו" לשבת בנוגע רק לא יהודי, של לחייו בנוגע הוראה למצוא יכולים שבתורה גם מובן הרי ,

של  הפשוט הפירוש גם זהו והרי היוםֿיום; חיי של הפרטים לכל ובנוגע ביומו, יום מידי גם אלא טוב',
הוראה  מלשון - .2"תורה"

הזקן  רבינו של ווארט") ("בארימטער המפורסם הפתגם עם גם מתאים זה צריך 3וענין שיהודי , ַָ
ובימים  השבתֿקודש ביום שקורין בתורה לפרשה היא בזה שהכוונה שביאר וכפי הזמן", עם "לחיות
מכילה  התורה הרי בחיים, הוראה היא בכללותה שהתורה לכך שנוסף והיינו, שבשבוע, וחמישי שני
בנוגע  מיוחדות הוראות גם יש  לזה ונוסף שלאחריֿזה, ספרים  וריבוי בגמרא מסכתות כמה ספרים, חמשה

אלו. ושבועות בימים שקורין מהפרשיות שלמדים אלו, מסויימים ושבועות ימים של למאורעות

בחמשה ·. חדש ספר מתחיל שבה במדבר, פרשת היא זה) ביום ללמדה (שמתחילים השבוע פרשת
במדבר. ספר - תורה) הכללי: השם על (נוסף מיוחד בשם שנקרא תורה, חומשי

הפקודים" "ספר בשם ז"ל חכמינו עלֿידי גם נקרא זה אודות 4ספר בסיפור היא שהתחלתו כיון -
בסיפ  הוא סיומו וגם ישראל, עם את למנות ולאהרן למשה הקב"ה למנות ציווי הקב"ה ציווי אודות ור
ישראל. לארץ להכנס בעמדם שנה, ל"ט לאחרי ישראל, בני את פעם  עוד

ישראל, בני את למנות הקב"ה ציווי אודות התורה שסיפור מובן, הוראה, היא שהתורה האמור ועלֿפי
כולל  בכלל, אלינו שנוגע ענין ממנו ללמוד יכולים אלא בעבר, ישראל לעם שאירע סיפור רק אינו

זה. ראשון מיום החל במדבר, ספר קורין שבו בזמן ובמיוחד

ישראל: בני של המנין מאופן ביותר  חשובה הוראה ללמוד ויש

הן  ברכוש, הן בלימוד, הן פשוט, יהודי אפילו ביניהם: חילוקים היו לא ישראל, בני את מנו כאשר
המובנים, בכל ישראל, בני מכל ביותר הגדול וגם ישראל; מעם אחד בתור נמנה ביחוס, והן טובות במדות

מאחד  יותר במנין נחשב לא המעלות, כל אצלו שהיו .5אף

ומתאימים ראויים להיות לשאוף שצריכים שאףֿעלֿפי למדים, ישראל,xzeiומזה לעם להשתייך
שמסיבות  מי שאפילו לשכוח אסור טובות, במדות והנהגה המצוות, וקיום התורה בלימוד הוספה עלֿידי
שרה  ויעקב, יצחק אברהם ובת בן הוא גם הנה יותר, נעלה ומצב למעמד להגיע יכול היה לא שונות

הקב"ה  של בנו שהוא נאמר עליו וגם ולאה, רחל הבעלֿשםֿטוב 6רבקה שביאר וכפי שהחשיבות 7, ,
הורים  אצל יחיד לבן והמסירות מהאהבה יותר הרבה היא - מישראל אחד לכל הקב"ה של והאהבה

ללידתו! שנים עשרות שהמתינו
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קמט  ע' חכ"ה (אג"ק זו שנה הספירה ימי מכתב גם ראה (*
חב"ד. ובנות נשי של השנתי לכינוס - ואילך)

ערבית.1) בתפילת
(בשם 2) בראשית ר"פ גו"א ח. יט, לתהלים רד"ק ראה

ב. נג, זח"ג הרד"ק).
חשון).3) ב יום" ב"היום (נעתק ואילך 29 ע' תש"ב סה"ש

ב 4) מ, ע"ב. ריש לו, סוטה (ובפירש"י). ב סח, יומא
(במשנה).

וש"נ.5) .333 ע' חמ"ג התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
מנחם 6) תורת גם וראה מי"ד. פ"ג אבות וראה א. יד, ראה פ'

ואילך. 370 ס"ע חנ"ב התוועדויות -
וש"נ.7) סקס"ז. בהוספות טוב שם כתר ראה
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הקב"ה?‚. של והאהבה החשיבות את ישראל בני קיבלו כיצד

שהיו  כך על הבט שמבלי - ישראל בני של הנהגתם אופן בגלל זה שהיה ז"ל, חכמינו לנו מספרים
ביותר  הקשות הגליות (אחת מצרים בגלות שנים) ועשר (מאתיים שנים וכפי 8מאות בחומש, כמסופר ,

כך  על הבט ומבלי כלל, עצמם ברשות היו שלא ומצב במעמד פסח'), של ב'הגדה מזמן לא שסיפרנו
הנהגת  את שמרו - מצרים של  עבדים היו שהרי לשליטה, בנוגע יותר ובמיעוט מועט, במספר שהיו

היהדות.

ובפרט  מצרים, נשי של וההנהגה המדות אחר הלכו לא במצרים שבהיותן - לנשים בנוגע ובעיקר,
"מאדעסטי  באנגלית: שנקרא (כפי הצניעות לענין בבית,בנוגע והצנועה השקטה ההגונה ההנהגה ,(" ַ

לבושיהם" את שינו ש"לא בכך ביטוי לידי שבאה ברחוב, גם ועל 9ועלֿידיֿזה ה"מאדע" על הבט מבלי ,ָ
אמותינו  מהנהגת שלמדו כפי היתה הנהגתן אלא מצרים, בארץ שהיו האומות ושאר המצריים ִהנהגת
נשי  של לחייהן עד שרה מחיי  שנים מאות עברו שכבר אףֿעלֿפי ולאה, רחל רבקה שרה הקדושות,
בכל  שונות הנהגות בעלת לגמרי, שונה ארץ - לארץ בנוגע קיצוני שינוי גם והיה במצרים, ישראל
בכללות  וכן בפרט, ישראל ונשי  בכלל ישראל בני אצל בלבושים, שינוי היה לא ואףֿעלֿפיֿכן המובנים ,

במצרים. בהיותם ההנהגה,

- בניהם ובני בניהם עם ביחד - בשלימות אותם והביאה הקשה, מהגלות אותם הוציאה זו והנהגה
לארץ  שנכנסו קודם ישראל בני למנין בנוגע  במדבר) ספר (בסוף בחומש שמסופר כפי ישראל, לארץ
מעיד  לומר, זה, מצד ויו"ד זה מצד ה"א בישראל) משפחה כל (על עליהם שמו הקב"ה ש"הטיל ישראל,

אבותיהם" בני שהם עליהם של 10אני לבניו המתאים באופן והתנהגו נאמנים בנים שנשארו היינו, ,
הקב"ה.

פלא:„. דבר עוד רואים זה, ובענין

(לא  הקב"ה בחר והנהגתן, ישראל נשי טהרת על העדות ולצורך אותיות. ד' יש הקב"ה של בשמו
האותיות  מב' יותר נעלית קדושה בהן שיש הראשונות, האותיות ב' דוקא אלא) אותיות, ב' סתם

שמות). כמה לו (שיש הקב"ה של מיוחד שם מורכב שמהן ועד שלאחריֿזה,

בכל  להתחשב מבלי הפרטים, בכל ישראל נשי הנהגת חשובה כמה עד יותר עוד מדגיש זה וענין
עתה. לזמננו ועד במצרים ישראל נשי של לזמן עד ולאה, רחל רבקה שרה של מהזמן שהיו השינויים

והעדות  המנין של ההכנה לאחרי - ישראל לארץ ישראל בני נכנסו זה שבזכות ג), (סעיף לעיל וכאמור
תפקידן. את מילאו ישראל שנשי הקב"ה של

ועבור ‰. מאתנו, אחד כל עבור דירעקטע") ("א ישיר באופן ולימוד הוראה בזה יש - לעיל ַוכאמור
שהן: מקום בכל ישראל נשי כל

להנ  הקשור  שבכל - הפקודים ספר במדבר, מחומש שבבני ההוראה הגדול בין הבדל אין היהדות, הגת
מאחד. פחות נחשב אינו והקטן מאחד, יותר נחשב אינו שהגדול למנין, בנוגע כמו שבהם. לקטן ישראל

החוב  מוטל ישראל, בעם חשוב תפקיד שממלא אחר מישהו או שוחט, או רב של אשה על רק לא
של  שבידיה אלא עוד ולא בישראל; אשה כל על גם אלא בעבר, נהגו ישראל שנשי כפי להתנהג הקדוש

כולו. והבית המשפחה של המצב לחלוטין תלוי האשה

.Â:הצניעות לענין בנוגע - כו'" עליהם שמו הקב"ה ש"הטיל מזה ההוראה וכן

לכיוון  נשים למשוך שעלולים החיצוני בעולם רוחות לנשב מתחילים שבהם הקיץ, ימי עתה מתחילים
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לבושים, של אחר סוג אלא שעברו, בדורות שלבשו לבושים אותם ללבוש ולא הצניעות, מיעוט של
שונים. הסברים זה על ומוצאים

ביחס  ובשלטון במספר במיעוט בגלות, נמצאות שהנכן שכיון וטוענים, בישראל, בת או לאשה באים
בהנהגה  להתנהג שברשותכן אמות בד' ותסתגרו תתבדלו לא אם מהֿבכך שמסביבכן, להאומות

מיוחדת?!

רק  אלא כשרה, שאינה אכילה או רחמנאֿליצלן, שבת חילול לא זה מיוחד; איסור זה על אין הרי
נמצאים, שבו מהעולם שונים להיות שאיֿאפשר וההסבר, התירוץ גם וישנו ובהנהגה. בלבוש קל שינוי

העולם. כל של ההנהגה אופן ונגד הזרם, נגד וללכת מלחמה לנהל ההכרח ומהו

הבלתיֿברוכות  הרוחות עם להתחשב צריכות ואינן להתיירא, מה להן אין - ההוראה באה זה ועל
את  וגם - הנוער את ומושכים החיצוני, בעולם שמנשבות ניטֿגעוואונטשענע") די מיט ("ניטֿגינסטיקע,
שרואים  הבלתיֿברוכות התוצאות לכל גורמים ולבסוף שמאל, לצד - מהנוער יותר קצת המבוגרים
ורואים  ברדיו שומעים בעיתונים, שקוראים כפי בכלל, וגם לנוער, בנוגע האחרונות בשנים במיוחד
היפך  גורמים אלא עולםֿהבא, לעניני בנוגע רק לא עקלקלות, בדרכים שתועה הנוער אודות בטלוויזיא,

עולםֿהזה. לעניני בנוגע גם והשמחה האושר

את  בגאון  ונושאת עצמה את מגבילה ישראל ובת שאשה עלֿידיֿזה להיות צריכה בזה וההתחלה
שמתחילים  כך על הבט מבלי - זה וכל ישראל. עם אצל תמיד נהוג שהיה כפי היהדות, והנהגת "דגל"
כיון  חפשיות, ביתר להתנהג מותר ששם וחושבים ל"קאנטרי", נוסעים שבהם הקיץ, חום של ָהזמנים

וביתֿהכנסת. מהישיבה יותר רחוק שנמצאים

 ֿ הבלתי במאורעות להתחשב שלא זו, החלטה מקבלים לכל וכאשר דוגמא להראות ואדרבה, מבורכים,
ליישם  שיוכלו הקב"ה, של והעזר הסיוע ישנו אזי - בכלל ונשים הנוער הנהגת להיות צריכה כיצד העולם
חסֿושלום  יזיק לא שהדבר בלבד זו שלא ההבטחה וישנה שמשערים, ממה יותר בנקל בחיים זאת

כו'. אדרבה אלא בעולםֿהזה,

לועגים  שאינם בלבד זו שלא גויים, על ואפילו הלאֿדתית הסביבה על אפילו פועל זה הרי ולבסוף
ישכון" לבדד "עם שזהו בראותם כבוד, של רגש אצלם גם מעוררים אלא בתחילה), (כמו עם 11מזה ,

העמים  שכל ההבטחה ומתקיימת סיני, בהר שקיבל התורה ולפי המסורת לפי ומתנהג מתפעל, שאינו
התורה. נותן הקב"ה, עלֿידי שנבחר עם בתור ישראל לעם מתייחסים

ילדים  ובפרט המובנים, בכל בריא יהודי בית שיהיה הקב"ה של ברכותיו את ממשיך שזה - והעיקר
מהנכדים. גם - הזמן ובמשך ובנות, מבנים המובנים בכל נחת רוב ולרוות בנשמה, והן בגוף הן בריאים,

לקבל  שיכולים המקסימום את שיקבלו ילדיה של העתיד את להבטיח כדי בישראל אם תעשה לא ֵומה
לאחרי  עולםֿהבא, עם הקשורים בענינים והן עולםֿהזה, עם הקשורים בענינים הן הקב"ה, של מברכותיו

שנה. ועשרים מאה

.Ê:זה בדורנו ישראל לארץ הכניסה עם גם קשור זה וענין

ישראל. ארץ הקדושה, לארצנו כולנו את וינהיג משיח, יבוא שבמהרה מקוה מאיתנו אחד כל

בישראל, אשה כל של הנהגתה על הקדוש שמו את ו"יחתום" יכריז שהקב"ה צורך יש זה ובשביל
האמהות  הנהגת אופן ידיעת על המיוסדות ההוראות לפי מתנהגת שהיא בת, או אשה צעירה, או זקנה

ולאה. רחל רבקה שרה - ישראל עם את שיסדו הקדושות
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g"kyz'd ,xii` g"k ,xacna zyxt '` mei zgiy

במדבר  בספר המסופר עלֿדרך ישראל, לארץ להכנס מוכנים עומדים - הקב"ה של ה"חתימה" ולאחרי
והשלימה, האמיתית הגאולה תבוא שבמהרה עתה, וכמוֿכן מצרים; מארץ ישראל בני שיצאו לזמן בנוגע

ממש. בקרוב ישראל, ארץ הקודש, לארץ אותנו ויביא הגלות, מן אותנו שיוציא צדקנו, משיח עלֿידי

***

.Á וגם ברוחניות, - לכלֿלראש המובנים, בכל בריא קיץ לכן שיהיה ויצליח יברך השםֿיתברך
הנשמה. ובריאות הגוף בבריאות חיזוק יתוסף שעלֿידיֿזה ובאופן בגשמיות,

ובאופן  ובפנימיות, בשמחה התורה לקבלת הסמוכים) (בימים השבועות לחג ההכנה - בזה וההתחלה
החיים. כל את תחדור שהתורה

דוגמא  להראות והשליחות התפקיד את עצמן על לקבל - חב"ד ובנות נשי של המיוחד התפקיד וזהו
עד  והסבתא, האמא של המסורת את בגאון נושאת בישראל אשה כיצד ישראל, ובנות נשי לכל אישית
שילכו  בסביבתה, שנמצאים ישראל נשי שאר כל את אתה ולוקחת ומשפיעה ולאה, רחל רבקה לשרה
בגאון, ומצוות תורה שמקיים וגאה, כשר יהודי דור יעמידו יחד וכולן התורה, את לקבל יחד כולן

ממש. בקרוב הגאולה, אל צדקנו משיח  עם יחד כולן ילכו ואחרֿכך
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cw sc zeaezk(oey`x meil)

,dcin ely z` gwie xefgiyéãéc éì áäå Cãéc ìé÷L dì øîàå- §¨©¨¨¦¦¨§©¦¦¦
,jzaezkl zcareynd jlra dcy z` ilh ,yxeid dl xn`ie

,ily dcyd z` il ixifgdeàðéc éa ìò æòì é÷etàì éúàåe`eaie - §¨¥§©¥©©©¥¦¨
,ef dpnl` ly dzpwza epiir `ly oic zia lr frl `ivedl

.cqtd dl mxbp ok zngne

àùåðä êìò ïøãä

éðééã éðù ¯ øùò äùìù ÷øô

äðùî
lawl zraez ezy`e ,mid zpicnl jldy in oipra dpc dpynd
xi`yd `l ok`y raydl dkixv `id izn ,dlra iqkpn zepefn

:zepefn xear sqk dlra dlïBîãà ,íéìLeøéa eéä úBøéæb éðéic éðL§¥©¨¥§¥¨¦¨©¦©§
íéøác éðL øîBà ïðç .íBìLéáà ïa ïðçå,minkg el eced `l mday §¨¨¤£¦¨¨¨¥§¥§¨¦

eäòáL øîBà ïBîãà.minkg el eced `l mday ,mipicoicd ©§¥¦§¨
,`ed opg xn`y oey`xdúòáBz BzLàå ,íiä úðéãîì CìäL éî¦¤¨©¦§¦©©¨§¦§©©

úBðBæîsqk dlra dl xi`yd `l dzprhly meyn ,eiqkpn §
.zepefnl,øîBà ïðç̈¨¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dw sc zeaezk(ipy meil)

.fbd ziy`x z` jl `ia` ,oecl jil` `eal jixv ip`y ,ikxc ab`
äéì øîà,l`rnyi iaxàðéãì Cì àðìéñt,jze` oecl ip` leqt - ¨©¥§¦§¨¨§¦¨

okedéì áéúBà .dépéî ìéa÷ àìryil` xa l`rnyi iaxïðaøc àâeæ Ÿ©¦¦¥¦¥¨§©¨¨
,minkg icinlz bef -déì éðééã÷å.eze` mipc eide -ìéæà÷c éãäa §¨¨§¥¥©£¥§¨¨¦

éúàådid ,`ae jled ryil` xa l`rnyi iax didy ick jez - §¨¥
e ,mc` eze` ly ezekfa ayeg ealøîà,ealaéòa éà,df mc`ïéòè ¨©¦¨¥¨¦

éëäjk orhi -éëä ïéòè éòa éàå.øîàl`rnyi iaxíLôð çtéz ¨¦§¦¨¥¨¦¨¦¨©¦©©§¨
ãçBL éìa÷î ìLxyt` i`y itl ,zn` oic oecl zpn lr elit` ¤§©§¥©

ixdy ,oicd z` ehi `lyézìèð àlL ,éðà äîe,dne`n epnnås` ¨£¦¤Ÿ¨©§¦§
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יז g"kyz'd ,xii` g"k ,xacna zyxt '` mei zgiy

לבושים, של אחר סוג אלא שעברו, בדורות שלבשו לבושים אותם ללבוש ולא הצניעות, מיעוט של
שונים. הסברים זה על ומוצאים

ביחס  ובשלטון במספר במיעוט בגלות, נמצאות שהנכן שכיון וטוענים, בישראל, בת או לאשה באים
בהנהגה  להתנהג שברשותכן אמות בד' ותסתגרו תתבדלו לא אם מהֿבכך שמסביבכן, להאומות

מיוחדת?!

רק  אלא כשרה, שאינה אכילה או רחמנאֿליצלן, שבת חילול לא זה מיוחד; איסור זה על אין הרי
נמצאים, שבו מהעולם שונים להיות שאיֿאפשר וההסבר, התירוץ גם וישנו ובהנהגה. בלבוש קל שינוי

העולם. כל של ההנהגה אופן ונגד הזרם, נגד וללכת מלחמה לנהל ההכרח ומהו

הבלתיֿברוכות  הרוחות עם להתחשב צריכות ואינן להתיירא, מה להן אין - ההוראה באה זה ועל
את  וגם - הנוער את ומושכים החיצוני, בעולם שמנשבות ניטֿגעוואונטשענע") די מיט ("ניטֿגינסטיקע,
שרואים  הבלתיֿברוכות התוצאות לכל גורמים ולבסוף שמאל, לצד - מהנוער יותר קצת המבוגרים
ורואים  ברדיו שומעים בעיתונים, שקוראים כפי בכלל, וגם לנוער, בנוגע האחרונות בשנים במיוחד
היפך  גורמים אלא עולםֿהבא, לעניני בנוגע רק לא עקלקלות, בדרכים שתועה הנוער אודות בטלוויזיא,

עולםֿהזה. לעניני בנוגע גם והשמחה האושר

את  בגאון  ונושאת עצמה את מגבילה ישראל ובת שאשה עלֿידיֿזה להיות צריכה בזה וההתחלה
שמתחילים  כך על הבט מבלי - זה וכל ישראל. עם אצל תמיד נהוג שהיה כפי היהדות, והנהגת "דגל"
כיון  חפשיות, ביתר להתנהג מותר ששם וחושבים ל"קאנטרי", נוסעים שבהם הקיץ, חום של ָהזמנים

וביתֿהכנסת. מהישיבה יותר רחוק שנמצאים

 ֿ הבלתי במאורעות להתחשב שלא זו, החלטה מקבלים לכל וכאשר דוגמא להראות ואדרבה, מבורכים,
ליישם  שיוכלו הקב"ה, של והעזר הסיוע ישנו אזי - בכלל ונשים הנוער הנהגת להיות צריכה כיצד העולם
חסֿושלום  יזיק לא שהדבר בלבד זו שלא ההבטחה וישנה שמשערים, ממה יותר בנקל בחיים זאת

כו'. אדרבה אלא בעולםֿהזה,

לועגים  שאינם בלבד זו שלא גויים, על ואפילו הלאֿדתית הסביבה על אפילו פועל זה הרי ולבסוף
ישכון" לבדד "עם שזהו בראותם כבוד, של רגש אצלם גם מעוררים אלא בתחילה), (כמו עם 11מזה ,

העמים  שכל ההבטחה ומתקיימת סיני, בהר שקיבל התורה ולפי המסורת לפי ומתנהג מתפעל, שאינו
התורה. נותן הקב"ה, עלֿידי שנבחר עם בתור ישראל לעם מתייחסים

ילדים  ובפרט המובנים, בכל בריא יהודי בית שיהיה הקב"ה של ברכותיו את ממשיך שזה - והעיקר
מהנכדים. גם - הזמן ובמשך ובנות, מבנים המובנים בכל נחת רוב ולרוות בנשמה, והן בגוף הן בריאים,

לקבל  שיכולים המקסימום את שיקבלו ילדיה של העתיד את להבטיח כדי בישראל אם תעשה לא ֵומה
לאחרי  עולםֿהבא, עם הקשורים בענינים והן עולםֿהזה, עם הקשורים בענינים הן הקב"ה, של מברכותיו

שנה. ועשרים מאה

.Ê:זה בדורנו ישראל לארץ הכניסה עם גם קשור זה וענין

ישראל. ארץ הקדושה, לארצנו כולנו את וינהיג משיח, יבוא שבמהרה מקוה מאיתנו אחד כל

בישראל, אשה כל של הנהגתה על הקדוש שמו את ו"יחתום" יכריז שהקב"ה צורך יש זה ובשביל
האמהות  הנהגת אופן ידיעת על המיוסדות ההוראות לפי מתנהגת שהיא בת, או אשה צעירה, או זקנה

ולאה. רחל רבקה שרה - ישראל עם את שיסדו הקדושות
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ט.11) כג, בלק

g"kyz'd ,xii` g"k ,xacna zyxt '` mei zgiy

במדבר  בספר המסופר עלֿדרך ישראל, לארץ להכנס מוכנים עומדים - הקב"ה של ה"חתימה" ולאחרי
והשלימה, האמיתית הגאולה תבוא שבמהרה עתה, וכמוֿכן מצרים; מארץ ישראל בני שיצאו לזמן בנוגע

ממש. בקרוב ישראל, ארץ הקודש, לארץ אותנו ויביא הגלות, מן אותנו שיוציא צדקנו, משיח עלֿידי

***

.Á וגם ברוחניות, - לכלֿלראש המובנים, בכל בריא קיץ לכן שיהיה ויצליח יברך השםֿיתברך
הנשמה. ובריאות הגוף בבריאות חיזוק יתוסף שעלֿידיֿזה ובאופן בגשמיות,

ובאופן  ובפנימיות, בשמחה התורה לקבלת הסמוכים) (בימים השבועות לחג ההכנה - בזה וההתחלה
החיים. כל את תחדור שהתורה

דוגמא  להראות והשליחות התפקיד את עצמן על לקבל - חב"ד ובנות נשי של המיוחד התפקיד וזהו
עד  והסבתא, האמא של המסורת את בגאון נושאת בישראל אשה כיצד ישראל, ובנות נשי לכל אישית
שילכו  בסביבתה, שנמצאים ישראל נשי שאר כל את אתה ולוקחת ומשפיעה ולאה, רחל רבקה לשרה
בגאון, ומצוות תורה שמקיים וגאה, כשר יהודי דור יעמידו יחד וכולן התורה, את לקבל יחד כולן

ממש. בקרוב הגאולה, אל צדקנו משיח  עם יחד כולן ילכו ואחרֿכך
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cw sc zeaezk(oey`x meil)

,dcin ely z` gwie xefgiyéãéc éì áäå Cãéc ìé÷L dì øîàå- §¨©¨¨¦¦¨§©¦¦¦
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,ef dpnl` ly dzpwza epiir `ly oic zia lr frl `ivedl
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xi`yd `l ok`y raydl dkixv `id izn ,dlra iqkpn zepefn

:zepefn xear sqk dlra dlïBîãà ,íéìLeøéa eéä úBøéæb éðéic éðL§¥©¨¥§¥¨¦¨©¦©§
íéøác éðL øîBà ïðç .íBìLéáà ïa ïðçå,minkg el eced `l mday §¨¨¤£¦¨¨¨¥§¥§¨¦

eäòáL øîBà ïBîãà.minkg el eced `l mday ,mipicoicd ©§¥¦§¨
,`ed opg xn`y oey`xdúòáBz BzLàå ,íiä úðéãîì CìäL éî¦¤¨©¦§¦©©¨§¦§©©

úBðBæîsqk dlra dl xi`yd `l dzprhly meyn ,eiqkpn §
.zepefnl,øîBà ïðç̈¨¥

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

המשך ביאור למסכת כתובות ליום ראשון עמ' ב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dw sc zeaezk(ipy meil)

.fbd ziy`x z` jl `ia` ,oecl jil` `eal jixv ip`y ,ikxc ab`
äéì øîà,l`rnyi iaxàðéãì Cì àðìéñt,jze` oecl ip` leqt - ¨©¥§¦§¨¨§¦¨

okedéì áéúBà .dépéî ìéa÷ àìryil` xa l`rnyi iaxïðaøc àâeæ Ÿ©¦¦¥¦¥¨§©¨¨
,minkg icinlz bef -déì éðééã÷å.eze` mipc eide -ìéæà÷c éãäa §¨¨§¥¥©£¥§¨¨¦

éúàådid ,`ae jled ryil` xa l`rnyi iax didy ick jez - §¨¥
e ,mc` eze` ly ezekfa ayeg ealøîà,ealaéòa éà,df mc`ïéòè ¨©¦¨¥¨¦

éëäjk orhi -éëä ïéòè éòa éàå.øîàl`rnyi iaxíLôð çtéz ¨¦§¦¨¥¨¦¨¦¨©¦©©§¨
ãçBL éìa÷î ìLxyt` i`y itl ,zn` oic oecl zpn lr elit` ¤§©§¥©

ixdy ,oicd z` ehi `lyézìèð àlL ,éðà äîe,dne`n epnnås` ¨£¦¤Ÿ¨©§¦§
ézìèð élL ,ézìèð íà,epenn z` `le lhep iziid ily xnelk - ¦¨©§¦¤¦¨©§¦

ok it lr s`e ,odkl epzil aiig ixdyCkixd ,ezekfl izihp ¨
yãçBL éìa÷î,zn` oic oecl mivexy it lr j` ,ynnúçà ìò §©§¥©©©©

änëå änk.oicd z` ehiy ©¨§©¨
:cgey oipra sqep dyrn d`ian `xnbdàeää déì éúééà ,ïðò áø©¨¨©§¥¥©

éìéb éác éðcìéâc àzðk àøábmiphw mibc eae lq mc` el `iad ± ©§¨©§¨§¦§¨¥§¥¦¥
.mb`ay mipwd oia milcbddéì øîà,mc` eze`l opr axéàî ¨©¥©

ézãéáòC.o`k jiyrn dn -déì øîà,mc` eze`éì úéà àðéc- £¦§¥¨©¥¦¨¦¦
.ippeczy ick jil` iz`ae ,il yi oicdépéî ìéa÷ àìz` opr ax Ÿ©¦¦¥

,mibcd lqe,àðéãì Cì àðìéñt ,déì øîà.jnn eizlaiw `ly s`e ¨©¥§¦§¨¨§¦¨
,epecl dvex epi` opr axy mc` eze` d`xykdéì øîà,opr axl ¨©¥

àðéòa àì øîc àðécj` ,ipipeczy dvex ipi` -øî ìéa÷ì éìea÷± ¦¨§©Ÿ§¦¨©¥§©¦©
,mibcd lq z` ipnn lawíéøeka éáeø÷àî øî ïòðîì àìc`ly - §Ÿ¦§§©©¥©§¥¦¦

.mixekia z`ad zeevn ipnn rpnz
y zx`an `xnbdz`adk daeyg mkg cinlzl oexec z`ad

:mixekiaàéðúcweqta xn`p ,`ziixaa(an c 'a mikln)àa Léàå' §©§¨§¦¨
ìL ìòaîíéøBòN íçì íéøNò íéøeka íçì íéäìàä Léàì àáiå ,äL ¦©©¨¦¨©¨¥§¦¨¡Ÿ¦¤¤¦¦¤§¦¤¤§¦

'BðBì÷öa ìîøëå,dywe,äåä íéøeka ìëBà òLéìà éëådid `l ixde §©§¤§¦§§¦¡¦¨¥¦¦£¨
,cb hayn did ryil` ly eia`y ,minid ixaca epivn ixdy ,odk

àlàweqtd `a,Eì øîBìy,íëç ãéîìúì ïBøBc àéánä ìkdf ixd ¤¨©§¨©¥¦§©§¦¨¨
aygp,íéøeka áéø÷î eléàk'mixekia' `xew aezkdy `vnp §¦©§¦¦¦

,opr axl `ay mc`d orh okle .ryil`l `aedy oexec eze`l
.ef devna ezekfl ick ,oexecd z` lawl jixv opr axy

:dyrnd z`ada dkiynn `xnbddéì øîà,mc` eze`l opr ax ¨©¥
dligzny s`ìéa÷éàc ïðéòa àì éìea÷lawl izivx `l dligza ± ©¥Ÿ§¦¨§¦©¦

,jnnàðìéa÷î ,àîòè éì zøîàc àzLämrh il zxn`y eiykr - ©§¨§¨©§§¦©§¨§©¦§¨
.oexecd z` jnn law` ,df

ïîçð áøc dén÷ì déøcLoeciy ick ongp axl opr ax eze` gly - ©©¥§©¥§©©§¨
.eze`edéì çìL,ef oeyla ongp axl mixacd z` glye ±déðééãéð ¨©¥¦©§¥

àðéãì déì àðìéñt ïðò àðàc ,àøáb éàäì øî,df mc` eceak oeci - ©§©©§¨©£¨¨¨§¦§¨¥§¦¨
.eze` oecln leqt ,opr ax ,ip`e li`edøîà,ongp axéì çìLcî ¨©¦§¨©¦

éëäopr ax glyy jkn ±,jkàeä déáéø÷ dpéî òîLrnyn - ¨¦§©¦¨§¥¥
.epecln leqt jkle ,eaexw `edydén÷ éîúéc àðéc íéà÷ äåä- £¨¨¦¦¨§©§¥©¥

dry dze`a.minezi ly oic ongp ax iptl gpen didøîàax ¨©
,envrl ongp
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המשך ביאור למסכת כתובות ליום שני עמ' ב



יח

xacna zyxt zegiy ihewlg jxk

הקודש  ללשון מתורגם

.‡
"˘„Â˜‰ ˙‡ ÚÏ·Î ˙Â‡¯Ï Â‡Â·È ‡ÏÂ"

יבואו  "ולא המלים: את רש"י מצטט הפרשה בסוף
ומפרש  הקודש", את כבלע שלו",1לראות נרתק "לתוך :

אחרת  גירסא לפי לתוך 2או, הכלי את "כשמכניסין ,

שכלי  לכך, הוכחות מביא הוא מכן לאחר נרתקו".
ומסיים: ב', בסעיף כדלהלן לנרתיק, הוכנסו הקודש

כסויו". זהו שלו "ובלוע

להבין: וצריך

"כבלע  המלים את רק לכאורה, כאן, מפרש רש"י א)

"ולא  המלים את גם מצטט הוא ומדוע הקודש", את
עצמו: בפני ענין זהו כאשר במיוחד, לראות"? יבואו

את  "כבלע ובמלים הלויים, על מדובר אלו במלים
הכלים. על – הקודש"

את  "כבלע נקראת לנרתיקם המקדש כלי הכנסת ב)

בלועים  הקודש כלי נעשים ידיֿזה על כי הקודש"
זהו  שלו "ובלוע מסיים בעצמו שרש"י כפי ומכוסים,

תחילה  לומר רש"י צריך מדוע מובן: ואינו כסויו".
"ובלוע  להסביר מכן ולאחר שלו", נרתק "לתוך

בקצרה: לומר לכאורה, היה, יכול והרי שלו...",

אותו" כשמכסין – הקדש את ?3"כבלע

.·
"...Â˙Â‡ ÂÒÎÂ ...ÂÈÏÚ Â˘¯ÙÂ"

סיום  לפני שלו", נרתק "לתוך מפרש שרש"י לאחר

הקודש  שכלי לכך הוכחות מביא הוא עצמו, זה פירוש

שפירשתי  "כמו לנרתיק: זו:4הוכנסו בפרשה למעלה
פלוני". במכסה אותו וכסו פלוני בגד עליו ופרשו

מובן  אינו בזה :5גם

במכסה", אותו ו"וכסו בגד", "ופרשו המלים
לשון  בהבדלי הקודמים, בפסוקים במפורש מופיעות
הארון, (לגבי הקודש מכלי אחד כל אצל מסויימים,

הקטורת  כלי הזהב, מזבח המנורה, ומזבח השולחן,
שפירשתי  "כמו רש"י כך על אומר וכיצד הנחושת),

כן 6למעלה..." לפני ביארתי (רש"י) שאני כפי ,7?

שפירשתי  "כמו אומר אכן רש"י אם שני: מצד
לשון  את מצטט הוא מדוע זו", בפרשה למעלה
במכסה  אותו וכסו פלוני בגד עליו "ופרשו הפסוקים:

פלוני"?

.‚
"Â˘¯ÙÂ" Ì‚Â "ÂÒÎÂ" Ì‚ Y "ÚÏ·Î"

רש"י  מציין במכסה...", אותו ל"וכסו שבנוסף מזה
זהו  שלו ש"ובלוע למרות פלוני", בגד עליו "ופרשו גם
רק  הכוונה אין הקודש" את שב"כבלע מוכח, כסויו",
של  לענין גם אלא במכסה", אותו "וכסו של לענין

בגד" עליו את 8"ופרשו כיסו שפרשו, הבגדים גם כי ,
הקודש  .9כלי

פירושו  את רש"י פותח מדוע ליישב ניתן בכך
"כמו  ומבהיר ממשיך ומיד שלו", נרתק "לתוך במלים

שפירשתי...":

אין  כלי, על בגד שפורשים עליו", "ופרשו כאשר
היה  ניתן לפיכך צדדיו. מכל כלל, בדרך מתכסה, הכלי
את  כבלע לראות יבואו "ולא שבמלים לחשוב,
רק  כי במכסה", אותו ל"וכסו רק היא הכוונה הקודש"

הצדדים  מכל הקודש כלי את כיסה אשר 10ה"מכסה"
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א.1) נד, ביומא וכ"ה
כאן.2) שברמב"ן רש"י" "לשון
רש"י 3) של שפירושו כאן, רמב"ן (ראה כאן אונקלוס וכבתרגום

מכסון. כד אונקלוס"): של דעתו "הוא
וגם 4) שלפנינו , הדפוסים בכל אבל שמפורש". "כמו ראשון: בדפוס

.6 הערה ג"כ וראה שפירשתי". "כמו שברמב"ן: רש"י" "בלשון
"לתוך5) רק כותב פירושו בתחלת מובן: אינו שלו"wzxpוגם

המכסה, גם מזכיר ואינו ,[13 הערה להלן ראה – ה"בגד" [שהוא
"לתוך על בההוכחה אותוwzxpואילו "וכסו גם כותב dqknaשלו"

פלוני"?
הוא 6) למעלה" "שפירשתי מה אשר מדגיש מה בשביל וגם:

"ef dyxta?"

מובן:7) אינו שמפורש", "כמו ראשון שבדפוס הגירסא לפי וגם
שזה מעצמו,yxetnמכיון זאת יודע התלמיד הרי זו, ובפרשה – למעלה

כו'"? שמפורש "כמו לכתוב רש"י הוזקק ולמה
"כבלע 8) ולא – כסויו" זהו שלו "ובלוע רש"י לשון שמפשטות ואף

שכוונתו  משמע – יבואו) ולא ד"ה שם ביומא (כבפירושו כסוי" לשון
הוא שלו שבלוע להדגיש גם wxבזה כאן רש"י מדכתב מ"מ, – כסויו

לקמן  וראה גו'". ל"כבלע שייך זה שגם עכצ"ל פלוני", בגד עליו "ופרשו
יא. וסעיף ז סעיף

א.9) לט, פקודי יט. לה, ויקהל ברש"י כמפורש
יו"ד)*.10) ד, כאן (פרש"י מרצוף" "כמין שהי' מכיון

כו, (תרומה נאמר שהרי הוכחה, אין עצמו "מכסה" מהלשון אבל
יב. לה, ויקהל רש"י וראה מלמעלה". גו' "מכסה יד)

dyxta mixn`pd ygz xer ieqk x`y la`" ,(jez el 'idy n"y "dqkn l`" 'ia aizkcnc) sevxn oirk 'id dxepnc dqknd wxy ,(cecl likyna d"ke) f"r yeala (*
."mdilr dyext dtn oink `l` eid `l

xacna zyxt zegiyÎihewl

הצדדים, מכל כיסוי – "כבלע" של למשמעות מתאים
אומר  זו, טעות לשלול וכדי בגד". עליו "ופרשו ולא

כיון  למעלה": שפירשתי כמו שלו נרתק "לתוך רש"י

כן  לפני רש"י שמסביר כפי כנרתיק, היו הבגדים 11שגם

למעלה" וכלי 12("פירשתי כלי כל "יכניסו (

בתוכו 13לנרתקו  שנמצא מה על מכסה נרתיק והרי ,"...
את  "כבלע של שהמשמעות יוצא, – הצדדים מכל

פלוני". בגד עליו "ופרשו את גם כוללת הקודש"

מובן: אינו עדיין אך

את  כבלע לראות יבואו "ולא במלים הקושי מהו א)

היא  הכוונה שב"כבלע" מסבירים היינו אילו הקודש",
זה  קושי להבהיר כדי אשר במכסה", אותו ל "וכסו רק

שבכך  ולהדגיש שלו", נרתק "לתוך לומר רש"י צריך

"ופרשו  של הענין גם עליו..."?נכלל

לגבי  הנאמר בגד", עליו "ופרשו ידי שעל כיון ב)

הצדדים, מכל התכסו כבר הם הקודש, מכלי אחד כל
המלים  שמשמעות ההיפך: להיות לכאורה, צריך,

רק  אלא אותו...", "וכסו איננה הקודש" את "כבלע
כלי  רוב מתכסים כבר ועלֿידיֿזה עליו...", "ופרשו

שוב 14הקודש  אך "וכסו...". לפני אף בשלימות,

"וכסו  גם מציין שרש"י כיון דלעיל: ההכרח מתעורר
הקודש". את ב"כבלע נכלל זה ענין גם הרי במכסה",

רש"י  לומד זו 15ומנין ?16הוכחה

.„
È"˘¯ È¯·„ ÏÚ ˙ÂÙÒÂ ˙ÂÏ‡˘

יש  בכללותו, רש"י פירוש על אלו לשאלות בנוסף

להבין:

פורשים  היו הקודש כלי של ככולם רובם על א)

עור  בכיסוי אותם מכסים מכן ולאחר בגד, תחילה
הקודש  כלי בין ראשון המוזכר הארון, לגבי אך תחש.

ב"כסוי  אותו כיסו בתחילה הפוך: הסדר היה בפרשה,

תחש" תכלת 17עור כליל בגד "ופרשו – כך אחר ורק ,
לכאורה,18מלמעלה" רש"י, גם היה צריך זה לפי .

כך) (ואחר פלוני במכסה אותו "וכסו תחילה לציין
בארון, שהיה לסדר בהתאם פלוני", בגד עליו ופרשו

המובא  בסדר ולא – הפרשה בתחילת המוזכר

בפירושו?

אותו  וכסו פלוני בגד עליו "ופרשו אומר: רש"י ב)

את  מציין הוא מדוע מובן ולכאורה, פלוני". במכסה
מאריגים  בגדים היו כי הבגד, לגבי "פלוני" הביטוי

מובן  לא אך ומארגמן. שני מתולעת מתכלת, שונים:

הכיסוי  היה הכלים בכל הרי פלוני": "במכסה הביטוי
הפסוק  בלשון לומר היה צריך ורש"י תחש", מ"עור

תחש"? עור "במכסה

הארון  שלגבי כיון לתרץ: לכאורה, היה, אפשר

ארון 19נאמר  את בה וכסו המסך פרוכת את "והורידו
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ה.11) ד,
"בפרשה12) נקבים efומדייק "עשויים כותב תשא בפרשת כי – "

.(16 הערה להלן (ראה נקבים"
עור 13) להכסוי היא ב"נרתקו" רש"י שכוונת לומר שאין ופשוט

כמין הי' הכיסוי (א) כי – תחש sevxnתחש עור הכסוי (ב) כנרתק. ולא
כדלקמן  (ודלא שווים היו שלא נפרש באם (וגם בשווה הכלים בכל הי'

אינו שביניהם ההבדל הרי – הנ"ל) "yxetnסעיף ומדכתב lkבפרשה),
לנרתקו וכלי ממ"ש yxetndכלי (אבל להבגדים. שכוונתו מוכח כו'", לו

אותו "מכסין שם ליומא בפירושו בפרשה odiwzxpaרש"י שכתוב כמו
אותו ולקחוdqknaוכסו תחש כולל cbaעור שנרתק משמע וכסו" תכלת

הרי  בש"ס שפרש"י פעמים כמה מדובר כבר אבל – ובגד) (מכסה שניהם
הלימוד לאופן שייך הוא q"ydגם c"r עשר ולבן וכו') ההלכה (דרך

עה"ת). בפירושו משא"כ – שנה עשרה וחמש
"וכסו".14) לאחרי הי' בגד" ש"ופרשו הארון, לבד
וכלי15) כלי כל "יכניסו כותב ה) (ד, שלעיל (ewzxplובפרט, "epi`e

.29 הערה להלן וראה אותו"). "וכסו מזכיר
ועפ"ז 16) נקבים". נקבים עשויים "שהיו.. יו"ד) (לא, תשא בפרש"י

– כנרתק שהיו אף – הבגדים ע"י שלכן לכאורה, rlapי"ל `l.הקדש
מב  מדוע לדוכתא, קושיא הדרא עפ"ז כו'אבל "לנרתקו כאן רש"י יא

בגד". ופרשו
(17– המסך בפרוכת לפנ"ז אותו שכיסו מה ל"וכסו `epiאבל שייך

.21 הערה גם וראה בפנים. כדלקמן כאן, דפרש"י במכסה" אותו
ו.18) ד,

מלמעלה  תכלת כליל בגד "ופרשו אומרים"): (מ"יש כאן ברמב"ן
jqnd zkextl שמפרש מוכח עה"פ, מאומה פירש לא שרש"י ממה אבל ."

ומאוחר"eheytkהכתוב מוקדם "אין – דרמב"ן זה פירוש שע"פ (ובפרט,
cg` weqta הראשון וכפירוש ,(13 הערה 119 ע' ח"ז לקו"ש ראה – !*

כאן. ובחיי בילקו"ש גם וכ"ה שברמב"ן.
הֿו.19) ד,

lkay c"prtlp okle .miptake ,i"yx oeyl (zehyt) jtid ± (relad xack ,miccvd lkn ieqik lr dxeny) "rlak"l jiiy epi` (milkd x`yc) "dqkna eqke" ,f"tl la`
i"r) aezkd dliby ixg`l la` ,(dxrdd mipta onwlcke) dfl gxkd oi` my ik ± sevxn oink eidy f"ptly miieqikda yxtn epi` i"yxy dfe sevxn oirk 'id milkd

.(g sirq onwl d`xe) ipydl cg` ieqik oia wlgl `xaq oi` ik ± miieqikd lka mb 'id oky giken f"d ,sevxn oink 'idy dxepnd ieqk iab ("l`" zaiz ztqed
.14 dxrd my y"ewl d`xe .(i"yxc) hytd jxc f"i` la` ."'ek eyxt xake" :o`k r"a`xa (*
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הקודש  ללשון מתורגם

.‡
"˘„Â˜‰ ˙‡ ÚÏ·Î ˙Â‡¯Ï Â‡Â·È ‡ÏÂ"

יבואו  "ולא המלים: את רש"י מצטט הפרשה בסוף
ומפרש  הקודש", את כבלע שלו",1לראות נרתק "לתוך :

אחרת  גירסא לפי לתוך 2או, הכלי את "כשמכניסין ,

שכלי  לכך, הוכחות מביא הוא מכן לאחר נרתקו".
ומסיים: ב', בסעיף כדלהלן לנרתיק, הוכנסו הקודש

כסויו". זהו שלו "ובלוע

להבין: וצריך

"כבלע  המלים את רק לכאורה, כאן, מפרש רש"י א)

"ולא  המלים את גם מצטט הוא ומדוע הקודש", את
עצמו: בפני ענין זהו כאשר במיוחד, לראות"? יבואו

את  "כבלע ובמלים הלויים, על מדובר אלו במלים
הכלים. על – הקודש"

את  "כבלע נקראת לנרתיקם המקדש כלי הכנסת ב)

בלועים  הקודש כלי נעשים ידיֿזה על כי הקודש"
זהו  שלו "ובלוע מסיים בעצמו שרש"י כפי ומכוסים,

תחילה  לומר רש"י צריך מדוע מובן: ואינו כסויו".
"ובלוע  להסביר מכן ולאחר שלו", נרתק "לתוך

בקצרה: לומר לכאורה, היה, יכול והרי שלו...",

אותו" כשמכסין – הקדש את ?3"כבלע

.·
"...Â˙Â‡ ÂÒÎÂ ...ÂÈÏÚ Â˘¯ÙÂ"

סיום  לפני שלו", נרתק "לתוך מפרש שרש"י לאחר

הקודש  שכלי לכך הוכחות מביא הוא עצמו, זה פירוש

שפירשתי  "כמו לנרתיק: זו:4הוכנסו בפרשה למעלה
פלוני". במכסה אותו וכסו פלוני בגד עליו ופרשו

מובן  אינו בזה :5גם

במכסה", אותו ו"וכסו בגד", "ופרשו המלים
לשון  בהבדלי הקודמים, בפסוקים במפורש מופיעות
הארון, (לגבי הקודש מכלי אחד כל אצל מסויימים,

הקטורת  כלי הזהב, מזבח המנורה, ומזבח השולחן,
שפירשתי  "כמו רש"י כך על אומר וכיצד הנחושת),

כן 6למעלה..." לפני ביארתי (רש"י) שאני כפי ,7?

שפירשתי  "כמו אומר אכן רש"י אם שני: מצד
לשון  את מצטט הוא מדוע זו", בפרשה למעלה
במכסה  אותו וכסו פלוני בגד עליו "ופרשו הפסוקים:

פלוני"?

.‚
"Â˘¯ÙÂ" Ì‚Â "ÂÒÎÂ" Ì‚ Y "ÚÏ·Î"

רש"י  מציין במכסה...", אותו ל"וכסו שבנוסף מזה
זהו  שלו ש"ובלוע למרות פלוני", בגד עליו "ופרשו גם
רק  הכוונה אין הקודש" את שב"כבלע מוכח, כסויו",
של  לענין גם אלא במכסה", אותו "וכסו של לענין

בגד" עליו את 8"ופרשו כיסו שפרשו, הבגדים גם כי ,
הקודש  .9כלי

פירושו  את רש"י פותח מדוע ליישב ניתן בכך
"כמו  ומבהיר ממשיך ומיד שלו", נרתק "לתוך במלים

שפירשתי...":

אין  כלי, על בגד שפורשים עליו", "ופרשו כאשר
היה  ניתן לפיכך צדדיו. מכל כלל, בדרך מתכסה, הכלי
את  כבלע לראות יבואו "ולא שבמלים לחשוב,
רק  כי במכסה", אותו ל"וכסו רק היא הכוונה הקודש"

הצדדים  מכל הקודש כלי את כיסה אשר 10ה"מכסה"
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א.1) נד, ביומא וכ"ה
כאן.2) שברמב"ן רש"י" "לשון
רש"י 3) של שפירושו כאן, רמב"ן (ראה כאן אונקלוס וכבתרגום

מכסון. כד אונקלוס"): של דעתו "הוא
וגם 4) שלפנינו , הדפוסים בכל אבל שמפורש". "כמו ראשון: בדפוס

.6 הערה ג"כ וראה שפירשתי". "כמו שברמב"ן: רש"י" "בלשון
"לתוך5) רק כותב פירושו בתחלת מובן: אינו שלו"wzxpוגם

המכסה, גם מזכיר ואינו ,[13 הערה להלן ראה – ה"בגד" [שהוא
"לתוך על בההוכחה אותוwzxpואילו "וכסו גם כותב dqknaשלו"

פלוני"?
הוא 6) למעלה" "שפירשתי מה אשר מדגיש מה בשביל וגם:

"ef dyxta?"

מובן:7) אינו שמפורש", "כמו ראשון שבדפוס הגירסא לפי וגם
שזה מעצמו,yxetnמכיון זאת יודע התלמיד הרי זו, ובפרשה – למעלה

כו'"? שמפורש "כמו לכתוב רש"י הוזקק ולמה
"כבלע 8) ולא – כסויו" זהו שלו "ובלוע רש"י לשון שמפשטות ואף

שכוונתו  משמע – יבואו) ולא ד"ה שם ביומא (כבפירושו כסוי" לשון
הוא שלו שבלוע להדגיש גם wxבזה כאן רש"י מדכתב מ"מ, – כסויו

לקמן  וראה גו'". ל"כבלע שייך זה שגם עכצ"ל פלוני", בגד עליו "ופרשו
יא. וסעיף ז סעיף

א.9) לט, פקודי יט. לה, ויקהל ברש"י כמפורש
יו"ד)*.10) ד, כאן (פרש"י מרצוף" "כמין שהי' מכיון

כו, (תרומה נאמר שהרי הוכחה, אין עצמו "מכסה" מהלשון אבל
יב. לה, ויקהל רש"י וראה מלמעלה". גו' "מכסה יד)

dyxta mixn`pd ygz xer ieqk x`y la`" ,(jez el 'idy n"y "dqkn l`" 'ia aizkcnc) sevxn oirk 'id dxepnc dqknd wxy ,(cecl likyna d"ke) f"r yeala (*
."mdilr dyext dtn oink `l` eid `l

xacna zyxt zegiyÎihewl

הצדדים, מכל כיסוי – "כבלע" של למשמעות מתאים
אומר  זו, טעות לשלול וכדי בגד". עליו "ופרשו ולא

כיון  למעלה": שפירשתי כמו שלו נרתק "לתוך רש"י

כן  לפני רש"י שמסביר כפי כנרתיק, היו הבגדים 11שגם

למעלה" וכלי 12("פירשתי כלי כל "יכניסו (

בתוכו 13לנרתקו  שנמצא מה על מכסה נרתיק והרי ,"...
את  "כבלע של שהמשמעות יוצא, – הצדדים מכל

פלוני". בגד עליו "ופרשו את גם כוללת הקודש"

מובן: אינו עדיין אך

את  כבלע לראות יבואו "ולא במלים הקושי מהו א)

היא  הכוונה שב"כבלע" מסבירים היינו אילו הקודש",
זה  קושי להבהיר כדי אשר במכסה", אותו ל "וכסו רק

שבכך  ולהדגיש שלו", נרתק "לתוך לומר רש"י צריך

"ופרשו  של הענין גם עליו..."?נכלל

לגבי  הנאמר בגד", עליו "ופרשו ידי שעל כיון ב)

הצדדים, מכל התכסו כבר הם הקודש, מכלי אחד כל
המלים  שמשמעות ההיפך: להיות לכאורה, צריך,

רק  אלא אותו...", "וכסו איננה הקודש" את "כבלע
כלי  רוב מתכסים כבר ועלֿידיֿזה עליו...", "ופרשו

שוב 14הקודש  אך "וכסו...". לפני אף בשלימות,

"וכסו  גם מציין שרש"י כיון דלעיל: ההכרח מתעורר
הקודש". את ב"כבלע נכלל זה ענין גם הרי במכסה",

רש"י  לומד זו 15ומנין ?16הוכחה

.„
È"˘¯ È¯·„ ÏÚ ˙ÂÙÒÂ ˙ÂÏ‡˘

יש  בכללותו, רש"י פירוש על אלו לשאלות בנוסף

להבין:

פורשים  היו הקודש כלי של ככולם רובם על א)

עור  בכיסוי אותם מכסים מכן ולאחר בגד, תחילה
הקודש  כלי בין ראשון המוזכר הארון, לגבי אך תחש.

ב"כסוי  אותו כיסו בתחילה הפוך: הסדר היה בפרשה,

תחש" תכלת 17עור כליל בגד "ופרשו – כך אחר ורק ,
לכאורה,18מלמעלה" רש"י, גם היה צריך זה לפי .

כך) (ואחר פלוני במכסה אותו "וכסו תחילה לציין
בארון, שהיה לסדר בהתאם פלוני", בגד עליו ופרשו

המובא  בסדר ולא – הפרשה בתחילת המוזכר

בפירושו?

אותו  וכסו פלוני בגד עליו "ופרשו אומר: רש"י ב)

את  מציין הוא מדוע מובן ולכאורה, פלוני". במכסה
מאריגים  בגדים היו כי הבגד, לגבי "פלוני" הביטוי

מובן  לא אך ומארגמן. שני מתולעת מתכלת, שונים:

הכיסוי  היה הכלים בכל הרי פלוני": "במכסה הביטוי
הפסוק  בלשון לומר היה צריך ורש"י תחש", מ"עור

תחש"? עור "במכסה

הארון  שלגבי כיון לתרץ: לכאורה, היה, אפשר

ארון 19נאמר  את בה וכסו המסך פרוכת את "והורידו
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ה.11) ד,
"בפרשה12) נקבים efומדייק "עשויים כותב תשא בפרשת כי – "

.(16 הערה להלן (ראה נקבים"
עור 13) להכסוי היא ב"נרתקו" רש"י שכוונת לומר שאין ופשוט

כמין הי' הכיסוי (א) כי – תחש sevxnתחש עור הכסוי (ב) כנרתק. ולא
כדלקמן  (ודלא שווים היו שלא נפרש באם (וגם בשווה הכלים בכל הי'

אינו שביניהם ההבדל הרי – הנ"ל) "yxetnסעיף ומדכתב lkבפרשה),
לנרתקו וכלי ממ"ש yxetndכלי (אבל להבגדים. שכוונתו מוכח כו'", לו

אותו "מכסין שם ליומא בפירושו בפרשה odiwzxpaרש"י שכתוב כמו
אותו ולקחוdqknaוכסו תחש כולל cbaעור שנרתק משמע וכסו" תכלת

הרי  בש"ס שפרש"י פעמים כמה מדובר כבר אבל – ובגד) (מכסה שניהם
הלימוד לאופן שייך הוא q"ydגם c"r עשר ולבן וכו') ההלכה (דרך

עה"ת). בפירושו משא"כ – שנה עשרה וחמש
"וכסו".14) לאחרי הי' בגד" ש"ופרשו הארון, לבד
וכלי15) כלי כל "יכניסו כותב ה) (ד, שלעיל (ewzxplובפרט, "epi`e

.29 הערה להלן וראה אותו"). "וכסו מזכיר
ועפ"ז 16) נקבים". נקבים עשויים "שהיו.. יו"ד) (לא, תשא בפרש"י

– כנרתק שהיו אף – הבגדים ע"י שלכן לכאורה, rlapי"ל `l.הקדש
מב  מדוע לדוכתא, קושיא הדרא עפ"ז כו'אבל "לנרתקו כאן רש"י יא

בגד". ופרשו
(17– המסך בפרוכת לפנ"ז אותו שכיסו מה ל"וכסו `epiאבל שייך

.21 הערה גם וראה בפנים. כדלקמן כאן, דפרש"י במכסה" אותו
ו.18) ד,

מלמעלה  תכלת כליל בגד "ופרשו אומרים"): (מ"יש כאן ברמב"ן
jqnd zkextl שמפרש מוכח עה"פ, מאומה פירש לא שרש"י ממה אבל ."

ומאוחר"eheytkהכתוב מוקדם "אין – דרמב"ן זה פירוש שע"פ (ובפרט,
cg` weqta הראשון וכפירוש ,(13 הערה 119 ע' ח"ז לקו"ש ראה – !*

כאן. ובחיי בילקו"ש גם וכ"ה שברמב"ן.
הֿו.19) ד,

lkay c"prtlp okle .miptake ,i"yx oeyl (zehyt) jtid ± (relad xack ,miccvd lkn ieqik lr dxeny) "rlak"l jiiy epi` (milkd x`yc) "dqkna eqke" ,f"tl la`
i"r) aezkd dliby ixg`l la` ,(dxrdd mipta onwlcke) dfl gxkd oi` my ik ± sevxn oink eidy f"ptly miieqikda yxtn epi` i"yxy dfe sevxn oirk 'id milkd

.(g sirq onwl d`xe) ipydl cg` ieqik oia wlgl `xaq oi` ik ± miieqikd lka mb 'id oky giken f"d ,sevxn oink 'idy dxepnd ieqk iab ("l`" zaiz ztqed
.14 dxrd my y"ewl d`xe .(i"yxc) hytd jxc f"i` la` ."'ek eyxt xake" :o`k r"a`xa (*
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ל"כסוי  שבנוסף – תחש" עור כסוי עליו ונתנו העדות
לכן  – המסך" ב"פרוכת גם אותו כיסו תחש" עור
גם  לכלול כדי פלוני", "במכסה במלים רש"י מתבטא

המסך  "פרוכת ".את

אפשר  אי המסך בפרוכת כך: זאת ליישב קשה אך
שכדי  ברור, כי צדדיו. מכל הארון את לכסות היה
כולל  צדדיו, מכל הכלי את יכסו המכסה או שהבגד
ידי  על רק הדבר אפשרי הבדים, היו שבו החלק את
יישארו  שבהם ובמכסה, בבגד חריצים או נקבים הכנת
המסך" ש"פרוכת כיון אך לכיסוי. מחוץ הבדים
ורק  הקדשים, קדש לבין הקודש בין כפרוכת שימשה
אפשר  שאי מובן, הארון, את בה כיסו המסעות בזמן

נקבים  בה לנקוב יכולה 20היה היתה לא היא ולכן ,
הבדים  הוכנסו שבו הארון חלק את גם .21לכסות

"מכסה  שבביטוי הדעת, על מתקבל אין כך, ואם
את  ל"כבלע בקשר רש"י משתמש שבו פלוני",
כדלעיל  הצדדים, מכל כיסוי המראה ביטוי הקודש",

המסך" ל"פרוכת יתכוון הוא ג', .22בסעיף

.‰
"‰ÚÈÏ·"Â "ÈÂÒÈÎ"

הוא: לעיל האמור לכל ההסבר

"בלוע" שבביטוי מוצאים, אין בתורה אחר במקום
זאת, מוצאים שאין בלבד זו ולא לכיסוי, היא הכוונה
הקודש  כלי שכיסוי לומר, הדעת על מתקבל אין אלא,
היא, המשמעות "בליעה" במונח כי "בלוע". ייקרא
נבלע. הוא שבו הדבר כלפי מתבטל הבלוע שהדבר

קודמת  בפרשה רש"י –23כדברי השבע כל "ונשכח
משהו, מכסים כאשר ואילו הבליעה". פתרון הוא

תוקפו  במלוא נשאר הוא אך נראה, איננו הדבר אמנם,

ומתבטל  טפל נעשה הכיסוי ואדרבה: ובשלימותו,
המכוסה  הדבר .24כלפי

להסביר, היה ניתן רש"י, פירוש ללא ולכן,
בפירוק  היא: הקודש" את "כבלע של שהמשמעות

פרוכת  את "והורידו כאשר כלומר, ה"קודש".

"בלוע"25המסך..." שהביטוי בכך מובן היה זה פירוש .
"בלע  כגון המשכן, פירוק לגבי נוספים בפסוקים מופיע

חמל" ולא המקדש.26ה' הריסת לגבי ,

יבואו  "ולא המלים את גם רש"י מצטט לכן

הקודש" את שב"כבלע ההכרח, נובע מהן כי לראות",

לפירוקו.ה  ולא הקודש, של לכיסוי היא כוונה

קהת  לבני שאסור התורה, אזהרת היתה אילו

אפשר  הקודש", את "כבלע כאשר במשכן להימצא
אך  הקודש. פירוק לזמן היא שהכוונה להסביר היה

חלה  זו ואזהרה לראות", יבואו "ולא שנאמר כיון
את  כיסו לא עוד כל הקודש, פירוק לאחר גם עליהם

בפרשה  כן לפני כנאמר ראיה, מפני לשומרם הכלים

קהת  בני יבואו כן ואחרי לכסות... ובניו אהרן "וכלה
היא 27לשאת" הכוונה שב"כבלע" להסביר אפשר אי ,

את  "כבלע לאחר שמיד מכך, נובע היה אז כי לפירוק,

מותר  הפירוק, אחרי ה"קודש" כיסוי לפני אף הקודש",
יבואו  ל"ולא סתירה המהווה דבר – שם להיות להם

זהו 28לראות" שלו "ובלוע רש"י מסביר לפיכך .
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שם.20) יומא ראה
"וכסו 21) הפסוקים את מביא שם, ליומא שבפרש"י מה יובן ועפ"ז

גבי  (שנאמרו גו'" וכסו תכלת בגד "ולקחו תחש"; עור במכסה אותו
ארון גבי שנאמרו הפסוקים את מביא ואינו ומנורה), [ובפרט f"ptlyשלחן

את מפרקין "שהיו לפנ"ז: שם שם oex`dשבפרש"י רש"י כי – והמזבח"]
גופא, שלחן גבי (שלכן "וכסו" בהם שנאמר הראשונים פסוקים ב' מביא
דארון, הפסוקים מביא אינו ולכן שני), תולעת ובגד תכלת בגד מביא אינו

תכלת כליל ובגד תחש עור בכסוי "l`כי (ומהלשון "וכסו" ieqkנאמר
שייך  אינו – המסך פרוכת גבי שנאמר ו"כסו" כ"כ), ראי' אין תחש", עור

כבפנים. הקודש", את ל"כבלע
הקדשים"22) "קדש מכלל היא עצמה שהפרוכת מכיון לזה: ונוסף

של  ה"בלוע" גם כולל הקודש" את ש"כבלע מובן הרי ד), ד, (רש"י
zkextddnvr.

מובן זה פי [נוסף zehytaועל כי – הארון על כיסויים ג' שהיו מה
בשביל  כבפנים] צדדיו, מכל הארון את כיסתה לא שהפרוכת מה על

כיסויים. ב' הוצרכו עצמה הפרוכת

ל.23) מא, מקץ
שבת):24) מהל' ספי"ח ברמב"ם (הובא סע"ב צג, שבת משנה ראה

בהכלי). מכוסה כשהאוכל גם הוא זה שדין (ופשוט לו" טפלה "שהכלי
כאן).25) רשב"ם (וראה כאן ובחיי כבראב"ע

פירוק על קאי הקודש" את ש"כבלע לומר אין המשכן,lkאבל
אותו "יורידו ז) א, (במדבר נאמר לומר miieldשהרי שאין [ופשוט "

יז) י, בהעלותך (פרש"י מררי ובני גרשון בני ע"י הי' המשכן שהורדת
שהרי – קהת בני על רק הוא לראות" יבואו "ולא iil`והציווי itlk,[*

הי' המשכן הכלים.ixg`lוהורדת כיסוי
דוגמאות 26) – כאן (וברשב"ם כאן. ברמב"ן הובא – ב ב, איכה

פסוקים). מעוד לזה
הבאה).27) כבהערה כ"כ, הוכחה מזה אין (אבל טו. ד,
נאמר28) שכבר גו'f"ptlואף okגו'zeqkl"וכלה ixg`e"'גו יבואו

פירוק  פירושו אין הקודש" את ש"כבלע להוכיח רש"י הוזקק בכ"ז –
יבואו "ולא שכוונת ze`xlממ"ש י"ל גו'", יבואו כן "ואחרי במ"ש כי – "

לא אשר קהת. בני עבודת את לפרש רק היא לשאת ekxhvpהכתוב לבוא

epekn lr xak 'idyk okynl eqpkpy mnvr zdw ipan mb 'i`x oi` okly) .mzcear 'id dfy oeikn ± ixxn ipae oeyxb ipan 'i`x oi`y ,(wgeca) xnel yiy s` (*
.((`k ,i jzelrda i"yxt) milkd ea qipkdl

xacna zyxt zegiyÎihewl

לגבי  גם נאמרת לראות" יבואו "ולא שהאזהרה כסויו",
אחרי  מכן, לאחר ורק ה"קודש", את כיסו שבו הזמן
קהת  לבני היה מותר – לכסות..." ובניו אהרן "וכלה

שם. להימצא

.Â
‰ÒÎÓ· ÈÂÒÈÎ‰ ˙‡ Ì‚ ˙Â‡¯Ï ¯ÂÒ‡

הסבר: נדרש עדיין אך

היה  אילו "כבלע"? במילה בכלל, צורך, יש מדוע
המילה  ללא הקודש", את לראות יבואו "ולא רק נאמר
כיצד  לראות קהת לבני שאסור ברור היה כבר "כבלע",
על  שבהבטה ייתכן לא שהרי הקודש, את מכסים
מהו, עצמו. הקודש ייראה לא הקודש כיסוי פעולת

"כבלע"? במילה החידוש אפוא,

שלו  "ובלוע רש"י אומר זה, קושי גם ליישב כדי
נעשית  הקודש" את "כבלע שהפעולה כסויו", זהו
לאחר  פלוני" במכסה אותו "וכסו ידי על מושלמת

פלוני": בגד עליו ש"ופרשו

הקודש", את לראות יבואו "ולא רק נאמר היה אילו
הקודש  כלי הכנסת לאחר שמיד מכך, יוצא היה
אין  כבר התחש, בעור כיסויים לפני אף לנרתיקם,
בהימצאם  כי לראות", יבואו "ולא הציווי על עוברים
אפשר  ואי צדדיהם, מכל הכלים מכוסים בנרתיקם

לראותם.

את  כבלע לראות יבואו "ולא התורה מדגישה לכן
הקודש  כלי כיסוי את גם לראות שאסור הקודש",

בנרתיקם  הימצאותם לאחר אף פלוני, .29במכסה

.Ê
"ÚÂÏ·" Y È˘‰ ÈÂÒÈÎ‰

קשה: עדיין אך

דבר  על המצביע "בלוע", הביטוי מתאים כיצד א)
כיסוי  לגבי ה', בסעיף כדלעיל ומתבטל, שנשכח

לקודש? בטל הכיסוי כאשר הקודש,

שכאשר  יוצא, "בלוע", נקרא שהכיסוי כיון ב)
כבר  לנרתיק, הכנסתם ידי על הקודש כלי מתכסים
להיפך: יוצא כך, ואם "כבלע...". הפעולה מושלמת
הקודש" את כבלע לראות יבואו "ולא מהמלים
את  מכניסים כאשר להביט קהת לבני שאסור משתמע,
בנרתיק, הכיסוי לאחר אך שלו", נרתק "לתוך הקודש
מותר  כבר זה ולפי הקודש", את "כבלע הושלם כבר

במכסה". "וכסו של בזמן להביט להם

בגד  עליו "ופרשו ואומר בלשונו רש"י מאריך לכן
כסויו": זהו שלו ובלוע פלוני, במכסה אותו וכסו פלוני
"וכסו  של הענין את רק הקודש כלי לגבי היה אילו
כי  "בלוע", הדבר נקרא היה לא פלוני", במכסה
שבנוסף  כיון אך כדלעיל. לקודש, בטל הכיסוי אדרבה:
בגד  עליו "ופרשו של הכיסוי כן לפני נערך לכך,
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ה), ד, (לעיל  פרש"י [וע"ד הקדש לכסות ובניו אהרן שכלה לאחרי רק
ע  "זאת לאחרי גו'" ובניו אהרן "ובא שנאמר zdwבודתשמה ipa הוא ,"

לא קהת שבני לומר בזה `ekxhvi`lבכדי איסור שיש לא אבל לשאת],
יבואו "ולא רש"י מעתיק ולכן בנגיעה). – מוכח ze`xl(כ"א שמזה ,"

mixeq`y הערה ראה אבל יראו. שלא בכדי הכיסוי, לאחרי עד לבוא,
הבאה.

(29– היא גו'" יבואו כן "ואחרי הכתוב שכוונת כשנפרש גם ועפ"ז,
mixeq`y(הקודמת כבהערה (ודלא לכסות" גו' ל"וכלה קודם לבוא

הוא  הכתוב פשטות שמשמעות יגעו", "ולא לאח"ז ממ"ש קצת [וכדמוכח
באם  כי – יבואו כן ואחרי על טעם כ"א) חדש, ענין (לא הוא יגעו" "ולא

יש – שיגעו] אפשר לפנ"ז, את yecigיבואו כבלע לראות יבואו ב"ולא
מכוסים  כבר (שאז בגד" "ופרשו לאחרי גם לבוא שאסורים הקדש":

" לאחרי עד כסויו".rlakהכלים), זהו
"ולא נאמר שלפנ "ז מה גם יובן נאמר erbiועפ"ז וכאן ומתו", גו'

רק באם אפילו גו'e`xiשגם "וכלה על הטעם כי – ומתו גו'zeqklאזי
לשאת  יבואו באם כי יגעו", "ולא – הוא לשאת" גו' יבואו כן ואחרי
יגעו" ד"ולא זה ומטעם שיגעו. אפשר לנרתקיהן, הכלים הכנסת טרם

ואח"כ בגד"*. "ופרשו לאחרי לבוא היו מותרים חדש siqenעדיין איסור

הענין  שמצד הקדש", את כבלע לראות יבואו "ולא אחרת ובפרשה
עד) – אח"ז (גם יבואו לא – .rlakד"לראות"

נגיעה  איסור אין – הנ"ל לפי – הכתובים פשטות ע"פ ולהוסיף:
שלא ובלבד בגד" ד"ופרשו ע"ד d`xiלאחר – אחורנית פניו (שיהפוך

האיסורים. ב' דצ"ל מובן ועפ"ז כג). ט, נח פרש"י
כל  יכניסו – גו' ובניו אהרן "ובא ה) (ד, רש"י מ"ש גם יובן ועפ"ז

וכלי כו'".ewzxplכלי
וכלי כלי כל "יכניסו כותב למה א) דלכאורה: –ewzxpl ולא "

גם  כותב אינו למה ב) הכתוב. כלשון וכלי, כלי כל על בגד" "ופרשו
הלויים  יצרטכו "ולא שם שמסיים שמכיון (ובפרט, במכסה" אותו "וכסו

קהת אהרן `l`בני ע"י הי' "וכסו" שגם לכתוב לכאורה הו"ל לשאת"
– הלויים)) ע"י (ולא ובניו

עבודת "זאת נאמר לפנ"ז הרי הוא: לרש"י לי' שהוקשה מה ipaכי
zdwנוגע ומה "o`kשעשו eipaeמה oxd` ובניו אהרן ש"ובא ועכצ"ל, –

כו' "יכניסו רש"י מפרש וע"ז קהת**. בני לעבודת ושייך נוגע גו'"
ewzxpl באם (משא"כ לנרתקם הכלים מכניסים ובניו שאהרן שע"י ,"

רק הוא בגד" ד"ופרשו בהכלים.dlrnlnהפירוש קהת בני יגעו לא ,(
בני  יבואו כן ואחרי גו' לכסות ובניו אהרן "וכלה בפרשה שמסיים וכמו

.dxrdd mipt meiqak ,"z`yl `l` 'ek ekxhvi `le"l rbep dfy (a .milkd lk ieqikl dpeekdy (` :l"i ± "zeqkl 'eb dlke" y"ne (*
(fi ,i jzelrda i"yx) ixxn ipae oeyxb ipa i"r okynd wexit ixg`l mb `id milkd z` z`yl zdw ipa zcear ixdy ± mzcear onf wx x`any xnel oi` la` (**

.zdw ipa zcear ixg`l `yp 'ta xn`p ixxn ipae oeyxb ipa zceary hxtae o`k xkfp `le



כי xacna zyxt zegiyÎihewl

ל"כסוי  שבנוסף – תחש" עור כסוי עליו ונתנו העדות
לכן  – המסך" ב"פרוכת גם אותו כיסו תחש" עור
גם  לכלול כדי פלוני", "במכסה במלים רש"י מתבטא

המסך  "פרוכת ".את

אפשר  אי המסך בפרוכת כך: זאת ליישב קשה אך
שכדי  ברור, כי צדדיו. מכל הארון את לכסות היה
כולל  צדדיו, מכל הכלי את יכסו המכסה או שהבגד
ידי  על רק הדבר אפשרי הבדים, היו שבו החלק את
יישארו  שבהם ובמכסה, בבגד חריצים או נקבים הכנת
המסך" ש"פרוכת כיון אך לכיסוי. מחוץ הבדים
ורק  הקדשים, קדש לבין הקודש בין כפרוכת שימשה
אפשר  שאי מובן, הארון, את בה כיסו המסעות בזמן

נקבים  בה לנקוב יכולה 20היה היתה לא היא ולכן ,
הבדים  הוכנסו שבו הארון חלק את גם .21לכסות

"מכסה  שבביטוי הדעת, על מתקבל אין כך, ואם
את  ל"כבלע בקשר רש"י משתמש שבו פלוני",
כדלעיל  הצדדים, מכל כיסוי המראה ביטוי הקודש",

המסך" ל"פרוכת יתכוון הוא ג', .22בסעיף

.‰
"‰ÚÈÏ·"Â "ÈÂÒÈÎ"

הוא: לעיל האמור לכל ההסבר

"בלוע" שבביטוי מוצאים, אין בתורה אחר במקום
זאת, מוצאים שאין בלבד זו ולא לכיסוי, היא הכוונה
הקודש  כלי שכיסוי לומר, הדעת על מתקבל אין אלא,
היא, המשמעות "בליעה" במונח כי "בלוע". ייקרא
נבלע. הוא שבו הדבר כלפי מתבטל הבלוע שהדבר

קודמת  בפרשה רש"י –23כדברי השבע כל "ונשכח
משהו, מכסים כאשר ואילו הבליעה". פתרון הוא

תוקפו  במלוא נשאר הוא אך נראה, איננו הדבר אמנם,

ומתבטל  טפל נעשה הכיסוי ואדרבה: ובשלימותו,
המכוסה  הדבר .24כלפי

להסביר, היה ניתן רש"י, פירוש ללא ולכן,
בפירוק  היא: הקודש" את "כבלע של שהמשמעות

פרוכת  את "והורידו כאשר כלומר, ה"קודש".

"בלוע"25המסך..." שהביטוי בכך מובן היה זה פירוש .
"בלע  כגון המשכן, פירוק לגבי נוספים בפסוקים מופיע

חמל" ולא המקדש.26ה' הריסת לגבי ,

יבואו  "ולא המלים את גם רש"י מצטט לכן

הקודש" את שב"כבלע ההכרח, נובע מהן כי לראות",

לפירוקו.ה  ולא הקודש, של לכיסוי היא כוונה

קהת  לבני שאסור התורה, אזהרת היתה אילו

אפשר  הקודש", את "כבלע כאשר במשכן להימצא
אך  הקודש. פירוק לזמן היא שהכוונה להסביר היה

חלה  זו ואזהרה לראות", יבואו "ולא שנאמר כיון
את  כיסו לא עוד כל הקודש, פירוק לאחר גם עליהם

בפרשה  כן לפני כנאמר ראיה, מפני לשומרם הכלים

קהת  בני יבואו כן ואחרי לכסות... ובניו אהרן "וכלה
היא 27לשאת" הכוונה שב"כבלע" להסביר אפשר אי ,

את  "כבלע לאחר שמיד מכך, נובע היה אז כי לפירוק,

מותר  הפירוק, אחרי ה"קודש" כיסוי לפני אף הקודש",
יבואו  ל"ולא סתירה המהווה דבר – שם להיות להם

זהו 28לראות" שלו "ובלוע רש"י מסביר לפיכך .
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שם.20) יומא ראה
"וכסו 21) הפסוקים את מביא שם, ליומא שבפרש"י מה יובן ועפ"ז

גבי  (שנאמרו גו'" וכסו תכלת בגד "ולקחו תחש"; עור במכסה אותו
ארון גבי שנאמרו הפסוקים את מביא ואינו ומנורה), [ובפרט f"ptlyשלחן

את מפרקין "שהיו לפנ"ז: שם שם oex`dשבפרש"י רש"י כי – והמזבח"]
גופא, שלחן גבי (שלכן "וכסו" בהם שנאמר הראשונים פסוקים ב' מביא
דארון, הפסוקים מביא אינו ולכן שני), תולעת ובגד תכלת בגד מביא אינו

תכלת כליל ובגד תחש עור בכסוי "l`כי (ומהלשון "וכסו" ieqkנאמר
שייך  אינו – המסך פרוכת גבי שנאמר ו"כסו" כ"כ), ראי' אין תחש", עור

כבפנים. הקודש", את ל"כבלע
הקדשים"22) "קדש מכלל היא עצמה שהפרוכת מכיון לזה: ונוסף

של  ה"בלוע" גם כולל הקודש" את ש"כבלע מובן הרי ד), ד, (רש"י
zkextddnvr.

מובן זה פי [נוסף zehytaועל כי – הארון על כיסויים ג' שהיו מה
בשביל  כבפנים] צדדיו, מכל הארון את כיסתה לא שהפרוכת מה על

כיסויים. ב' הוצרכו עצמה הפרוכת

ל.23) מא, מקץ
שבת):24) מהל' ספי"ח ברמב"ם (הובא סע"ב צג, שבת משנה ראה

בהכלי). מכוסה כשהאוכל גם הוא זה שדין (ופשוט לו" טפלה "שהכלי
כאן).25) רשב"ם (וראה כאן ובחיי כבראב"ע

פירוק על קאי הקודש" את ש"כבלע לומר אין המשכן,lkאבל
אותו "יורידו ז) א, (במדבר נאמר לומר miieldשהרי שאין [ופשוט "

יז) י, בהעלותך (פרש"י מררי ובני גרשון בני ע"י הי' המשכן שהורדת
שהרי – קהת בני על רק הוא לראות" יבואו "ולא iil`והציווי itlk,[*

הי' המשכן הכלים.ixg`lוהורדת כיסוי
דוגמאות 26) – כאן (וברשב"ם כאן. ברמב"ן הובא – ב ב, איכה

פסוקים). מעוד לזה
הבאה).27) כבהערה כ"כ, הוכחה מזה אין (אבל טו. ד,
נאמר28) שכבר גו'f"ptlואף okגו'zeqkl"וכלה ixg`e"'גו יבואו

פירוק  פירושו אין הקודש" את ש"כבלע להוכיח רש"י הוזקק בכ"ז –
יבואו "ולא שכוונת ze`xlממ"ש י"ל גו'", יבואו כן "ואחרי במ"ש כי – "

לא אשר קהת. בני עבודת את לפרש רק היא לשאת ekxhvpהכתוב לבוא

epekn lr xak 'idyk okynl eqpkpy mnvr zdw ipan mb 'i`x oi` okly) .mzcear 'id dfy oeikn ± ixxn ipae oeyxb ipan 'i`x oi`y ,(wgeca) xnel yiy s` (*
.((`k ,i jzelrda i"yxt) milkd ea qipkdl

xacna zyxt zegiyÎihewl

לגבי  גם נאמרת לראות" יבואו "ולא שהאזהרה כסויו",
אחרי  מכן, לאחר ורק ה"קודש", את כיסו שבו הזמן
קהת  לבני היה מותר – לכסות..." ובניו אהרן "וכלה

שם. להימצא

.Â
‰ÒÎÓ· ÈÂÒÈÎ‰ ˙‡ Ì‚ ˙Â‡¯Ï ¯ÂÒ‡

הסבר: נדרש עדיין אך

היה  אילו "כבלע"? במילה בכלל, צורך, יש מדוע
המילה  ללא הקודש", את לראות יבואו "ולא רק נאמר
כיצד  לראות קהת לבני שאסור ברור היה כבר "כבלע",
על  שבהבטה ייתכן לא שהרי הקודש, את מכסים
מהו, עצמו. הקודש ייראה לא הקודש כיסוי פעולת

"כבלע"? במילה החידוש אפוא,

שלו  "ובלוע רש"י אומר זה, קושי גם ליישב כדי
נעשית  הקודש" את "כבלע שהפעולה כסויו", זהו
לאחר  פלוני" במכסה אותו "וכסו ידי על מושלמת

פלוני": בגד עליו ש"ופרשו

הקודש", את לראות יבואו "ולא רק נאמר היה אילו
הקודש  כלי הכנסת לאחר שמיד מכך, יוצא היה
אין  כבר התחש, בעור כיסויים לפני אף לנרתיקם,
בהימצאם  כי לראות", יבואו "ולא הציווי על עוברים
אפשר  ואי צדדיהם, מכל הכלים מכוסים בנרתיקם

לראותם.

את  כבלע לראות יבואו "ולא התורה מדגישה לכן
הקודש  כלי כיסוי את גם לראות שאסור הקודש",

בנרתיקם  הימצאותם לאחר אף פלוני, .29במכסה

.Ê
"ÚÂÏ·" Y È˘‰ ÈÂÒÈÎ‰

קשה: עדיין אך

דבר  על המצביע "בלוע", הביטוי מתאים כיצד א)
כיסוי  לגבי ה', בסעיף כדלעיל ומתבטל, שנשכח

לקודש? בטל הכיסוי כאשר הקודש,

שכאשר  יוצא, "בלוע", נקרא שהכיסוי כיון ב)
כבר  לנרתיק, הכנסתם ידי על הקודש כלי מתכסים
להיפך: יוצא כך, ואם "כבלע...". הפעולה מושלמת
הקודש" את כבלע לראות יבואו "ולא מהמלים
את  מכניסים כאשר להביט קהת לבני שאסור משתמע,
בנרתיק, הכיסוי לאחר אך שלו", נרתק "לתוך הקודש
מותר  כבר זה ולפי הקודש", את "כבלע הושלם כבר

במכסה". "וכסו של בזמן להביט להם

בגד  עליו "ופרשו ואומר בלשונו רש"י מאריך לכן
כסויו": זהו שלו ובלוע פלוני, במכסה אותו וכסו פלוני
"וכסו  של הענין את רק הקודש כלי לגבי היה אילו
כי  "בלוע", הדבר נקרא היה לא פלוני", במכסה
שבנוסף  כיון אך כדלעיל. לקודש, בטל הכיסוי אדרבה:
בגד  עליו "ופרשו של הכיסוי כן לפני נערך לכך,
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ה), ד, (לעיל  פרש"י [וע"ד הקדש לכסות ובניו אהרן שכלה לאחרי רק
ע  "זאת לאחרי גו'" ובניו אהרן "ובא שנאמר zdwבודתשמה ipa הוא ,"

לא קהת שבני לומר בזה `ekxhvi`lבכדי איסור שיש לא אבל לשאת],
יבואו "ולא רש"י מעתיק ולכן בנגיעה). – מוכח ze`xl(כ"א שמזה ,"

mixeq`y הערה ראה אבל יראו. שלא בכדי הכיסוי, לאחרי עד לבוא,
הבאה.

(29– היא גו'" יבואו כן "ואחרי הכתוב שכוונת כשנפרש גם ועפ"ז,
mixeq`y(הקודמת כבהערה (ודלא לכסות" גו' ל"וכלה קודם לבוא

הוא  הכתוב פשטות שמשמעות יגעו", "ולא לאח"ז ממ"ש קצת [וכדמוכח
באם  כי – יבואו כן ואחרי על טעם כ"א) חדש, ענין (לא הוא יגעו" "ולא

יש – שיגעו] אפשר לפנ"ז, את yecigיבואו כבלע לראות יבואו ב"ולא
מכוסים  כבר (שאז בגד" "ופרשו לאחרי גם לבוא שאסורים הקדש":

" לאחרי עד כסויו".rlakהכלים), זהו
"ולא נאמר שלפנ "ז מה גם יובן נאמר erbiועפ"ז וכאן ומתו", גו'

רק באם אפילו גו'e`xiשגם "וכלה על הטעם כי – ומתו גו'zeqklאזי
לשאת  יבואו באם כי יגעו", "ולא – הוא לשאת" גו' יבואו כן ואחרי
יגעו" ד"ולא זה ומטעם שיגעו. אפשר לנרתקיהן, הכלים הכנסת טרם

ואח"כ בגד"*. "ופרשו לאחרי לבוא היו מותרים חדש siqenעדיין איסור

הענין  שמצד הקדש", את כבלע לראות יבואו "ולא אחרת ובפרשה
עד) – אח"ז (גם יבואו לא – .rlakד"לראות"

נגיעה  איסור אין – הנ"ל לפי – הכתובים פשטות ע"פ ולהוסיף:
שלא ובלבד בגד" ד"ופרשו ע"ד d`xiלאחר – אחורנית פניו (שיהפוך

האיסורים. ב' דצ"ל מובן ועפ"ז כג). ט, נח פרש"י
כל  יכניסו – גו' ובניו אהרן "ובא ה) (ד, רש"י מ"ש גם יובן ועפ"ז

וכלי כו'".ewzxplכלי
וכלי כלי כל "יכניסו כותב למה א) דלכאורה: –ewzxpl ולא "

גם  כותב אינו למה ב) הכתוב. כלשון וכלי, כלי כל על בגד" "ופרשו
הלויים  יצרטכו "ולא שם שמסיים שמכיון (ובפרט, במכסה" אותו "וכסו

קהת אהרן `l`בני ע"י הי' "וכסו" שגם לכתוב לכאורה הו"ל לשאת"
– הלויים)) ע"י (ולא ובניו

עבודת "זאת נאמר לפנ"ז הרי הוא: לרש"י לי' שהוקשה מה ipaכי
zdwנוגע ומה "o`kשעשו eipaeמה oxd` ובניו אהרן ש"ובא ועכצ"ל, –

כו' "יכניסו רש"י מפרש וע"ז קהת**. בני לעבודת ושייך נוגע גו'"
ewzxpl באם (משא"כ לנרתקם הכלים מכניסים ובניו שאהרן שע"י ,"

רק הוא בגד" ד"ופרשו בהכלים.dlrnlnהפירוש קהת בני יגעו לא ,(
בני  יבואו כן ואחרי גו' לכסות ובניו אהרן "וכלה בפרשה שמסיים וכמו

.dxrdd mipt meiqak ,"z`yl `l` 'ek ekxhvi `le"l rbep dfy (a .milkd lk ieqikl dpeekdy (` :l"i ± "zeqkl 'eb dlke" y"ne (*
(fi ,i jzelrda i"yx) ixxn ipae oeyxb ipa i"r okynd wexit ixg`l mb `id milkd z` z`yl zdw ipa zcear ixdy ± mzcear onf wx x`any xnel oi` la` (**

.zdw ipa zcear ixg`l `yp 'ta xn`p ixxn ipae oeyxb ipa zceary hxtae o`k xkfp `le



xacnaכב zyxt zegiyÎihewl

מכל  הקודש את כיסה כנרתיק, בהיותו והבגד, פלוני",
כדלעיל  בכיסוי 30צדדיו, הקודש את כיסו זאת ועל ,

הוא  אלא הקודש, כלפי בטל השני הכיסוי אין נוסף,
ה"קודש". את בולע

בגמרא  המופיעה להלכה שהגמרא 31בדומה ומכך ,
הרי  וכדומה, הוכחות ללא בפשטות זאת מביאה
בדרך  בלימוד מקום לו ויש פשוט, בהגיון מובן שהדבר
עד  תפלין... או תורה ספר בו שיש "בית הפשט:

כלי". בתוך כלי יניחם או שיוציאם

.Á
ÌÈÈÂÒÓ ÈÏÎÏ „ÁÂÈÓ ÂÈ‡ Y ‰ÒÎÓ

לשאול  אפשר זו הוכחה כלי"32על בתוך "כלי :
שהוא  בכלי אבל כליין. שאינו "בכלי דוקא מועיל

דמי" מאני כחד מאני, עשרה אפילו (=אבל 31כליין
נחשבים  כלים עשרה אפילו זה, לדבר המיוחד בכלי
והן  הבגד הן הכיסויים, שני בעניננו, אך כאחד).
לכאורה, ולכן, הקודש, לכלי מיוחדים היו המכסה
ולא  הקודש, כלפי בטל להיות השני הכיסוי גם צריך

הקודש"? את "כבלע לידי להביא

בגד  עליו "ופרשו בלשונו בדייקו זאת מבהיר רש"י
במיוחד  נתפר בגד פלוני": במכסה אותו וכסו פלוני

הדבר  מדת הוא לפי מכסה ואילו בו. להתלבש שמיועד
סתמי  בלבד 33כיסוי זה לדבר בדיוק מתאים שאינו ,34.

הקודש  כלי כל של שה"מכסה" לומר, יש לפיכך

עור  "מכסה כל מסויים. לכלי דוקא מיוחד היה לא
או  זה לכלי כיסוי לשמש היה ומותר היה יכול תחש"

כליין". "אינו – ה"מכסה" ולכן אחר,

.Ë
„Á‡ ÈÂÒÈÎ Y ÔÁÏÂ˘‰Â Á·ÊÓ‰ ÈÏÎ

מזבח  לגבי קשה: עדיין לעיל האמור לפי אך
את  עליו ונתנו ארגמן בגד עליו "ופרשו נאמר הנחושת

תחש" עור כסוי עליו ופרשו כליו... יוצא,35כל מכך .

בלבד. אחד בכיסוי כוסו הנחושת מזבח של שהכלים
כלי  על גם הקודש" את "כבלע של הענין חל וכיצד

הנחושת? מזבח

המזבח  של הכלים קדושת הוא: לכך ההסבר

בפשטות, פחותה, היתה השולחן), של (וכן החיצון

עצמו  (והשולחן) המזבח מכך 36מקדושת מובן הדבר .
בין  (וכן כליו" "כל לבין המזבח בין בגד שפרשו

כליו  לבין המזבח 37השולחן בין להפריד כדי – (
הכלים  לבין המזבח 38(והשולחן) כלי שקדושת וכיון .

יותר  פחותה להם 39היתה הספיק אחד 40, .41כיסוי

של  השרת" ש"כלי מכך לעיל לאמור סתירה אין

אל  "ונתנו – כיסויים שני זאת בכל הוצרכו הזהב מזבח

בכלי  כי – תחש" עור במכסה אותם וכסו תכלת בגד
"בתוך  גם אלא הפנימי" "במזבח רק שירתו לא השרת

קדש" שהוא הם 42המשכן המיוחדת, קדושתם ומפני ,

כיסויים. שני הוצרכו
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ד"וכסו  השייכות מהי מובן: אינו שעדיין אלא גו'". יגעו ולא לשאת קהת
dqkna."לשאת אלא כו' יצטרכו "ולא מפרש ע"ז קהת? בני לעבודת "

רק30) הי' הבגד באם ע"י lrאבל, הקודש נבלע הי' לא הכלי,
ב"ופרשו מסתפק רש"י אין שלכן (לפנ"ז)eilrהמכסה. וכותב בגד"

באו"א). יא סעיף לקמן (וראה שלו" נרתק "לתוך
ס"מ.31) או"ח סע"ב. כה, ברכות
הענין 32) כללות הפשט, ע"ד שגם י"ל אבל ההלכה. ע"ד בלימוד

שכל – מבין למקרא חמש בן גם הרי – זו קושיא העשוין eicbaוגם
לו. ובטלין טפלין כולם – זה ע"ג זה שלובשן וכו' ובמדתו בשבילו

יד)dqknnלהעיר)33 כו, (תרומה ותחשים מאדמים אילים עורות
ביריעות. משא"כ בהם ופרט דיוק כל הכתוב פירש שלא

המשכן 34) במלאכת וגם המשכן, מלאכת על שבהציווי מזה ולהעיר
א) לט, פקודי יט. לה, ויקהל י. לא, (תשא השרד" "בגדי רק נאמר עצמו
– יד) לה, ויקהל רש"י (ראה לב" "חכמי לזה שנצרכו מוכח שמזה –

תחש. עור כסוי נזכר ולא
יגֿד.35) ד,
וכליו 36) השלחן שקדושת ששם, אלא יג. לה, ויקהל אוה"ח ראה

שווים. –
ז.37) ד,
שהמנורה 38) מכיון י"ל: לכלי' בינה הפסק הי' לא שבמנורה ומה

הכתוב כללם כלי' כל הכלים cgiaעם כל את אותה גו' ככר וכמש"נ
ועד  בקדושתם חילוק הי' לא – שם) רש"י וראה לט. כה, (תרומה האלה
את  השלך לא): (כה, שם רש"י וראה – ביניהם. להפסיק הוצרך שלא

xkkd נעשים הכלים שגם – פי' שלכאורה – מאילי' נעשית והיא לאור
בהאור  ונשאר נעשית, (המנורה) "היא" שרק (בדוחק) שי"ל אף מאיליהן!

`kqp.הכלים לעשיית הדרוש – דזהב
הכלים 39) שאר כקדושת אינה שקדושתו החיצון, מזבח לגבי גם

מכלי  ל"ק [ולכן תכלת ולא ארגמן בגד עליו פרשו שלכן שבפרשתנו
לקמן  ג"כ וראה כיסויים]. ב' עליהם שהיו – השולחן וכלי הפנימי מזבח

ובהערה). (בפנים
ל"שאר 40) בנוגע רע"א) (כו, ברכות – ספר בתוד"ה מש"כ וע"ד

ספרים".
היו41) שבשלחן שהי'a'ומה תכלת" מ"בגד לבד – ח) (ד, כיסויים

התמיד. לחם קדושת מצד שהוא י"ל, – לכליו בינו פרוש
יב.42) ד, פרש"י

המזבח, עם יחד הניחום שלא מזה היא, לזה רש"י שהוכחת וי"ל
עם  יחד שהיו החיצון, דמזבח כהכלים (ודלא כיסויים לב' הוצרכו וגם

אחד). כיסוי להם והי' החיצון מזבח
בהם  "שמשרתין מה בפ"ע ולפרט להוסיף רש"י צריך שמ"מ אלא

iniptd gafna.הפנימי למזבח בסמיכות זה נאמר למה לבאר – "

xacna zyxt zegiyÎihewl
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Ï˘ ‚ÂÒ Y "‰ÏÚÓÏÓ" ÔÂ¯‡‰ Ï˘ "„‚·"‰

"‰ÒÎÓ"
לצורתו  הותאם "בגד" שכל לעיל, האמור לפי
מ"מכסה", "בגד" נבדל ובכך שלו, הכלי של ולמדותיו
הארון  על שפרשו תכלת" כליל שה"בגד לומר, הכרחי
בפרט  שונה היה – תחש" עור "כסוי מעל "מלמעלה",

האחרים  הכלים בגדי מכל שלאחר 43זה ייתכן, לא כי .
לפי  שלא תחש", עור "כסוי הארון על ש"הניחו"
להלביש  יהיה אפשר הארון, של המדוייקות מדותיו

הארון. למדות בדיוק שמותאם "בגד" עליו

בשם  אותו מגדירה שהתורה לומר, אפוא הכרחי
לארון, מיוחד היותו מפני רק תכלת" כליל "בגד
מדותיו  לפי היה שלא למרות בכללות, כ"בגד"
מכסה  שאותו תחש", עור מ"כסוי בשונה המדוייקות,

כלי. כל לשמש היה יכול

ולא  פלוני" "במכסה רש"י דברי מובנים בכך
מתכוון  הוא "פלוני" במילה כי תחש", עור "במכסה
כ"מכסה" שהיה תכלת", כליל "בגד את גם לכלול

הארון. מדות לפי היה לא כי בלבד,

"ופרשו  תחילה רש"י מציין מדוע מובן זה לפי
פלוני", במכסה אותו "וכסו כך ואחר פלוני" בגד עליו
"ופרשו  נאמר בכלים, הראשון הארון, שלגבי למרות
במושג  מתכוון רש"י כי כסוי", עליו "ונתנו לאחר בגד"
של  ה"בגד" ואילו הכלי, למדות שמותאם למה "בגד"
וכיון  "מכסה". של בסוג לעיל, כאמור נכלל, הארון,
הונח  והוא האחרים, בכלים רק היה בגד של זה שסוג
גם  רש"י אותו מקדים לכן – ה"מכסה" לפני אצלם

בפירושו.

.‡È
˜È˙¯Ï ‰ÒÎ‰‰ È„È ÏÚ Ì‚ Y "ÚÏ·Î"

מופלאים" ה"ענינים הנכלל 44אחד ההלכה, בחלק
זה: רש"י בפירוש

נרתק  לתוך – הקודש את "כבלע רש"י מדברי
רק  אינו לנרתיקם הקודש כלי שהכנסת מובן, שלו"
יהיה  במכסה" "וכסו ידי על כך, שאחר לזה הגורם
מפני  שרק ז', בסעיף לעיל, כאמור הקודש", את "כבלע

שני, כלי זה הרי לנרתיק, ההכנסה ולאחר ש"וכסו"
ההכנסה  עצם אלא – ב"מכסה" נבלע הקודש ולכן
הנובעת  והנפקאֿמינה מ"כבלע". חלק הוא לנרתיק

כדלהלן. היא מכך

הוא  בלבד, אחד כלי יש כאשר הוא: לכך ההסבר
נוסף  כלי אליו מצטרף כאשר אך שבתוכו. ל"קדש" בטל
ביחד  ושניהם הראשון, על גם השני הכלי משפיע

ל"כבלע". גורמים

.·È
Y "ÚÂÏÈ·"ÌÈÈÂÒÈÎ‰ È˘ È„È ÏÚ

נבלע  ביחד הכלים שני ידי שעל רש"י מסיק מנין
הקודש?

רק  הפנימי שהכלי נאמר, אם הוא: לכך ההסבר
לידי  להביא בעצמו יוכל החיצוני שהכלי לכך גורם
"כלי  הוא הפנימי הכלי כאשר שאף יוצא, "כבלע",
אין  "כליין", הוא החיצוני הכלי רק אם – כליין" שאינו
החיצוני  הכלי ידי על שרק כיון – "כבלע" הדבר נחשב
להיות  מוכרח הוא ולכן הקודש, של ה"בלוע" נעשה

כליין". "אינו

"מלמעלה" תכלת" כליל ה"בגד היה שבארון וכיון
כך  על אומרת זאת ולמרות תחש", עור "כסוי של
גם  כמובן, היא, כשהכוונה הקדש", את "כבלע התורה
על  נגרם הקודש שבילוע מובן, (ובקלֿוחומר), לארון
הכיסוי  שבו בארון, גם הוא כך ולכן שניהם. ידי
"כליין". אינו אשר תחש", עור "במכסה היה הראשון

כלי, בתוך כלי לגבי שנפסק שהדין יוצא, זה לפי
ותחתון  כליין עליון בין הבדל) (=אין לן שני ש"לא
הפוך), מקרה (=לבין איפכא דהוו להיכא כליין, אינו

מותר) אופן (=בכל שרי" גוונא לפי 45בכל מבוסס, –
מפורש! פסוק על רש"י, פירוש

.‚È
Œ¯˘·Ï ‰¯Â˙‰ ˙È˙Ï ÌÈ¯·Ò‰· ÌÈ‚ÂÒ ‰˘ÂÏ˘

Ì„Â
זה: רש"י שבפירוש תורה" של "יינה של מהענינים

תורה  מתן לפני נקראת במדבר בשלושת 46פרשת .
ו"בגד  תחש" עור "כסוי המסך", "פרוכת – הכיסויים
ענין  נרמז התורה, ענין הארון, על שהיו – תכלת" כליל
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א):43) א, (א ממלכים שגם edeqkieולהעיר – לו יחם ולא בבגדים
וק"ל. כו'. במדתו הבגדים שיהיו נוגע הי' לא שם

א).44) (קפא, שלו שבועות במס' של"ה
(סעיף 45) שם או"ח ברמ"א וכ"ה בית. ד"ה מ סי' באו"ח הב"י לשון

ג'). (סעי' שם אדה"ז ובשו"ע ב')
תפלה 46) הל' רמב"ם ב. לא, מגילה – שבת"כ קללות סד"ה תוס'

חלק  של"ה וראה תכח. סי' טואו"ח שם). הגה"מ (וראה ה"ב פי"ג
וישב. ס"פ תושב"כ
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מכל  הקודש את כיסה כנרתיק, בהיותו והבגד, פלוני",
כדלעיל  בכיסוי 30צדדיו, הקודש את כיסו זאת ועל ,

הוא  אלא הקודש, כלפי בטל השני הכיסוי אין נוסף,
ה"קודש". את בולע

בגמרא  המופיעה להלכה שהגמרא 31בדומה ומכך ,
הרי  וכדומה, הוכחות ללא בפשטות זאת מביאה
בדרך  בלימוד מקום לו ויש פשוט, בהגיון מובן שהדבר
עד  תפלין... או תורה ספר בו שיש "בית הפשט:

כלי". בתוך כלי יניחם או שיוציאם

.Á
ÌÈÈÂÒÓ ÈÏÎÏ „ÁÂÈÓ ÂÈ‡ Y ‰ÒÎÓ

לשאול  אפשר זו הוכחה כלי"32על בתוך "כלי :
שהוא  בכלי אבל כליין. שאינו "בכלי דוקא מועיל

דמי" מאני כחד מאני, עשרה אפילו (=אבל 31כליין
נחשבים  כלים עשרה אפילו זה, לדבר המיוחד בכלי
והן  הבגד הן הכיסויים, שני בעניננו, אך כאחד).
לכאורה, ולכן, הקודש, לכלי מיוחדים היו המכסה
ולא  הקודש, כלפי בטל להיות השני הכיסוי גם צריך

הקודש"? את "כבלע לידי להביא

בגד  עליו "ופרשו בלשונו בדייקו זאת מבהיר רש"י
במיוחד  נתפר בגד פלוני": במכסה אותו וכסו פלוני

הדבר  מדת הוא לפי מכסה ואילו בו. להתלבש שמיועד
סתמי  בלבד 33כיסוי זה לדבר בדיוק מתאים שאינו ,34.

הקודש  כלי כל של שה"מכסה" לומר, יש לפיכך

עור  "מכסה כל מסויים. לכלי דוקא מיוחד היה לא
או  זה לכלי כיסוי לשמש היה ומותר היה יכול תחש"

כליין". "אינו – ה"מכסה" ולכן אחר,

.Ë
„Á‡ ÈÂÒÈÎ Y ÔÁÏÂ˘‰Â Á·ÊÓ‰ ÈÏÎ

מזבח  לגבי קשה: עדיין לעיל האמור לפי אך
את  עליו ונתנו ארגמן בגד עליו "ופרשו נאמר הנחושת

תחש" עור כסוי עליו ופרשו כליו... יוצא,35כל מכך .

בלבד. אחד בכיסוי כוסו הנחושת מזבח של שהכלים
כלי  על גם הקודש" את "כבלע של הענין חל וכיצד

הנחושת? מזבח

המזבח  של הכלים קדושת הוא: לכך ההסבר

בפשטות, פחותה, היתה השולחן), של (וכן החיצון

עצמו  (והשולחן) המזבח מכך 36מקדושת מובן הדבר .
בין  (וכן כליו" "כל לבין המזבח בין בגד שפרשו

כליו  לבין המזבח 37השולחן בין להפריד כדי – (
הכלים  לבין המזבח 38(והשולחן) כלי שקדושת וכיון .

יותר  פחותה להם 39היתה הספיק אחד 40, .41כיסוי

של  השרת" ש"כלי מכך לעיל לאמור סתירה אין

אל  "ונתנו – כיסויים שני זאת בכל הוצרכו הזהב מזבח

בכלי  כי – תחש" עור במכסה אותם וכסו תכלת בגד
"בתוך  גם אלא הפנימי" "במזבח רק שירתו לא השרת

קדש" שהוא הם 42המשכן המיוחדת, קדושתם ומפני ,

כיסויים. שני הוצרכו
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ד"וכסו  השייכות מהי מובן: אינו שעדיין אלא גו'". יגעו ולא לשאת קהת
dqkna."לשאת אלא כו' יצטרכו "ולא מפרש ע"ז קהת? בני לעבודת "

רק30) הי' הבגד באם ע"י lrאבל, הקודש נבלע הי' לא הכלי,
ב"ופרשו מסתפק רש"י אין שלכן (לפנ"ז)eilrהמכסה. וכותב בגד"

באו"א). יא סעיף לקמן (וראה שלו" נרתק "לתוך
ס"מ.31) או"ח סע"ב. כה, ברכות
הענין 32) כללות הפשט, ע"ד שגם י"ל אבל ההלכה. ע"ד בלימוד

שכל – מבין למקרא חמש בן גם הרי – זו קושיא העשוין eicbaוגם
לו. ובטלין טפלין כולם – זה ע"ג זה שלובשן וכו' ובמדתו בשבילו

יד)dqknnלהעיר)33 כו, (תרומה ותחשים מאדמים אילים עורות
ביריעות. משא"כ בהם ופרט דיוק כל הכתוב פירש שלא

המשכן 34) במלאכת וגם המשכן, מלאכת על שבהציווי מזה ולהעיר
א) לט, פקודי יט. לה, ויקהל י. לא, (תשא השרד" "בגדי רק נאמר עצמו
– יד) לה, ויקהל רש"י (ראה לב" "חכמי לזה שנצרכו מוכח שמזה –

תחש. עור כסוי נזכר ולא
יגֿד.35) ד,
וכליו 36) השלחן שקדושת ששם, אלא יג. לה, ויקהל אוה"ח ראה

שווים. –
ז.37) ד,
שהמנורה 38) מכיון י"ל: לכלי' בינה הפסק הי' לא שבמנורה ומה

הכתוב כללם כלי' כל הכלים cgiaעם כל את אותה גו' ככר וכמש"נ
ועד  בקדושתם חילוק הי' לא – שם) רש"י וראה לט. כה, (תרומה האלה
את  השלך לא): (כה, שם רש"י וראה – ביניהם. להפסיק הוצרך שלא

xkkd נעשים הכלים שגם – פי' שלכאורה – מאילי' נעשית והיא לאור
בהאור  ונשאר נעשית, (המנורה) "היא" שרק (בדוחק) שי"ל אף מאיליהן!

`kqp.הכלים לעשיית הדרוש – דזהב
הכלים 39) שאר כקדושת אינה שקדושתו החיצון, מזבח לגבי גם

מכלי  ל"ק [ולכן תכלת ולא ארגמן בגד עליו פרשו שלכן שבפרשתנו
לקמן  ג"כ וראה כיסויים]. ב' עליהם שהיו – השולחן וכלי הפנימי מזבח

ובהערה). (בפנים
ל"שאר 40) בנוגע רע"א) (כו, ברכות – ספר בתוד"ה מש"כ וע"ד

ספרים".
היו41) שבשלחן שהי'a'ומה תכלת" מ"בגד לבד – ח) (ד, כיסויים

התמיד. לחם קדושת מצד שהוא י"ל, – לכליו בינו פרוש
יב.42) ד, פרש"י

המזבח, עם יחד הניחום שלא מזה היא, לזה רש"י שהוכחת וי"ל
עם  יחד שהיו החיצון, דמזבח כהכלים (ודלא כיסויים לב' הוצרכו וגם

אחד). כיסוי להם והי' החיצון מזבח
בהם  "שמשרתין מה בפ"ע ולפרט להוסיף רש"י צריך שמ"מ אלא

iniptd gafna.הפנימי למזבח בסמיכות זה נאמר למה לבאר – "

xacna zyxt zegiyÎihewl
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"‰ÒÎÓ"
לצורתו  הותאם "בגד" שכל לעיל, האמור לפי
מ"מכסה", "בגד" נבדל ובכך שלו, הכלי של ולמדותיו
הארון  על שפרשו תכלת" כליל שה"בגד לומר, הכרחי
בפרט  שונה היה – תחש" עור "כסוי מעל "מלמעלה",

האחרים  הכלים בגדי מכל שלאחר 43זה ייתכן, לא כי .
לפי  שלא תחש", עור "כסוי הארון על ש"הניחו"
להלביש  יהיה אפשר הארון, של המדוייקות מדותיו

הארון. למדות בדיוק שמותאם "בגד" עליו

בשם  אותו מגדירה שהתורה לומר, אפוא הכרחי
לארון, מיוחד היותו מפני רק תכלת" כליל "בגד
מדותיו  לפי היה שלא למרות בכללות, כ"בגד"
מכסה  שאותו תחש", עור מ"כסוי בשונה המדוייקות,

כלי. כל לשמש היה יכול

ולא  פלוני" "במכסה רש"י דברי מובנים בכך
מתכוון  הוא "פלוני" במילה כי תחש", עור "במכסה
כ"מכסה" שהיה תכלת", כליל "בגד את גם לכלול

הארון. מדות לפי היה לא כי בלבד,

"ופרשו  תחילה רש"י מציין מדוע מובן זה לפי
פלוני", במכסה אותו "וכסו כך ואחר פלוני" בגד עליו
"ופרשו  נאמר בכלים, הראשון הארון, שלגבי למרות
במושג  מתכוון רש"י כי כסוי", עליו "ונתנו לאחר בגד"
של  ה"בגד" ואילו הכלי, למדות שמותאם למה "בגד"
וכיון  "מכסה". של בסוג לעיל, כאמור נכלל, הארון,
הונח  והוא האחרים, בכלים רק היה בגד של זה שסוג
גם  רש"י אותו מקדים לכן – ה"מכסה" לפני אצלם

בפירושו.

.‡È
˜È˙¯Ï ‰ÒÎ‰‰ È„È ÏÚ Ì‚ Y "ÚÏ·Î"

מופלאים" ה"ענינים הנכלל 44אחד ההלכה, בחלק
זה: רש"י בפירוש

נרתק  לתוך – הקודש את "כבלע רש"י מדברי
רק  אינו לנרתיקם הקודש כלי שהכנסת מובן, שלו"
יהיה  במכסה" "וכסו ידי על כך, שאחר לזה הגורם
מפני  שרק ז', בסעיף לעיל, כאמור הקודש", את "כבלע

שני, כלי זה הרי לנרתיק, ההכנסה ולאחר ש"וכסו"
ההכנסה  עצם אלא – ב"מכסה" נבלע הקודש ולכן
הנובעת  והנפקאֿמינה מ"כבלע". חלק הוא לנרתיק

כדלהלן. היא מכך

הוא  בלבד, אחד כלי יש כאשר הוא: לכך ההסבר
נוסף  כלי אליו מצטרף כאשר אך שבתוכו. ל"קדש" בטל
ביחד  ושניהם הראשון, על גם השני הכלי משפיע

ל"כבלע". גורמים

.·È
Y "ÚÂÏÈ·"ÌÈÈÂÒÈÎ‰ È˘ È„È ÏÚ

נבלע  ביחד הכלים שני ידי שעל רש"י מסיק מנין
הקודש?

רק  הפנימי שהכלי נאמר, אם הוא: לכך ההסבר
לידי  להביא בעצמו יוכל החיצוני שהכלי לכך גורם
"כלי  הוא הפנימי הכלי כאשר שאף יוצא, "כבלע",
אין  "כליין", הוא החיצוני הכלי רק אם – כליין" שאינו
החיצוני  הכלי ידי על שרק כיון – "כבלע" הדבר נחשב
להיות  מוכרח הוא ולכן הקודש, של ה"בלוע" נעשה

כליין". "אינו

"מלמעלה" תכלת" כליל ה"בגד היה שבארון וכיון
כך  על אומרת זאת ולמרות תחש", עור "כסוי של
גם  כמובן, היא, כשהכוונה הקדש", את "כבלע התורה
על  נגרם הקודש שבילוע מובן, (ובקלֿוחומר), לארון
הכיסוי  שבו בארון, גם הוא כך ולכן שניהם. ידי
"כליין". אינו אשר תחש", עור "במכסה היה הראשון

כלי, בתוך כלי לגבי שנפסק שהדין יוצא, זה לפי
ותחתון  כליין עליון בין הבדל) (=אין לן שני ש"לא
הפוך), מקרה (=לבין איפכא דהוו להיכא כליין, אינו

מותר) אופן (=בכל שרי" גוונא לפי 45בכל מבוסס, –
מפורש! פסוק על רש"י, פירוש

.‚È
Œ¯˘·Ï ‰¯Â˙‰ ˙È˙Ï ÌÈ¯·Ò‰· ÌÈ‚ÂÒ ‰˘ÂÏ˘

Ì„Â
זה: רש"י שבפירוש תורה" של "יינה של מהענינים

תורה  מתן לפני נקראת במדבר בשלושת 46פרשת .
ו"בגד  תחש" עור "כסוי המסך", "פרוכת – הכיסויים
ענין  נרמז התורה, ענין הארון, על שהיו – תכלת" כליל
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א):43) א, (א ממלכים שגם edeqkieולהעיר – לו יחם ולא בבגדים
וק"ל. כו'. במדתו הבגדים שיהיו נוגע הי' לא שם

א).44) (קפא, שלו שבועות במס' של"ה
(סעיף 45) שם או"ח ברמ"א וכ"ה בית. ד"ה מ סי' באו"ח הב"י לשון

ג'). (סעי' שם אדה"ז ובשו"ע ב')
תפלה 46) הל' רמב"ם ב. לא, מגילה – שבת"כ קללות סד"ה תוס'

חלק  של"ה וראה תכח. סי' טואו"ח שם). הגה"מ (וראה ה"ב פי"ג
וישב. ס"פ תושב"כ
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ט"ו  בסעיפים להלן שיוסבר כפי תורה, במתן מהותי
וט"ז.

להינתן  צריכה שהתורה רבינו, משה של הסבריו
"חמדה  המלאכים מטענת להיפך ודם, לבשר דוקא
על  הודך תנה ודם... לבשר ליתנה מבקש אתה גנוזה...

חלקים 47השמים" לשלושה כללי, באופן נחלקת, –
וסוגים:

יש  ואם "אב כגון וצרכיו. היהודי של גופו מצד א)
הגוף  מציאות נוצרת שמהם מלאכה"48לכם", "עושים ;

הגוף. צרכי את האדם משיג ידם שעל – ומתן" ו"משא

הרע  והיצר הבהמית הנפש מצד –49ב) שבהם
ביניכם". יש הרע יצר ביניכם, יש "קנאה

אשר  העמים" "בין שרויים שישראל מזה ג)
עבודהֿזרה. עובדים

.„È
˙¯˘ÚÏ ‰Â˘ ¯˘˜ Y ÂÏ‡ ÌÈ‚ÂÒ ‰˘ÂÏ˘

˙Â¯·„‰
מזה  זה נבדלים אלו שענינים מכך כתוצאה
לעשרת  ביחסם גם נבדלים הם עיקריים, בהבדלים

הדברות:

ל  קשורים וצרכיו הגוף כגון meiwעניני הדברות.
ל"יום  שקשור שבות)", צריכין (שאתם מלאכה "עושים
כלל  בדרך המתאים ומתן" "משא וכן לקדשו". השבת
ואת  אביך את "כבד ובודאי וכדומה. לרעך", ל"אשר

לכם". יש ואם "אב כאשר רק המתאים אמך"

הרע  והיצר הבהמית נפש של הקשר זאת, לעומת
שבהם: האזהרה לגבי אלא קיומם, לגבי אינו לדברות
לכן  ביניכם", יש הרע יצר ביניכם, יש ש"קנאה כיון
עמים  ש"בין משום וכן, תרצח...". "לא להזהירם יש

הכרחי  לפיכך – עבודהֿזרה" שעובדין שרויין אתם
אחרים". אלקים לך יהיה "לא להזהיר

בפשטות: מובן לכך ההסבר

בחרת  "ובנו מכך: יותר קדוש. הוא היהודי של גופו
לגבי  ולא הגוף, לגבי בעיקר אמור ולשון" עם מכל

בחומריותו 50הנשמה  "נדמה שהוא למרות לפיכך, .
העולם" אומות ייתכן 51לגופי לא הנשמה, את ומסתיר ,

קיום  ולהיפך: המצוות, לקיום ח"ו יתנגד שהוא
דוקא  ונעשה אליו, קשור בגשמיות המצוות

באמצעותו.

ח"ו  לעבור ייתכן הרע והיצר הבהמית הנפש מצד
עריות  לגילוי עד ביותר, חמורה עבירה ואף עבירה,

נפשות  (וגניבת דמים צריכה 52ושפיכות והתורה ,(
תגנוב". לא תנאף, לא תרצח, "לא להזהיר

של  הרע והיצר הבהמית הנפש גם זאת, בכל
יהודאין" משדין "שד כשלעצמם הם ובודאי 53היהודי ,

"כפירה  – עבודהֿזרה על להזהירם צורך אין
יש 54בעיקר" – שרויין..." אתם עמים ש"בין מפני אך .

אחרים". אלקים לך יהיה "לא על גם להזהיר

.ÂË
ÈÚ ‰˘ÂÏ˘ÈÈÂÒÈÎ ˙˘ÂÏ˘Ï ÌÈÏÈ·˜Ó ÂÏ‡ ÌÈ

ÔÂ¯‡‰
התורה  ניתנה שבגינם אלו , ענינים שלושה
וירדה  יתברך חכמתו נצטמצמה כך שמשום לישראל,

משל  אלפים שלושת – למטה כאן התורה לעניני 55עד

תוכל  האדם שבגוף ונפש רוח או הנשמה שכל כדי –
וכו' ולקיימן בדעתה בשלושת 56להתבונן גם נרמזים –

הארון: על שהיו הכיסויים

עצמה  שהפרוכת כשם לגוף. רומזת המסך פרוכת
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ואילך.47) סע"ב פח, שבת
א.48) ל, נדה
שם),49) הנסמן בלקו"ת גם (וראה פ"ה תרס"ה זכור ד"ה ראה

להתאוות  המסית כח (משא"כ פשוט המתאווה כח רק היא מצ"ע שנה"ב
רק היותו עם ש"קנאה"xxernתאוה, י"ל, ועפ"ז "יצה"ר"). הוא – לרע

ו"יצר a"dplשייכת "קנאה" בין שם בגמרא שמחלק מה מובן ועפ"ז .
הרע".

(50.120 ע' תו"ש – ובארוכה פמ"ט. תניא
שם.51) בתניא אדה"ז לשון
א.52) פו, סנהדרין תגנוב). לא (עה"פ ורש"י מכילתא
פ"ח.53) בתניא אדה"ז לשון

כח  אבל המותרים, לדברים המתאווה כח שהוא שם, בתניא

נוכראין" משדין "שד הוא האסורים לדברים המתאווה
הוא  האסורים, לדברים לפעמים מתאווה הישראלי איש שגם [ומה
לפי  "נכלל תאוותו למלאות כשאוכל המותרים שבדברים שהחיות מצד
נעשה  המאכל והרי פ"ז), (שם הטמאות" קליפות שבשלש גמור ברע שעה
משדין  "שד בטומאת הבהמית נפשו נטמאה לכן – מבשרו ובשר דם

נוכראין"],
ח"ו. ע"ז לטומאת נה"ב) מצד (גם שייך אינו אז גם בכ"ז, אבל
ששרוי  ע"י (משא"כ ביהדותו שעודנו לו שנדמה (פי"ד) התניא ובלשון

בדא"פ. י"ל כן העמים). בין
ה"ו.54) ע"ז מהל' פ"ב רמב"ם
ב.55) מב, מקץ תו"א ראה
עיי"ש.56) פ"ד. תניא

xacna zyxt zegiyÎihewl

הקדשים" מ"קדש חלק לא 57היא היא הארון את וגם ,
וגם  קדושה, יש עצמו בגוף גם כך צדיו, מכל כיסתה
להיות  תצטרך שהיא בכך רק היא הנשמה על העלמתו
ההיפך  את ח"ו לעשות לא אך לגשמיות, קשורה

הנשמה. מעניני

הבהמית  לנפש רמז – תכלת כליל כי 58בגד .
"בגד" השם ואף לארון, מיוחד היה (א) ה"בגד"
המתלבש  לדבר ומדוד המותאם לדבר בכללות מצביע
אפילו  יכולים אין "כליין" הוא שהבגד כיון (ב) בו,
בהם, המלובש הדבר את "לבלוע" רבים בגדים

ח', בסעיף כדלעיל

(א) שהם הרע, וליצר הבהמית לנפש בדומה
מתהווה  שמציאותם עד האלקית, לנפש מותאמים

האלקית  הנפש יהיו 59מצמצום שהם ככל (ב) ולפיכך .
"כבלע  של מציאות תיתכן לא בגדים) (ריבוי נמוכים
להזהיר  צורך שאין י"ד, בסעיף כדלעיל הקדש". את
של  הרע היצר ואת הבהמית הנפש את עבודהֿזרה על

כשלעצמם. היהודי

בסעיפים  כדלעיל קשור, אינו (א) תחש עור כיסוי
של  הענין ידו על נגרם אין (ב) ולכן לארון, וח', ז'
אתם  עמים ל"בין מקביל הוא הקדש". את "כבלע
זאת  בכל אך לישראל, קשורים אינם (א) אשר שרויין",
ורעו  זרים "ועמדו של באופן שיהיו היא תכליתם

על 60צאנכם" משפיעים הם (ב) ולכן שלימותם, וזוהי ,
על  לגמרי שיסתירו הרע היצר ועל הבהמית הנפש

לך...".61הנשמה  יהיה "לא – להזהיר שהכרחי עד ,

.ÊË
‰‚¯„· ÌÈÏÚ˙Ó ÌÈÈÂÒÈÎ‰ È„È ÏÚ ‡˜Â„

שנשמתו  לכך שבנוסף מצבו, את בוחן יהודי כאשר
הבהמית  ונפש (גוף וב"בגד" המסך" ב"פרוכת מכוסה

ר"ל, כפשוטו, בלוע הוא לכך בנוסף הרי הרע), ויצר

תחש" "עור של ההוספה ידי על בדקות, הוא 62ולא ,
עלול  הוא – עבודהֿזרה" שעובדין עמים "בין בגלות

ר"ל, להתייאש

לקבל  הדרך זוהי שאדרבה: לו, אומרים כך על –

המסעות: סדר וזהו התורה, את

דוקא  גלוי. הארון היה במקומו, עמד המשכן כאשר

לדרגה  להגיע צריך הארון", "בנסוע להיות צריך כאשר

שלושת  בכל לכסותו צורך היה אז יותר, גבוהה
הללו, הכיסויים

ויותר, יותר נעלה למסע מגיעים עלֿידיֿזה ודוקא
ריח  (מלשון ירחו" ל"ירדן שמגיעים הרומז 63עד ,(

דמורח  – ה' ביראת "והריחו נאמר שעליו למשיח,

ממש.64ודאין" בקרוב ויגאלנו יבוא ,

(d"kyz xacna t"y zgiyn)
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ד.57) ד, פרשתנו רש"י
ב.58) סו, חקת (לקו"ת מנה"ב הוא תיכלא דנהורא מהענין להעיר

ועוד).
באריכות.59) עיי"ש ח"א). קונטרסים (בסה"מ תרצ"ג ה' כי דעו ד"ה
ה.60) סא, ישעי'
לעיל 61) (ראה הבגד ע"י הקודש נבלע הכיסוי, שמצד דבר, ובדוגמת

ע"י גם הוא הבלוע הכלים, בכל שגם יא, בנוגע cbadסעיף ומכ"ש .

מלמעלה). פרוש הי' שהבגד עסקינן, דבי' – להארון
דעשי'62) נוגה בחי' הוא תחש שעור ב) (תנב, שמות מתו"ח להעיר

רע. שרובו
ביראת 63) "והריחו ענין עם זה ומקשר – ד) צ, ב. (פט, מסעי לקו"ת

ה'".
בסה"מ 64) נדפס (לאדה"ז. והריחו ד"ה ב. צג, סנהדרין ג. יא, ישעי'

עה"פ. להצ"צ אוה"ת סב). ע' תקס"ב
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הקדשים" מ"קדש חלק לא 57היא היא הארון את וגם ,
וגם  קדושה, יש עצמו בגוף גם כך צדיו, מכל כיסתה
להיות  תצטרך שהיא בכך רק היא הנשמה על העלמתו
ההיפך  את ח"ו לעשות לא אך לגשמיות, קשורה

הנשמה. מעניני

הבהמית  לנפש רמז – תכלת כליל כי 58בגד .
"בגד" השם ואף לארון, מיוחד היה (א) ה"בגד"
המתלבש  לדבר ומדוד המותאם לדבר בכללות מצביע
אפילו  יכולים אין "כליין" הוא שהבגד כיון (ב) בו,
בהם, המלובש הדבר את "לבלוע" רבים בגדים

ח', בסעיף כדלעיל

(א) שהם הרע, וליצר הבהמית לנפש בדומה
מתהווה  שמציאותם עד האלקית, לנפש מותאמים

האלקית  הנפש יהיו 59מצמצום שהם ככל (ב) ולפיכך .
"כבלע  של מציאות תיתכן לא בגדים) (ריבוי נמוכים
להזהיר  צורך שאין י"ד, בסעיף כדלעיל הקדש". את
של  הרע היצר ואת הבהמית הנפש את עבודהֿזרה על

כשלעצמם. היהודי

בסעיפים  כדלעיל קשור, אינו (א) תחש עור כיסוי
של  הענין ידו על נגרם אין (ב) ולכן לארון, וח', ז'
אתם  עמים ל"בין מקביל הוא הקדש". את "כבלע
זאת  בכל אך לישראל, קשורים אינם (א) אשר שרויין",
ורעו  זרים "ועמדו של באופן שיהיו היא תכליתם

על 60צאנכם" משפיעים הם (ב) ולכן שלימותם, וזוהי ,
על  לגמרי שיסתירו הרע היצר ועל הבהמית הנפש

לך...".61הנשמה  יהיה "לא – להזהיר שהכרחי עד ,

.ÊË
‰‚¯„· ÌÈÏÚ˙Ó ÌÈÈÂÒÈÎ‰ È„È ÏÚ ‡˜Â„

שנשמתו  לכך שבנוסף מצבו, את בוחן יהודי כאשר
הבהמית  ונפש (גוף וב"בגד" המסך" ב"פרוכת מכוסה

ר"ל, כפשוטו, בלוע הוא לכך בנוסף הרי הרע), ויצר

תחש" "עור של ההוספה ידי על בדקות, הוא 62ולא ,
עלול  הוא – עבודהֿזרה" שעובדין עמים "בין בגלות

ר"ל, להתייאש

לקבל  הדרך זוהי שאדרבה: לו, אומרים כך על –

המסעות: סדר וזהו התורה, את

דוקא  גלוי. הארון היה במקומו, עמד המשכן כאשר

לדרגה  להגיע צריך הארון", "בנסוע להיות צריך כאשר

שלושת  בכל לכסותו צורך היה אז יותר, גבוהה
הללו, הכיסויים

ויותר, יותר נעלה למסע מגיעים עלֿידיֿזה ודוקא
ריח  (מלשון ירחו" ל"ירדן שמגיעים הרומז 63עד ,(

דמורח  – ה' ביראת "והריחו נאמר שעליו למשיח,

ממש.64ודאין" בקרוב ויגאלנו יבוא ,
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ד.57) ד, פרשתנו רש"י
ב.58) סו, חקת (לקו"ת מנה"ב הוא תיכלא דנהורא מהענין להעיר

ועוד).
באריכות.59) עיי"ש ח"א). קונטרסים (בסה"מ תרצ"ג ה' כי דעו ד"ה
ה.60) סא, ישעי'
לעיל 61) (ראה הבגד ע"י הקודש נבלע הכיסוי, שמצד דבר, ובדוגמת

ע"י גם הוא הבלוע הכלים, בכל שגם יא, בנוגע cbadסעיף ומכ"ש .

מלמעלה). פרוש הי' שהבגד עסקינן, דבי' – להארון
דעשי'62) נוגה בחי' הוא תחש שעור ב) (תנב, שמות מתו"ח להעיר

רע. שרובו
ביראת 63) "והריחו ענין עם זה ומקשר – ד) צ, ב. (פט, מסעי לקו"ת

ה'".
בסה"מ 64) נדפס (לאדה"ז. והריחו ד"ה ב. צג, סנהדרין ג. יא, ישעי'

עה"פ. להצ"צ אוה"ת סב). ע' תקס"ב
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ט"ו  בסעיפים להלן שיוסבר כפי תורה, במתן מהותי
וט"ז.

להינתן  צריכה שהתורה רבינו, משה של הסבריו
"חמדה  המלאכים מטענת להיפך ודם, לבשר דוקא
על  הודך תנה ודם... לבשר ליתנה מבקש אתה גנוזה...

חלקים 47השמים" לשלושה כללי, באופן נחלקת, –
וסוגים:

יש  ואם "אב כגון וצרכיו. היהודי של גופו מצד א)
הגוף  מציאות נוצרת שמהם מלאכה"48לכם", "עושים ;

הגוף. צרכי את האדם משיג ידם שעל – ומתן" ו"משא

הרע  והיצר הבהמית הנפש מצד –49ב) שבהם
ביניכם". יש הרע יצר ביניכם, יש "קנאה

אשר  העמים" "בין שרויים שישראל מזה ג)
עבודהֿזרה. עובדים

.„È
˙¯˘ÚÏ ‰Â˘ ¯˘˜ Y ÂÏ‡ ÌÈ‚ÂÒ ‰˘ÂÏ˘

˙Â¯·„‰
מזה  זה נבדלים אלו שענינים מכך כתוצאה
לעשרת  ביחסם גם נבדלים הם עיקריים, בהבדלים

הדברות:

ל  קשורים וצרכיו הגוף כגון meiwעניני הדברות.
ל"יום  שקשור שבות)", צריכין (שאתם מלאכה "עושים
כלל  בדרך המתאים ומתן" "משא וכן לקדשו". השבת
ואת  אביך את "כבד ובודאי וכדומה. לרעך", ל"אשר

לכם". יש ואם "אב כאשר רק המתאים אמך"

הרע  והיצר הבהמית נפש של הקשר זאת, לעומת
שבהם: האזהרה לגבי אלא קיומם, לגבי אינו לדברות
לכן  ביניכם", יש הרע יצר ביניכם, יש ש"קנאה כיון
עמים  ש"בין משום וכן, תרצח...". "לא להזהירם יש

הכרחי  לפיכך – עבודהֿזרה" שעובדין שרויין אתם
אחרים". אלקים לך יהיה "לא להזהיר

בפשטות: מובן לכך ההסבר

בחרת  "ובנו מכך: יותר קדוש. הוא היהודי של גופו
לגבי  ולא הגוף, לגבי בעיקר אמור ולשון" עם מכל

בחומריותו 50הנשמה  "נדמה שהוא למרות לפיכך, .
העולם" אומות ייתכן 51לגופי לא הנשמה, את ומסתיר ,

קיום  ולהיפך: המצוות, לקיום ח"ו יתנגד שהוא
דוקא  ונעשה אליו, קשור בגשמיות המצוות

באמצעותו.

ח"ו  לעבור ייתכן הרע והיצר הבהמית הנפש מצד
עריות  לגילוי עד ביותר, חמורה עבירה ואף עבירה,

נפשות  (וגניבת דמים צריכה 52ושפיכות והתורה ,(
תגנוב". לא תנאף, לא תרצח, "לא להזהיר

של  הרע והיצר הבהמית הנפש גם זאת, בכל
יהודאין" משדין "שד כשלעצמם הם ובודאי 53היהודי ,

"כפירה  – עבודהֿזרה על להזהירם צורך אין
יש 54בעיקר" – שרויין..." אתם עמים ש"בין מפני אך .

אחרים". אלקים לך יהיה "לא על גם להזהיר

.ÂË
ÈÚ ‰˘ÂÏ˘ÈÈÂÒÈÎ ˙˘ÂÏ˘Ï ÌÈÏÈ·˜Ó ÂÏ‡ ÌÈ

ÔÂ¯‡‰
התורה  ניתנה שבגינם אלו , ענינים שלושה
וירדה  יתברך חכמתו נצטמצמה כך שמשום לישראל,

משל  אלפים שלושת – למטה כאן התורה לעניני 55עד

תוכל  האדם שבגוף ונפש רוח או הנשמה שכל כדי –
וכו' ולקיימן בדעתה בשלושת 56להתבונן גם נרמזים –

הארון: על שהיו הכיסויים

עצמה  שהפרוכת כשם לגוף. רומזת המסך פרוכת
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ואילך.47) סע"ב פח, שבת
א.48) ל, נדה
שם),49) הנסמן בלקו"ת גם (וראה פ"ה תרס"ה זכור ד"ה ראה

להתאוות  המסית כח (משא"כ פשוט המתאווה כח רק היא מצ"ע שנה"ב
רק היותו עם ש"קנאה"xxernתאוה, י"ל, ועפ"ז "יצה"ר"). הוא – לרע

ו"יצר a"dplשייכת "קנאה" בין שם בגמרא שמחלק מה מובן ועפ"ז .
הרע".

(50.120 ע' תו"ש – ובארוכה פמ"ט. תניא
שם.51) בתניא אדה"ז לשון
א.52) פו, סנהדרין תגנוב). לא (עה"פ ורש"י מכילתא
פ"ח.53) בתניא אדה"ז לשון

כח  אבל המותרים, לדברים המתאווה כח שהוא שם, בתניא

נוכראין" משדין "שד הוא האסורים לדברים המתאווה
הוא  האסורים, לדברים לפעמים מתאווה הישראלי איש שגם [ומה
לפי  "נכלל תאוותו למלאות כשאוכל המותרים שבדברים שהחיות מצד
נעשה  המאכל והרי פ"ז), (שם הטמאות" קליפות שבשלש גמור ברע שעה
משדין  "שד בטומאת הבהמית נפשו נטמאה לכן – מבשרו ובשר דם

נוכראין"],
ח"ו. ע"ז לטומאת נה"ב) מצד (גם שייך אינו אז גם בכ"ז, אבל
ששרוי  ע"י (משא"כ ביהדותו שעודנו לו שנדמה (פי"ד) התניא ובלשון

בדא"פ. י"ל כן העמים). בין
ה"ו.54) ע"ז מהל' פ"ב רמב"ם
ב.55) מב, מקץ תו"א ראה
עיי"ש.56) פ"ד. תניא

xacna zyxt zegiyÎihewl

הקדשים" מ"קדש חלק לא 57היא היא הארון את וגם ,
וגם  קדושה, יש עצמו בגוף גם כך צדיו, מכל כיסתה
להיות  תצטרך שהיא בכך רק היא הנשמה על העלמתו
ההיפך  את ח"ו לעשות לא אך לגשמיות, קשורה

הנשמה. מעניני

הבהמית  לנפש רמז – תכלת כליל כי 58בגד .
"בגד" השם ואף לארון, מיוחד היה (א) ה"בגד"
המתלבש  לדבר ומדוד המותאם לדבר בכללות מצביע
אפילו  יכולים אין "כליין" הוא שהבגד כיון (ב) בו,
בהם, המלובש הדבר את "לבלוע" רבים בגדים

ח', בסעיף כדלעיל

(א) שהם הרע, וליצר הבהמית לנפש בדומה
מתהווה  שמציאותם עד האלקית, לנפש מותאמים

האלקית  הנפש יהיו 59מצמצום שהם ככל (ב) ולפיכך .
"כבלע  של מציאות תיתכן לא בגדים) (ריבוי נמוכים
להזהיר  צורך שאין י"ד, בסעיף כדלעיל הקדש". את
של  הרע היצר ואת הבהמית הנפש את עבודהֿזרה על

כשלעצמם. היהודי

בסעיפים  כדלעיל קשור, אינו (א) תחש עור כיסוי
של  הענין ידו על נגרם אין (ב) ולכן לארון, וח', ז'
אתם  עמים ל"בין מקביל הוא הקדש". את "כבלע
זאת  בכל אך לישראל, קשורים אינם (א) אשר שרויין",
ורעו  זרים "ועמדו של באופן שיהיו היא תכליתם

על 60צאנכם" משפיעים הם (ב) ולכן שלימותם, וזוהי ,
על  לגמרי שיסתירו הרע היצר ועל הבהמית הנפש

לך...".61הנשמה  יהיה "לא – להזהיר שהכרחי עד ,

.ÊË
‰‚¯„· ÌÈÏÚ˙Ó ÌÈÈÂÒÈÎ‰ È„È ÏÚ ‡˜Â„

שנשמתו  לכך שבנוסף מצבו, את בוחן יהודי כאשר
הבהמית  ונפש (גוף וב"בגד" המסך" ב"פרוכת מכוסה

ר"ל, כפשוטו, בלוע הוא לכך בנוסף הרי הרע), ויצר

תחש" "עור של ההוספה ידי על בדקות, הוא 62ולא ,
עלול  הוא – עבודהֿזרה" שעובדין עמים "בין בגלות

ר"ל, להתייאש

לקבל  הדרך זוהי שאדרבה: לו, אומרים כך על –

המסעות: סדר וזהו התורה, את

דוקא  גלוי. הארון היה במקומו, עמד המשכן כאשר

לדרגה  להגיע צריך הארון", "בנסוע להיות צריך כאשר
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ד.57) ד, פרשתנו רש"י
ב.58) סו, חקת (לקו"ת מנה"ב הוא תיכלא דנהורא מהענין להעיר

ועוד).
באריכות.59) עיי"ש ח"א). קונטרסים (בסה"מ תרצ"ג ה' כי דעו ד"ה
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מלמעלה). פרוש הי' שהבגד עסקינן, דבי' – להארון
דעשי'62) נוגה בחי' הוא תחש שעור ב) (תנב, שמות מתו"ח להעיר

רע. שרובו
ביראת 63) "והריחו ענין עם זה ומקשר – ד) צ, ב. (פט, מסעי לקו"ת

ה'".
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.ÊË
‰‚¯„· ÌÈÏÚ˙Ó ÌÈÈÂÒÈÎ‰ È„È ÏÚ ‡˜Â„
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ר"ל, כפשוטו, בלוע הוא לכך בנוסף הרי הרע), ויצר
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המשך ביאור למסכת סוטה ליום ארבעים ושמונה לעומר עמוד ב



כו

קעא

בצהרים הוא זמן תפילת מנחה שתיקן יצחק בחי' גבורות, 
וזהו "צהרים" לשון רבים, כמו שם "אלקים" – גבורות

בחי'  יצחק  אותה  שתיקן  המנחה  תפלת  הוא  בצהרים 
דף2  תרומה  פרשת  בזה"ק  צהרים  מענין  ועיין  גבורות1. 

קכ"ט ע"ב ע"ש.
צהרים הוא לשון רבים, לא כמו ערב ובקר שהוא לשון 

יחיד.
כי  גבורות,  בחי'  רבים,  לשון  אלקים  שם  כמו  הוא, 
יצח"ק גבורות גי' ארב"ה3 וכידוע, כי טבע האש גבורות 

לפרר ולחלק.
וי"ל צהרים גי' מנצפ"ך4 אדנ"י היינו גבורות.

תורת לוי יצחק, חידושים וביאורים בש"ס עמוד לט

1( ראה פרדס שער )כג( הכינויים פרק ד. מאמרי אדמו"ר הזקן פרשיות 
התורה חלק ב עמוד תקפ, ובהנסמן במראי מקומות שם. לקוטי תורה 

פרשת ואתחנן ה, א ואילך. תורת חיים בראשית עמוד קמז, ג. ד.
ואהמה  )אשיחה  וצהרים  ובקר  יח( ערב  נה,  )תהלים  וז"ל: כתיב   )2
וישמע קולי(, האי קרא אוקמוה ואתמר )פסוק זה העמדנו ולמדנו אותו 
בזוהר בפרשת חיי שרה דף קלב(, אבל הכא עדן עדנין הוא דצלותא 
דכל יומא )אבל כאן נרמזו ג' זמני התפלות שבכל יום, כי עידן היינו 
זמן תפלת שחרית שהיא בחסד, ועידנין היינו מנחה וערבית ששניהם 
הם גבורות ודין(, וחברייא אתערו בהני תלת זינין )והחברים נתעוררו 
היא אספקלריאה  כי( ערב, דא  זמנים האלו,  ג'  לפרש את הסוד של 
דלא נהרא )ערב הוא מראה שאינו מאיר(, ובקר דא היא אספקלריאה 
דנהרא )ובקר הוא מראה המאיר(, וצהרים אתר דאתקרי חשך )וצהרים 
הוא המקום הנקרא חשך סוד הגבורה המתעוררת בתפלת המנחה(, 
איהו דאחיד בערב )היא האחוזה במלכות הנקראת ערב(, וקיימא דא 

עם דא )ועומדות זו עם זו(.
ומה דאתמר צהרים דאיהו תוקפא דשמשא )ומה שכתוב צהרים שהוא 
הזמן של תוקף הארת השמש, ואיך אמרת שהוא המקום הנקרא חשך, 
ומתרץ כי באמת תוקפא דשמשא* היינו אש לוהט של תוקף הדינים, 
)לשון  נקט  מעליא  לישנא  אור(  לשון  צהרים שהוא  אז  שנקרא  ומה 
יפה תפס, אבל הכונה על התעוררות הגבורה שהיא סוד החשך(, והכי 
איהו ארחא )וכך הוא דרך העולם(, כי לבד נש אוכם קראן ליה חוור 
)כי לאדם שחור קוראים לו לבן(, ולישנא מעליא נקט )ותופסים לשון 
קוראים  לבן  לאדם  )ולפעמים  אוכם  ליה  קראן  לחוור  ולזמנין  יפה(, 

לו שחור(.
*( ראה לעיל סימן כג.

3( רמז מ"ש )יהושע כד, ג( "ארבה את זרעו ואתן לו את יצחק". ראה 
התוועדויות  מנחם  תורת  וירא.  פרשת  סוף  מהאריז"ל  תורה  לקוטי 

ה'תשמ"ז חלק ב עמוד 355 הערה 48. ה'תשמ"ח חלק ד עמוד 106.
4( צהרי"ם בגימטריא 345, וכן מנצפ"ך )280(, + אדנ"י )65( = 345. 
אות  מערכת  אות  מאורי  ראה  גבורות.  על  מרמז  מנצפ"ך  אותיות   –
מ"ם וז"ל מנצפ"ך הם ה' גבורות, ולכן באים בסוף התיבה לתת גבול 
ומדה, כי כן טבע הגבורות. ראה לעיל סימן א הערה 2, וכן שם אדנ"י 

הוא בחי' גבורות, אדנ"י אותיות "דינא".

קעב

רמז, יצחק תיקן תפלת מנחה, "יצחק רבקה" בגי' ה' 
פעמים "מנחה" )ה' מנחות – מנחות דף קד:(, בגימטריא 

"משה יוסף דוד" שמתו בזמן מנחה

צדיקים  שלשה  ומתו  נסתלקו  שבת  שבמנחת  מצינו 
ג' פעמים  יוסף משה דוד5, )שלכן אומרים  גדולים מאד, 
צדקתך6 לנגדם במנחת שבת(. והוא כי בעצם זמן המנחה 

הוא זמן7 דדינים, לכן נסתלקו במנחה וכו'.
להורות  מנחה  פעמים  ה'  גי'8  דו"ד  יוס"ף  מש"ה 
ואשתו  יצח"ק9  שתיקן  המנחה,  תפלת  בזמן  שנסתלקו 
רבק"ה10 גם כן גימטריא ה' פעמים מנחה, כי יש ה' מיני 

מנחות ה' מיני טיגון במס' מנחות דק"ד ע"ב11.
מורה  ששמו  דוקא,  יצחק  ר'  הוא  שם  המימרא  ובעל 

שהוא שייך לבחי' מנחה.
לקוטי לוי יצחק, ליקוטים על מאחז"ל עמוד ו

5( זוהר ח"ב )פ' תרומה( דף קנו, ע"א. וז"ל: "תלתא אינון דאסתלקו 
מעלמא בהאי זמנא )ג' צדיקים נסתלקו מן העולם בשעת מנחה שבת(, 
וכלהו כלילן במשה )וכולם כלולים במשה(, חד משה נביאה מהימנא 
עלאה )אחד, משה הנביא הנאמן והנעלה(, וחד יוסף הצדיק )ואחד, 

יוסף הצדיק(, וחד דוד מלכא" )ואחד, דוד המלך( ע"ש.
6( עי' טור שו"ע הלכות שבת סי' רצב, ובשו"ע אדמוה"ז שם סעיף ה.
7( ראה זהר חלק א' דף רכט, ב. )מובא לקמן סימן קעו(. אדרא רבא 

דף קכט, א. )מובא לעיל סימן קע הערה 3(.
8( משה )345( + יוסף )156( + דוד )14( = 515, וכן ה' פעמים מנחה 

)5 × 103( = 515. )ראה גם לקמן סימן קצב(.
9( ברכות כו: מובא לעיל סימן קסט.

10( יצחק בגי' 208 + רבקה בגי' 307 = 515.
11( אמר רבי יצחק מה נשתנית מנחה שנאמר בה חמשה מיני טיגון 
וחלות  ומרחשת  מחבת  סלת  טיגון,  מיני  חמשה  )ופרש"י,  הללו 
ורקיקין דמנחה מאפה, כל מידי דאית בי' שמן קרי טיגון(. משל למלך 
בשר ודם שעשה לו אוהבו סעודה ויודע בו שהוא עני, אמר לו עשה לי 
מן חמשה מיני טיגון כדי שאהנה ממך )ופרש"י, שאהנך ממך, כלומר 

שתקובל לפני בהן(.

ילקוט לוי יצחק על התורה



כז

א, מב – בני נפתלי תולדותם למשפחותם 
לבית אבותם במספר שמות מבן עשרים שנה 

ומעלה כל יוצא צבא

ביאור מהאריז"ל – בפשטות הכתובים – למה 
כתיב  בנפתלי  משא"כ  "לבני"  כתוב  השבטים  בכל 
ופנימיות  האריז"ל  תורת  הפצת  וע"י  "בני",  רק 

התורה יבוא משיח

גו'",  גד  "לבני  נאמר הלשון  ישראל  בני  בנוגע למנין  א. 
"לבני שמעון גו'", ועל דרך זה בנוגע לשאר השבטים, מלבד 
בנוגע לשבט האחרון, שבו נאמר "בני נפתלי גו'" )ולא "לבני 

נפתלי,(. ולכאורה, הי' לו לרש"י לבאר טעם השינוי?

יש להתחיל לכל לראש עם הביאור בכתבי האריז"ל.

תורה  בלקוטי  הן  נתבאר  דלקמן  שהענין  ובהקדמה, 
הרי  האריז"ל  כתבי  כל  מבין  אשר  הפסוקים,  בשער  והן 
רבינו  שמביא  תורה,  הלקוטי  הן  ביותר,  המדוייקים  הם 
הזקן בספר התניא כמה פעמים, והן שער הפסוקים, אחד 
)מהורש"ב(  אדמו"ר  כ"ק  שכתב  כמו  השערים,  משמונה 
שערים'  דה'שמונה  ש"ידוע  הסידור1  על  בהגהותיו  נ"ע 

מוסמך יותר ועליו סומכין".

ובנוגע לעניננו, הרי, הביאור בכתבי האריז"ל הוא באופן 
מנין  נעשה  כזה  שבאופן  אלא,  עוד,  ולא  בפשטות,  המובן 

בני ישראל, כדלקמן.
נאמר  "למה בכל השבטים  – בביאור הקושיא  וז"ל2  ב. 

לבני, ובשבט נפתלי האחרון, אמר בני נפתלי, ולא לבני":

היו  ישראל,  את  למנות  כשרצו  דע  פשוט,  "והענין 
הולכים וסובבים את כל מחנה ישראל, ועומדין בכל פתח 
וכותבין אותו בפנקס סדר השמות, פלוני בן פלוני  ופתח, 
משבט פלוני ופלוני בן פלוני משבט פלוני, וכן כיוצא בזה, 

עד שגמרו למנות כל הבתים של ישראל.

רבוא  ששים  עם  מעורב  הזה,  פנקס  לקחו  כך  ואחר 
אנשים, וצריך לעשות חילוק אחר, להוציא מספר כל שבט 

ושבט בגליון לבד.

ואז היו מתחילין בפנקס הראשון ואמרו, פלוני בן פלוני 
תכתבו אותו לשבט פלוני, והיו כותבין אותו שם בפ"ע, עד 
שהיו משלימין כל האנשים של אותו השבט, שהם כתובים 

בפנקס הראשון.

ההוא,  בפנקס  הכתוב  כל  ומבקשים  חוזרין  כך  ואחר 
שהוא משבט השני, ואומרים זה לבני שמעון, וכן כל כיוצא 

בזה עד י"א שבטים.

שהוא  אחד,  שבט  רק  נשאר  ולא  הי"א,  כל  וכשנשלמו 
שבט נפתלי באחרונה, ולא היו צריכין לחזור ולהוציא בכתב 
אחר, כי כבר אין שם מעורב עמו עוד שבט אחר, רק הוא 
לבדו, ולכן היו מונין אותו במקומו, והיו אומרים בני נפתלי 

אלו שנשארו כך וכך מספרם.

1( סידור )עם דא"ח( שיט, ג. סידור תורה אור )קה"ת תשמ"ז( רמג, ג.

2( בלקוטי תורה על הפסוק. וכן הוא בשער הפסוקים )בשינוי לשון קצת(.

אך האחרים שהיו צריכים להוציא חשבונם בכתב אחר, 
צריך לחבר  כאן  עוד האיש הכתוב  פירוש,  לבני,  בו  נאמר 

לבני שמעון או לבני ראובן וכו'". עכ"ל.
ג. והנה, מכיון שביאור זה מובן בפשטות, ומה גם שעל 
כדאי   – ישראל  דבני  המנין  אופן  את  גם  יודעים  זה  פי 
גם  ובחדרים,  בישיבות  גם  ונכון לפרסם את תוכן הביאור 

לתינוקות של בית רבן.

ידי זה יתוסף גם בענין ד"יפוצו מעינותיך  ובפרט שעל 
כדבריו  צדקנו,  משיח  ביאת  תלוי  זה  בענין  אשר  חוצה", 
להבעש"ט, במענה לשאלתו "אימת אתי מר", "לכשיפוצו 
מעינותיך )דהבעש"ט( חוצה"3, והרי "מעינותיך" דהבעש"ט 
פירסום  ידי  על  ובמילא,  האריז"ל,  תורת  על  מיוסדים 
מעינותיך  ד"יפוצו  באופן  האריז"ל  של  תורתו  והפצת 
חוצה", ממהרים ומזרזים עוד יותר את ביאת משיח צדקנו.

בשם  זו  תורה  לפרסם  ונכון  שטוב  פשוט  וגם  מובן 
אומרה, תורת האריז"ל, וכדברי המשנה בפרק דשבת זה4: 

"כל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם".
תורת מנחם התוועדויות ה'תשמ"ז ח"ג עמוד 568 )הנחה 

בלתי מוגה(

א, מו – ויהיו כל הפקודים שש מאות אלף 
ושלושת אלפים וחמש מאות וחמשים

אלפים  ג'  אלף  מאות  "שש  בנ"י  מספר  טעם 
של  בשמו  המספר  דמרומז  וחמשים"  מאות  חמש 
יהי'  שהשם  לע"ל,  שיהי'  כמו  הוי'  ובשם  משה, 

נקרא כמו שהוא נכתב )פסחים נ.(

במנין הראשון היו שש מאות אלף ושלשת אלפים וחמש 
מאות וחמשים, ולנו5 בו גימטריא בדבר הלמד מעניינו שהן 
ודאי פרפראות לחכמה, כי אמנם מרגלא בפומייהו דרבנן 
יו"ד6  עם  שמו  באותיות  ויש  ישראל  כל  כנגד  משה  שקול 
דשכינתא שהיתה תמיד מאירה בו מספר ששים רבוא, הא 
כיצד מ' פעמים ש' הם י"ב אלף וכלם7 חמשה פעמים הם 

ששים אלף וכלן8 עשר פעמים הרי ששים רבוא.

עוד אותיות סינ"י כשנספרם על הדרך9 שזכרנו עולות 
לשלשים רבוא, ויש אמנם סיני של מעלה מכוון כנגד סיני 
של מטה ונרמז באותיות סיני שמלואן10 סיני שני הרי שש 

מאות אלף.

3( אגרת הבעש"ט, נדפסה בכתר שם טוב בתחלתו. ובכמה מקומות.

4( אבות פרק ו משנה ו.

5( ולנו במנין הזה טוב טעם בדרך גמטריאות פרפראות לחכמה.

6( יו"ד דשכינתא דלית שכינה נחתת פחות מי' כדאיתא בתקונים תכ"ו.

7( וכלם ה' פעמים המרומז בה"א של משה.

8( וכלם י' פעמים המרומז ביו"ד דשכינתא המאירה בו.

9( על הדרך שזכרנו והיינו ס' פעמים י' עולין ת"ר והם נ' פעמים הרי ל' אלפים וכולם 

י' פעמים עולין ל' רבוא.

10( שמלואן סיני שני, כי מלוי סמ"ך הוא מ' ך' עולים ס', מלוי יו"ד הוא ו' ד' עולין י', 

מלוי נ"ן הוא נ'. מלוי יו"ד י', הרי שני פעמים סיני עולין ת"ר אלף.
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כח

ויש11 באותיות השם הגדול כשנספרם12 גם כן על הדרך 
זה מנין אלף וחמש מאות בגימטריא מל"ך של"ם כמספר 
הגדול של מנצפ"ך. והאותיות13 כפולות במלואותן כנודע כי 
כפל הה"א14 בה"ה אחרת בפלס15 וראה ועשה שהנקודה16 
מוסב על נח נראה וכן17 כפל האותיות הרי שלשת אלפים 

11( ויש וכו' כי המנין שש מאות אלף למספר בני ישראל הרמז להם בשם משה ובשם 

סיני, אמנם הפרט שלשת אלפים מרומזים בשם של הוי'.

12( כשנספרם גם כן על הדרך הזה והיינו י' פעמים י' עולה נ', ו' פעמים נ' עולה ש', 

ה' פעמים ש' הרי ט"ו מאות בגימטריא מלך שלם שהוא גם כן ט"ו מאות במספר 

מנצפ"ך שהכ"ף פשוטה מקומה אחר התי"ו ונחשבת לת"ק והמ"ם לת"ר.

13( והאותיות כפולות במלואותן כזה יו"ד ה"ה ו"ו ה"ה.

14( כי כפל הה"א בה"א אחרת שהגם שיש בשם הגדול עוד מלויין אחרים והן מלוי 

אלפי"ן מלוי יו"דין מלוי הה"ין כנודע, מ"מ פשוטו של מלוי השם הגדול הוא כנזכר כי 

כן הה"א בצי"רי מושכ' ה"ה אחרת כמשפט כל צי"רי.

15( כפלס וכמשקל וראה ועשה שהצי"רי שתחת האל"ף ושי"ן גוררת ה"ה אחרי'.

16( שהנקודה צי"רי מוסב על נח נראה ר"ל על הה"א הנחה במבטא ונראה בכתב.

17( וכן כפל האותיות שכיון שכפל הה"א בה"א והכי נמי הוי"ו בוי"ו וכפל היו"ד הוא 

במלואו ו' ד' נמצא שמלוי השם עושה אות כפול והוא עוד ט"ו מאות על דרך שזכרנו 

ס"ה שלשת אלפים.

שם  של  זה  למילוי  ומפורסמת  נודעה  היותר  וההוראה18 
העצם שהוא האותיות בעצמן היא על העתיד שיהי' השם 

נקרא כמו שהוא נכתב19.

והשואתן  העליונים  המאורות  ב'  יחוד  על  אמנם20 
אנחנו  הנה  שם  של  אחרונים  אותיות  בשתי  להם  שהרמז 
נ'  נ'  הם  ח'  פעמים  י'  באותיותיו  אחרת  גימטריא  נמנה 

פעמים ו"ה הרי חמש מאות וחמשים.
עשרה מאמרות – מאמר חקור דין ח"ב – פרק לא, עם 

פירוש יד יהודה

שהשם  מורה  להיות'  פשוט  היותר  הוא  זה  שמלוי  והראי'  ר"ל  וכו'  וההוראה   )18

הקדוש יהא נקרא באותיותיו לעתיד כמו שהוא נכתב ולזה הוא כפול אחד מורה על 

הכתיבה ואחד מורה על הקריאה באותיותיו במהרה בימינו.

19( פסחים נ.

20( אמנם וכו' ר"ל והחמש מאות וחמשים היתירים במנין רמוזים גם כן בהשם על ידי 

גימטריא אחרת והיינו ע"פ שידענו שהיחוד ב' המאורות הגדולים כי ה' הוא האלקים 

נרמז בב' אותיות ו' ה' שבשם כי הוי"ו ת"ת רמז לשם של הוי' וה"א אחרונה מלכות 

רמז לשם אלקים וע"כ ראוי לחשבן לאות אחד ונאמר על שתי אותיות הראשונות י' 

פעמים ה' חמשים, נ' פעמים י"א כמנין ו"ה הרי תק"ן.
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l`xUi lW mzAg iENB¦¦¨¨¤¦§¨¥

לחדלחדלחדלחדׁשׁשׁשׁש ּבּבּבּבאחדאחדאחדאחד .... .... סיניסיניסיניסיני ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹּבּבּבּבמדמדמדמדּבּבּבּברררר ֶֶֶֶֹֹ
ׁשׁשׁשׁשעהעהעהעה ּכּכּכּכלללל אאאאֹוֹוֹוֹותםתםתםתם ממממֹוֹוֹוֹונהנהנהנה לפניולפניולפניולפניו חחחחּבּבּבּבתןתןתןתן ובפרש"י)ממממּתּתּתּתֹוֹוֹוֹו א. (א, ְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ

הּמדּיק, מנינם לדעת האדם רֹוצה יקרם ׁשּמּפני הּוא החביבים ּדברים ׁשּסֹופרים הּדבר טעם הרי הּדבר, ּתמּוּה ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֻלכאֹורה
ּכל  אֹותם מֹונה ה"ה מּדּוע וא"כ יׂשראל, ּבני ׁשל הּמדּיק מסּפרם את יֹודע ּבוּדאי ּתעלּומֹות" ּכל נגלּו ׁש"לפניו הּקּב"ה ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻא

ָָׁשעה?
השי"ת, ּבעבֹודת מּמעלתם נֹובעת אינּה אֹותם, מֹונה ּכן ׁשּמּפני הּמקֹום לפני יׂשראל ׁשל חביבּותם ּדהּנה ּבזה, לבאר ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָויׁש

ּבדרּגתֹו. לחברֹו ּדֹומה אחד ואין ׁשֹונֹות, ּומדרגֹות ּבחינֹות ּבּה יׁש ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשהרי
– ׁשּבּפחּותים" ה"ּפחּות עד ׁשּבּגדֹולים" מה"ּגדֹול – וכּלם לרעהּו, איׁש ּבין חּלּוק הי'ה לא יׂשראל ּבני מנין ׁשּבעת ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻּומּזה
והיא  חּלּוקים. ּבזה ואין יׂשראל, ּכל ׁשוים ׁשּבּה הּנקּדה היא נמנּו ׁשּלׁשמּה הּמקֹום לפני ׁשחביבּותם נמצא ּבׁשוה, ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֻנמנּו

ּבׁשוה. אחד ּבכל ׁשּנמצאת מּיׂשראל, אחד ּכל ׁשּבלב איד") ּפינטעלע ("ּדער הּיהדּות ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָנקּודת
ואינּה ּגּלּוי, לידי ּבאה יׂשראל ׁשל זֹו "חּבתם" אין ולכן היא, ּגבֹוּה מעל וגבֹוּה מאד, עד נעלית ּדרּגתּה ׁשּבּלב, זֹו נקּודה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹא

הרגיל). (ע"ד ִִֶֶָָנּכרת
חּבתן" "להֹודיע הּוא זה ׁשּמנין ׁשעה, ּכל הּקּב"ה אֹותם מֹונה שמות)ולכן ר"פ נקּודת (רש"י ׁשהיא יׂשראל, ׁשל זֹו ּדחּבתן , ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָ

לּכל. ותּודע ּגּלּוי, לידי ּתבֹוא ְֲִִִֵַַַַָָֹהּיהדּות,

ã ycew zegiyn zecewp ã(2 'nr g zegiy ihewl)

מנאםמנאםמנאםמנאם ּבּבּבּבאאאאּיּיּיּירררר ּוּוּוּובאחדבאחדבאחדבאחד ההההּמּמּמּמׁשׁשׁשׁשּכּכּכּכןןןן ההההּוּוּוּוקםקםקםקם ּבּבּבּבניסןניסןניסןניסן א)ּבּבּבּבאחדאחדאחדאחד א, (רש"י ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ׁשהיתה  ּפקּודי ּבפרׁשת הּכתּוב מדּגיׁש הּמׁשּכן להקמת ּבנֹוגע ּדהּנה לֹומר, ויׁש הּמׁשּכן. הקמת ּביֹום מנאם לא לּמה ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹוקׁשה,
זּכאי. ּביֹום לחדׁש, ּבאחד יהיה לּמׁשּכן הּׁשּי הּמנין ׁשּגם ה', ורצה יֹום. אֹות ֹו ׁשּנטל העטרֹות אחת וזֹוהי לחדׁש", ְְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ"ּבאחד
ליֹום  קצת ׁשּדֹומה ּבאּיר, ּבאחד מנאם הּמׁשּכן), עּלּוי ּגדל (מּצד אחר ענין ׁשּי היה לא הּמׁשּכן הקמת ׁשּביֹום ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹּומּכיון

הּמׁשּכן. ְֲִַַָָהקמת

(á)íúçtLîì ìàøNé-éða úãò-ìk Làø-úà eàN§À¤ŸÆ¨£©´§¥«¦§¨¥½§¦§§Ÿ−̈
:íúìbìâì øëæ-ìk úBîL øtñîa íúáà úéáì§¥´£Ÿ¨®§¦§©´¥½¨¨−̈§ª§§Ÿ¨«

i"yx£Ì˙ÁtLÓÏ∑ וׁשבט ׁשבט ּכל מנין ‡·˙Ì.ּדע ˙È·Ï∑,אחר מּׁשבט ואּמֹו אחד מּׁשבט ׁשאביו מי ¿ƒ¿¿…»ְִֵֵֶֶַַָָ¿≈¬…»ְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ
אביו  ׁשבט על לּגלּגלת ∑Ì˙ÏbÏ‚Ï.יקּום ּבקע ׁשקלים .עלֿידי ִֵֶַָָ¿À¿¿…»ְְְִֵֶֶַַַָֹֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 25 'nr gi jxk y"ewl t"r)

oipOd ici lr l`xUi ipA zEaiWg£¦§¥¦§¨¥©§¥©¦§¨

ּבּבּבּבניניניני־־־־ייייׂשׂשׂשׂשראל ראל ראל ראל  ּכּכּכּכלללל־־־־עדתעדתעדתעדת אתאתאתאת־־־־ראראראראׁשׁשׁשׁש ב)ׂשׂשׂשׂשאאאאּוּוּוּו (א, ְְְְֶֶֶֶֹֹ ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
ּבשל"ה ּכתב הּמקֹום, לפני הּוא ידּוע מנינם ׁשּוּדאי אף יׂשראל ּבני את למנֹות הּצר ואילך)ּגּבי סע"א הּספירה (שמז, ידי ׁשעל ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

ּבטל" לא ׁשּבמנין ו"ּדבר ׁשּבמנין", "ּדבר יׂשראל ב)נעׂשּו ג, .(ביצה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹ
ׁשּמחמת נֹוספים ּדברים יׁשנם והרי ּדוקא, למנין הצרכּו מּדּוע ּכ'ּברּיה'ולכאֹורה ּבטלים, אינם א)חׁשיבּותם ק, 'בע"ח'(חולין , ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻ

א) עג, ְועֹוד.(זבחים

Ï‡¯NÈב  È·„ ‡zLk Ïk ÔaLÁ ˙È eÏÈa«̃ƒ»À¿«»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈
Ïk Ô‰ÓL ÔÈÓa ÔB‰˙‰·‡ ˙È·Ï ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ¿«¿¬«¿¿≈¬»«¿¿ƒ¿«¿»»»

:ÔB‰˙ÏbÏ‚Ï ‡¯eÎc¿»¿À¿¿«¿

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(a)íúçtLîìòã[éì] Y¯`qxiBd oM §¦§§Ÿ¨¥©¥©¦§¨
m"`xd zqxiB oke ciÎiazM dOkA§©¨¦§¥¨§¥¦§©¨§¥
.rC :miqEtCd lkA K` .oFxMGd xtqe§¥¤©¦¨©§¨©§¦©

.dpad Kkl oi`e§¥§¨£¨¨
èáLå èáL ìk ïéðî¯xMfp `l ixdW ¦§©¨¥¤§¥¤¤£¥Ÿ¦§©

,df oipnA zFgRWOd oipnÎlrW `N` ¦§©©¦§¨§¦§¨¤¤¨¤©
xRqn mircFi Eid zFgRWOd oipn ici§¥¦§©©¦§¨¨§¦¦§©

haWe haW lM)`"eb(. ¨¥¤¨¥¤
íúáà úéáìãçà èáMî åéáàL éî Y §¥£Ÿ¨¦¤¨¦¦¥¤¤¨

åéáà èáL ìò íe÷é ,øçà èáMî Bnàå§¦¦¥¤©¥¨©¥¤¨¦
¯haW lr" :a ,ek oOwl i"Wx mB d`x§¥©©¦§©¨©¥¤

d`xE ."m`d xg` `le ,Eqgizi a`d̈¨¦§©£§Ÿ©©¨¥§¥
.i ,ck `xwIe i"Wx mB©©¦©¦§¨

íúìbìâìíéì÷L éãé-ìò Y¯`le §ª§§Ÿ¨©§¥§¨¦§Ÿ

`NW xdfEd ixdW ,WOn zlBlbl§ª§Ÿ¤©¨¤£¥§©¤Ÿ
milwW iciÎlr `N` mpipn lAwi)m"`x(. §©¥¦§¨¨¤¨©§¥§¨¦

"úìbìbì ò÷a"¯.ek ,gl zFnW ¤©©ª§Ÿ¤§
zivgn lW lwWn mW `Ed "rwA"¤©¥¦§¨¤©£¦

lwXd)my i"yx(o`M xn`W oeike . ©¤¤§¥¨¤¨©¨
xn` ENi`M df ixd ,"mzFlBlbl"§ª§§¨£¥¤§¦¨©

"zlBlBl rwA")cecl likyn(.b dxez ¤©©ª§Ÿ¤

xacna zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye xii` g"k oey`x meil inei xeriy
ה'מנין' ענין משא"כ ּבטלים. אינם ּולכ ּבגלּוי, עצמם ּבהם נּכרת חׁשיבּותם הרי ּבטלים, ׁשאינם ּדברים ּבׁשאר ּבזה: ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָוהּבאּור

ּבטל. ואינֹו חׁשיבּות מקּבל אֹותֹו, ּומֹונים ּכׁשהֹולכים הרי חׁשיבּותֹו, ּבֹו נּכרת אין ׁשּכׁשּלעצמֹו ּדבר ׁשּגם ְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָהּוא
מעלתם  נראית  לא ּכׁשּבחיצֹונּיּותם ּגם אׁשר יׂשראל, ּבעם נעלית ּדרּגא מגּלה הּקּב"ה, ע"י מנינם יׂשראל: ּבבני הּוא ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹועד"ז
לפניו. הם ׁשחביבים נּכר אֹותם, וספר מנה ׁשהּקּב"ה ׁשּכיון יתּבּטלּו. לא אז ּגם הרי רח"ל, לּגֹויים הם ׁשוים ולכאֹורה ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹּבגלּוי

(â)ìàøNéa àáö àöé-ìk äìòîå äðL íéøNò ïaî¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨¨Ÿ¥¬¨−̈§¦§¨¥®
:ïøäàå äzà íúàáöì íúà eã÷ôz¦§§¬Ÿ¨²§¦§Ÿ−̈©¨¬§©«£«Ÿ

i"yx£‡·ˆ ‡ˆÈŒÏk∑ עׂשרים מּבן ּפחֹות ּבּצבא יֹוצא ׁשאין .מּגיד, »…≈»»ְִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

(ã)Làø Léà ähnì Léà Léà eéäé íëzàå§¦§¤´¦«§½¦¬¦−©©¤®¦²¬Ÿ
:àeä åéúáà-úéáì§¥«£Ÿ−̈«

i"yx£eÈ‰È ÌÎz‡Â∑ וׁשבט ׁשבט ּכל נׂשיא עּמכם יהיּו אֹותם .ּכׁשּתפקדּו ¿ƒ¿∆ƒ¿ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָ

(ä)íëzà eãîòé øLà íéLðàä úBîL älàå§¥̧¤Æ§´¨«£¨¦½£¤¬©«©§−¦§¤®
öéìà ïáeàøì:øeàéãL-ïa øe ¦§¥¾¡¦−¤§¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 1 'nr gi jxk y"ewl t"r)

l`xUi lM i`iUpM zFHOd i`iUp§¦¥©©¦§¦¥¨¦§¨¥

אאאאּתּתּתּתכם כם כם כם  יעמדיעמדיעמדיעמדּוּוּוּו אאאאׁשׁשׁשׁשרררר האנהאנהאנהאנׁשׁשׁשׁשיםיםיםים ׁשׁשׁשׁשממממֹוֹוֹוֹותתתת ה)ואואואואּלּלּלּלהההה (א, ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֽֽֽֽֽֽֽֽ
הּׁשנית" ּבּׁשנה הּׁשני לחדׁש "ּבאחד אּיר, ּבר"ח למׁשה נאמרה יׂשראל ּבני מנין א)ּפרׁשת א, הרי (ּפרׁשתנּו לעּין, יׁש וא"כ , ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ

למׁשה ידּועים ּכבר היּו הּמׁשּכן נדבת את הּנׂשיאים ּכׁשהביאּו שלפנ"ז, ניסן ּבחדׁש ואילך)ּכבר א ז, נשא לאיזה (ראה וא"כ , ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
הּנׂשיאים? ׁשמֹות ּכאן לֹו נאמרּו ְְְִִֶֶֶַָֹצר

ÏÈÁ‡ג  ˜Ù Ïk ‡lÚÏe ÔÈL ÔÈ¯NÚ ¯aÓƒ««¿ƒ¿ƒ¿≈»»»≈≈»
z‡ ÔB‰ÈÏÈÁÏ ÔB‰˙È ÔeÓz Ï‡¯NÈa¿ƒ¿»≈ƒ¿»¿¿≈≈«¿

:Ô¯‰‡Â¿«¬…

b·¯ד  ‡Ë·LÏ ‡¯·‚ ‡¯·b ÔB‰È ÔBÎnÚÂ¿ƒ¿¿«¿»«¿»¿ƒ¿»¿«
:‡e‰ È‰B˙‰·‡ ˙È·Ï LÈ≈̄¿≈¬»»ƒ

ÔBÎnÚה  ÔeÓe˜È Èc ‡i¯·b ˙‰ÓL ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿»«À¿«»ƒ¿ƒ¿
:¯e‡È„L ¯a ¯eˆÈÏ‡ Ô·e‡¯Ïƒ¿≈¡ƒ«¿≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(b)àáö àöé ìkãébî Y¯dGn ¨Ÿ¥¨¨©¦¦¤
Fpi`W s` ,"`av `vFi lM" xiMfdW¤¦§¦¨¥¨¨©¤¥
dGn F` .oipOd oiprl o`M rbFp¥©¨§¦§©©¦§¨¦¤

" WiBcdWlMxn` `le ,"`av `vFi ¤¦§¦¨¥¨¨§Ÿ¨©
dxrd d`xE ."`av `vFi" mzq§¨¥¨¨§¥¤¨¨

.d`Ad©¨¨
íéøNò ïaî úBçt àáva àöBé ïéàL¤¥¥©¨¨¨¦¤¤§¦

¯lW WExiR `Ed "`av `vFi lM" iM¦¨¥¨¨¥¤
oAn :xn` ENi`M ,"dpW mixUr oAn"¦¤¤§¦¨¨§¦¨©¦¤
`vFi lM mdW ,dlrne dpW mixUr¤§¦¨¨¨©§¨¤¥¨¥
zpEMW xnFl oi`e .l`xUiAW `av̈¨¤§¦§¨¥§¥©¤©¨©
mixUr oA oipOd on hrnl aEzMd©¨§©¥¦©¦§¨¤¤§¦
f` iM ,`aSA `vFi Fpi`W dlrne dpẄ¨¨©§¨¤¥¥©¨¨¦¨
dpW mixUr oAn" xnFl Fl did̈¨©¦¤¤§¦¨¨

dlrne`vFId"l`xUiA `aSA)m"`x(, ¨©§¨©¥©¨¨§¦§¨¥
"`vFId" lW dricid `"dWdzid ¤¥©§¦¨¤©¥¨§¨

mB `EdW rEci zFidl KixSW EpcOln§©§¥¤¨¦¦§¨©¤©
`av `vFi)`"eb(i"Wx azM xaMW s`e . ¥¨¨§©¤§¨¨©©¦

oAn" :ci ,l zFnW xtqA df oipr¦§¨¤§¥¤§¦¤
,o`M LcOl ± dlrne dpW mixUr¤§¦¨¨¨©§¨¦¤§¨
`aSl `vFi mixUr oAn zFgR oi`W¤¥¨¦¤¤§¦¥©¨¨

dOl oM m`e ,"miWp` llkA dpnpe§¦§¤¦§©£¨¦§¦¥¨¨
df oipr EpcOllE xFfgl aEzMd Kixv̈¦©¨©£§©§¥¦§¨¤
ipWA uxzl d`xp ?o`M mrR aEW©©¨¦§¤§¨¥¦§¥

` :mipt`(Wxtl i"Wx lW FMxC Edf ¢¨¦¤©§¤©¦§¨¥
zFpFWll m`zdA miaEzMd z ¤̀©§¦§¤§¥¦§
FzF` m` s` ,mFwn FzF`A miaEzMd©§¦§¨©¦
a .xg` aEzMn mB cnlp Fnvr xaC( ¨¨©§¦§¨©¦¨©¥

ipWA i"Wx oFWl wEICn ,xzFi wnFrA§¤¥¦¦§©¦¦§¥
ipW oiA ipFW WIW d`xp zFnFwOd©§¦§¤¤¥¦¥§¥

" :azFM o`M i"Wx :micEOiNdoi`W ©¦¦©¦¨¥¤¥
`aSA `vFi,"mixUr oAn zFgR ¥©¨¨¨¦¤¤§¦

xnFlM`aSd ixcB cSnmFwn oi` §©¦©¦§¥©¨¨¥¨
mixUr liBn zFgR `EdW inl `aSA©¨¨§¦¤¨¦¦¤§¦
:azFM zFnW xtqA i"Wx ENi`e .dpẄ¨§¦©¦§¥¤§¥

"mixUr oAn zFgR oi`,"`aSl `vFi ¥¨¦¤¤§¦¥©¨¨
cSn xnFlMWi`d xcB`aSA `vFId §©¦©¤¤¨¦©¥©¨¨

liBn zFgR `aSl zkll lFki Fpi ¥̀¨¨¤¤©¨¨¨¦¦
Fpi`W i"Wx mW mIqOW FnkE ,mixUr¤§¦§¤§©¥¨©¦¤¥
xnFl WIW ,"miWp` llkA dpnp"¦§¤¦§©£¨¦¤¥©
`aSl KlFd Fpi` dOl mrh EdGW¤¤©©¨¨¥¥©¨¨
wYnEi ,df iR lre .mixUr liBn zFgR̈¦¦¤§¦§©¦¤§©

azM o`M ,i"Wx zFpFWlA wEIC cFr¦¦§©¦¨¨©
"A,"`aSA" zExiXd cSn Epid ,"`aS ©¨¨©§¦©©¥©¨¨

" azM mW ENi`exAcn mW iM ,"`aSl §¦¨¨©©¨¨¦¨§©¥
."`aSl" KlFdd Wi`d cSnc dxez ¦©¨¦©¥©¨¨

(c)eéäé íëzàåeã÷ôz"Lk Y §¦§¤¦§§¤¦§§
"íúà¯.b wEqR lirl wEqRd oFWlM Ÿ¨¦§©¨§¥¨

èáLå èáL ìk àéNð íënò eéäé¯ ¦§¦¨¤§¦¨¥¤§¥¤
Wi` ,dHOl Wi` Wi`" WExiRd Edfe§¤©¥¦¦©©¤¦
dpEMdW ,"`Ed eizFa` zial W`xŸ§¥£¨¤©©¨¨
mB d`xE .haWe haW lM lW `iUPl©¨¦¤¨¥¤¨¥¤§¥©
lr micnFrd md" :a ,f oOwl i"Wx©¦§©¨¥¨§¦©
oxd`e dWn mr EcnrW ± micEwRd©§¦¤¨§¦¤§©£Ÿ
mkY`e xn`PW ,l`xUi z` EpOWM§¤¨¤¦§¨¥¤¤¡©§¦§¤
` :mixaCd zErnWnE ."'ebe Eidi( ¦§©§¨©§¨¦

drWA migkFp Eid wx mi`iUPdW¤©§¦¦©¨§¦§¨¨
,l`xUi ipA z` EcwR oxd`e dWOW¤¤§©£Ÿ¨§¤§¥¦§¨¥
,dxitQA EtYYWd `l mnvr md la £̀¨¥©§¨Ÿ¦§©§©§¦¨

a(oxd`e dWn mr Eid mihaXd lMW¤¨©§¨¦¨¦¤§©£Ÿ
lMW `le ,mihaXd lM lW oipOA©¦§¨¤¨©§¨¦§Ÿ¤¨
FhaW lW oipOA wx did haW¥¤¨¨©©¦§¨¤¦§

.`Edd dxez
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l`xUi lW mzAg iENB¦¦¨¨¤¦§¨¥

לחדלחדלחדלחדׁשׁשׁשׁש ּבּבּבּבאחדאחדאחדאחד .... .... סיניסיניסיניסיני ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹּבּבּבּבמדמדמדמדּבּבּבּברררר ֶֶֶֶֹֹ
ׁשׁשׁשׁשעהעהעהעה ּכּכּכּכלללל אאאאֹוֹוֹוֹותםתםתםתם ממממֹוֹוֹוֹונהנהנהנה לפניולפניולפניולפניו חחחחּבּבּבּבתןתןתןתן ובפרש"י)ממממּתּתּתּתֹוֹוֹוֹו א. (א, ְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ

הּמדּיק, מנינם לדעת האדם רֹוצה יקרם ׁשּמּפני הּוא החביבים ּדברים ׁשּסֹופרים הּדבר טעם הרי הּדבר, ּתמּוּה ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֻלכאֹורה
ּכל  אֹותם מֹונה ה"ה מּדּוע וא"כ יׂשראל, ּבני ׁשל הּמדּיק מסּפרם את יֹודע ּבוּדאי ּתעלּומֹות" ּכל נגלּו ׁש"לפניו הּקּב"ה ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻא

ָָׁשעה?
השי"ת, ּבעבֹודת מּמעלתם נֹובעת אינּה אֹותם, מֹונה ּכן ׁשּמּפני הּמקֹום לפני יׂשראל ׁשל חביבּותם ּדהּנה ּבזה, לבאר ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָויׁש

ּבדרּגתֹו. לחברֹו ּדֹומה אחד ואין ׁשֹונֹות, ּומדרגֹות ּבחינֹות ּבּה יׁש ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשהרי
– ׁשּבּפחּותים" ה"ּפחּות עד ׁשּבּגדֹולים" מה"ּגדֹול – וכּלם לרעהּו, איׁש ּבין חּלּוק הי'ה לא יׂשראל ּבני מנין ׁשּבעת ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻּומּזה
והיא  חּלּוקים. ּבזה ואין יׂשראל, ּכל ׁשוים ׁשּבּה הּנקּדה היא נמנּו ׁשּלׁשמּה הּמקֹום לפני ׁשחביבּותם נמצא ּבׁשוה, ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֻנמנּו

ּבׁשוה. אחד ּבכל ׁשּנמצאת מּיׂשראל, אחד ּכל ׁשּבלב איד") ּפינטעלע ("ּדער הּיהדּות ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָנקּודת
ואינּה ּגּלּוי, לידי ּבאה יׂשראל ׁשל זֹו "חּבתם" אין ולכן היא, ּגבֹוּה מעל וגבֹוּה מאד, עד נעלית ּדרּגתּה ׁשּבּלב, זֹו נקּודה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹא

הרגיל). (ע"ד ִִֶֶָָנּכרת
חּבתן" "להֹודיע הּוא זה ׁשּמנין ׁשעה, ּכל הּקּב"ה אֹותם מֹונה שמות)ולכן ר"פ נקּודת (רש"י ׁשהיא יׂשראל, ׁשל זֹו ּדחּבתן , ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָ

לּכל. ותּודע ּגּלּוי, לידי ּתבֹוא ְֲִִִֵַַַַָָֹהּיהדּות,

ã ycew zegiyn zecewp ã(2 'nr g zegiy ihewl)

מנאםמנאםמנאםמנאם ּבּבּבּבאאאאּיּיּיּירררר ּוּוּוּובאחדבאחדבאחדבאחד ההההּמּמּמּמׁשׁשׁשׁשּכּכּכּכןןןן ההההּוּוּוּוקםקםקםקם ּבּבּבּבניסןניסןניסןניסן א)ּבּבּבּבאחדאחדאחדאחד א, (רש"י ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ׁשהיתה  ּפקּודי ּבפרׁשת הּכתּוב מדּגיׁש הּמׁשּכן להקמת ּבנֹוגע ּדהּנה לֹומר, ויׁש הּמׁשּכן. הקמת ּביֹום מנאם לא לּמה ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹוקׁשה,
זּכאי. ּביֹום לחדׁש, ּבאחד יהיה לּמׁשּכן הּׁשּי הּמנין ׁשּגם ה', ורצה יֹום. אֹות ֹו ׁשּנטל העטרֹות אחת וזֹוהי לחדׁש", ְְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ"ּבאחד
ליֹום  קצת ׁשּדֹומה ּבאּיר, ּבאחד מנאם הּמׁשּכן), עּלּוי ּגדל (מּצד אחר ענין ׁשּי היה לא הּמׁשּכן הקמת ׁשּביֹום ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹּומּכיון

הּמׁשּכן. ְֲִַַָָהקמת

(á)íúçtLîì ìàøNé-éða úãò-ìk Làø-úà eàN§À¤ŸÆ¨£©´§¥«¦§¨¥½§¦§§Ÿ−̈
:íúìbìâì øëæ-ìk úBîL øtñîa íúáà úéáì§¥´£Ÿ¨®§¦§©´¥½¨¨−̈§ª§§Ÿ¨«

i"yx£Ì˙ÁtLÓÏ∑ וׁשבט ׁשבט ּכל מנין ‡·˙Ì.ּדע ˙È·Ï∑,אחר מּׁשבט ואּמֹו אחד מּׁשבט ׁשאביו מי ¿ƒ¿¿…»ְִֵֵֶֶַַָָ¿≈¬…»ְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ
אביו  ׁשבט על לּגלּגלת ∑Ì˙ÏbÏ‚Ï.יקּום ּבקע ׁשקלים .עלֿידי ִֵֶַָָ¿À¿¿…»ְְְִֵֶֶַַַָֹֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 25 'nr gi jxk y"ewl t"r)

oipOd ici lr l`xUi ipA zEaiWg£¦§¥¦§¨¥©§¥©¦§¨

ּבּבּבּבניניניני־־־־ייייׂשׂשׂשׂשראל ראל ראל ראל  ּכּכּכּכלללל־־־־עדתעדתעדתעדת אתאתאתאת־־־־ראראראראׁשׁשׁשׁש ב)ׂשׂשׂשׂשאאאאּוּוּוּו (א, ְְְְֶֶֶֶֹֹ ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
ּבשל"ה ּכתב הּמקֹום, לפני הּוא ידּוע מנינם ׁשּוּדאי אף יׂשראל ּבני את למנֹות הּצר ואילך)ּגּבי סע"א הּספירה (שמז, ידי ׁשעל ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

ּבטל" לא ׁשּבמנין ו"ּדבר ׁשּבמנין", "ּדבר יׂשראל ב)נעׂשּו ג, .(ביצה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹ
ׁשּמחמת נֹוספים ּדברים יׁשנם והרי ּדוקא, למנין הצרכּו מּדּוע ּכ'ּברּיה'ולכאֹורה ּבטלים, אינם א)חׁשיבּותם ק, 'בע"ח'(חולין , ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻ

א) עג, ְועֹוד.(זבחים

Ï‡¯NÈב  È·„ ‡zLk Ïk ÔaLÁ ˙È eÏÈa«̃ƒ»À¿«»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈
Ïk Ô‰ÓL ÔÈÓa ÔB‰˙‰·‡ ˙È·Ï ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ¿«¿¬«¿¿≈¬»«¿¿ƒ¿«¿»»»

:ÔB‰˙ÏbÏ‚Ï ‡¯eÎc¿»¿À¿¿«¿

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(a)íúçtLîìòã[éì] Y¯`qxiBd oM §¦§§Ÿ¨¥©¥©¦§¨
m"`xd zqxiB oke ciÎiazM dOkA§©¨¦§¥¨§¥¦§©¨§¥
.rC :miqEtCd lkA K` .oFxMGd xtqe§¥¤©¦¨©§¨©§¦©

.dpad Kkl oi`e§¥§¨£¨¨
èáLå èáL ìk ïéðî¯xMfp `l ixdW ¦§©¨¥¤§¥¤¤£¥Ÿ¦§©

,df oipnA zFgRWOd oipnÎlrW `N` ¦§©©¦§¨§¦§¨¤¤¨¤©
xRqn mircFi Eid zFgRWOd oipn ici§¥¦§©©¦§¨¨§¦¦§©

haWe haW lM)`"eb(. ¨¥¤¨¥¤
íúáà úéáìãçà èáMî åéáàL éî Y §¥£Ÿ¨¦¤¨¦¦¥¤¤¨

åéáà èáL ìò íe÷é ,øçà èáMî Bnàå§¦¦¥¤©¥¨©¥¤¨¦
¯haW lr" :a ,ek oOwl i"Wx mB d`x§¥©©¦§©¨©¥¤

d`xE ."m`d xg` `le ,Eqgizi a`d̈¨¦§©£§Ÿ©©¨¥§¥
.i ,ck `xwIe i"Wx mB©©¦©¦§¨

íúìbìâìíéì÷L éãé-ìò Y¯`le §ª§§Ÿ¨©§¥§¨¦§Ÿ

`NW xdfEd ixdW ,WOn zlBlbl§ª§Ÿ¤©¨¤£¥§©¤Ÿ
milwW iciÎlr `N` mpipn lAwi)m"`x(. §©¥¦§¨¨¤¨©§¥§¨¦

"úìbìbì ò÷a"¯.ek ,gl zFnW ¤©©ª§Ÿ¤§
zivgn lW lwWn mW `Ed "rwA"¤©¥¦§¨¤©£¦

lwXd)my i"yx(o`M xn`W oeike . ©¤¤§¥¨¤¨©¨
xn` ENi`M df ixd ,"mzFlBlbl"§ª§§¨£¥¤§¦¨©

"zlBlBl rwA")cecl likyn(.b dxez ¤©©ª§Ÿ¤

xacna zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye xii` g"k oey`x meil inei xeriy
ה'מנין' ענין משא"כ ּבטלים. אינם ּולכ ּבגלּוי, עצמם ּבהם נּכרת חׁשיבּותם הרי ּבטלים, ׁשאינם ּדברים ּבׁשאר ּבזה: ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָוהּבאּור

ּבטל. ואינֹו חׁשיבּות מקּבל אֹותֹו, ּומֹונים ּכׁשהֹולכים הרי חׁשיבּותֹו, ּבֹו נּכרת אין ׁשּכׁשּלעצמֹו ּדבר ׁשּגם ְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָהּוא
מעלתם  נראית  לא ּכׁשּבחיצֹונּיּותם ּגם אׁשר יׂשראל, ּבעם נעלית ּדרּגא מגּלה הּקּב"ה, ע"י מנינם יׂשראל: ּבבני הּוא ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹועד"ז
לפניו. הם ׁשחביבים נּכר אֹותם, וספר מנה ׁשהּקּב"ה ׁשּכיון יתּבּטלּו. לא אז ּגם הרי רח"ל, לּגֹויים הם ׁשוים ולכאֹורה ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹּבגלּוי

(â)ìàøNéa àáö àöé-ìk äìòîå äðL íéøNò ïaî¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨¨Ÿ¥¬¨−̈§¦§¨¥®
:ïøäàå äzà íúàáöì íúà eã÷ôz¦§§¬Ÿ¨²§¦§Ÿ−̈©¨¬§©«£«Ÿ

i"yx£‡·ˆ ‡ˆÈŒÏk∑ עׂשרים מּבן ּפחֹות ּבּצבא יֹוצא ׁשאין .מּגיד, »…≈»»ְִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

(ã)Làø Léà ähnì Léà Léà eéäé íëzàå§¦§¤´¦«§½¦¬¦−©©¤®¦²¬Ÿ
:àeä åéúáà-úéáì§¥«£Ÿ−̈«

i"yx£eÈ‰È ÌÎz‡Â∑ וׁשבט ׁשבט ּכל נׂשיא עּמכם יהיּו אֹותם .ּכׁשּתפקדּו ¿ƒ¿∆ƒ¿ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָ

(ä)íëzà eãîòé øLà íéLðàä úBîL älàå§¥̧¤Æ§´¨«£¨¦½£¤¬©«©§−¦§¤®
öéìà ïáeàøì:øeàéãL-ïa øe ¦§¥¾¡¦−¤§¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 1 'nr gi jxk y"ewl t"r)

l`xUi lM i`iUpM zFHOd i`iUp§¦¥©©¦§¦¥¨¦§¨¥

אאאאּתּתּתּתכם כם כם כם  יעמדיעמדיעמדיעמדּוּוּוּו אאאאׁשׁשׁשׁשרררר האנהאנהאנהאנׁשׁשׁשׁשיםיםיםים ׁשׁשׁשׁשממממֹוֹוֹוֹותתתת ה)ואואואואּלּלּלּלהההה (א, ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֽֽֽֽֽֽֽֽ
הּׁשנית" ּבּׁשנה הּׁשני לחדׁש "ּבאחד אּיר, ּבר"ח למׁשה נאמרה יׂשראל ּבני מנין א)ּפרׁשת א, הרי (ּפרׁשתנּו לעּין, יׁש וא"כ , ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ

למׁשה ידּועים ּכבר היּו הּמׁשּכן נדבת את הּנׂשיאים ּכׁשהביאּו שלפנ"ז, ניסן ּבחדׁש ואילך)ּכבר א ז, נשא לאיזה (ראה וא"כ , ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
הּנׂשיאים? ׁשמֹות ּכאן לֹו נאמרּו ְְְִִֶֶֶַָֹצר

ÏÈÁ‡ג  ˜Ù Ïk ‡lÚÏe ÔÈL ÔÈ¯NÚ ¯aÓƒ««¿ƒ¿ƒ¿≈»»»≈≈»
z‡ ÔB‰ÈÏÈÁÏ ÔB‰˙È ÔeÓz Ï‡¯NÈa¿ƒ¿»≈ƒ¿»¿¿≈≈«¿

:Ô¯‰‡Â¿«¬…

b·¯ד  ‡Ë·LÏ ‡¯·‚ ‡¯·b ÔB‰È ÔBÎnÚÂ¿ƒ¿¿«¿»«¿»¿ƒ¿»¿«
:‡e‰ È‰B˙‰·‡ ˙È·Ï LÈ≈̄¿≈¬»»ƒ

ÔBÎnÚה  ÔeÓe˜È Èc ‡i¯·b ˙‰ÓL ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿»«À¿«»ƒ¿ƒ¿
:¯e‡È„L ¯a ¯eˆÈÏ‡ Ô·e‡¯Ïƒ¿≈¡ƒ«¿≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(b)àáö àöé ìkãébî Y¯dGn ¨Ÿ¥¨¨©¦¦¤
Fpi`W s` ,"`av `vFi lM" xiMfdW¤¦§¦¨¥¨¨©¤¥
dGn F` .oipOd oiprl o`M rbFp¥©¨§¦§©©¦§¨¦¤

" WiBcdWlMxn` `le ,"`av `vFi ¤¦§¦¨¥¨¨§Ÿ¨©
dxrd d`xE ."`av `vFi" mzq§¨¥¨¨§¥¤¨¨

.d`Ad©¨¨
íéøNò ïaî úBçt àáva àöBé ïéàL¤¥¥©¨¨¨¦¤¤§¦

¯lW WExiR `Ed "`av `vFi lM" iM¦¨¥¨¨¥¤
oAn :xn` ENi`M ,"dpW mixUr oAn"¦¤¤§¦¨¨§¦¨©¦¤
`vFi lM mdW ,dlrne dpW mixUr¤§¦¨¨¨©§¨¤¥¨¥
zpEMW xnFl oi`e .l`xUiAW `av̈¨¤§¦§¨¥§¥©¤©¨©
mixUr oA oipOd on hrnl aEzMd©¨§©¥¦©¦§¨¤¤§¦
f` iM ,`aSA `vFi Fpi`W dlrne dpẄ¨¨©§¨¤¥¥©¨¨¦¨
dpW mixUr oAn" xnFl Fl did̈¨©¦¤¤§¦¨¨

dlrne`vFId"l`xUiA `aSA)m"`x(, ¨©§¨©¥©¨¨§¦§¨¥
"`vFId" lW dricid `"dWdzid ¤¥©§¦¨¤©¥¨§¨

mB `EdW rEci zFidl KixSW EpcOln§©§¥¤¨¦¦§¨©¤©
`av `vFi)`"eb(i"Wx azM xaMW s`e . ¥¨¨§©¤§¨¨©©¦

oAn" :ci ,l zFnW xtqA df oipr¦§¨¤§¥¤§¦¤
,o`M LcOl ± dlrne dpW mixUr¤§¦¨¨¨©§¨¦¤§¨
`aSl `vFi mixUr oAn zFgR oi`W¤¥¨¦¤¤§¦¥©¨¨

dOl oM m`e ,"miWp` llkA dpnpe§¦§¤¦§©£¨¦§¦¥¨¨
df oipr EpcOllE xFfgl aEzMd Kixv̈¦©¨©£§©§¥¦§¨¤
ipWA uxzl d`xp ?o`M mrR aEW©©¨¦§¤§¨¥¦§¥

` :mipt`(Wxtl i"Wx lW FMxC Edf ¢¨¦¤©§¤©¦§¨¥
zFpFWll m`zdA miaEzMd z ¤̀©§¦§¤§¥¦§
FzF` m` s` ,mFwn FzF`A miaEzMd©§¦§¨©¦
a .xg` aEzMn mB cnlp Fnvr xaC( ¨¨©§¦§¨©¦¨©¥

ipWA i"Wx oFWl wEICn ,xzFi wnFrA§¤¥¦¦§©¦¦§¥
ipW oiA ipFW WIW d`xp zFnFwOd©§¦§¤¤¥¦¥§¥

" :azFM o`M i"Wx :micEOiNdoi`W ©¦¦©¦¨¥¤¥
`aSA `vFi,"mixUr oAn zFgR ¥©¨¨¨¦¤¤§¦

xnFlM`aSd ixcB cSnmFwn oi` §©¦©¦§¥©¨¨¥¨
mixUr liBn zFgR `EdW inl `aSA©¨¨§¦¤¨¦¦¤§¦
:azFM zFnW xtqA i"Wx ENi`e .dpẄ¨§¦©¦§¥¤§¥

"mixUr oAn zFgR oi`,"`aSl `vFi ¥¨¦¤¤§¦¥©¨¨
cSn xnFlMWi`d xcB`aSA `vFId §©¦©¤¤¨¦©¥©¨¨

liBn zFgR `aSl zkll lFki Fpi ¥̀¨¨¤¤©¨¨¨¦¦
Fpi`W i"Wx mW mIqOW FnkE ,mixUr¤§¦§¤§©¥¨©¦¤¥
xnFl WIW ,"miWp` llkA dpnp"¦§¤¦§©£¨¦¤¥©
`aSl KlFd Fpi` dOl mrh EdGW¤¤©©¨¨¥¥©¨¨
wYnEi ,df iR lre .mixUr liBn zFgR̈¦¦¤§¦§©¦¤§©

azM o`M ,i"Wx zFpFWlA wEIC cFr¦¦§©¦¨¨©
"A,"`aSA" zExiXd cSn Epid ,"`aS ©¨¨©§¦©©¥©¨¨

" azM mW ENi`exAcn mW iM ,"`aSl §¦¨¨©©¨¨¦¨§©¥
."`aSl" KlFdd Wi`d cSnc dxez ¦©¨¦©¥©¨¨

(c)eéäé íëzàåeã÷ôz"Lk Y §¦§¤¦§§¤¦§§
"íúà¯.b wEqR lirl wEqRd oFWlM Ÿ¨¦§©¨§¥¨

èáLå èáL ìk àéNð íënò eéäé¯ ¦§¦¨¤§¦¨¥¤§¥¤
Wi` ,dHOl Wi` Wi`" WExiRd Edfe§¤©¥¦¦©©¤¦
dpEMdW ,"`Ed eizFa` zial W`xŸ§¥£¨¤©©¨¨
mB d`xE .haWe haW lM lW `iUPl©¨¦¤¨¥¤¨¥¤§¥©
lr micnFrd md" :a ,f oOwl i"Wx©¦§©¨¥¨§¦©
oxd`e dWn mr EcnrW ± micEwRd©§¦¤¨§¦¤§©£Ÿ
mkY`e xn`PW ,l`xUi z` EpOWM§¤¨¤¦§¨¥¤¤¡©§¦§¤
` :mixaCd zErnWnE ."'ebe Eidi( ¦§©§¨©§¨¦

drWA migkFp Eid wx mi`iUPdW¤©§¦¦©¨§¦§¨¨
,l`xUi ipA z` EcwR oxd`e dWOW¤¤§©£Ÿ¨§¤§¥¦§¨¥
,dxitQA EtYYWd `l mnvr md la £̀¨¥©§¨Ÿ¦§©§©§¦¨

a(oxd`e dWn mr Eid mihaXd lMW¤¨©§¨¦¨¦¤§©£Ÿ
lMW `le ,mihaXd lM lW oipOA©¦§¨¤¨©§¨¦§Ÿ¤¨
FhaW lW oipOA wx did haW¥¤¨¨©©¦§¨¤¦§

.`Edd dxez



xacnaלב zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye xii` g"k oey`x meil inei xeriy
עה"פ ּדהּנה זה, לבאר ד)ויׁש ׁשבט (א, ּכל נׂשיא עּמכם יהיּו אֹותם "ּכׁשּתפקדּו רש"י פי' למטה", איׁש איׁש יהיּו "ואּתכם ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ

ׁשּלהם. הּׁשבט ּבמנין רק ולא יׂשראל, ּכל ּבמנין להׁשּתּתף צריכים היּו הּנׂשיאים י"ב ׁשּכל ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹוׁשבט",
את  רק הּנׂשיאים הנהיגּו אז ּדעד לפנ"ז. להם היה ׁשּלא חדׁש ּבמּנּוי הּנׂשיאים נתמּנּו יׂשראל ּבני מנין ׁשּבעת י"ל, ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹועפ"ז

יׂשראל. ּכל על נתמּנּו ּבנ"י מנין ּובעת ׁשּלהם, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּׁשבט
ׁשּבעדה" חׁשיבּות ּדבר לכל "נקראים ׁשּיהיּו ּדפרּוׁשֹו העדה", קרּואי "אּלה הּנׂשיאים נקראּו ּׁשאז מה ובפירש"י)וזהּו טז .(א, ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

ּכּלּה. "ׁשּבעדה" חׁשיבּות ּדבר לכל כ"א לׁשבטיהם, הּנֹוגעים לּדברים רק לא "נקראים" להיֹות הּנׂשיאים נתמּנּו ׁשאז ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֻוהינּו,
ׁשּמּנּויי  מצינּו ּדהרי הּנׂשיאים, ׁשמֹות ּכאן ּׁשנאמרּו מה יּובן ּוכמ"ׁשועפ"ז ּבׁשם, קריאה ע"י ּבאים ואילך)הּקּב"ה ב לא, (תשא ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

להיֹות  נתמּנּו הּנׂשיאים ּבׁשמֹות הּקריאה דע"י בנדו"ד, ּוכמֹו"כ אלקים". רּוח אֹותֹו ואמּלא גֹו' ּבצלאל ּבׁשם קראתי ְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָֹ"ראה
ּכּלּה. ׁשּבעדה חׁשיבּות ּדבר לכל העדה", ְְְֲִֵֵֵֶַָָָָָָֻ"קרּואי
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לג xacna zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye xii` g"k oey`x meil inei xeriy
עה"פ ּדהּנה זה, לבאר ד)ויׁש ׁשבט (א, ּכל נׂשיא עּמכם יהיּו אֹותם "ּכׁשּתפקדּו רש"י פי' למטה", איׁש איׁש יהיּו "ואּתכם ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ

ׁשּלהם. הּׁשבט ּבמנין רק ולא יׂשראל, ּכל ּבמנין להׁשּתּתף צריכים היּו הּנׂשיאים י"ב ׁשּכל ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹוׁשבט",
את  רק הּנׂשיאים הנהיגּו אז ּדעד לפנ"ז. להם היה ׁשּלא חדׁש ּבמּנּוי הּנׂשיאים נתמּנּו יׂשראל ּבני מנין ׁשּבעת י"ל, ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹועפ"ז

יׂשראל. ּכל על נתמּנּו ּבנ"י מנין ּובעת ׁשּלהם, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּׁשבט
ׁשּבעדה" חׁשיבּות ּדבר לכל "נקראים ׁשּיהיּו ּדפרּוׁשֹו העדה", קרּואי "אּלה הּנׂשיאים נקראּו ּׁשאז מה ובפירש"י)וזהּו טז .(א, ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

ּכּלּה. "ׁשּבעדה" חׁשיבּות ּדבר לכל כ"א לׁשבטיהם, הּנֹוגעים לּדברים רק לא "נקראים" להיֹות הּנׂשיאים נתמּנּו ׁשאז ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֻוהינּו,
ׁשּמּנּויי  מצינּו ּדהרי הּנׂשיאים, ׁשמֹות ּכאן ּׁשנאמרּו מה יּובן ּוכמ"ׁשועפ"ז ּבׁשם, קריאה ע"י ּבאים ואילך)הּקּב"ה ב לא, (תשא ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

להיֹות  נתמּנּו הּנׂשיאים ּבׁשמֹות הּקריאה דע"י בנדו"ד, ּוכמֹו"כ אלקים". רּוח אֹותֹו ואמּלא גֹו' ּבצלאל ּבׁשם קראתי ְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָֹ"ראה
ּכּלּה. ׁשּבעדה חׁשיבּות ּדבר לכל העדה", ְְְֲִֵֵֵֶַָָָָָָֻ"קרּואי

(å)ì:écLéøeö-ïa ìàéîìL ïBòîL §¦§¾§ª«¦¥−¤¦«©¨«

(æ):áãðénò-ïa ïBLçð äãeäéì¦«¾̈©§−¤©¦«¨¨«

(ç):øòeö-ïa ìàðúð øëùOéì§¦̧¨½̈§©§¥−¤¨«

(è):ïìç-ïa áàéìà ïìeáæì¦§ª¾¡¦−̈¤¥«Ÿ

(é)äMðîì ãeäénò-ïa òîLéìà íéøôàì óñBé éðáì¦§¥´¥½§¤§©¾¦¡¦«¨−̈¤©¦®¦§©¤¾
:øeöäãt-ïa ìàéìîb©§¦¥−¤§¨«

(àé):éðòãb-ïa ïãéáà ïîéðáì§¦̧§¨¦½£¦−̈¤¦§Ÿ¦«

(áé):écLénò-ïa øæòéçà ïãì§¾̈£¦¤−¤¤©¦«©¨«

(âé):ïøëò-ïa ìàéòât øLàì§¨¥¾©§¦¥−¤¨§¨«

(ãé):ìàeòc-ïa óñéìà ãâì§¾̈¤§¨−̈¤§¥«

(åè):ïðéò-ïa òøéçà éìzôðì§©̧§¨¦½£¦©−¤¥¨«

(æè)éLàø íúBáà úBhî éàéNð äãòä éàeø÷ älà¥µ¤§¥´¨«¥½̈§¦¥−©´£¨®¨¥²
:íä ìàøNé éôìà©§¥¬¦§¨¥−¥«

i"yx£‰„Ú‰ È‡e¯˜ ‰l‡∑ ׁשּבעדה חׁשיבּות ּדבר לכל .הּנקראים ≈∆¿≈»≈»ְְְֲִִִֵֶַַָָָָ

(æé)øLà älàä íéLðàä úà ïøäàå äLî çwiå©¦©¬¤−§©«£®Ÿ¥µ¨«£¨¦´¨¥½¤£¤¬
:úBîLa eáwð¦§−§¥«

i"yx£‰l‡‰ ÌÈL‡‰∑הּללּו נׂשיאים עׂשר ׁשנים e·w.את ¯L‡∑ ּבׁשמֹות ּכאן .לֹו »¬»ƒ»≈∆ְְִִֵֶַָָָ¬∆ƒ¿ְֵָ

ˆÈcLÈ¯e:ו  ¯a Ï‡ÈÓÏL ÔBÚÓLÏ¿ƒ¿¿Àƒ≈«ƒ«»

ÈnÚ„·:ז  ¯a ÔBLÁ ‰„e‰ÈÏƒ»«¿««ƒ»»

ˆÚe¯:ח  ¯a Ï‡˙ ¯Î˘OÈÏ¿ƒ»»¿«¿≈«»

ÔBÏÁ:ט  ¯a ·‡ÈÏ‡ ÔÏe·ÊÏƒ¿À¡ƒ»«≈

e‰ÈnÚ„י  ¯a ÚÓLÈÏ‡ ÌÈ¯Ù‡Ï ÛÒBÈ È·Ïƒ¿≈≈¿∆¿«ƒ¡ƒ»»««ƒ
:¯eˆ‰„t ¯a Ï‡ÈÏÓb ‰MÓÏƒ¿«∆«¿ƒ≈«¿»

ÈBÚ„b:יא  ¯a Ô„È·‡ ÔÓÈ·Ï¿ƒ¿»ƒ¬ƒ»«ƒ¿ƒ

ÈcLÈnÚ:יב  ¯a ¯ÊÚÈÁ‡ Ô„Ï¿»¬ƒ∆∆««ƒ«»

Ô¯ÎÚ:יג  ¯a Ï‡ÈÚ‚t ¯L‡Ï¿»≈«¿ƒ≈«»¿»

Ï‡eÚc:יד  ¯a ÛÒÈÏ‡ „‚Ï¿»∆¿»»«¿≈

ÔÈÚ:טו  ¯a Ú¯ÈÁ‡ ÈÏzÙÏ¿«¿»ƒ¬ƒ««≈»

ÈË·Lטז  È·¯·¯ ‡zLÎ ÈÚ¯ÚÓ ÔÈl‡ƒ≈¿«¿≈¿ƒ¿»«¿¿≈ƒ¿≈
:Ôep‡ Ï‡¯NÈ„ ‡iÙÏ‡ ÈLÈ¯ ÔB‰˙‰·‡¬»«¿≈≈«¿«»¿ƒ¿»≈ƒ

Ècיז  ÔÈl‡‰ ‡i¯·b ˙È Ô¯‰‡Â ‰LÓ ¯·„e¿«…∆¿«¬…»À¿«»»ƒ≈ƒ
:Ô‰ÓLa eL¯t˙‡ƒ¿¿»ƒ¿»»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(fh)äãòä éàeø÷ älàíéàø÷pä Y ¥¤§¥¨¥¨©¦§¨¦
äãòaL úeáéLç øác ìëì¯,xnFlM §¨§©£¦¤¨¥¨§©

ixdW) dcrd iciÎlr E`xwPW `lŸ¤¦§§©§¥¨¥¨¤£¥
z` mi`xFTd md mi`iUPd ,llM KxcA§¤¤§¨©§¦¦¥©§¦¤

dcrd(dWn iciÎlr mi`xwPW `N` , ¨¥¨¤¨¤¦§¨¦©§¥¤
dcrd lW aEWg oipr lkl oxd`e)`"eb(. §©£Ÿ§¨¦§¨¨¤¨¥¨

mnvr mdW "dcrd i`Exw" WxiR `le§Ÿ¥©§¥¨¥¨¤¥©§¨
did oM m`W mEXn ,dcrd z` mi`xFw§¦¤¨¥¨¦¤¦¥¨¨
ok` EdGW F` ,"dcrd i`xFw" xnFl Fl©§¥¨¥¨¤¤¨¥

" 'aizM'd itl WExiRdi`ixw,"dcrd ©¥§¦©§¦§¦¥¨¥¨
" 'ixT'd itl la`i`Exw,"dcrd £¨§¦©§¦§¥¨¥¨

`le mi`xwp mdW `Ed WExiRd©¥¤¥¦§¨¦§Ÿ

eh ,gn dirWi i"Wx mB d`xE .mi`xFw§¦§¥©©¦§©§¨
a ,`p mW oke)(o`M d`ixTd oiprW , §¥¨¤¦§©©§¦¨¨

zEaiWge) dNEcB oiprn `Ed(.fi dxez ¥¦§©§¨©£¦
(fi)àäälàä íéLðíéðL úà Y ¨£¨¦¨¥¤¤§¥

"eáwð øLà" .eìlä íéàéNð øNò̈¨§¦¦©¨£¤¦§
"úBîLa" ïàk Bì¯,df lkl KxvEd ¨§¥§©§¨¤

xacna zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye xii` h"k ipy meil inei xeriy

(çé)éðMä Lãçì ãçàa eìéä÷ä äãòä-ìk úàå§¥̧¨¨«¥¹̈¦§¦À§¤¨Æ©´Ÿ¤©¥¦½
úBîL øtñîa íúáà úéáì íúçtLî-ìò eãìéúiå©¦§©«§¬©¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®§¦§©´¥À

:íúìbìâì äìòîå äðL íéøNò ïaî¦¤̧¤§¦¬¨¨²¨©−§¨§ª§§Ÿ¨«
i"yx£Ì˙ÁtLÓŒÏÚ e„ÏÈ˙iÂ∑ הּׁשבט על להתיחס ואחד אחד ּכל לדתם חזקת ועדי יחּוסיהם ספרי .הביאּו «ƒ¿«¿«ƒ¿¿…»ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

(èé)øaãîa íã÷ôiå äLî-úà ýåýé äeö øLàk©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤®©¦§§¥−§¦§©¬
ñ :éðéñ¦¨«

ß xii` h"k ipy mei ß

(ë)íúãìBz ìàøNé øëa ïáeàø-éðá eéäiå©¦«§³§¥«§¥Æ§´Ÿ¦§¨¥½«§Ÿ¨¬
íúìbìâì úBîL øtñîa íúáà úéáì íúçtLîì§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®§¦§©³¥Æ§ª§§Ÿ½̈
:àáö àöé ìk äìòîå äðL íéøNò ïaî øëæ-ìk̈¨À̈¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«

(àë)óìà íéòaøàå äML ïáeàø ähîì íäéã÷t§ª«¥¤−§©¥´§¥®¦¨¯§©§¨¦²¤−¤
ô :úBàî Lîçå©«£¥¬¥«

(áë)íúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz ïBòîL éðáì¦§¥´¦§½«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®
íéøNò ïaî øëæ-ìk íúìbìâì úBîL øtñîa åéã÷t§ªÀ̈§¦§©³¥Æ§ª§§Ÿ½̈¨¨À̈¦¤̧¤§¦³

:àáö àöé ìk äìòîå äðL̈¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«

(âë)óìà íéMîçå äòLz ïBòîL ähîì íäéã÷t§ª«¥¤−§©¥´¦§®¦§¨¯©«£¦¦²¤−¤
ìLeô :úBàî L §¬¥«

(ãë)íúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz ãâ éðáì¦§¥´½̈«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®
àöé ìk äìòîå äðL íéøNò ïaî úBîL øtñîa§¦§©´¥À¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬

:àáö̈¨«

Á¯ÈÏ‡יח  „Áa eLÎ‡ ‡zLk Ïk ˙ÈÂ¿»»¿ƒ¿»«¿»¿«¿«¿»
˙È·Ï ÔB‰˙ÈÚ¯Ê ÏÚ eÒÁÈ˙‡Â ‡Èƒ̇¿»»¿ƒ¿«¬««¿¬«¿¿≈
ÔÈL ÔÈ¯NÚ ¯aÓ Ô‰ÓL ÔÈÓa ÔB‰˙‰·‡¬»«¿¿ƒ¿«¿»»ƒ««¿ƒ¿ƒ

:ÔB‰˙ÏbÏ‚Ï ‡lÚÏe¿≈»¿À¿¿«¿

ÔepÓeיט  ‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók¿»ƒ«ƒ¿»»…∆¿ƒ
:ÈÈÒ„ ‡¯a„Óa¿«¿¿»¿ƒ»

„Ï‡¯NÈכ  ‡¯Îea Ô·e‡¯ È· BÂ‰Â«¬¿≈¿≈¿»¿ƒ¿»≈
ÔB‰˙‰·‡ ˙È·Ï ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔB‰˙„Ïez¿«¿¿«¿¬«¿¿≈¬»«¿
¯aÓ ‡¯eÎc Ïk ÔB‰˙ÏbÏ‚Ï Ô‰ÓL ÔÈÓa¿ƒ¿«¿»»¿À¿¿«¿»¿»ƒ«

:‡ÏÈÁ ˜Ù Ïk ‡lÚÏe ÔÈL ÔÈ¯NÚ«¿ƒ¿ƒ¿≈»…»≈≈»

zLÂ‡כא  ÔÈÚa¯‡ Ô·e‡¯„ ‡Ë·LÏ ÔB‰ÈÈÓƒ¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿≈«¿¿ƒ¿ƒ»
:‰‡Ó LÓÁÂ ÔÈÙÏ‡«¿ƒ«¬≈¿»

È·Ï˙כב  ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔB‰˙„Ïez ÔBÚÓL È·Ïƒ¿≈ƒ¿¿«¿¿«¿¬«¿¿≈
ÔB‰˙ÏbÏ‚Ï Ô‰ÓL ÔÈÓa È‰BÈÓ ÔB‰˙‰·‡¬»«¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿«¿»»¿À¿¿«¿
˜Ù Ïk ‡lÚÏe ÔÈL ÔÈ¯NÚ ¯aÓ ‡¯eÎc Ïk»¿»ƒ««¿ƒ¿ƒ¿≈»…»≈

:‡ÏÈÁ≈»

ÔÈLÓÁכג  ÔBÚÓL„ ‡Ë·LÏ ÔB‰ÈÈÓƒ¿»≈¿ƒ¿»¿ƒ¿«¿ƒ
:‰‡Ó ˙Ï˙e ÔÈÙÏ‡ ‰ÚL˙Â¿ƒ¿»«¿ƒ¿«¿»

È·Ï˙כד  ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔB‰˙„Ïez „‚ È·Ïƒ¿≈»¿«¿¿«¿¬«¿¿≈
ÔÈL ÔÈ¯NÚ ¯aÓ Ô‰ÓL ÔÈÓa ÔB‰˙‰·‡¬»«¿¿ƒ¿«¿»»ƒ««¿ƒ¿ƒ

:‡ÏÈÁ ˜Ù Ïk ‡lÚÏe¿≈»…»≈≈»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

zpEMW xnFl oYip did df `lEl iM¦¥¤¨¨¦¨©¤©¨©
mi`iUp xUr mipXd caNOW aEzMd©¨¤¦§©©§¥¨¨§¦¦
oxd`e dWn Egwl ,lirl mixMfPd©¦§¨¦§¥¨§¤§©£Ÿ
mciÎlr EaTPW mixg` miWp £̀¨¦£¥¦¤¦§©¨¨
`l EN` miWp` zFnWE) zFnWA§¥§£¨¦¥Ÿ

aEzMA EWxRzp(did mciwtYW , ¦§¨§©¨¤©§¦¨¨¨
KiWnOW itM ,dcrd z` lidwdl§©§¦¤¨¥¨§¦¤©§¦
Wxtn okl ,`Ad wEqRA aEzMd©¨©¨©¨¨¥§¨¥
mzF`l dpEMd ,"dN`d miWp`d"W¤¨£¨¦¨¥¤©©¨¨§¨
o`M mdizFnW EWxRzPW mi`iUp a"i§¦¦¤¦§¨§§¥¤¨

oxd`lE dWnl aEzMA)dcya x`a(. ©¨§¤§©£Ÿ

"mdl" `le ,cigi oFWlA "Fl" xn`e§¨©¦§¨¦§Ÿ¨¤
wEqRAW mEXn ,oxd` z` lFlkl¦§¤©£Ÿ¦¤©¨
,"oxd`e dWn gTIe" xn`p o`M̈¤¡©©¦©¤§©£Ÿ
,dWn iciÎlr dUrp dgiwNd xTirW¤¦©©§¦¨©£¨©§¥¤
oFWlA "Fl" hwp i"Wx mB okl̈¥©©¦¨©¦§

.cigigi dxez ¨¦
(gi)íúçtLî ìò eãìéúiåeàéáä Y ©¦§©§©¦§§Ÿ¨¥¦

íäéñeçé éøôñ¯lr" WExiR Edf ¦§¥¦¥¤¤¥©
"mzFgRWn)`"eb(. ¦§§¨

íúãì ú÷æç éãòå¯WExiR Edf §¥¥¤§©¥¨¨¤¥
"EcNizIe")`"eb(xhWl sqFpA xnFlM . ©¦§©§§©§¨¦§©

Eid ,mzFgRWnl mzF` qgind oiqgFi£¦©§©¥¨§¦§§¨¨
zwfg" lr micr `iadl mikixv§¦¦§¨¦¥¦©¤§©
`le ,zExWkA EclFPW ,"mzcil¥¨¨¤§§©§§Ÿ

zExfnnA)miigd xe`("EcNizIe" Edfe . §©§¥§¤©¦§©§
Fnvrl cnFrd lrRzd oipAn)(EpidC , ¦¦§©¦§©¥¨¥§©§§©§

mzcil lr zFgkFd E`iad mnvr mdW¤¥©§¨¥¦¨©¥¨¨
)g"ty(.

èáMä ìò ñçéúäì ãçàå ãçà ìk¯ ¨¤¨§¤¨§¦§©¥©©¥¤
lirlckE ,"mzFa` zial" WExiRd Edf¤©¥§¥£¨§¦§¥

.a wEqR i"WxAhi dxez §©¦¨



xacnaלד zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye xii` h"k ipy meil inei xeriy

(äë)LLå óìà íéòaøàå äMîç ãâ ähîì íäéã÷t§ª«¥¤−§©¥´¨®£¦¨³§©§¨¦Æ¤½¤§¥¬
ô :íéMîçå úBàî¥−©«£¦¦«

(åë)íúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz äãeäé éðáì¦§¥´§½̈«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®
àöé ìk äìòîå äðL íéøNò ïaî úîL øtñîa§¦§©´¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬

:àáö̈¨«

)(æëóìà íéòáLå äòaøà äãeäé ähîì íäéã÷t§ª«¥¤−§©¥´§¨®©§¨¨¯§¦§¦²¤−¤
ô :úBàî LLå§¥¬¥«

(çë)íúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz øëùOé éðáì¦§¥´¦¨½̈«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®
àöé ìk äìòîå äðL íéøNò ïaî úîL øtñîa§¦§©´¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬

:àáö̈¨«

(èë)óìà íéMîçå äòaøà øëùOé ähîì íäéã÷t§ª«¥¤−§©¥´¦¨¨®©§¨¨¯©«£¦¦²¤−¤
ô :úBàî òaøàå§©§©¬¥«

(ì)íúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz ïìeáæ éðáì¦§¥´§ª½«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®
àöé ìk äìòîå äðL íéøNò ïaî úîL øtñîa§¦§©´¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬

:àáö̈¨«

(àì)óìà íéMîçå äòáL ïìeáæ ähîì íäéã÷t§ª«¥¤−§©¥´§ª®¦§¨¯©«£¦¦²¤−¤
ô :úBàî òaøàå§©§©¬¥«

(áì)íúçtLîì íúãìBz íéøôà éðáì óñBé éðáì¦§¥³¥Æ¦§¥´¤§©½¦«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈
äðL íéøNò ïaî úîL øtñîa íúáà úéáì§¥´£Ÿ¨®§¦§©´¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ

:àáö àöé ìk äìòîå̈©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«

(âì)Lîçå óìà íéòaøà íéøôà ähîì íäéã÷t§ª«¥¤−§©¥´¤§¨®¦©§¨¦¬¤−¤©«£¥¬
ô :úBàî¥«

(ãì)íúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz äMðî éðáì¦§¥´§©¤½«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®
àöé ìk äìòîå äðL íéøNò ïaî úBîL øtñîa§¦§©´¥À¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬

:àáö̈¨«

(äì)ìLe íéðL äMðî ähîì íäéã÷tóìà íéL §ª«¥¤−§©¥´§©¤®§©¦̄§¦²¤−¤
ô :íéúàîe¨¨«¦

LÓÁÂ‡כה  ÔÈÚa¯‡ „‚„ ‡Ë·LÏ ÔB‰ÈÈÓƒ¿»≈¿ƒ¿»¿»«¿¿ƒ¿«¿»
:ÔÈLÓÁÂ ‰‡Ó ˙ÈLÂ ÔÈÙÏ‡«¿ƒ¿ƒ¿»¿«¿ƒ

È·Ï˙כו  ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔB‰˙„Ïez ‰„e‰È È·Ïƒ¿≈¿»¿«¿¿«¿¬«¿¿≈
ÔÈL ÔÈ¯NÚ ¯aÓ Ô‰ÓL ÔÈÓa ÔB‰˙‰·‡¬»«¿¿ƒ¿«¿»»ƒ««¿ƒ¿ƒ

:‡ÏÈÁ ˜Ù Ïk ‡lÚÏe¿≈»…»≈≈»

ÔÈÚ·Lכז  ‰„e‰È„ ‡Ë·LÏ ÔB‰ÈÈÓƒ¿»≈¿ƒ¿»ƒ»«¿ƒ
:‰‡Ó ˙ÈLÂ ÔÈÙÏ‡ ‡Úa¯‡Â¿«¿¿»«¿ƒ¿ƒ¿»

ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏכח  ÔB‰˙„Ïez ¯Î˘OÈ È·Ïƒ¿≈ƒ»»¿«¿¿«¿¬«¿
ÔÈ¯NÚ ¯aÓ Ô‰ÓL ÔÈÓa ÔB‰˙‰·‡ ˙È·Ï¿≈¬»«¿¿ƒ¿«¿»»ƒ««¿ƒ

:‡ÏÈÁ ˜Ù Ïk ‡lÚÏe ÔÈL¿ƒ¿≈»…»≈≈»

ÔÈLÓÁכט  ¯Î˘OÈ„ ‡Ë·LÏ ÔB‰ÈÈÓƒ¿»≈¿ƒ¿»¿ƒ»»«¿ƒ
:‰‡Ó Úa¯‡Â ÔÈÙÏ‡ ‡Úa¯‡Â¿«¿¿»«¿ƒ¿«¿«¿»

È·Ï˙ל  ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔB‰˙„Ïez ÔÏe·Ê È·Ïƒ¿≈¿À¿«¿¿«¿¬«¿¿≈
ÔÈL ÔÈ¯NÚ ¯aÓ Ô‰ÓL ÔÈÓa ÔB‰˙‰·‡¬»«¿¿ƒ¿«¿»»ƒ««¿ƒ¿ƒ

:‡ÏÈÁ ˜Ù Ïk ‡lÚÏe¿≈»…»≈≈»

Ú·Leלא  ÔÈLÓÁ ÔÏe·Ê„ ‡Ë·LÏ ÔB‰ÈÈÓƒ¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿À«¿ƒ¿«
:‰‡Ó Úa¯‡Â ÔÈÙÏ‡«¿ƒ¿«¿«¿»

ÔB‰˙„Ïezלב  ÌÈ¯Ù‡ È·Ï ÛÒBÈ È·Ïƒ¿≈≈ƒ¿≈∆¿«ƒ¿«¿
Ô‰ÓL ÔÈÓa ÔB‰˙‰·‡ ˙È·Ï ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ¿«¿¬«¿¿≈¬»«¿¿ƒ¿«¿»»
:‡ÏÈÁ ˜Ù Ïk ‡lÚÏe ÔÈL ÔÈ¯NÚ ¯aÓƒ««¿ƒ¿ƒ¿≈»…»≈≈»

‡¯ÔÈÚaלג  ÌÈ¯Ù‡„ ‡Ë·LÏ ÔB‰ÈÈÓƒ¿»≈¿ƒ¿»¿∆¿»ƒ«¿¿ƒ
:‰‡Ó LÓÁÂ ÔÈÙÏ‡«¿ƒ«¬≈¿»

È·Ï˙לד  ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔB‰˙„Ïez ‰MÓ È·Ïƒ¿≈¿«∆¿«¿¿«¿¬«¿¿≈
ÔÈL ÔÈ¯NÚ ¯aÓ Ô‰ÓL ÔÈÓa ÔB‰˙‰·‡¬»«¿¿ƒ¿«¿»»ƒ««¿ƒ¿ƒ

:‡ÏÈÁ ˜Ù Ïk ‡lÚÏe¿≈»…»≈≈»

ÔÈ¯˙eלה  ÔÈ˙Ïz ‰MÓ„ ‡Ë·LÏ ÔB‰ÈÈÓƒ¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«∆¿»ƒ¿≈
:Ô˙‡Óe ÔÈÙÏ‡«¿ƒ»»

xacna zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye xii` h"k ipy meil inei xeriy

(åì)íúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz ïîéðá éðáì¦§¥´¦§¨¦½«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®
àöé ìk äìòîå äðL íéøNò ïaî úîL øtñîa§¦§©´¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬

:àáö̈¨«

(æì)ìLe äMîç ïîéðá ähîì íäéã÷tóìà íéL §ª«¥¤−§©¥´¦§¨¦®£¦¨¯§¦²¤−¤
ô :úBàî òaøàå§©§©¬¥«

(çì)íúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz ïã éðáì¦§¥´½̈«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®
Nò ïaî úîL øtñîaàöé ìk äìòîå äðL íéø §¦§©´¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬

:àáö̈¨«
(èì)òáLe óìà íéMLå íéðL ïã ähîì íäéã÷t§ª«¥¤−§©¥´¨®§©¦̄§¦¦²¤−¤§©¬

:úBàîô ¥«
(î)íúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz øLà éðáì¦§¥´¨¥½«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®

àöé ìk äìòîå äðL íéøNò ïaî úîL øtñîa§¦§©´¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬
:àáö̈¨«

(àî)óìà íéòaøàå ãçà øLà ähîì íäéã÷t§ª«¥¤−§©¥´¨¥®¤¨¯§©§¨¦²¤−¤
:úBàî Lîçåô ©«£¥¬¥«

(áî)íúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz éìzôð éða§¥´©§¨¦½«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®
àöé ìk äìòîå äðL íéøNò ïaî úîL øtñîa§¦§©´¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬

àáö: ¨¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(f"nyz xacna t"y zgiy)

נפנפנפנפּתּתּתּתלילילילי מב)ּבּבּבּבניניניני מּׁשבט (א, ּופלֹוני ּפלֹוני, מּׁשבט ּפלֹוני – ׁשמֹות רּבֹוא ׁשּׁשים ּבפנקס רׁשמּו הּמנין ּבעת האריז"ל: ּכתב ְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ
לחּבר  יׁש הּזה הּׁשם את ואמרּו: עצמֹו, ּבפני ּבגליֹון אֹותם וכתבּו ראּובן ׁשבט ׁשל הּׁשמֹות ּכל הֹוציאּו מּכן לאחר ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָּפלֹוני.

ּבגליֹון לבנילבנילבנילבני הּׁשמֹות את לכּתב צר היה לא נפּתלי, רק נׁשאר ולא הּׁשבטים ּכל ּכׁשּנׁשלמּו א ׁשבט. ּבכל עׂשּו וכ ראּובן. ְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹ
אמרּו: אּלא מסּפרם.ּבּבּבּבנינינינינפרד, ּכ – ׁשּנׁשארּו אּלּו נפּתלי ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָ

(âî)ìL éìzôð ähîì íäéã÷tóìà íéMîçå äL §ª«¥¤−§©¥´©§¨¦®§¨¯©«£¦¦²¤−¤
úBàî òaøàåô : §©§©¬¥«

(ãî)éàéNðe ïøäàå äLî ã÷t øLà íéã÷tä älà¥´¤©§ª¦¿£¤Á¨©̧¤³§©«£ŸÆ§¦¥´
åéúáà-úéáì ãçà-Léà Léà øNò íéðL ìàøNé¦§¨¥½§¥¬¨−̈¦®¦«¤¨¬§¥«£Ÿ−̈

eéä: ¨«

(äî)ïaî íúáà úéáì ìàøNé-éðá éãe÷t-ìk eéäiå©¦«§²¨§¥¬§¥«¦§¨¥−§¥´£Ÿ¨®¦¤̧
ìàøNéa àáö àöé-ìk äìòîå äðL íéøNò: ¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨¨Ÿ¥¬¨−̈§¦§¨¥«

È·Ï˙לו  ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔB‰˙„Ïez ÔÓÈ· È·Ïƒ¿≈ƒ¿»ƒ¿«¿¿«¿¬«¿¿≈
ÔÈL ÔÈ¯NÚ ¯aÓ Ô‰ÓL ÔÈÓa ÔB‰˙‰·‡¬»«¿¿ƒ¿«¿»»ƒ««¿ƒ¿ƒ

:‡ÏÈÁ ˜Ù Ïk ‡lÚÏe¿≈»…»≈≈»

LÓÁÂ‡לז  ÔÈ˙Ïz ÔÓÈ·„ ‡Ë·LÏ ÔB‰ÈÈÓƒ¿»≈¿ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿«¿»
:‰‡Ó Úa¯‡Â ÔÈÙÏ‡«¿ƒ¿«¿«¿»

È·Ï˙לח  ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔB‰˙„Ïez Ô„ È·Ïƒ¿≈»¿«¿¿«¿¬«¿¿≈
ÔÈL ÔÈ¯NÚ ¯aÓ Ô‰ÓL ÔÈÓa ÔB‰˙‰·‡¬»«¿¿ƒ¿«¿»»ƒ««¿ƒ¿ƒ

:‡ÏÈÁ ˜Ù Ïk ‡lÚÏe¿≈»…»≈≈»

‡ÔÈÙÏלט  ÔÈ¯˙e ÔÈzL Ô„„ ‡Ë·LÏ ÔB‰ÈÈÓƒ¿»≈¿ƒ¿»¿»ƒƒ¿≈«¿ƒ
:‰‡Ó Ú·Le¿«¿»

È·Ï˙מ  ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔB‰˙„Ïez ¯L‡ È·Ïƒ¿≈»≈¿«¿¿«¿¬«¿¿≈
ÔÈL ÔÈ¯NÚ ¯aÓ Ô‰ÓL ÔÈÓa ÔB‰˙‰·‡¬»¬¿¿ƒ¿«¿»»ƒ««¿ƒ¿ƒ

:‡ÏÈÁ ˜Ù Ïk ‡lÚÏe¿≈»…»≈≈»

ÁÂ„מא ÔÈÚa¯‡ ¯L‡„ ‡Ë·LÏ ÔB‰ÈÈÓƒ¿»≈¿ƒ¿»¿»≈«¿¿ƒ¿«
:‰‡Ó LÓÁÂ ÔÈÙÏ‡«¿ƒ«¬≈¿»

È·Ï˙מב  ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔB‰˙„Ïez ÈÏzÙ Èa¿≈«¿»ƒ¿«¿¿«¿¬«¿¿≈
ÔÈL ÔÈ¯NÚ ¯aÓ Ô‰ÓL ÔÈÓa ÔB‰˙‰·‡¬»«¿¿ƒ¿«¿»»ƒ««¿ƒ¿ƒ

:‡ÏÈÁ ˜Ù Ïk ‡lÚÏe¿≈»…»≈≈»

Ï˙e˙מג  ÔÈLÓÁ ÈÏzÙ„ ‡Ë·LÏ ÔB‰ÈÈÓƒ¿»≈¿ƒ¿»¿«¿»ƒ«¿ƒ¿«
:‰‡Ó Úa¯‡Â ÔÈÙÏ‡«¿ƒ¿«¿«¿»

Ô¯‰‡Âמד  ‰LÓ ‡Ó Èc ‡iÈÓ ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿»«»ƒ¿»…∆¿«¬…
„Á ‡¯·b ÔÈ¯·b ¯NÚ ÔÈ¯z Ï‡¯NÈ È·¯·¯Â¿«¿¿≈ƒ¿»≈¿≈¬«À¿ƒ«¿»«

:BÂ‰ È‰B˙‰·‡ ˙È·Ï¿≈¬»»ƒ¬

È·Ï˙מה  Ï‡¯NÈ È· ÈÈÓ Ïk BÂ‰Â«¬»ƒ¿»≈¿≈ƒ¿»≈¿≈
˜Ù Ïk ‡lÚÏe ÔÈL ÔÈ¯NÚ ¯aÓ ÔB‰˙‰·‡¬»«¿ƒ««¿ƒ¿ƒ¿≈»»»≈

:Ï‡¯NÈa ‡ÏÈÁ≈»¿ƒ¿»≈



לה xacna zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye xii` h"k ipy meil inei xeriy

(äë)LLå óìà íéòaøàå äMîç ãâ ähîì íäéã÷t§ª«¥¤−§©¥´¨®£¦¨³§©§¨¦Æ¤½¤§¥¬
ô :íéMîçå úBàî¥−©«£¦¦«

(åë)íúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz äãeäé éðáì¦§¥´§½̈«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®
àöé ìk äìòîå äðL íéøNò ïaî úîL øtñîa§¦§©´¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬

:àáö̈¨«

)(æëóìà íéòáLå äòaøà äãeäé ähîì íäéã÷t§ª«¥¤−§©¥´§¨®©§¨¨¯§¦§¦²¤−¤
ô :úBàî LLå§¥¬¥«

(çë)íúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz øëùOé éðáì¦§¥´¦¨½̈«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®
àöé ìk äìòîå äðL íéøNò ïaî úîL øtñîa§¦§©´¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬

:àáö̈¨«

(èë)óìà íéMîçå äòaøà øëùOé ähîì íäéã÷t§ª«¥¤−§©¥´¦¨¨®©§¨¨¯©«£¦¦²¤−¤
ô :úBàî òaøàå§©§©¬¥«

(ì)íúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz ïìeáæ éðáì¦§¥´§ª½«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®
àöé ìk äìòîå äðL íéøNò ïaî úîL øtñîa§¦§©´¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬

:àáö̈¨«

(àì)óìà íéMîçå äòáL ïìeáæ ähîì íäéã÷t§ª«¥¤−§©¥´§ª®¦§¨¯©«£¦¦²¤−¤
ô :úBàî òaøàå§©§©¬¥«

(áì)íúçtLîì íúãìBz íéøôà éðáì óñBé éðáì¦§¥³¥Æ¦§¥´¤§©½¦«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈
äðL íéøNò ïaî úîL øtñîa íúáà úéáì§¥´£Ÿ¨®§¦§©´¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ

:àáö àöé ìk äìòîå̈©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«

(âì)Lîçå óìà íéòaøà íéøôà ähîì íäéã÷t§ª«¥¤−§©¥´¤§¨®¦©§¨¦¬¤−¤©«£¥¬
ô :úBàî¥«

(ãì)íúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz äMðî éðáì¦§¥´§©¤½«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®
àöé ìk äìòîå äðL íéøNò ïaî úBîL øtñîa§¦§©´¥À¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬

:àáö̈¨«

(äì)ìLe íéðL äMðî ähîì íäéã÷tóìà íéL §ª«¥¤−§©¥´§©¤®§©¦̄§¦²¤−¤
ô :íéúàîe¨¨«¦

LÓÁÂ‡כה  ÔÈÚa¯‡ „‚„ ‡Ë·LÏ ÔB‰ÈÈÓƒ¿»≈¿ƒ¿»¿»«¿¿ƒ¿«¿»
:ÔÈLÓÁÂ ‰‡Ó ˙ÈLÂ ÔÈÙÏ‡«¿ƒ¿ƒ¿»¿«¿ƒ

È·Ï˙כו  ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔB‰˙„Ïez ‰„e‰È È·Ïƒ¿≈¿»¿«¿¿«¿¬«¿¿≈
ÔÈL ÔÈ¯NÚ ¯aÓ Ô‰ÓL ÔÈÓa ÔB‰˙‰·‡¬»«¿¿ƒ¿«¿»»ƒ««¿ƒ¿ƒ

:‡ÏÈÁ ˜Ù Ïk ‡lÚÏe¿≈»…»≈≈»

ÔÈÚ·Lכז  ‰„e‰È„ ‡Ë·LÏ ÔB‰ÈÈÓƒ¿»≈¿ƒ¿»ƒ»«¿ƒ
:‰‡Ó ˙ÈLÂ ÔÈÙÏ‡ ‡Úa¯‡Â¿«¿¿»«¿ƒ¿ƒ¿»

ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏכח  ÔB‰˙„Ïez ¯Î˘OÈ È·Ïƒ¿≈ƒ»»¿«¿¿«¿¬«¿
ÔÈ¯NÚ ¯aÓ Ô‰ÓL ÔÈÓa ÔB‰˙‰·‡ ˙È·Ï¿≈¬»«¿¿ƒ¿«¿»»ƒ««¿ƒ

:‡ÏÈÁ ˜Ù Ïk ‡lÚÏe ÔÈL¿ƒ¿≈»…»≈≈»

ÔÈLÓÁכט  ¯Î˘OÈ„ ‡Ë·LÏ ÔB‰ÈÈÓƒ¿»≈¿ƒ¿»¿ƒ»»«¿ƒ
:‰‡Ó Úa¯‡Â ÔÈÙÏ‡ ‡Úa¯‡Â¿«¿¿»«¿ƒ¿«¿«¿»

È·Ï˙ל  ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔB‰˙„Ïez ÔÏe·Ê È·Ïƒ¿≈¿À¿«¿¿«¿¬«¿¿≈
ÔÈL ÔÈ¯NÚ ¯aÓ Ô‰ÓL ÔÈÓa ÔB‰˙‰·‡¬»«¿¿ƒ¿«¿»»ƒ««¿ƒ¿ƒ

:‡ÏÈÁ ˜Ù Ïk ‡lÚÏe¿≈»…»≈≈»

Ú·Leלא  ÔÈLÓÁ ÔÏe·Ê„ ‡Ë·LÏ ÔB‰ÈÈÓƒ¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿À«¿ƒ¿«
:‰‡Ó Úa¯‡Â ÔÈÙÏ‡«¿ƒ¿«¿«¿»

ÔB‰˙„Ïezלב  ÌÈ¯Ù‡ È·Ï ÛÒBÈ È·Ïƒ¿≈≈ƒ¿≈∆¿«ƒ¿«¿
Ô‰ÓL ÔÈÓa ÔB‰˙‰·‡ ˙È·Ï ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ¿«¿¬«¿¿≈¬»«¿¿ƒ¿«¿»»
:‡ÏÈÁ ˜Ù Ïk ‡lÚÏe ÔÈL ÔÈ¯NÚ ¯aÓƒ««¿ƒ¿ƒ¿≈»…»≈≈»

‡¯ÔÈÚaלג  ÌÈ¯Ù‡„ ‡Ë·LÏ ÔB‰ÈÈÓƒ¿»≈¿ƒ¿»¿∆¿»ƒ«¿¿ƒ
:‰‡Ó LÓÁÂ ÔÈÙÏ‡«¿ƒ«¬≈¿»

È·Ï˙לד  ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔB‰˙„Ïez ‰MÓ È·Ïƒ¿≈¿«∆¿«¿¿«¿¬«¿¿≈
ÔÈL ÔÈ¯NÚ ¯aÓ Ô‰ÓL ÔÈÓa ÔB‰˙‰·‡¬»«¿¿ƒ¿«¿»»ƒ««¿ƒ¿ƒ

:‡ÏÈÁ ˜Ù Ïk ‡lÚÏe¿≈»…»≈≈»

ÔÈ¯˙eלה  ÔÈ˙Ïz ‰MÓ„ ‡Ë·LÏ ÔB‰ÈÈÓƒ¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«∆¿»ƒ¿≈
:Ô˙‡Óe ÔÈÙÏ‡«¿ƒ»»

xacna zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye xii` h"k ipy meil inei xeriy

(åì)íúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz ïîéðá éðáì¦§¥´¦§¨¦½«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®
àöé ìk äìòîå äðL íéøNò ïaî úîL øtñîa§¦§©´¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬

:àáö̈¨«

(æì)ìLe äMîç ïîéðá ähîì íäéã÷tóìà íéL §ª«¥¤−§©¥´¦§¨¦®£¦¨¯§¦²¤−¤
ô :úBàî òaøàå§©§©¬¥«

(çì)íúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz ïã éðáì¦§¥´½̈«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®
Nò ïaî úîL øtñîaàöé ìk äìòîå äðL íéø §¦§©´¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬

:àáö̈¨«
(èì)òáLe óìà íéMLå íéðL ïã ähîì íäéã÷t§ª«¥¤−§©¥´¨®§©¦̄§¦¦²¤−¤§©¬

:úBàîô ¥«
(î)íúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz øLà éðáì¦§¥´¨¥½«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®

àöé ìk äìòîå äðL íéøNò ïaî úîL øtñîa§¦§©´¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬
:àáö̈¨«

(àî)óìà íéòaøàå ãçà øLà ähîì íäéã÷t§ª«¥¤−§©¥´¨¥®¤¨¯§©§¨¦²¤−¤
:úBàî Lîçåô ©«£¥¬¥«

(áî)íúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz éìzôð éða§¥´©§¨¦½«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®
àöé ìk äìòîå äðL íéøNò ïaî úîL øtñîa§¦§©´¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬

àáö: ¨¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(f"nyz xacna t"y zgiy)

נפנפנפנפּתּתּתּתלילילילי מב)ּבּבּבּבניניניני מּׁשבט (א, ּופלֹוני ּפלֹוני, מּׁשבט ּפלֹוני – ׁשמֹות רּבֹוא ׁשּׁשים ּבפנקס רׁשמּו הּמנין ּבעת האריז"ל: ּכתב ְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ
לחּבר  יׁש הּזה הּׁשם את ואמרּו: עצמֹו, ּבפני ּבגליֹון אֹותם וכתבּו ראּובן ׁשבט ׁשל הּׁשמֹות ּכל הֹוציאּו מּכן לאחר ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָּפלֹוני.

ּבגליֹון לבנילבנילבנילבני הּׁשמֹות את לכּתב צר היה לא נפּתלי, רק נׁשאר ולא הּׁשבטים ּכל ּכׁשּנׁשלמּו א ׁשבט. ּבכל עׂשּו וכ ראּובן. ְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹ
אמרּו: אּלא מסּפרם.ּבּבּבּבנינינינינפרד, ּכ – ׁשּנׁשארּו אּלּו נפּתלי ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָ

(âî)ìL éìzôð ähîì íäéã÷tóìà íéMîçå äL §ª«¥¤−§©¥´©§¨¦®§¨¯©«£¦¦²¤−¤
úBàî òaøàåô : §©§©¬¥«

(ãî)éàéNðe ïøäàå äLî ã÷t øLà íéã÷tä älà¥´¤©§ª¦¿£¤Á¨©̧¤³§©«£ŸÆ§¦¥´
åéúáà-úéáì ãçà-Léà Léà øNò íéðL ìàøNé¦§¨¥½§¥¬¨−̈¦®¦«¤¨¬§¥«£Ÿ−̈

eéä: ¨«

(äî)ïaî íúáà úéáì ìàøNé-éðá éãe÷t-ìk eéäiå©¦«§²¨§¥¬§¥«¦§¨¥−§¥´£Ÿ¨®¦¤̧
ìàøNéa àáö àöé-ìk äìòîå äðL íéøNò: ¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨¨Ÿ¥¬¨−̈§¦§¨¥«

È·Ï˙לו  ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔB‰˙„Ïez ÔÓÈ· È·Ïƒ¿≈ƒ¿»ƒ¿«¿¿«¿¬«¿¿≈
ÔÈL ÔÈ¯NÚ ¯aÓ Ô‰ÓL ÔÈÓa ÔB‰˙‰·‡¬»«¿¿ƒ¿«¿»»ƒ««¿ƒ¿ƒ

:‡ÏÈÁ ˜Ù Ïk ‡lÚÏe¿≈»…»≈≈»

LÓÁÂ‡לז  ÔÈ˙Ïz ÔÓÈ·„ ‡Ë·LÏ ÔB‰ÈÈÓƒ¿»≈¿ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿«¿»
:‰‡Ó Úa¯‡Â ÔÈÙÏ‡«¿ƒ¿«¿«¿»

È·Ï˙לח  ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔB‰˙„Ïez Ô„ È·Ïƒ¿≈»¿«¿¿«¿¬«¿¿≈
ÔÈL ÔÈ¯NÚ ¯aÓ Ô‰ÓL ÔÈÓa ÔB‰˙‰·‡¬»«¿¿ƒ¿«¿»»ƒ««¿ƒ¿ƒ

:‡ÏÈÁ ˜Ù Ïk ‡lÚÏe¿≈»…»≈≈»

‡ÔÈÙÏלט  ÔÈ¯˙e ÔÈzL Ô„„ ‡Ë·LÏ ÔB‰ÈÈÓƒ¿»≈¿ƒ¿»¿»ƒƒ¿≈«¿ƒ
:‰‡Ó Ú·Le¿«¿»

È·Ï˙מ  ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔB‰˙„Ïez ¯L‡ È·Ïƒ¿≈»≈¿«¿¿«¿¬«¿¿≈
ÔÈL ÔÈ¯NÚ ¯aÓ Ô‰ÓL ÔÈÓa ÔB‰˙‰·‡¬»¬¿¿ƒ¿«¿»»ƒ««¿ƒ¿ƒ

:‡ÏÈÁ ˜Ù Ïk ‡lÚÏe¿≈»…»≈≈»

ÁÂ„מא ÔÈÚa¯‡ ¯L‡„ ‡Ë·LÏ ÔB‰ÈÈÓƒ¿»≈¿ƒ¿»¿»≈«¿¿ƒ¿«
:‰‡Ó LÓÁÂ ÔÈÙÏ‡«¿ƒ«¬≈¿»

È·Ï˙מב  ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔB‰˙„Ïez ÈÏzÙ Èa¿≈«¿»ƒ¿«¿¿«¿¬«¿¿≈
ÔÈL ÔÈ¯NÚ ¯aÓ Ô‰ÓL ÔÈÓa ÔB‰˙‰·‡¬»«¿¿ƒ¿«¿»»ƒ««¿ƒ¿ƒ

:‡ÏÈÁ ˜Ù Ïk ‡lÚÏe¿≈»…»≈≈»

Ï˙e˙מג  ÔÈLÓÁ ÈÏzÙ„ ‡Ë·LÏ ÔB‰ÈÈÓƒ¿»≈¿ƒ¿»¿«¿»ƒ«¿ƒ¿«
:‰‡Ó Úa¯‡Â ÔÈÙÏ‡«¿ƒ¿«¿«¿»

Ô¯‰‡Âמד  ‰LÓ ‡Ó Èc ‡iÈÓ ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿»«»ƒ¿»…∆¿«¬…
„Á ‡¯·b ÔÈ¯·b ¯NÚ ÔÈ¯z Ï‡¯NÈ È·¯·¯Â¿«¿¿≈ƒ¿»≈¿≈¬«À¿ƒ«¿»«

:BÂ‰ È‰B˙‰·‡ ˙È·Ï¿≈¬»»ƒ¬

È·Ï˙מה  Ï‡¯NÈ È· ÈÈÓ Ïk BÂ‰Â«¬»ƒ¿»≈¿≈ƒ¿»≈¿≈
˜Ù Ïk ‡lÚÏe ÔÈL ÔÈ¯NÚ ¯aÓ ÔB‰˙‰·‡¬»«¿ƒ««¿ƒ¿ƒ¿≈»»»≈

:Ï‡¯NÈa ‡ÏÈÁ≈»¿ƒ¿»≈



xacnaלו zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye xii` h"k ipy meil inei xeriy

(åî)ìLe óìà úBàî-LL íéã÷tä-ìk eéäiåúL ©¦«§Æ¨©§ª¦½¥«¥¬¤−¤§´¤
íéMîçå úBàî Lîçå íéôìà: £¨¦®©«£¥¬¥−©«£¦¦«

(æî)íëBúa eã÷túä àì íúáà ähîì íiåìäåô : §©«§¦¦−§©¥´£Ÿ¨®¬Ÿ¨§¨«§−§¨«

(çî)øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå: ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(èî)àì íLàø-úàå ã÷ôú àì éåì ähî-úà Cà©´¤©¥³¥¦Æ´Ÿ¦§½Ÿ§¤Ÿ−̈´Ÿ
:ìàøNé éða CBúa àOú¦¨®§−§¥¬¦§¨¥«

i"yx£„˜Ù˙ ‡Ï ÈÂÏ ‰hÓŒ˙‡ C‡∑(קכא ב"ב רבה, ּדבר (במדבר לבּדֹו. נמנה להיֹות מל ׁשל לגיֹון הּוא ּכדאי «∆«≈≈ƒ…ƒ¿…ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָ
ּבּמדּבר, ׁשּימּותּו ומעלה ׁשנה עׂשרים מּבן הּנמנין ּכל על ּגזרה לעמד ׁשעתידה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא צפה ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹאחר:

ּבעגל  טעּו ׁשּלא ׁשּלי, ׁשהם לפי ּבּכלל, אּלּו יהיּו אל .אמר: ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

‡ÔÈÙÏמו  ‡˙Ï˙e ‰‡Ó ˙ÈL ‡iÈÓ Ïk BÂ‰Â«¬»ƒ¿»«»ƒ¿»¿»»«¿ƒ
:ÔÈLÓÁÂ ‰‡Ó LÓÁÂ«¬≈¿»¿«¿ƒ

‡˙e‡ÈÓמז  ‡Ï ÔB‰˙‰·‡„ ‡Ë·LÏ È‡ÂÏÂ¿≈»≈¿ƒ¿»«¬»«¿»ƒ¿¿ƒ
:ÔB‰ÈÈa≈≈

ÓÈÓÏ¯:מח  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ÈÂ˙מט  ÈÓ˙ ‡Ï ÈÂÏ„ ‡Ë·L ˙È Ì¯a¿«»ƒ¿»¿≈ƒ»ƒ¿≈¿»
:Ï‡¯NÈ Èa B‚a Ïa˜˙ ‡Ï ÔB‰aLÁÀ¿«¿»¿«≈¿¿≈ƒ¿»≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(hn)ã÷ôú àì éåì ähî úà CàY ©¤©¥¥¦Ÿ¦§Ÿ
ïBéâì àeä éàãk¯cEcB)` ,bkw oileg i"yx(. §©¦§§

Bcáì äðîð úBéäì Cìî ìL¯,xnFlM ¤¤¤¦§¦§¤§©§©
df oi`iEEivmr cgi mzF` cFwti `NW ¥¤¦¤Ÿ¦§¨©©¦

xaM l`xUi ipA ixdW ,l`xUi ipA§¥¦§¨¥¤£¥§¥¦§¨¥§¨
Edf `N` ,EpnpmrhdEhvp `l dOl ¦§¤¨¤©©¨¨Ÿ¦§©¨

"l`xUi ipA KFzA" miIeld z` cFwtl¦§¤©§¦¦§§¥¦§¨¥
)dcya x`a(oFibl `Ed "iel dHn"W ipRn .¦§¥¤©¥¥¦¦§

KFzA" mipnp EidIW iE`x oi` ,Kln lW¤¤¤¥¨¤¦§¦§¦§
dpW mixUr oAn) "l`xUi ipA§¥¦§¨¥¦¤¤§¦¨¨

dlrne(mipnp zFidl mikixv `N` , ¨©§¨¤¨§¦¦¦§¦§¦
dlrne Wcg oAn) mnvr iptA(icM , ¦§¥©§¨¦¤Ÿ¤¨©§¨§¥

K` .mihaXd x`Xn milCap EidIW¤¦§¦§¨¦¦§¨©§¨¦©
ixde ,df mrhl KxvEd dOl oEIr Kixv̈¦¦¨¨§©§©©¤©£¥
mrHd aEzMA WxFtn aq ,ek oOwl§©¨§¨©¨©©©
iM ,l`xUi ipA KFzA EcwRzd `l"W¤Ÿ¨§¨§§§¥¦§¨¥¦
."l`xUi ipA KFzA dlgp mdl oYip `lŸ¦©¨¤©£¨§§¥¦§¨¥

` :xnFl Wie(oipOd oiprl Edf mW §¥©¨¤§¦§©©¦§¨
df o`M ENi`e ,ux`l dqipMd iptNW¤¦§¥©§¦¨¨¨¤§¦¨¤
`l o`M aEzMde ,xAcOAW oipOd oiprl§¦§©©¦§¨¤©¦§¨§©¨¨Ÿ
i"Wx KxvEd okle ,mrHd xnF`¥©©©§¨¥§©©¦

a .FWxtl(dOl `Ed mrHd xTir mW §¨§¨¦©©©©¨¨
dpW mixUr oAn" EcwRzd `lŸ¨§¨§¦¤¤§¦¨¨

.i"Wx ixacA mW x`FanM ,"dlrnë©§¨©§¨¨§¦§¥©¦
øçà øác¯ipRn sqFp mrhl KxvEd ¨¨©¥§©§©©¨¦§¥

`l iel dHn z`" :aEzMd oFWl zElitM§¦§©¨¤©¥¥¦Ÿ
mrHd ."`Vz `l mW`x z`e ,cwtz¦§Ÿ§¤Ÿ¨Ÿ¦¨©©©
dHn z`" xn`X dn lr `Ed oFW`xd̈¦©©¤¨©¤©¥

haXd zEllM) "cwtz `l iel(mrHde , ¥¦Ÿ¦§Ÿ§¨©¥¤§©©©
mW`x z`e" xn`X dn lr `Ed ipXd©¥¦©©¤¨©§¤Ÿ¨

"`Vz `lhaXdn cg`e cg` lM)(. Ÿ¦¨¨¤¨§¤¨¥©¥¤
z`e" WxtOW "dcVA x`A" d`xE§¥§¥©¨¤¤§¨¥§¤

mB) "`Vz `l mW`x(`Vi" oFWNn Ÿ¨Ÿ¦¨©¦§¦¨
`NW xnFlM ,"Lilrn LW`x z` drxt©§Ÿ¤Ÿ§¥¨¤§©¤Ÿ

.miptakE ,mizOd llkA Eidi¦§¦§©©¥¦§¦§¦
äãéúòL àeä-Ceøa-LBãwä äôö̈¨©¨¨¤£¦¨

äøæb ãîòì¯dn .hk ,ci oOwlcM ©£Ÿ§¥¨§¦§©¨©
"dxifB cFnrl dcizrW" oFWNd hwPX¤¨©©¨¤£¦¨©£§¥¨
hwPW mEXn `Ed ,"xFfbl cizrW" `le§Ÿ¤¨¦¦§¦¤¨©
f`W ,"`EdÎKExAÎWFcTd dtv" oFWlA¦§¨¨©¨¨¤¨
dfl KWndA aFYkl mi`zn `lŸ©§¦¦§§¤§¥¨¤
xacA Edf "dtv" iM ,"xFfbl cizrW"¤¨¦¦§¦¨¨¤§¨¨
oFWlA hwp okle ,lFkiaM EPOn uEgOW¤¦¦¤¦§¨§¨¥¨©¦§
`d la` ."dxifB cFnrl dcizrW"¤£¦¨©£§¥¨£¨¨
"dtv" oFWlA hwp dOl ,`iWw `tEB¨©§¨¨¨¨©¦§¨¨
rEcie iElB" F` "rci" oFWlA `le§Ÿ¦§¨©¨§¨©
i"Wx dvx dfAW xnFl Wie ?"eiptl§¨¨§¥©¤¨¤¨¨©¦
hlgEd `l oicrW eixacA WiBcdl§©§¦¦§¨¨¤£©¦Ÿ§©
`EdÎKExAÎWFcTd `N` ,xFfbl Flv ¤̀§¦§¤¨©¨¨
,eiptNn dxfB didYW W`xn dtv wx©¨¨¥Ÿ¤¦§¤§¥¨¦§¨¨
mdiUrOn d`vFzM dnxbp Ff dxfbE§¥¨¦§§¨§¨¨¦©£¥¤
mB mi`zn dfe .l`xUi ipA lW mirxd̈¨¦¤§¥¦§¨¥§¤©§¦©
EUrXOW" :mW oOwl i"Wx ixaC mr¦¦§¥©¦§©¨¨¤¦¤¨

lbrd z`daWgnA Ff dxfB dzlr, ¤¨¥¤¨§¨§¥¨§©£¨¨
`NnzYW cr mdl oiYndW `N ¤̀¨¤¦§¦¨¤©¤¦§©¥
wx dzid dxfBd xnFlM ,"mz`q§¨¨§©©§¥¨¨§¨©
zFidl dxfBl mxBX dnE ,daWgnA§©£¨¨©¤¨©©§¥¨¦§
.mz`q d`NnzPW llbA Edf zhlgEn§¤¤¤¦§©¤¦§©§¨§¨¨

.d`Ad dxrdA d`xE§¥©¤¨¨©¨¨
äðL íéøNò ïaî ïéðîpä ìk ìò©¨©¦§¦¦¤¤§¦¨¨
ìà :øîà ,øaãna eúeîiL äìòîå̈©§¨¤¨©¦§¨¨©©
,élL íäL éôì ,ììka elà eéäé¦§¥©§¨§¦¤¥¤¦

ìâòa eòè àlL¯oOwl i"Wx mB d`x ¤Ÿ¨¨¥¤§¥©©¦§©¨
lM ± mkxRqn lkl mkicEwR lke" :mẄ§¨§¥¤§¨¦§©¨¤¨
,FA oipnp mY`W xRqn lkl dpnPd©¦§¤§¨¦§¨¤©¤¦§¦

`aSl `ale z`vl oFbM,milwW zzle , §¨¥§¨Ÿ©¨¨§¨¥§¨¦
,EzEni zFxRqn ozF` lkl miiEpnd lM̈©§¦§¨¨¦§¨¨
`ivFdl ,'ebe dpW mixUr oAn od EN`e§¥¥¦¤¤§¦¨¨§¦

oAn mdicEwR oi`W iel lW FhaW¦§¤¥¦¤¥§¥¤¦¤
i"Wx ixaCOW ,m"`xd azke ."mixUr¤§¦§¨©¨§¥¤¦¦§¥©¦
,lbrd `hgA Eid `l iel haXW azMW¤¨©¤¥¤¥¦Ÿ¨§¥§¨¥¤
.Eid oM md milBxnd `hgAW rnWn©§©¤§¥§©§©§¦¥¥¨

X dnEdziOd zxifBn ElSp z`f lkA ©¤§¨Ÿ¦§¦§¥©©¦¨
i"WxA x`Fand iRÎlr Edf ,xAcOA©¦§¨¤©¦©§¨§©¦

" :bl ,ci oOwlEUrXOWlbrd z` §©¨¤¦¤¨¤¨¥¤
`N` ,daWgnA Ff dxifB dzlr̈§¨§¥¨§©£¨¨¤¨
,mz`q `NnzYW cr mdl oiYndW¤¦§¦¨¤©¤¦§©¥§¨¨

xn`PW Edfe)cl ,al zeny(icwR mFiaE : §¤¤¤¡©§¨§¦
,mz`Hg mdilr iYcwtE ,milBxOA©§©§¦¨©§¦£¥¤©¨¨
,mkizFpFr z` E`UY :xn`p o`M s`e§©¨¤¡©¦§¤£¥¤
."dPElY lWe lbr lW ,zFpFr iYW§¥£¤¥¤§¤§¨
`hg lr dxfbp dxifBd ,xnFlM§©©§¥¨¦§§¨©¥§
oeike ,lbrd `hg mr sExivA milBxnd©§©§¦§¥¦¥§¨¥¤§¥¨
ElSp ,lbrd `hgA E`hg `l mIeldW¤©§¦¦Ÿ¨§§¥§¨¥¤¦§
mihaXd x`W oMÎoi`XÎdn ,Ff dxifBn¦§¥¨©¤¥¥§¨©§¨¦
mdA dxfbp ,cgi mdipWA E`hgW¤¨§¦§¥¤©©¦§§¨¨¤
"mgpn zxFz"aE .xAcOA zEnl dxfBd©§¥¨¨©¦§¨§©§©¥
mIeldW o`Mn gikFdl oi`W ,azM̈©¤¥§¦©¦¨¤©§¦¦
i"Wx ixdW ,milBxnd `hgA E`hg̈§§¥§©§©§¦¤£¥©¦
bk ,` mixaC xtqA `icdl azFM¥§¤§¨§¥¤§¨¦
zvrA did `l iel haW `iUPW¤§¦¥¤¥¦Ÿ¨¨©£©
Ewwfp z`f lkAX dnE ,milBxn§©§¦©¤§¨Ÿ¦§§
llkA Eidi `NW zcgEin dxinWl¦§¦¨§¤¤¤Ÿ¦§¦§©
`hg oFrA xAcOA mizOd zxifB§¥©©¥¦©¦§¨©£¥§
dxfbp Ff dxifBW ipRn Edf ,milBxnd©§©§¦¤¦§¥¤§¥¨¦§§¨
wiCv oiA dpgad `ll ,mrd zEllM lr©§¨¨¨§Ÿ©§¨¨¥©¦
cFnrl dcizrW" i"Wx oFWlke ,rWxl§¨¨§¦§©¦¤£¦¨©£
,"Wprdl micizrW" `le ,"dxifB§¥¨§Ÿ¤£¦¦§¥¨¥
,lbrA E`hg `l iel haXW oeiMnE¦¥¨¤¥¤¥¦Ÿ¨§¨¥¤
llMn `EdÎKExAÎWFcTd m`ivFd¦¨©¨¨¦§©
otF` z` dPiXW iciÎlr ,dxifBd©§¥¨©§¥¤¦¨¤¤
mixUr oAn mzF` dpn `NW) mpipn¦§¨¨¤Ÿ¨¨¨¦¤¤§¦

xacna zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye xii` h"k ipy meil inei xeriy

(ð)ìòå úãòä ïkLî-ìò íiåìä-úà ã÷ôä äzàå§©¿̈©§¥´¤©«§¦¦Á©¦§©̧¨«¥ª¹§©´
ïkLnä-úà eàNé änä Bì-øLà-ìk ìòå åéìk-ìk̈¥¨»§©´¨£¤¼¥¹¨¦§³¤©¦§¨Æ
:eðçé ïkLnì áéáñå eäúøLé íäå åéìk-ìk-úàå§¤¨¥½̈§¥−§¨«§ª®§¨¦¬©¦§−̈©«£«

i"yx£ÌiÂÏ‰Œ˙‡ „˜Ù‰ ‰z‡Â∑ּכמֹו עליו, ממּנה ׁשהּוא ּדבר על ׂשררה מּנּוי לׁשֹון "מּני", (אסתר ּכתרּגּומֹו: ¿«»«¿≈∆«¿ƒƒְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָֻ
ּפקידים"ב) הּמל "ויפקד :. ְְְִִֵֶֶַַ

(àð)úðçáe íiåìä Búà eãéøBé ïkLnä òñðáe¦§´Ÿ©©¦§À̈¦³ŸÆ©«§¦¦½©«£ŸÆ
:úîeé áøwä øfäå íiåìä Búà eîé÷é ïkLnä©¦§½̈¨¦¬Ÿ−©«§¦¦®§©¨¬©¨¥−¨«

i"yx£B˙‡ e„È¯BÈ∑מהקמתֹו אֹותֹו מפרקין היּו למּסע מּמּסע ּבּמדּבר לּסע ּכׁשּבאין "יפרקּון". ּכתרּגּומֹו: ƒ…ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָ
אֹותֹו ּומקימין ׁשם ויחנּו הענן ׁשם יׁשּכן אׁשר מקֹום עד אֹותֹו ‰w¯·.ונֹוׂשאין ¯f‰Â∑זֹו ∑ÓeÈ˙.לעבֹודתם ְְְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָָֹ¿«»«»≈ֲַָָ»

ׁשמים  .ּבידי ִִֵַָ

(áð)Bìâc-ìò Léàå eäðçî-ìò Léà ìàøNé éða eðçå§¨−§¥´¦§¨¥®¦¯©©«£¥²§¦¬©¦§−
:íúàáöì§¦§Ÿ¨«

i"yx£BÏ‚cŒÏÚ LÈ‡Â∑ ּדגל לכל ׁשבטים ׁשלׁשה זה; ּבספר סדּורים ׁשהּדגלים .ּכמֹו ¿ƒ«ƒ¿ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹ

„e„‰Ò˙‡נ  ‡kLÓ ÏÚ È‡ÂÏ ˙È ÈpÓ z‡Â¿«¿«ƒ»≈»≈««¿¿»¿«¬»
ÔeÏhÈ Ôep‡ dÏ Èc Ïk ÏÚÂ È‰BÓ Ïk ÏÚÂ¿«»»ƒ¿«»ƒ≈ƒƒ¿
dpLnLÈ Ôep‡Â È‰BÓ Ïk ˙ÈÂ ‡kLÓ ˙È»«¿¿»¿»»»ƒ¿ƒ¿«¿À≈

:Ôe¯LÈ ‡kLÓÏ ¯BÁÒ ¯BÁÒe¿¿¿«¿¿»ƒ¿

È‡ÂÏנא  d˙È Ôe˜¯ÙÈ ‡kLÓ ÏhÓ·e¿ƒ««¿¿»¿»¿»≈≈»≈
ÈBlÁÂ È‡ÂÏ d˙È ÔeÓÈ˜È ‡kLÓ È¯LÓ·e¿ƒ¿≈«¿¿»¿ƒ»≈≈»≈¿ƒ«

:ÏË˜˙È ·¯˜Èc¿ƒ¿«ƒ¿¿»

e‚·¯נב  È‰B¯LÓ ÏÚ ¯·b Ï‡¯NÈ Èa Ôe¯LÈÂ¿ƒ¿¿≈ƒ¿»≈¿«««¿ƒ¿«
:ÔB‰ÈÏÈÁÏ dÒ˜Ë ÏÚ«ƒ¿≈¿≈≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

`N` ,l`xUi ipA llkA dlrne dpẄ¨¨©§¨¦§©§¥¦§¨¥¤¨
,dlrne mFi miWlW oAn¦¤§¦¨©§¨

cxtpaE(.p dxez §¦§¨
(p)íiåìä úà ã÷ôä äzàåY §©¨©§¥¤©§¦¦

"épî" :Bîebøúk¯,dWEbC o"EpA "iPn" §©§©¦©¦§§¨
oMÎoi`XÎdn ,iEPn oFWl FrnWOW¤©§¨§¦©¤¥¥
oipn oFWNn `Ed ,lTd oipAn "ipn"§¦¦¦§©©©¦§¦§¨

)g"ty(.
ìàeäL øác ìò äøøN éepî ïBL §¦§¨¨©¨¨¤

åéìò äpîî¯.oipn oFWl `le §ª¤¨¨§Ÿ§¦§¨
"íéãé÷t Cìnä ã÷ôéå" Bîk¯xYq` §§©§¥©¤¤§¦¦¤§¥

,hw miNdY i"Wx mB d`x .b ,a§¥©©¦§¦¦
.g`p dxez

(`p)Búà eãéøBé:Bîebøúk Y ¦Ÿ§©§
"ïe÷øôé"¯,oMWOd iwlg miwxtn §¨§§¨§¦¤§¥©¦§¨

,mxEAg mFwOn mzF` micixtnE©§¦¦¨¦§¦¨
EcixFIW `le ,FCal cg` lM micinrnE©£¦¦¨¤¨§©§Ÿ¤¦
mFwnl DFaB mFwOn FllkA oMWOd©¦§¨¦§¨¦¨¨©§¨
lkA dcixi oFWNn oaEOd itM ,KEnp̈§¦©¨¦§§¦¨§¨

mFwn)m"`x(zFpgaE" xn`PW oeiMW . ¨¤¥¨¤¤¡©©£
rFqpaE"W oaEn ,"FzF` Eniwi oMWOd©¦§¨¨¦¨¤¦§©
EidW FrnWn ,"FzF` EcixFi oMWOd©¦§¨¦©§¨¤¨

.Fznwdn FzF` miwxtn§¨§¦¥£¨¨
,òqîì òqnî øaãna òqì ïéàaLk§¤¨¦¦©©¦§¨¦©¨§©¨
ïéàNBðå ,Búî÷äî BúBà ïé÷øôî eéä̈§¨§¦¥£¨¨§§¦
íL ïkLé øLà íB÷î" ãò BúBà©§£¤¦§Ÿ¨

íL eðçéå "ïðòä¯aEzMd oFWl iR lr ¤¨¨§©£¨©¦§©¨
.fi ,h oOwl§©¨

BúBà ïéîé÷îe¯dOM dfA x`an §¦¦§¨¥¨¤©¨
` :mipipr(zltFp Dpi` rFqpl zNn ¦§¨¦¦©¦§©¥¨¤¤

la` ,miWp` lr `N` oMWOd lr©©¦§¨¤¨©£¨¦£¨
oiriQn `N` rqFp Fpi` oMWOd©¦§¨¥¥©¤¨©¦¦
riQdaE :xnFl Fl dide ,FzF`§¨¨©§©¦©
miWp`d rFqpAW ipRn K` ,oMWOd©¦§¨©¦§¥¤¦§©¨£¨¦
z` oiriQn md mFwnl mFwOn¦¨§¨¥©¦¦¤
a ."oMWOd rFqpaE" xn`p ,oMWOd( ©¦§¨¤¡©¦§©©¦§¨

z` miwxtn WOn mzriqpA `lŸ¦§¦¨¨©¨§¨§¦¤
,"rFqpl oi`AWM" `N` ,oMWOd©¦§¨¤¨§¤¨¦¦§©

b .mzriqp mcFw EpidC(driqpA `l §©§¤§¦¨¨Ÿ¦§¦¨
`N` ,xAcn aEzMd calA dpFW`x¦¨¦§¨©¨§©¥¤¨
mFwOn oirqFPW mrtE mrR lkA§¨©©©©¤§¦¦¨
miaIEgn mIeld Eid oNEkA ,mFwnl§¨§¨¨©§¦¦§¨¦
,dIpge dIpg lkA oiCdÎ`Ede ,wxtl§¨¥§©¦§¨£¦¨©£¦¨
oi`AWM" :xn` okle .EdEniwIW¤§¦§¨¥¨©§¤¨¦
oiniwnE" ,"oiwxtn Eid" ,"rQil¦©¨§¨§¦§¦¦
lr zFxFdl ,deFd oFWlA lMd ,"FzF`©Ÿ¦§¤§©
Eid rQnE rQn lkAW ,zEIcinYd©§¦¦¤§¨©¨©¨¨
Eid dIpge dIpg lkaE ,FzF` oiwxtn§¨§¦§¨£¦¨©£¦¨¨

FzF` oiniwn)m"`x(. §¦¦
áøwä øfäåBæ íúãBáòì Y¯ §©¨©¨¥©£¨¨

lW dnwde dwixR zcFar dUrIW¤©£¤£©§¦¨©£¨¨¤
eilke oMWOl axTW `le .oMWOd©¦§¨§Ÿ¤¨¥©¦§¨§¥¨

dnwde dcxFd zrWA)(xFdh m`W , ¦§©¨¨©£¨¨¤¦¨
?znEi dOl ,xGd `Ed)oexkfd xtq(. ©¨¨¨©

úîeéíéîL éãéa Y¯zErnWnM ¨¦¥¨©¦§©§¨
didi `le" bp wEqtA aEzMd oFWl§©¨§¨§Ÿ¦§¤

"svw)m"`x(,ct oixcdpq d`xE . ¤¤§¥©§¤§¦
.`ap dxez

(ap)Bìâc ìò LéàåíéìâcäL Bîk Y §¦©¦§§¤©§¨¦
äæ øôña íéøeãñ¯.a wxR oOwl §¦§¥¤¤§©¨¤¤

ìLìâc ìëì íéèáL äL¯dn ,xnFlM §Ÿ¨§¨¦§¨¤¤§©©
lr Wi` l`xUi ipA Epge" xn`PX¤¤¡©§¨§¥¦§¨¥¦©

Edpgnlr Wi`eFlbCdpEMd ," ©£¥§¦©¦§©©¨¨
a"i ilbcl `le) dpgOd ilbC zrAx`l§©§©©¦§¥©©£¤§Ÿ§¦§¥

mihaXd(ipA"n haW lMW Epide , ©§¨¦§©§¤¨¥¤¦§¥
`Ed eil`W dpgOA dpgi "l`xUi¦§¨¥©£¤©©£¤¤¥¨
mr dcEdi dpgn lbC :hExitaE .KIYWn¦§©¥§¥¤¤©£¥§¨¦
lbC .dgxfn ± oElEafE xkyVi haW¥¤¦¨¨§¦§¨¨¤¤
± cbe oFrnW haW mr oaE`x dpgn©£¥§¥¦¥¤¦§§¨
haW mr mixt` dpgn lbC .dnFxC̈¨¤¤©£¥¤§©¦¦¥¤
oc dpgn lbC .daxrn ± oinipaE dXpn§©¤¦§¨¦©£¨¨¤¤©£¥¨
la` .dpFtv ± ilYtpe xW` haW mr¦¥¤¨¥§©§¨¦¨¨£¨
mr dpgi haXd ipAn cg` lMW oiprl§¦§©¤¨¤¨¦§¥©¥¤©£¤¦
KM lr ,xg` haW mr `le FhaW¦§§Ÿ¦¥¤©¥©¨

wEqRA oOwl ExdfEd)a ,a(lr Wi`" : §£§©¨©¨¦©
ipA Epgi mzFa` zial zFzF`a FlbC¦§§§¥£¨©£§¥

.i"WxA mW oIr ,"l`xUibp dxez ¦§¨¥©¥¨§©¦



לז xacna zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye xii` h"k ipy meil inei xeriy

(åî)ìLe óìà úBàî-LL íéã÷tä-ìk eéäiåúL ©¦«§Æ¨©§ª¦½¥«¥¬¤−¤§´¤
íéMîçå úBàî Lîçå íéôìà: £¨¦®©«£¥¬¥−©«£¦¦«

(æî)íëBúa eã÷túä àì íúáà ähîì íiåìäåô : §©«§¦¦−§©¥´£Ÿ¨®¬Ÿ¨§¨«§−§¨«

(çî)øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå: ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(èî)àì íLàø-úàå ã÷ôú àì éåì ähî-úà Cà©´¤©¥³¥¦Æ´Ÿ¦§½Ÿ§¤Ÿ−̈´Ÿ
:ìàøNé éða CBúa àOú¦¨®§−§¥¬¦§¨¥«

i"yx£„˜Ù˙ ‡Ï ÈÂÏ ‰hÓŒ˙‡ C‡∑(קכא ב"ב רבה, ּדבר (במדבר לבּדֹו. נמנה להיֹות מל ׁשל לגיֹון הּוא ּכדאי «∆«≈≈ƒ…ƒ¿…ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָ
ּבּמדּבר, ׁשּימּותּו ומעלה ׁשנה עׂשרים מּבן הּנמנין ּכל על ּגזרה לעמד ׁשעתידה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא צפה ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹאחר:

ּבעגל  טעּו ׁשּלא ׁשּלי, ׁשהם לפי ּבּכלל, אּלּו יהיּו אל .אמר: ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

‡ÔÈÙÏמו  ‡˙Ï˙e ‰‡Ó ˙ÈL ‡iÈÓ Ïk BÂ‰Â«¬»ƒ¿»«»ƒ¿»¿»»«¿ƒ
:ÔÈLÓÁÂ ‰‡Ó LÓÁÂ«¬≈¿»¿«¿ƒ

‡˙e‡ÈÓמז  ‡Ï ÔB‰˙‰·‡„ ‡Ë·LÏ È‡ÂÏÂ¿≈»≈¿ƒ¿»«¬»«¿»ƒ¿¿ƒ
:ÔB‰ÈÈa≈≈

ÓÈÓÏ¯:מח  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ÈÂ˙מט  ÈÓ˙ ‡Ï ÈÂÏ„ ‡Ë·L ˙È Ì¯a¿«»ƒ¿»¿≈ƒ»ƒ¿≈¿»
:Ï‡¯NÈ Èa B‚a Ïa˜˙ ‡Ï ÔB‰aLÁÀ¿«¿»¿«≈¿¿≈ƒ¿»≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(hn)ã÷ôú àì éåì ähî úà CàY ©¤©¥¥¦Ÿ¦§Ÿ
ïBéâì àeä éàãk¯cEcB)` ,bkw oileg i"yx(. §©¦§§

Bcáì äðîð úBéäì Cìî ìL¯,xnFlM ¤¤¤¦§¦§¤§©§©
df oi`iEEivmr cgi mzF` cFwti `NW ¥¤¦¤Ÿ¦§¨©©¦

xaM l`xUi ipA ixdW ,l`xUi ipA§¥¦§¨¥¤£¥§¥¦§¨¥§¨
Edf `N` ,EpnpmrhdEhvp `l dOl ¦§¤¨¤©©¨¨Ÿ¦§©¨

"l`xUi ipA KFzA" miIeld z` cFwtl¦§¤©§¦¦§§¥¦§¨¥
)dcya x`a(oFibl `Ed "iel dHn"W ipRn .¦§¥¤©¥¥¦¦§

KFzA" mipnp EidIW iE`x oi` ,Kln lW¤¤¤¥¨¤¦§¦§¦§
dpW mixUr oAn) "l`xUi ipA§¥¦§¨¥¦¤¤§¦¨¨

dlrne(mipnp zFidl mikixv `N` , ¨©§¨¤¨§¦¦¦§¦§¦
dlrne Wcg oAn) mnvr iptA(icM , ¦§¥©§¨¦¤Ÿ¤¨©§¨§¥

K` .mihaXd x`Xn milCap EidIW¤¦§¦§¨¦¦§¨©§¨¦©
ixde ,df mrhl KxvEd dOl oEIr Kixv̈¦¦¨¨§©§©©¤©£¥
mrHd aEzMA WxFtn aq ,ek oOwl§©¨§¨©¨©©©
iM ,l`xUi ipA KFzA EcwRzd `l"W¤Ÿ¨§¨§§§¥¦§¨¥¦
."l`xUi ipA KFzA dlgp mdl oYip `lŸ¦©¨¤©£¨§§¥¦§¨¥

` :xnFl Wie(oipOd oiprl Edf mW §¥©¨¤§¦§©©¦§¨
df o`M ENi`e ,ux`l dqipMd iptNW¤¦§¥©§¦¨¨¨¤§¦¨¤
`l o`M aEzMde ,xAcOAW oipOd oiprl§¦§©©¦§¨¤©¦§¨§©¨¨Ÿ
i"Wx KxvEd okle ,mrHd xnF`¥©©©§¨¥§©©¦

a .FWxtl(dOl `Ed mrHd xTir mW §¨§¨¦©©©©¨¨
dpW mixUr oAn" EcwRzd `lŸ¨§¨§¦¤¤§¦¨¨

.i"Wx ixacA mW x`FanM ,"dlrnë©§¨©§¨¨§¦§¥©¦
øçà øác¯ipRn sqFp mrhl KxvEd ¨¨©¥§©§©©¨¦§¥

`l iel dHn z`" :aEzMd oFWl zElitM§¦§©¨¤©¥¥¦Ÿ
mrHd ."`Vz `l mW`x z`e ,cwtz¦§Ÿ§¤Ÿ¨Ÿ¦¨©©©
dHn z`" xn`X dn lr `Ed oFW`xd̈¦©©¤¨©¤©¥

haXd zEllM) "cwtz `l iel(mrHde , ¥¦Ÿ¦§Ÿ§¨©¥¤§©©©
mW`x z`e" xn`X dn lr `Ed ipXd©¥¦©©¤¨©§¤Ÿ¨

"`Vz `lhaXdn cg`e cg` lM)(. Ÿ¦¨¨¤¨§¤¨¥©¥¤
z`e" WxtOW "dcVA x`A" d`xE§¥§¥©¨¤¤§¨¥§¤

mB) "`Vz `l mW`x(`Vi" oFWNn Ÿ¨Ÿ¦¨©¦§¦¨
`NW xnFlM ,"Lilrn LW`x z` drxt©§Ÿ¤Ÿ§¥¨¤§©¤Ÿ

.miptakE ,mizOd llkA Eidi¦§¦§©©¥¦§¦§¦
äãéúòL àeä-Ceøa-LBãwä äôö̈¨©¨¨¤£¦¨

äøæb ãîòì¯dn .hk ,ci oOwlcM ©£Ÿ§¥¨§¦§©¨©
"dxifB cFnrl dcizrW" oFWNd hwPX¤¨©©¨¤£¦¨©£§¥¨
hwPW mEXn `Ed ,"xFfbl cizrW" `le§Ÿ¤¨¦¦§¦¤¨©
f`W ,"`EdÎKExAÎWFcTd dtv" oFWlA¦§¨¨©¨¨¤¨
dfl KWndA aFYkl mi`zn `lŸ©§¦¦§§¤§¥¨¤
xacA Edf "dtv" iM ,"xFfbl cizrW"¤¨¦¦§¦¨¨¤§¨¨
oFWlA hwp okle ,lFkiaM EPOn uEgOW¤¦¦¤¦§¨§¨¥¨©¦§
`d la` ."dxifB cFnrl dcizrW"¤£¦¨©£§¥¨£¨¨
"dtv" oFWlA hwp dOl ,`iWw `tEB¨©§¨¨¨¨©¦§¨¨
rEcie iElB" F` "rci" oFWlA `le§Ÿ¦§¨©¨§¨©
i"Wx dvx dfAW xnFl Wie ?"eiptl§¨¨§¥©¤¨¤¨¨©¦
hlgEd `l oicrW eixacA WiBcdl§©§¦¦§¨¨¤£©¦Ÿ§©
`EdÎKExAÎWFcTd `N` ,xFfbl Flv ¤̀§¦§¤¨©¨¨
,eiptNn dxfB didYW W`xn dtv wx©¨¨¥Ÿ¤¦§¤§¥¨¦§¨¨
mdiUrOn d`vFzM dnxbp Ff dxfbE§¥¨¦§§¨§¨¨¦©£¥¤
mB mi`zn dfe .l`xUi ipA lW mirxd̈¨¦¤§¥¦§¨¥§¤©§¦©
EUrXOW" :mW oOwl i"Wx ixaC mr¦¦§¥©¦§©¨¨¤¦¤¨

lbrd z`daWgnA Ff dxfB dzlr, ¤¨¥¤¨§¨§¥¨§©£¨¨
`NnzYW cr mdl oiYndW `N ¤̀¨¤¦§¦¨¤©¤¦§©¥
wx dzid dxfBd xnFlM ,"mz`q§¨¨§©©§¥¨¨§¨©
zFidl dxfBl mxBX dnE ,daWgnA§©£¨¨©¤¨©©§¥¨¦§
.mz`q d`NnzPW llbA Edf zhlgEn§¤¤¤¦§©¤¦§©§¨§¨¨

.d`Ad dxrdA d`xE§¥©¤¨¨©¨¨
äðL íéøNò ïaî ïéðîpä ìk ìò©¨©¦§¦¦¤¤§¦¨¨
ìà :øîà ,øaãna eúeîiL äìòîå̈©§¨¤¨©¦§¨¨©©
,élL íäL éôì ,ììka elà eéäé¦§¥©§¨§¦¤¥¤¦

ìâòa eòè àlL¯oOwl i"Wx mB d`x ¤Ÿ¨¨¥¤§¥©©¦§©¨
lM ± mkxRqn lkl mkicEwR lke" :mẄ§¨§¥¤§¨¦§©¨¤¨
,FA oipnp mY`W xRqn lkl dpnPd©¦§¤§¨¦§¨¤©¤¦§¦

`aSl `ale z`vl oFbM,milwW zzle , §¨¥§¨Ÿ©¨¨§¨¥§¨¦
,EzEni zFxRqn ozF` lkl miiEpnd lM̈©§¦§¨¨¦§¨¨
`ivFdl ,'ebe dpW mixUr oAn od EN`e§¥¥¦¤¤§¦¨¨§¦

oAn mdicEwR oi`W iel lW FhaW¦§¤¥¦¤¥§¥¤¦¤
i"Wx ixaCOW ,m"`xd azke ."mixUr¤§¦§¨©¨§¥¤¦¦§¥©¦
,lbrd `hgA Eid `l iel haXW azMW¤¨©¤¥¤¥¦Ÿ¨§¥§¨¥¤
.Eid oM md milBxnd `hgAW rnWn©§©¤§¥§©§©§¦¥¥¨

X dnEdziOd zxifBn ElSp z`f lkA ©¤§¨Ÿ¦§¦§¥©©¦¨
i"WxA x`Fand iRÎlr Edf ,xAcOA©¦§¨¤©¦©§¨§©¦

" :bl ,ci oOwlEUrXOWlbrd z` §©¨¤¦¤¨¤¨¥¤
`N` ,daWgnA Ff dxifB dzlr̈§¨§¥¨§©£¨¨¤¨
,mz`q `NnzYW cr mdl oiYndW¤¦§¦¨¤©¤¦§©¥§¨¨

xn`PW Edfe)cl ,al zeny(icwR mFiaE : §¤¤¤¡©§¨§¦
,mz`Hg mdilr iYcwtE ,milBxOA©§©§¦¨©§¦£¥¤©¨¨
,mkizFpFr z` E`UY :xn`p o`M s`e§©¨¤¡©¦§¤£¥¤
."dPElY lWe lbr lW ,zFpFr iYW§¥£¤¥¤§¤§¨
`hg lr dxfbp dxifBd ,xnFlM§©©§¥¨¦§§¨©¥§
oeike ,lbrd `hg mr sExivA milBxnd©§©§¦§¥¦¥§¨¥¤§¥¨
ElSp ,lbrd `hgA E`hg `l mIeldW¤©§¦¦Ÿ¨§§¥§¨¥¤¦§
mihaXd x`W oMÎoi`XÎdn ,Ff dxifBn¦§¥¨©¤¥¥§¨©§¨¦
mdA dxfbp ,cgi mdipWA E`hgW¤¨§¦§¥¤©©¦§§¨¨¤
"mgpn zxFz"aE .xAcOA zEnl dxfBd©§¥¨¨©¦§¨§©§©¥
mIeldW o`Mn gikFdl oi`W ,azM̈©¤¥§¦©¦¨¤©§¦¦
i"Wx ixdW ,milBxnd `hgA E`hg̈§§¥§©§©§¦¤£¥©¦
bk ,` mixaC xtqA `icdl azFM¥§¤§¨§¥¤§¨¦
zvrA did `l iel haW `iUPW¤§¦¥¤¥¦Ÿ¨¨©£©
Ewwfp z`f lkAX dnE ,milBxn§©§¦©¤§¨Ÿ¦§§
llkA Eidi `NW zcgEin dxinWl¦§¦¨§¤¤¤Ÿ¦§¦§©
`hg oFrA xAcOA mizOd zxifB§¥©©¥¦©¦§¨©£¥§
dxfbp Ff dxifBW ipRn Edf ,milBxnd©§©§¦¤¦§¥¤§¥¨¦§§¨
wiCv oiA dpgad `ll ,mrd zEllM lr©§¨¨¨§Ÿ©§¨¨¥©¦
cFnrl dcizrW" i"Wx oFWlke ,rWxl§¨¨§¦§©¦¤£¦¨©£
,"Wprdl micizrW" `le ,"dxifB§¥¨§Ÿ¤£¦¦§¥¨¥
,lbrA E`hg `l iel haXW oeiMnE¦¥¨¤¥¤¥¦Ÿ¨§¨¥¤
llMn `EdÎKExAÎWFcTd m`ivFd¦¨©¨¨¦§©
otF` z` dPiXW iciÎlr ,dxifBd©§¥¨©§¥¤¦¨¤¤
mixUr oAn mzF` dpn `NW) mpipn¦§¨¨¤Ÿ¨¨¨¦¤¤§¦
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(ð)ìòå úãòä ïkLî-ìò íiåìä-úà ã÷ôä äzàå§©¿̈©§¥´¤©«§¦¦Á©¦§©̧¨«¥ª¹§©´
ïkLnä-úà eàNé änä Bì-øLà-ìk ìòå åéìk-ìk̈¥¨»§©´¨£¤¼¥¹¨¦§³¤©¦§¨Æ
:eðçé ïkLnì áéáñå eäúøLé íäå åéìk-ìk-úàå§¤¨¥½̈§¥−§¨«§ª®§¨¦¬©¦§−̈©«£«

i"yx£ÌiÂÏ‰Œ˙‡ „˜Ù‰ ‰z‡Â∑ּכמֹו עליו, ממּנה ׁשהּוא ּדבר על ׂשררה מּנּוי לׁשֹון "מּני", (אסתר ּכתרּגּומֹו: ¿«»«¿≈∆«¿ƒƒְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָֻ
ּפקידים"ב) הּמל "ויפקד :. ְְְִִֵֶֶַַ

(àð)úðçáe íiåìä Búà eãéøBé ïkLnä òñðáe¦§´Ÿ©©¦§À̈¦³ŸÆ©«§¦¦½©«£ŸÆ
:úîeé áøwä øfäå íiåìä Búà eîé÷é ïkLnä©¦§½̈¨¦¬Ÿ−©«§¦¦®§©¨¬©¨¥−¨«

i"yx£B˙‡ e„È¯BÈ∑מהקמתֹו אֹותֹו מפרקין היּו למּסע מּמּסע ּבּמדּבר לּסע ּכׁשּבאין "יפרקּון". ּכתרּגּומֹו: ƒ…ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָ
אֹותֹו ּומקימין ׁשם ויחנּו הענן ׁשם יׁשּכן אׁשר מקֹום עד אֹותֹו ‰w¯·.ונֹוׂשאין ¯f‰Â∑זֹו ∑ÓeÈ˙.לעבֹודתם ְְְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָָֹ¿«»«»≈ֲַָָ»

ׁשמים  .ּבידי ִִֵַָ

(áð)Bìâc-ìò Léàå eäðçî-ìò Léà ìàøNé éða eðçå§¨−§¥´¦§¨¥®¦¯©©«£¥²§¦¬©¦§−
:íúàáöì§¦§Ÿ¨«

i"yx£BÏ‚cŒÏÚ LÈ‡Â∑ ּדגל לכל ׁשבטים ׁשלׁשה זה; ּבספר סדּורים ׁשהּדגלים .ּכמֹו ¿ƒ«ƒ¿ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹ

„e„‰Ò˙‡נ  ‡kLÓ ÏÚ È‡ÂÏ ˙È ÈpÓ z‡Â¿«¿«ƒ»≈»≈««¿¿»¿«¬»
ÔeÏhÈ Ôep‡ dÏ Èc Ïk ÏÚÂ È‰BÓ Ïk ÏÚÂ¿«»»ƒ¿«»ƒ≈ƒƒ¿
dpLnLÈ Ôep‡Â È‰BÓ Ïk ˙ÈÂ ‡kLÓ ˙È»«¿¿»¿»»»ƒ¿ƒ¿«¿À≈

:Ôe¯LÈ ‡kLÓÏ ¯BÁÒ ¯BÁÒe¿¿¿«¿¿»ƒ¿

È‡ÂÏנא  d˙È Ôe˜¯ÙÈ ‡kLÓ ÏhÓ·e¿ƒ««¿¿»¿»¿»≈≈»≈
ÈBlÁÂ È‡ÂÏ d˙È ÔeÓÈ˜È ‡kLÓ È¯LÓ·e¿ƒ¿≈«¿¿»¿ƒ»≈≈»≈¿ƒ«

:ÏË˜˙È ·¯˜Èc¿ƒ¿«ƒ¿¿»

e‚·¯נב  È‰B¯LÓ ÏÚ ¯·b Ï‡¯NÈ Èa Ôe¯LÈÂ¿ƒ¿¿≈ƒ¿»≈¿«««¿ƒ¿«
:ÔB‰ÈÏÈÁÏ dÒ˜Ë ÏÚ«ƒ¿≈¿≈≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

`N` ,l`xUi ipA llkA dlrne dpẄ¨¨©§¨¦§©§¥¦§¨¥¤¨
,dlrne mFi miWlW oAn¦¤§¦¨©§¨

cxtpaE(.p dxez §¦§¨
(p)íiåìä úà ã÷ôä äzàåY §©¨©§¥¤©§¦¦

"épî" :Bîebøúk¯,dWEbC o"EpA "iPn" §©§©¦©¦§§¨
oMÎoi`XÎdn ,iEPn oFWl FrnWOW¤©§¨§¦©¤¥¥
oipn oFWNn `Ed ,lTd oipAn "ipn"§¦¦¦§©©©¦§¦§¨

)g"ty(.
ìàeäL øác ìò äøøN éepî ïBL §¦§¨¨©¨¨¤

åéìò äpîî¯.oipn oFWl `le §ª¤¨¨§Ÿ§¦§¨
"íéãé÷t Cìnä ã÷ôéå" Bîk¯xYq` §§©§¥©¤¤§¦¦¤§¥

,hw miNdY i"Wx mB d`x .b ,a§¥©©¦§¦¦
.g`p dxez

(`p)Búà eãéøBé:Bîebøúk Y ¦Ÿ§©§
"ïe÷øôé"¯,oMWOd iwlg miwxtn §¨§§¨§¦¤§¥©¦§¨

,mxEAg mFwOn mzF` micixtnE©§¦¦¨¦§¦¨
EcixFIW `le ,FCal cg` lM micinrnE©£¦¦¨¤¨§©§Ÿ¤¦
mFwnl DFaB mFwOn FllkA oMWOd©¦§¨¦§¨¦¨¨©§¨
lkA dcixi oFWNn oaEOd itM ,KEnp̈§¦©¨¦§§¦¨§¨

mFwn)m"`x(zFpgaE" xn`PW oeiMW . ¨¤¥¨¤¤¡©©£
rFqpaE"W oaEn ,"FzF` Eniwi oMWOd©¦§¨¨¦¨¤¦§©
EidW FrnWn ,"FzF` EcixFi oMWOd©¦§¨¦©§¨¤¨

.Fznwdn FzF` miwxtn§¨§¦¥£¨¨
,òqîì òqnî øaãna òqì ïéàaLk§¤¨¦¦©©¦§¨¦©¨§©¨
ïéàNBðå ,Búî÷äî BúBà ïé÷øôî eéä̈§¨§¦¥£¨¨§§¦
íL ïkLé øLà íB÷î" ãò BúBà©§£¤¦§Ÿ¨

íL eðçéå "ïðòä¯aEzMd oFWl iR lr ¤¨¨§©£¨©¦§©¨
.fi ,h oOwl§©¨

BúBà ïéîé÷îe¯dOM dfA x`an §¦¦§¨¥¨¤©¨
` :mipipr(zltFp Dpi` rFqpl zNn ¦§¨¦¦©¦§©¥¨¤¤

la` ,miWp` lr `N` oMWOd lr©©¦§¨¤¨©£¨¦£¨
oiriQn `N` rqFp Fpi` oMWOd©¦§¨¥¥©¤¨©¦¦
riQdaE :xnFl Fl dide ,FzF`§¨¨©§©¦©
miWp`d rFqpAW ipRn K` ,oMWOd©¦§¨©¦§¥¤¦§©¨£¨¦
z` oiriQn md mFwnl mFwOn¦¨§¨¥©¦¦¤
a ."oMWOd rFqpaE" xn`p ,oMWOd( ©¦§¨¤¡©¦§©©¦§¨

z` miwxtn WOn mzriqpA `lŸ¦§¦¨¨©¨§¨§¦¤
,"rFqpl oi`AWM" `N` ,oMWOd©¦§¨¤¨§¤¨¦¦§©

b .mzriqp mcFw EpidC(driqpA `l §©§¤§¦¨¨Ÿ¦§¦¨
`N` ,xAcn aEzMd calA dpFW`x¦¨¦§¨©¨§©¥¤¨
mFwOn oirqFPW mrtE mrR lkA§¨©©©©¤§¦¦¨
miaIEgn mIeld Eid oNEkA ,mFwnl§¨§¨¨©§¦¦§¨¦
,dIpge dIpg lkA oiCdÎ`Ede ,wxtl§¨¥§©¦§¨£¦¨©£¦¨
oi`AWM" :xn` okle .EdEniwIW¤§¦§¨¥¨©§¤¨¦
oiniwnE" ,"oiwxtn Eid" ,"rQil¦©¨§¨§¦§¦¦
lr zFxFdl ,deFd oFWlA lMd ,"FzF`©Ÿ¦§¤§©
Eid rQnE rQn lkAW ,zEIcinYd©§¦¦¤§¨©¨©¨¨
Eid dIpge dIpg lkaE ,FzF` oiwxtn§¨§¦§¨£¦¨©£¦¨¨

FzF` oiniwn)m"`x(. §¦¦
áøwä øfäåBæ íúãBáòì Y¯ §©¨©¨¥©£¨¨

lW dnwde dwixR zcFar dUrIW¤©£¤£©§¦¨©£¨¨¤
eilke oMWOl axTW `le .oMWOd©¦§¨§Ÿ¤¨¥©¦§¨§¥¨

dnwde dcxFd zrWA)(xFdh m`W , ¦§©¨¨©£¨¨¤¦¨
?znEi dOl ,xGd `Ed)oexkfd xtq(. ©¨¨¨©

úîeéíéîL éãéa Y¯zErnWnM ¨¦¥¨©¦§©§¨
didi `le" bp wEqtA aEzMd oFWl§©¨§¨§Ÿ¦§¤

"svw)m"`x(,ct oixcdpq d`xE . ¤¤§¥©§¤§¦
.`ap dxez

(ap)Bìâc ìò LéàåíéìâcäL Bîk Y §¦©¦§§¤©§¨¦
äæ øôña íéøeãñ¯.a wxR oOwl §¦§¥¤¤§©¨¤¤

ìLìâc ìëì íéèáL äL¯dn ,xnFlM §Ÿ¨§¨¦§¨¤¤§©©
lr Wi` l`xUi ipA Epge" xn`PX¤¤¡©§¨§¥¦§¨¥¦©

Edpgnlr Wi`eFlbCdpEMd ," ©£¥§¦©¦§©©¨¨
a"i ilbcl `le) dpgOd ilbC zrAx`l§©§©©¦§¥©©£¤§Ÿ§¦§¥

mihaXd(ipA"n haW lMW Epide , ©§¨¦§©§¤¨¥¤¦§¥
`Ed eil`W dpgOA dpgi "l`xUi¦§¨¥©£¤©©£¤¤¥¨
mr dcEdi dpgn lbC :hExitaE .KIYWn¦§©¥§¥¤¤©£¥§¨¦
lbC .dgxfn ± oElEafE xkyVi haW¥¤¦¨¨§¦§¨¨¤¤
± cbe oFrnW haW mr oaE`x dpgn©£¥§¥¦¥¤¦§§¨
haW mr mixt` dpgn lbC .dnFxC̈¨¤¤©£¥¤§©¦¦¥¤
oc dpgn lbC .daxrn ± oinipaE dXpn§©¤¦§¨¦©£¨¨¤¤©£¥¨
la` .dpFtv ± ilYtpe xW` haW mr¦¥¤¨¥§©§¨¦¨¨£¨
mr dpgi haXd ipAn cg` lMW oiprl§¦§©¤¨¤¨¦§¥©¥¤©£¤¦
KM lr ,xg` haW mr `le FhaW¦§§Ÿ¦¥¤©¥©¨

wEqRA oOwl ExdfEd)a ,a(lr Wi`" : §£§©¨©¨¦©
ipA Epgi mzFa` zial zFzF`a FlbC¦§§§¥£¨©£§¥

.i"WxA mW oIr ,"l`xUibp dxez ¦§¨¥©¥¨§©¦



xacnaלח zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq '` iyily meil inei xeriy

(âð)äéäé-àìå úãòä ïkLîì áéáñ eðçé íiåìäå§©«§¦¦À©«£³¨¦Æ§¦§©´¨«¥ª½§Ÿ¦«§¤´
-úà íiåìä eøîLå ìàøNé éða úãò-ìò óö÷¤½¤©£©−§¥´¦§¨¥®§¨«§Æ©«§¦¦½¤

:úeãòä ïkLî úøîLî¦§¤−¤¦§©¬¨«¥«
i"yx£Ûˆ˜ ‰È‰ÈŒ‡ÏÂ∑ יהיה – זֹו ּבעבֹודתם זרים ׁשּיּכנסּו – לאו ואם קצף, יהיה לא ּכמצותי ּתעׂשּו אם ¿…ƒ¿∆∆∆ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ

קרח ּבמעׂשה ׁשּמצינּו ּכמֹו יז)קצף, וגֹו'"(במדבר הּקצף יצא "ּכי :. ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(1 'nr gk jxk zegiy ihewl)

קצףקצףקצףקצף יהיהיהיהיהיהיהיה זזזזֹוֹוֹוֹו,,,, ּבּבּבּבעבעבעבעבֹוֹוֹוֹודתםדתםדתםדתם זריםזריםזריםזרים ׁשׁשׁשׁשּיּיּיּיּכּכּכּכנסנסנסנסּוּוּוּו לאולאולאולאו,,,, נג)ואםואםואםואם א, (רש"י ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ׁשני  ׁשּיׁש רֹומז ׁשרש"י לֹומר, ויׁש הן. ׁשֹומע אּתה לאו מּכלל והרי קצף", יהיה . . לאו "ואם מֹוסיף מּדּוע לׁשאל, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹיׁש
יתּבּטא  ׁשּזה הכרח אין אבל קצף, יהיה - לוּים למחנה יׂשראל מחנה ּבין הּמחּצֹות על נׁשמר לא אם א. ּבקצף. ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹׁשלּבים

נעׂשה אם ב. ּבענׁש. מּמׁש, ּבפעל.מעמעמעמעׂשׂשׂשׂשההההּבפעל קצף יהיה – ּבעבֹודתם" זרים "ׁשּיּכנסּו הּמחּצֹות, ּפריצת ׁשל ְְְְְְְֲֲֲֲֲֲִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹ

(ãð)ýåýé äeö øLà ìëk ìàøNé éða eNòiå©©«£−§¥´¦§¨¥®Â§ÂŸ£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²
:eNò ïk äLî-úà¤¤−¥¬¨«

ß oeiq '` iyily mei ß

á(à):øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ

(á)éða eðçé íúáà úéáì úúàá Bìâc-ìò Léà¦´©¦§³§ŸŸÆ§¥´£Ÿ½̈©«£−§¥´
:eðçé ãòBî-ìäàì áéáñ ãâpî ìàøNé¦§¨¥®¦¤¾¤¨¦¬§«Ÿ¤¥−©«£«

i"yx£˙˙‡a∑ אח ּכל צבע זה, ׁשל ּכצבעֹו לא זה ׁשל צבעֹו ּבֹו, ּתלּויה צבּועה מּפה אֹות: לֹו יהיה ּדגל ד ּכל ¿……ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ

kLÓÏ‡נג  ¯BÁÒ ¯BÁÒ Ôe¯LÈ È‡ÂÏÂ¿≈»≈ƒ¿¿¿¿«¿¿»
È·„ ‡zLk ÏÚ ‡Ê‚e¯ È‰È ‡ÏÂ ‡˙e„‰Ò„¿«¬»¿»¿≈¿»«¿ƒ¿»ƒ¿≈
‡kLÓ ˙¯hÓ ˙È È‡ÂÏ Ôe¯hÈÂ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ¿≈»≈»«¿««¿¿»

:‡˙e„‰Ò„¿«¬»

È˙נד  ÈÈ „ÈwÙ Èc ÏÎk Ï‡¯NÈ Èa e„·ÚÂ«¬»¿≈ƒ¿»≈¿…ƒ«ƒ¿»»
:e„·Ú Ôk ‰LÓ…∆≈¬»

ÓÈÓÏ¯:א  Ô¯‰‡ ÌÚÂ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿ƒ«¬…¿≈»

‡·‰˙‰ÔBב  ˙È·Ï ÔÂ˙‡a dÒ˜Ë ÏÚ ¯·b¿««ƒ¿≈¿«¿»¿≈¬»«¿
¯BÁÒ ¯BÁÒ Ï·˜lÓ Ï‡¯NÈ Èa Ôe¯LÈƒ¿¿≈ƒ¿»≈ƒ»√≈¿¿

:Ôe¯LÈ ‡ÓÊ ÔkLÓÏ¿«¿«ƒ¿»ƒ¿

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(bp)óö÷ äéäé àìåeNòz íà Y §Ÿ¦§¤¤¤¦©£
éúåöîk¯drhp `NW ,dfA siqFn §¦§¨¦¦¨¤¤Ÿ¦§¤

oiprl xn`p "svw didi `le"W xnFl©¤§Ÿ¦§¤¤¤¤¡©§¦§©
WxiR okl ,"oMWOl aiaq Epgi mIelde"§©§¦¦©£¨¦©¦§¨¨¥¥©
znwde zwixR zcFar oiprl dpEMdW¤©©¨¨§¦§©£©§¦©©£¨©

oMWOd)g"ty(.d`Ad dxrdA d`xE . ©¦§¨§¥©¤¨¨©¨¨
eñðkiL ,åàì íàå ,"óö÷ äéäé àì"Ÿ¦§¤¤¤§¦¨¤¦¨§

"óö÷ äéäé" Y Bæ íúãBáòa íéøæ¯ ¨¦©£¨¨¦§¤¤¤
`le" o`M aEzMd zrcFd xTir ,xnFlM§©¦©¨©©¨¨§Ÿ
m`W" :EprinWdl `Ed "svw didi¦§¤¤¤§©§¦¥¤¦
K` ."svw didi ± mzcFarA mixf EqpMi¦¨§¨¦©£¨¨¦§¤¤¤©
oFWl zEkix`OW ,azM "mgpn zxFz"A§©§©¥¨©¤¥£¦§
xzFi xnFl `A `EdW rnWn i"Wx©¦©§©¤¨©¥
axTd xGde" wEqRd oiA dPdC ,KMn¦¨§¦¥¥©¨§©¨©¨¥
lr svw didi `le" wEqRd oiaE "znEi¨¥©¨§Ÿ¦§¤¤¤©
ipA Epge" xn`p ,"l`xUi ipA zcr£©§¥¦§¨¥¤¡©§¨§¥
Epgi mIelde" ,"Edpgn lr Wi` l`xUi¦§¨¥¦©©£¥§©§¦¦©£

aiaqo`M Wi xnFlM ,"zEcrd oMWnl ¨¦§¦§©¨¥§©¥¨
mIel oiA dSign didYW dxdf`e iEEiv¦§©§¨¨¤¦§¤§¦¨¥§¦¦
`l xGW dgihaOW dSign ,mil`xUie§¦§§¥¦§¦¨¤©§¦¨¤¨Ÿ
zpEM idFfe ,oMWOd zcFarl axwzi¦§¨¥©£©©¦§¨§¦©¨©

Epid ,"izevnM EUrY m`" Fxn`A i"Wx©¦§¨§¦©£§¦§¨¦©§
,mIell l`xUi oiAW dSigOd mEIw¦©§¦¨¤¥¦§¨¥©§¦¦
i"Wx KiWnnE ."svw didi `l" f`W¤¨Ÿ¦§¤¤¤©§¦©¦
mixf EqpMIW ,e`l m`e" :xnF`e§¥§¦¨¤¦¨§¨¦
,xnFlM ,"svw didi ± Ff mzcFarA©£¨¨¦§¤¤¤§©
icM FA Wi cal dSigOd lEHiaA mpn`̈§¨§¦©§¦¨§¨¥§¥
rnFW dY` e`l llMn iM ,svwl mFxbl¦§§¤¤¦¦§©¨©¨¥©

wx EdGW `N` ,odgkAEqpMIWM wxe , ¥¤¨¤¤©§Ÿ©§©§¤¦¨§
lrFtAsvw didi if` ,mzcFarA mixf §©¨¦©£¨¨£©¦§¤¤¤
lrFtAoFWl "mixf" WiBcn i"Wxe . §©§©¦©§¦¨¦§

z`fM dqipkA o`M dpEMdW oeiM ,miAx©¦¥¨¤©©¨¨¨¦§¦¨¨Ÿ
dpgn oiAW dSigOd z` zlHaOW¤§©¤¤¤©§¦¨¤¥©£¥
icM FA WIW xaC ,dIel dpgnl l`xUi¦§¨¥§©£¥§¦¨¨¨¤¥§¥
,l`xUi ipA zcr lM lr svwl mFxbl¦§§¤¤©¨£©§¥¦§¨¥
dcFarl WBi cg` xf m` oMÎoi`XÎdn©¤¥¥¦¨¤¨¦©©£¨
lM lr svwl mFxbl icM DA oi` Ff¥¨§¥¦§§¤¤©¨
dUrOn dfA rIYqn i"Wxe .dcrd̈¥¨§©¦¦§©¥©¨¤¦©£¥
zFSigOd z` lHal dvxW ,gxwŸ©¤¨¨§©¥¤©§¦
dUrn dUr s`e ,l`xUi mrA zFnITd©©¨§©¦§¨¥§©¨¨©£¤
miz`n iciA zxFhTd zaxwdA§©§¨©©§¤¦¥¨©¦
`vIW mxB dfe ± mixf Wi` miXnge©£¦¦¦¨¦§¤¨©¤¨¨

.l`xUi zcr lM lr svTd©¤¤©¨£©¦§¨¥
çø÷ äNòîa eðéönL Bîk¯,fi oOwl §¤¨¦§©£¥Ÿ©§©¨

.`i
"'Bâå óöwä àöé ék"¯mXW s`e ¦¨¨©¤¤§§©¤¨

mixf zqipM llbA `vi `l svTd©¤¤Ÿ¨¨¦§©§¦©¨¦
l`xUi ipA zPElY llbA `N` ,WCwOl©¦§¨¤¨¦§©§©§¥¦§¨¥

`AWi ,"'d mr z` mYnd mY`" mxn §¨§¨©¤£¦¤¤©¥
mr dxEWw dzid Ff dPElYW oeiM xnFl©¥¨¤§¨¨§¨§¨¦
iciÎlr zxFhTd zxhwde gxw dUrn©£¥Ÿ©§©§¨©©§¤©§¥
xEWw did `vIW svTd mB ixd ,mixf̈¦£¥©©¤¤¤¨¨¨¨¨
dOke dOM ixdW ,gxw dUrnl gxkdA§¤§¥©§©£¥Ÿ©¤£¥©¨§©¨
ipA lr svTd `vi `NW Eid zFPElY§¨¤Ÿ¨¨©¤¤©§¥

l`xUi)iaxd t"r(oOwl i"Wx mB d`xE . ¦§¨¥§¥©©¦§©¨
didW FnM ± svw cFr didi `le" :d ,gi§Ÿ¦§¤¤¤§¤¨¨

."svTd `vi iM xn`PW ,xaMcp dxez §¨¤¤¡©¦¨¨©¤¤
(a)úúàáìâc ìk Y¯haW lM lW §ŸŸ¨¤¤¤¨¥¤

mihaXd xUr mipXn)cecl likyn(. ¦§¥¨¨©§¨¦
úBà Bì äéäé¯.xMid oniq ¦§¤¦©¤¥

äæ ìL Bòáö ,Ba äéeìz äòeáö ätî©¨§¨§¨¦§¤¤
ãçà ìk òáö ,äæ ìL Bòáök àìŸ§¦§¤¤¤©¨¤¨

ïLça äòeáwä Bðáà ïeâk¯Edfe ¦§©©§©§¨©Ÿ¤§¤

xacna zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq '` iyily meil inei xeriy
ּבאֹות  אבתם", לבית "ּבאתת אחר: ּדבר ּדגלֹו. את אחד ּכל יּכיר ּכ ּומּתֹו ּבחׁשן, הּקבּועה אבנֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹּכגון

ׁשּנאמר מּמצרים, ּכׁשּנׂשאּוהּו אביהם יעקב להם נ)ׁשּמסר יהּודה (בראשית צּום": ּכאׁשר ּכן לֹו ּבניו "וּיעׂשּו : ְְְְֱֲֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ
זֹו ּבפרׁשה ּבתנחּומא ּכדאיתא וכּו', הּדרֹום מן וגד וׁשמעֹון ּוראּובן הּמזרח, מן יּׂשאּוהּו ּוזבּולן .ויּׂששכר ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵַַַָָָָָָָָָָָֻ

„‚pÓ∑ּביהֹוׁשע ׁשּנאמר ּכמֹו מיל, ג)מרחֹוק ׁשּיּוכלּו(יהושע אּמה", ּכאלּפים ּוביניו ּביניכם יהיה רחֹוק א" : ƒ∆∆ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻ
לֹו ּבסמּו חֹונים והלוּים ּובניו, ואהרן מׁשה ּבׁשּבת, .לבא ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָֹֹֹ

(â)äãeäé äðçî ìâc äçøæî äîã÷ íéðçäå§©«Ÿ¦Æ¥´§¨¦§½̈¨¤²¤©«£¥¬§−̈
:áãðénò-ïa ïBLçð äãeäé éðáì àéNðå íúàáöì§¦§Ÿ¨®§¨¦Æ¦§¥´§½̈©§−¤©¦«¨¨«

i"yx£‰Ó„˜∑"אחֹור" קרּוי והּמערב מזרחית, רּוח זֹו ואיזֹו? "קדם". הּקרּויה .לפנים, ≈¿»ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ

(ã)LLå óìà íéòáLå äòaøà íäéã÷ôe Bàáöe§¨−§ª«¥¤®©§¨¨¯§¦§¦²¤−¤§¥¬
:úBàî¥«

(ä)øëùOé éðáì àéNðå øëùOé ähî åéìò íéðçäå§©«Ÿ¦¬¨−̈©¥´¦¨¨®§¨¦Æ¦§¥´¦¨½̈
:øòeö-ïa ìàðúð§©§¥−¤¨«

(å)òaøàå óìà íéMîçå äòaøà åéã÷ôe Bàáöe§¨−§ª¨®©§¨¨¯©«£¦¦²¤−¤§©§©¬
:úBàî¥«

È¯LÓ˙ג  Ò˜Ë ‡ÁÈcÓ ‡Óec˜ Ô¯L È„Â¿ƒ¿«ƒ»«ƒ¿»≈««¿ƒ
ÔBLÁ ‰„e‰È È·Ï ‡a¯Â ÔB‰ÈÏÈÁÏ ‰„e‰È¿»¿≈≈¿«»ƒ¿≈¿»«¿

:·„ÈnÚ ¯a««ƒ»»

‡ÔÈÙÏד  ‡Úa¯‡Â ÔÈÚ·L ÔB‰ÈÈÓe dÏÈÁÂ¿≈≈ƒ¿»≈«¿ƒ¿«¿¿»«¿ƒ
:‰‡Ó ˙ÈLÂ¿ƒ¿»

„Î˘OÈ¯ה  ‡Ë·L È‰BÏÚ ÔÈÎÈÓÒ Ô¯L È„Â¿ƒ¿«¿ƒƒ¬ƒƒ¿»¿ƒ»»
:¯Úeˆ ¯a Ï‡˙ ¯Î˘OÈ È·Ï ‡a¯Â¿«»ƒ¿≈ƒ»»¿«¿≈«»

‡ÔÈÙÏו  ‡Úa¯‡Â ÔÈLÓÁ È‰BÈÓe dÏÈÁÂ¿≈≈ƒ¿»ƒ«¿ƒ¿«¿¿»«¿ƒ
:‰‡Ó Úa¯‡Â¿«¿«¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

zFnW itl ,"mzFa` zial" WExiR¥§¥£¨§¦§
oWFgA migYEtnd mihaXd)m"`x(. ©§¨¦©§¨¦©¤

Bìâc úà ãçà ìk øéké Ck CBzîe¯ ¦¨©¦¨¤¨¤¦§
cg` lMW ,"mzFa` zial" WExiR Edfe§¤¥§¥£¨¤¨¤¨

KIW `Ed eil`W haXd z` xiMi)zlgp ©¦¤©¥¤¤¥¨©¨
awri(.

øçà øác¯dxFYd o`M ,df WExitl ¨¨©¥§¥¤¨©¨
lirl xn`p xaMX dn lr zxfFg¤¤©©¤§¨¤¡©§¥
dtiqFdW `N` ,bp wEqR ` wxtA§¤¤¨¤¨¤¦¨
mdl xqOW oniq iRÎlr `id Ff dIpgW¤£¦¨¦©¦¦¨¤¨©¨¤

.mdia` awri©£Ÿ£¦¤
øñnL úBàa ,"íúáà úéáì úúàá"§ŸŸ§¥£Ÿ¨§¤¨©

íäéáà á÷òé íäì¯zial" Edfe ¨¤©£Ÿ£¦¤§¤§¥
."mzFa £̀¨

íéøönî eäeàNpLk¯ozF`NW §¤§¨¦¦§©¦¤§¨
ozF`l ,FzHn z`Ul EwlgPW zFgEx¤¤§§¨¥¦¨§¨

mdilbcl Epg zFgEx)a ,e zeixed i"yx(. ¨§¦§¥¤
øîàpL¯.ai ,p ziW`xA ¤¤¡©§¥¦

"íeö øLàk ïk Bì åéðá eNòiå"¯ ©©£¨¨¥©£¤¦¨
mdl raw" :bi wEqR mW i"Wx mB d`x§¥©©¦¨¨¨©¨¤
rAx`l oke ,gxfnl dWlW ,mFwn̈§¨§¦§¨§¥§©§©
lW dpgn rQnl oxcqkE ,zFgEx§¦§¨§©©©£¥¤
FlbC lr Wi` Edfe .. o`M ErAwp milbC§¨¦¦§§¨§¤¦©¦§
mdia` mdl xqOW zF`A ,zFzF`a§¨¤¨©¨¤£¦¤

."FzHn `Vil¦¨¦¨

ïî eäeàOé ïeìáæe øëNOéå äãeäé§¨§¦¨¨§ª¦¨¦
ïî ãâå ïBòîLå ïáeàøe ,çøænä©¦§¨§¥§¦§§¨¦

'eëå íBøcä¯oinipaE dXpn mixt` ©¨§¤§©¦§©¤¦§¨¦
.oFtSd on ilYtpe xW` oC ,axrOd on¦©©£¨¨¨¥§©§¨¦¦©¨

Bæ äLøôa àîeçðúa àúéàãk¯ ¦§¦¨§©§¨§¨¨¨
i ,ck `xwIe i"Wx d`xE .ai oniq¦¨§¥©¦©¦§¨
rHil `A" :df wEqtA sqFp WExiR¥¨§¨¤¨¦©
dn :Fl Exn` ,oc dpgn KFzA Fld`̈¢§©£¥¨¨§©
,ikp` oc ipAn :mdl xn` ?o`kl LaiH¦§§¨¨©¨¤¦§¥¨¨Ÿ¦
zial zFzF`a FlbC lr Wi` :Fl Exn`̈§¦©¦§§§¥
zial" ,xnFlM ."aizM ,mzFa £̀¨§¦§©§¥

.mzFO` zial `le "mzFa £̀¨§Ÿ§¥¦¨
ãâpîìéî ÷Bçøî Y¯FWExiR "cbPn" ¦¤¤¥¨¦¦¤¤¥

.fh ,`k ziW`xA i"Wx d`x ,"wFgxn"¥¨§¥©¦§¥¦
`N` .ak ,b a mikln .ap ,al mixaC§¨¦§¨¦¤¨
`ian KM lre ,lin lW wgxn df o`MW¤¨¤¤§¨¤¦§©¨¥¦

.rWFdiA aEzMdn dgkFd¨¨¥©¨¦ª©
òLBäéa øîàpL Bîk¯.c ,b §¤¤¡©¦ª©

åðéáe íëéðéa äéäé ÷Bçø Cà"©¨¦§¤¥¥¤¥¨
"änà íétìàk¯icM" :mW i"WxaE §©§©¦©¨§©¦¨§¥

eiptl lNRzdlE Klil oilFki EidYW¤¦§§¦¥¥§¦§©¥§¨¨
,`nEgpY WxcnA WxFtn KM ,zAWA§©¨¨§¨§¦§©©§¨
iptl mixv zFidl oicizrW rcIW itl§¦¤¨©¤£¦¦¦§¨¦¦§¥

."zAWA Fgixi§¦§©¨
úaLa àáì eìëeiL¯l`xUi ipAW ¤§¨Ÿ§©¨¤§¥¦§¨¥

.zAWA crFn ld`l `al ElkEi§¨Ÿ§Ÿ¤¥§©¨
äLî[e]¯oFW`x qEtcA `qxiBd oM Ÿ¤¥©¦§¨¦§¦

.oFxMGd xtqaE§¥¤©¦¨
Bì Ceîña íéðBç íiåìäå åéðáe ïøäàå§©£Ÿ¨¨§©§¦¦¦§¨

¯mdW xnFlM ,crFn ld`l KEnqA§¨§Ÿ¤¥§©¤¥
ld`n llM miwFgx Eid `lŸ¨§¦§¨¥Ÿ¤

.crFnb dxez ¥
(b)äîã÷íã÷ äéeøwä íéðôì Y¯ ¥§¨§¨¦©§¨¤¤

"dncw" `liOnE ,mipR FWExiR mcw¤¤¥¨¦¦¥¨¥§¨
sFqAW `"ddW ,"miptl" FWExiR¥§¨¦¤©¥¤§
DzNgzA c"nl mFwnA `id daiY¥¨¦¦§¨¤¦§¦¨¨

)m"`x(.
úéçøæî çeø Bæ ?Bæéàå¯dn ,xnFlM §¥©¦§¨¦§©©

"dncw" zNn xg` "dgxfn" aEzMX¤¨¦§¨¨©©¦©¥§¨
lW xE`iA Edf `N` ,oFWl ltM df oi ¥̀¤¤¤¨¤¨¤¥¤
,miptl FWExiRW "dncT"W ,"dncw"¥§¨¤¥§¨¤¥§¨¦

.gxfn cv Epid©§©¦§¨
øBçà éeø÷ áøònäå¯,dfA gikFn §©©£¨¨¨¦©¨¤

`le ,xFg` iExw axrOdW mWMW¤§¥¤©©£¨¨¨§Ÿ
oi` "dncw" KM ,axrn FWExiR xFg`W¤¨¥©£¨¨¥§¨¥
ltM dWw did f`W) gxfn cv FWExiR¥©¦§¨¤¨¨¨¨¤¤¤

"dgxfn dncw" oFWNd(mcw `N` , ©¨¥§¨¦§¨¨¤¨¤¤
xnFl `A "dgxfn"E ,"mipR" FWExiR¥¨¦¦§¨¨¨©

."dgxfn" iExw "dncw"Wc dxez ¤¥§¨¨¦§¨¨



לט xacna zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq '` iyily meil inei xeriy

(âð)äéäé-àìå úãòä ïkLîì áéáñ eðçé íiåìäå§©«§¦¦À©«£³¨¦Æ§¦§©´¨«¥ª½§Ÿ¦«§¤´
-úà íiåìä eøîLå ìàøNé éða úãò-ìò óö÷¤½¤©£©−§¥´¦§¨¥®§¨«§Æ©«§¦¦½¤

:úeãòä ïkLî úøîLî¦§¤−¤¦§©¬¨«¥«
i"yx£Ûˆ˜ ‰È‰ÈŒ‡ÏÂ∑ יהיה – זֹו ּבעבֹודתם זרים ׁשּיּכנסּו – לאו ואם קצף, יהיה לא ּכמצותי ּתעׂשּו אם ¿…ƒ¿∆∆∆ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ

קרח ּבמעׂשה ׁשּמצינּו ּכמֹו יז)קצף, וגֹו'"(במדבר הּקצף יצא "ּכי :. ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(1 'nr gk jxk zegiy ihewl)

קצףקצףקצףקצף יהיהיהיהיהיהיהיה זזזזֹוֹוֹוֹו,,,, ּבּבּבּבעבעבעבעבֹוֹוֹוֹודתםדתםדתםדתם זריםזריםזריםזרים ׁשׁשׁשׁשּיּיּיּיּכּכּכּכנסנסנסנסּוּוּוּו לאולאולאולאו,,,, נג)ואםואםואםואם א, (רש"י ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ׁשני  ׁשּיׁש רֹומז ׁשרש"י לֹומר, ויׁש הן. ׁשֹומע אּתה לאו מּכלל והרי קצף", יהיה . . לאו "ואם מֹוסיף מּדּוע לׁשאל, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹיׁש
יתּבּטא  ׁשּזה הכרח אין אבל קצף, יהיה - לוּים למחנה יׂשראל מחנה ּבין הּמחּצֹות על נׁשמר לא אם א. ּבקצף. ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹׁשלּבים

נעׂשה אם ב. ּבענׁש. מּמׁש, ּבפעל.מעמעמעמעׂשׂשׂשׂשההההּבפעל קצף יהיה – ּבעבֹודתם" זרים "ׁשּיּכנסּו הּמחּצֹות, ּפריצת ׁשל ְְְְְְְֲֲֲֲֲֲִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹ

(ãð)ýåýé äeö øLà ìëk ìàøNé éða eNòiå©©«£−§¥´¦§¨¥®Â§ÂŸ£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²
:eNò ïk äLî-úà¤¤−¥¬¨«

ß oeiq '` iyily mei ß

á(à):øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ

(á)éða eðçé íúáà úéáì úúàá Bìâc-ìò Léà¦´©¦§³§ŸŸÆ§¥´£Ÿ½̈©«£−§¥´
:eðçé ãòBî-ìäàì áéáñ ãâpî ìàøNé¦§¨¥®¦¤¾¤¨¦¬§«Ÿ¤¥−©«£«

i"yx£˙˙‡a∑ אח ּכל צבע זה, ׁשל ּכצבעֹו לא זה ׁשל צבעֹו ּבֹו, ּתלּויה צבּועה מּפה אֹות: לֹו יהיה ּדגל ד ּכל ¿……ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ

kLÓÏ‡נג  ¯BÁÒ ¯BÁÒ Ôe¯LÈ È‡ÂÏÂ¿≈»≈ƒ¿¿¿¿«¿¿»
È·„ ‡zLk ÏÚ ‡Ê‚e¯ È‰È ‡ÏÂ ‡˙e„‰Ò„¿«¬»¿»¿≈¿»«¿ƒ¿»ƒ¿≈
‡kLÓ ˙¯hÓ ˙È È‡ÂÏ Ôe¯hÈÂ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ¿≈»≈»«¿««¿¿»

:‡˙e„‰Ò„¿«¬»

È˙נד  ÈÈ „ÈwÙ Èc ÏÎk Ï‡¯NÈ Èa e„·ÚÂ«¬»¿≈ƒ¿»≈¿…ƒ«ƒ¿»»
:e„·Ú Ôk ‰LÓ…∆≈¬»

ÓÈÓÏ¯:א  Ô¯‰‡ ÌÚÂ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿ƒ«¬…¿≈»

‡·‰˙‰ÔBב  ˙È·Ï ÔÂ˙‡a dÒ˜Ë ÏÚ ¯·b¿««ƒ¿≈¿«¿»¿≈¬»«¿
¯BÁÒ ¯BÁÒ Ï·˜lÓ Ï‡¯NÈ Èa Ôe¯LÈƒ¿¿≈ƒ¿»≈ƒ»√≈¿¿

:Ôe¯LÈ ‡ÓÊ ÔkLÓÏ¿«¿«ƒ¿»ƒ¿

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(bp)óö÷ äéäé àìåeNòz íà Y §Ÿ¦§¤¤¤¦©£
éúåöîk¯drhp `NW ,dfA siqFn §¦§¨¦¦¨¤¤Ÿ¦§¤

oiprl xn`p "svw didi `le"W xnFl©¤§Ÿ¦§¤¤¤¤¡©§¦§©
WxiR okl ,"oMWOl aiaq Epgi mIelde"§©§¦¦©£¨¦©¦§¨¨¥¥©
znwde zwixR zcFar oiprl dpEMdW¤©©¨¨§¦§©£©§¦©©£¨©

oMWOd)g"ty(.d`Ad dxrdA d`xE . ©¦§¨§¥©¤¨¨©¨¨
eñðkiL ,åàì íàå ,"óö÷ äéäé àì"Ÿ¦§¤¤¤§¦¨¤¦¨§

"óö÷ äéäé" Y Bæ íúãBáòa íéøæ¯ ¨¦©£¨¨¦§¤¤¤
`le" o`M aEzMd zrcFd xTir ,xnFlM§©¦©¨©©¨¨§Ÿ
m`W" :EprinWdl `Ed "svw didi¦§¤¤¤§©§¦¥¤¦
K` ."svw didi ± mzcFarA mixf EqpMi¦¨§¨¦©£¨¨¦§¤¤¤©
oFWl zEkix`OW ,azM "mgpn zxFz"A§©§©¥¨©¤¥£¦§
xzFi xnFl `A `EdW rnWn i"Wx©¦©§©¤¨©¥
axTd xGde" wEqRd oiA dPdC ,KMn¦¨§¦¥¥©¨§©¨©¨¥
lr svw didi `le" wEqRd oiaE "znEi¨¥©¨§Ÿ¦§¤¤¤©
ipA Epge" xn`p ,"l`xUi ipA zcr£©§¥¦§¨¥¤¡©§¨§¥
Epgi mIelde" ,"Edpgn lr Wi` l`xUi¦§¨¥¦©©£¥§©§¦¦©£

aiaqo`M Wi xnFlM ,"zEcrd oMWnl ¨¦§¦§©¨¥§©¥¨
mIel oiA dSign didYW dxdf`e iEEiv¦§©§¨¨¤¦§¤§¦¨¥§¦¦
`l xGW dgihaOW dSign ,mil`xUie§¦§§¥¦§¦¨¤©§¦¨¤¨Ÿ
zpEM idFfe ,oMWOd zcFarl axwzi¦§¨¥©£©©¦§¨§¦©¨©

Epid ,"izevnM EUrY m`" Fxn`A i"Wx©¦§¨§¦©£§¦§¨¦©§
,mIell l`xUi oiAW dSigOd mEIw¦©§¦¨¤¥¦§¨¥©§¦¦
i"Wx KiWnnE ."svw didi `l" f`W¤¨Ÿ¦§¤¤¤©§¦©¦
mixf EqpMIW ,e`l m`e" :xnF`e§¥§¦¨¤¦¨§¨¦
,xnFlM ,"svw didi ± Ff mzcFarA©£¨¨¦§¤¤¤§©
icM FA Wi cal dSigOd lEHiaA mpn`̈§¨§¦©§¦¨§¨¥§¥
rnFW dY` e`l llMn iM ,svwl mFxbl¦§§¤¤¦¦§©¨©¨¥©

wx EdGW `N` ,odgkAEqpMIWM wxe , ¥¤¨¤¤©§Ÿ©§©§¤¦¨§
lrFtAsvw didi if` ,mzcFarA mixf §©¨¦©£¨¨£©¦§¤¤¤
lrFtAoFWl "mixf" WiBcn i"Wxe . §©§©¦©§¦¨¦§

z`fM dqipkA o`M dpEMdW oeiM ,miAx©¦¥¨¤©©¨¨¨¦§¦¨¨Ÿ
dpgn oiAW dSigOd z` zlHaOW¤§©¤¤¤©§¦¨¤¥©£¥
icM FA WIW xaC ,dIel dpgnl l`xUi¦§¨¥§©£¥§¦¨¨¨¤¥§¥
,l`xUi ipA zcr lM lr svwl mFxbl¦§§¤¤©¨£©§¥¦§¨¥
dcFarl WBi cg` xf m` oMÎoi`XÎdn©¤¥¥¦¨¤¨¦©©£¨
lM lr svwl mFxbl icM DA oi` Ff¥¨§¥¦§§¤¤©¨
dUrOn dfA rIYqn i"Wxe .dcrd̈¥¨§©¦¦§©¥©¨¤¦©£¥
zFSigOd z` lHal dvxW ,gxwŸ©¤¨¨§©¥¤©§¦
dUrn dUr s`e ,l`xUi mrA zFnITd©©¨§©¦§¨¥§©¨¨©£¤
miz`n iciA zxFhTd zaxwdA§©§¨©©§¤¦¥¨©¦
`vIW mxB dfe ± mixf Wi` miXnge©£¦¦¦¨¦§¤¨©¤¨¨

.l`xUi zcr lM lr svTd©¤¤©¨£©¦§¨¥
çø÷ äNòîa eðéönL Bîk¯,fi oOwl §¤¨¦§©£¥Ÿ©§©¨

.`i
"'Bâå óöwä àöé ék"¯mXW s`e ¦¨¨©¤¤§§©¤¨

mixf zqipM llbA `vi `l svTd©¤¤Ÿ¨¨¦§©§¦©¨¦
l`xUi ipA zPElY llbA `N` ,WCwOl©¦§¨¤¨¦§©§©§¥¦§¨¥

`AWi ,"'d mr z` mYnd mY`" mxn §¨§¨©¤£¦¤¤©¥
mr dxEWw dzid Ff dPElYW oeiM xnFl©¥¨¤§¨¨§¨§¨¦
iciÎlr zxFhTd zxhwde gxw dUrn©£¥Ÿ©§©§¨©©§¤©§¥
xEWw did `vIW svTd mB ixd ,mixf̈¦£¥©©¤¤¤¨¨¨¨¨
dOke dOM ixdW ,gxw dUrnl gxkdA§¤§¥©§©£¥Ÿ©¤£¥©¨§©¨
ipA lr svTd `vi `NW Eid zFPElY§¨¤Ÿ¨¨©¤¤©§¥

l`xUi)iaxd t"r(oOwl i"Wx mB d`xE . ¦§¨¥§¥©©¦§©¨
didW FnM ± svw cFr didi `le" :d ,gi§Ÿ¦§¤¤¤§¤¨¨

."svTd `vi iM xn`PW ,xaMcp dxez §¨¤¤¡©¦¨¨©¤¤
(a)úúàáìâc ìk Y¯haW lM lW §ŸŸ¨¤¤¤¨¥¤

mihaXd xUr mipXn)cecl likyn(. ¦§¥¨¨©§¨¦
úBà Bì äéäé¯.xMid oniq ¦§¤¦©¤¥

äæ ìL Bòáö ,Ba äéeìz äòeáö ätî©¨§¨§¨¦§¤¤
ãçà ìk òáö ,äæ ìL Bòáök àìŸ§¦§¤¤¤©¨¤¨

ïLça äòeáwä Bðáà ïeâk¯Edfe ¦§©©§©§¨©Ÿ¤§¤

xacna zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq '` iyily meil inei xeriy
ּבאֹות  אבתם", לבית "ּבאתת אחר: ּדבר ּדגלֹו. את אחד ּכל יּכיר ּכ ּומּתֹו ּבחׁשן, הּקבּועה אבנֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹּכגון

ׁשּנאמר מּמצרים, ּכׁשּנׂשאּוהּו אביהם יעקב להם נ)ׁשּמסר יהּודה (בראשית צּום": ּכאׁשר ּכן לֹו ּבניו "וּיעׂשּו : ְְְְֱֲֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ
זֹו ּבפרׁשה ּבתנחּומא ּכדאיתא וכּו', הּדרֹום מן וגד וׁשמעֹון ּוראּובן הּמזרח, מן יּׂשאּוהּו ּוזבּולן .ויּׂששכר ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵַַַָָָָָָָָָָָֻ

„‚pÓ∑ּביהֹוׁשע ׁשּנאמר ּכמֹו מיל, ג)מרחֹוק ׁשּיּוכלּו(יהושע אּמה", ּכאלּפים ּוביניו ּביניכם יהיה רחֹוק א" : ƒ∆∆ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻ
לֹו ּבסמּו חֹונים והלוּים ּובניו, ואהרן מׁשה ּבׁשּבת, .לבא ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָֹֹֹ

(â)äãeäé äðçî ìâc äçøæî äîã÷ íéðçäå§©«Ÿ¦Æ¥´§¨¦§½̈¨¤²¤©«£¥¬§−̈
:áãðénò-ïa ïBLçð äãeäé éðáì àéNðå íúàáöì§¦§Ÿ¨®§¨¦Æ¦§¥´§½̈©§−¤©¦«¨¨«

i"yx£‰Ó„˜∑"אחֹור" קרּוי והּמערב מזרחית, רּוח זֹו ואיזֹו? "קדם". הּקרּויה .לפנים, ≈¿»ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ

(ã)LLå óìà íéòáLå äòaøà íäéã÷ôe Bàáöe§¨−§ª«¥¤®©§¨¨¯§¦§¦²¤−¤§¥¬
:úBàî¥«

(ä)øëùOé éðáì àéNðå øëùOé ähî åéìò íéðçäå§©«Ÿ¦¬¨−̈©¥´¦¨¨®§¨¦Æ¦§¥´¦¨½̈
:øòeö-ïa ìàðúð§©§¥−¤¨«

(å)òaøàå óìà íéMîçå äòaøà åéã÷ôe Bàáöe§¨−§ª¨®©§¨¨¯©«£¦¦²¤−¤§©§©¬
:úBàî¥«

È¯LÓ˙ג  Ò˜Ë ‡ÁÈcÓ ‡Óec˜ Ô¯L È„Â¿ƒ¿«ƒ»«ƒ¿»≈««¿ƒ
ÔBLÁ ‰„e‰È È·Ï ‡a¯Â ÔB‰ÈÏÈÁÏ ‰„e‰È¿»¿≈≈¿«»ƒ¿≈¿»«¿

:·„ÈnÚ ¯a««ƒ»»

‡ÔÈÙÏד  ‡Úa¯‡Â ÔÈÚ·L ÔB‰ÈÈÓe dÏÈÁÂ¿≈≈ƒ¿»≈«¿ƒ¿«¿¿»«¿ƒ
:‰‡Ó ˙ÈLÂ¿ƒ¿»

„Î˘OÈ¯ה  ‡Ë·L È‰BÏÚ ÔÈÎÈÓÒ Ô¯L È„Â¿ƒ¿«¿ƒƒ¬ƒƒ¿»¿ƒ»»
:¯Úeˆ ¯a Ï‡˙ ¯Î˘OÈ È·Ï ‡a¯Â¿«»ƒ¿≈ƒ»»¿«¿≈«»

‡ÔÈÙÏו  ‡Úa¯‡Â ÔÈLÓÁ È‰BÈÓe dÏÈÁÂ¿≈≈ƒ¿»ƒ«¿ƒ¿«¿¿»«¿ƒ
:‰‡Ó Úa¯‡Â¿«¿«¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

zFnW itl ,"mzFa` zial" WExiR¥§¥£¨§¦§
oWFgA migYEtnd mihaXd)m"`x(. ©§¨¦©§¨¦©¤

Bìâc úà ãçà ìk øéké Ck CBzîe¯ ¦¨©¦¨¤¨¤¦§
cg` lMW ,"mzFa` zial" WExiR Edfe§¤¥§¥£¨¤¨¤¨

KIW `Ed eil`W haXd z` xiMi)zlgp ©¦¤©¥¤¤¥¨©¨
awri(.

øçà øác¯dxFYd o`M ,df WExitl ¨¨©¥§¥¤¨©¨
lirl xn`p xaMX dn lr zxfFg¤¤©©¤§¨¤¡©§¥
dtiqFdW `N` ,bp wEqR ` wxtA§¤¤¨¤¨¤¦¨
mdl xqOW oniq iRÎlr `id Ff dIpgW¤£¦¨¦©¦¦¨¤¨©¨¤

.mdia` awri©£Ÿ£¦¤
øñnL úBàa ,"íúáà úéáì úúàá"§ŸŸ§¥£Ÿ¨§¤¨©

íäéáà á÷òé íäì¯zial" Edfe ¨¤©£Ÿ£¦¤§¤§¥
."mzFa £̀¨

íéøönî eäeàNpLk¯ozF`NW §¤§¨¦¦§©¦¤§¨
ozF`l ,FzHn z`Ul EwlgPW zFgEx¤¤§§¨¥¦¨§¨

mdilbcl Epg zFgEx)a ,e zeixed i"yx(. ¨§¦§¥¤
øîàpL¯.ai ,p ziW`xA ¤¤¡©§¥¦

"íeö øLàk ïk Bì åéðá eNòiå"¯ ©©£¨¨¥©£¤¦¨
mdl raw" :bi wEqR mW i"Wx mB d`x§¥©©¦¨¨¨©¨¤
rAx`l oke ,gxfnl dWlW ,mFwn̈§¨§¦§¨§¥§©§©
lW dpgn rQnl oxcqkE ,zFgEx§¦§¨§©©©£¥¤
FlbC lr Wi` Edfe .. o`M ErAwp milbC§¨¦¦§§¨§¤¦©¦§
mdia` mdl xqOW zF`A ,zFzF`a§¨¤¨©¨¤£¦¤

."FzHn `Vil¦¨¦¨

ïî eäeàOé ïeìáæe øëNOéå äãeäé§¨§¦¨¨§ª¦¨¦
ïî ãâå ïBòîLå ïáeàøe ,çøænä©¦§¨§¥§¦§§¨¦

'eëå íBøcä¯oinipaE dXpn mixt` ©¨§¤§©¦§©¤¦§¨¦
.oFtSd on ilYtpe xW` oC ,axrOd on¦©©£¨¨¨¥§©§¨¦¦©¨

Bæ äLøôa àîeçðúa àúéàãk¯ ¦§¦¨§©§¨§¨¨¨
i ,ck `xwIe i"Wx d`xE .ai oniq¦¨§¥©¦©¦§¨
rHil `A" :df wEqtA sqFp WExiR¥¨§¨¤¨¦©
dn :Fl Exn` ,oc dpgn KFzA Fld`̈¢§©£¥¨¨§©
,ikp` oc ipAn :mdl xn` ?o`kl LaiH¦§§¨¨©¨¤¦§¥¨¨Ÿ¦
zial zFzF`a FlbC lr Wi` :Fl Exn`̈§¦©¦§§§¥
zial" ,xnFlM ."aizM ,mzFa £̀¨§¦§©§¥

.mzFO` zial `le "mzFa £̀¨§Ÿ§¥¦¨
ãâpîìéî ÷Bçøî Y¯FWExiR "cbPn" ¦¤¤¥¨¦¦¤¤¥

.fh ,`k ziW`xA i"Wx d`x ,"wFgxn"¥¨§¥©¦§¥¦
`N` .ak ,b a mikln .ap ,al mixaC§¨¦§¨¦¤¨
`ian KM lre ,lin lW wgxn df o`MW¤¨¤¤§¨¤¦§©¨¥¦

.rWFdiA aEzMdn dgkFd¨¨¥©¨¦ª©
òLBäéa øîàpL Bîk¯.c ,b §¤¤¡©¦ª©

åðéáe íëéðéa äéäé ÷Bçø Cà"©¨¦§¤¥¥¤¥¨
"änà íétìàk¯icM" :mW i"WxaE §©§©¦©¨§©¦¨§¥

eiptl lNRzdlE Klil oilFki EidYW¤¦§§¦¥¥§¦§©¥§¨¨
,`nEgpY WxcnA WxFtn KM ,zAWA§©¨¨§¨§¦§©©§¨
iptl mixv zFidl oicizrW rcIW itl§¦¤¨©¤£¦¦¦§¨¦¦§¥

."zAWA Fgixi§¦§©¨
úaLa àáì eìëeiL¯l`xUi ipAW ¤§¨Ÿ§©¨¤§¥¦§¨¥

.zAWA crFn ld`l `al ElkEi§¨Ÿ§Ÿ¤¥§©¨
äLî[e]¯oFW`x qEtcA `qxiBd oM Ÿ¤¥©¦§¨¦§¦

.oFxMGd xtqaE§¥¤©¦¨
Bì Ceîña íéðBç íiåìäå åéðáe ïøäàå§©£Ÿ¨¨§©§¦¦¦§¨

¯mdW xnFlM ,crFn ld`l KEnqA§¨§Ÿ¤¥§©¤¥
ld`n llM miwFgx Eid `lŸ¨§¦§¨¥Ÿ¤

.crFnb dxez ¥
(b)äîã÷íã÷ äéeøwä íéðôì Y¯ ¥§¨§¨¦©§¨¤¤

"dncw" `liOnE ,mipR FWExiR mcw¤¤¥¨¦¦¥¨¥§¨
sFqAW `"ddW ,"miptl" FWExiR¥§¨¦¤©¥¤§
DzNgzA c"nl mFwnA `id daiY¥¨¦¦§¨¤¦§¦¨¨

)m"`x(.
úéçøæî çeø Bæ ?Bæéàå¯dn ,xnFlM §¥©¦§¨¦§©©

"dncw" zNn xg` "dgxfn" aEzMX¤¨¦§¨¨©©¦©¥§¨
lW xE`iA Edf `N` ,oFWl ltM df oi ¥̀¤¤¤¨¤¨¤¥¤
,miptl FWExiRW "dncT"W ,"dncw"¥§¨¤¥§¨¤¥§¨¦

.gxfn cv Epid©§©¦§¨
øBçà éeø÷ áøònäå¯,dfA gikFn §©©£¨¨¨¦©¨¤

`le ,xFg` iExw axrOdW mWMW¤§¥¤©©£¨¨¨§Ÿ
oi` "dncw" KM ,axrn FWExiR xFg`W¤¨¥©£¨¨¥§¨¥
ltM dWw did f`W) gxfn cv FWExiR¥©¦§¨¤¨¨¨¨¤¤¤

"dgxfn dncw" oFWNd(mcw `N` , ©¨¥§¨¦§¨¨¤¨¤¤
xnFl `A "dgxfn"E ,"mipR" FWExiR¥¨¦¦§¨¨¨©

."dgxfn" iExw "dncw"Wc dxez ¤¥§¨¨¦§¨¨



xacnaמ zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq '` iyily meil inei xeriy

(æ):ïìç-ïa áàéìà ïìeáæ éðáì àéNðå ïìeáæ ähî©¥−§ª®§¨¦Æ¦§¥´§ª½¡¦−̈¤¥«Ÿ

ç)(òaøàå óìà íéMîçå äòáL åéã÷ôe Bàáöe§¨−§ª¨®¦§¨¯©«£¦¦²¤−¤§©§©¬
:úBàî¥«

(è)íéðîLe óìà úàî äãeäé äðçîì íéã÷tä-ìk̈©§ª¦º§©«£¥´§À̈§©̧¤¹¤§Ÿ¦¬
íúàáöì úBàî-òaøàå íéôìà-úLLå óìà¤²¤§¥«¤£¨¦¬§©§©¥−§¦§Ÿ¨®

ñ :eòqé äðLàø¦«Ÿ−̈¦¨«
i"yx£eÚqÈ ‰L‡¯∑,ּתחּלה יהּודה מחנה ונֹוסע ּבחצֹוצרֹות הּכהנים ּתֹוקעין מסּתּלק, הענן ּכׁשרֹואין ƒ…»ƒ»ְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ

וׁשל  ּבּדרֹום, ראּובן וׁשל ּבּמזרח, יהּודה ּדגל ּבאמצע, והעגלֹות הלוּים חניתן: ּכדר הֹולכין ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָּוכׁשהֹולכין
ּבצפֹון  ּדן וׁשל ּבּמערב, .אפרים ְְֲִֶֶַַַַָָָ

(é)éðáì àéNðå íúàáöì äðîéz ïáeàø äðçî ìâc¤´¤©«£¥¯§¥²¥−̈¨§¦§Ÿ¨®§¨¦Æ¦§¥´
:øeàéãL-ïa øeöéìà ïáeàø§¥½¡¦−¤§¥«

(àé)Lîçå óìà íéòaøàå äML åéã÷ôe Bàáöe§¨−§ª¨®¦¨¯§©§¨¦²¤−¤©«£¥¬
:úBàî¥«

(áé)ïBòîL éðáì àéNðå ïBòîL ähî åéìò íðBçäå§©«¦¬¨−̈©¥´¦§®§¨¦Æ¦§¥´¦§½
:écLéøeö-ïa ìàéîìL§ª«¦¥−¤¦«©¨«

(âé)ìLe óìà íéMîçå äòLz íäéã÷ôe BàáöeL §¨−§ª«¥¤®¦§¨¯©«£¦¦²¤−¤§¬
:úBàî¥«

(ãé):ìàeòø-ïa óñéìà ãâ éðáì àéNðå ãb ähîe©¥−¨®§¨¦Æ¦§¥´½̈¤§¨−̈¤§¥«

(åè)LLå óìà íéòaøàå äMîç íäéã÷ôe Bàáöe§¨−§ª«¥¤®£¦¨³§©§¨¦Æ¤½¤§¥¬
:íéMîçå úBàî¥−©«£¦¦«

‡ÈÏ‡·ז  ÔÏe·Ê È·Ï ‡a¯Â ÔÏe·Êc ‡Ë·Lƒ¿»ƒ¿À¿«»ƒ¿≈¿À¡ƒ»
:ÔBÏÁ ¯a«≈

‡ÔÈÙÏח  ‡Ú·LÂ ÔÈLÓÁ È‰BÈÓe dÏÈÁÂ¿≈≈ƒ¿»ƒ«¿ƒ¿ƒ¿»«¿ƒ
:‰‡Ó Úa¯‡Â¿«¿«¿»

ÔÓ˙eט  ‰‡Ó ‰„e‰È ˙È¯LÓÏ ‡ÈÈÓ Ïk»ƒ¿»«»¿«¿ƒ¿»¿»¿»»
ÔB‰ÈÏÈÁÏ ‰‡Ó Úa¯‡Â ÔÈÙÏ‡ ‡zLÂ¿ƒ»«¿ƒ¿«¿«¿»¿≈≈

:ÔÈÏË ‡˙ÈÓ„˜a¿«¿≈»»¿ƒ

ÔB‰ÈÏÈÁÏי  ‡ÓB¯c Ô·e‡¯ ˙È¯LÓ Ò˜Ë≈««¿ƒ¿≈»»¿≈≈
:¯e‡È„L ¯a ¯eˆÈÏ‡ Ô·e‡¯ È·Ï ‡a¯Â¿«»ƒ¿≈¿≈¡ƒ«¿≈

‡ÔÈÙÏיא  ‡zLÂ ÔÈÚa¯‡ È‰BÈÓe dÏÈÁÂ¿≈≈ƒ¿»ƒ«¿¿ƒ¿ƒ»«¿ƒ
:‰‡Ó LÓÁÂ«¬≈¿»

„ÔBÚÓLיב  ‡Ë·L È‰BÏÚ ÔÈÎÈÓÒ Ô¯L È„Â¿ƒ¿«¿ƒƒ¬ƒƒ¿»¿ƒ¿
:ÈcLÈ¯eˆ ¯a Ï‡ÈÓÏL ÔBÚÓL È·Ï ‡a¯Â¿«»ƒ¿≈ƒ¿¿Àƒ≈«ƒ«»

‡ÔÈÙÏיג  ÚL˙e ÔÈLÓÁ ÔB‰ÈÈÓe dÏÈÁÂ¿≈≈ƒ¿»≈«¿ƒ¿««¿ƒ
:‰‡Ó ˙Ï˙e¿«¿»

a¯יד  ÛÒÈÏ‡ „‚ È·Ï ‡a¯Â „‚c ‡Ë·LÂ¿ƒ¿»¿»¿«»ƒ¿≈»∆¿»»«
:Ï‡eÚ¿̄≈

‡ÔÈÙÏטו  ‡LÓÁÂ ÔÈÚa¯‡ ÔB‰ÈÈÓe dÏÈÁÂ¿≈≈ƒ¿»≈«¿¿ƒ¿«¿»«¿ƒ
:ÔÈLÓÁÂ ‰‡Ó ˙ÈLÂ¿ƒ¿»¿«¿ƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(h)eòqé äðLàøïðòä ïéàBøLk Y ¦Ÿ¨¦¨§¤¦¤¨¨
÷lzñî¯itlE" :fi ,h oOwl WxFtnM ¦§©¥©§¨§©¨§¦

okÎixg`e ,ld`d lrn oprd zFlrd¥¨¤¨¨¥©¨Ÿ¤§©£¥¥
."l`xUi ipA Erqi¦§§¥¦§¨¥

úBøöBöça íéðäkä ïéò÷Bz¯ §¦©Ÿ£¦©£§
,"drExY mYrwzE" :d ,i oOwl WxFtnM©§¨§©¨§©§¤§¨

i"WxaE:zFpgOd rQn oniq" :mW §©¦¨¦©©©©©£
."driwzE drExY driwY§¦¨§¨§¦¨

älçz äãeäé äðçî òñBðå¯oke §¥©©£¥§¨§¦¨§¥
zFpgOd Erqpe" :mW oOwl WxFtn§¨§©¨¨§¨§©©£

."dncw mipFgd©¦¥§¨
ïúiðç Cøãk ïéëìBä Y ïéëìBäLëe§¤§¦§¦§¤¤£¦¨¨
äãeäé ìâc ,òöîàa úBìâòäå íiåìä©§¦¦§¨£¨¨¤§©¤¤§¨

ìLå ,íBøca ïáeàø ìLå ,çøæna©¦§¨§¤§¥©¨§¤
.ïBôva ïc ìLå ,áøòna íéøôà¯ ¤§©¦©©£¨§¤¨©¨

d`xpe .fi wEqR oOwl WxiRW FnkE§¤¥©§©¨¨§¦§¤
oiA dxizQd z` i"Wx aXin dfAW¤¨¤§©¥©¦¤©§¦¨¥
dpgn lbCW WxFtn o`MW ,miaEzMd©§¦¤¨§¨¤¤¤©£¥
oOwl ENi`e ,"ErQi dpFW`x" oaE`x§¥¦¨¦¨§¦§©¨
,"ErQi oM Epgi xW`M" WxFtn fi wEqR̈§¨©£¤©£¥¦¨
dpFW`x" o`M xEn`dW x`an okle§¨¥§¨¥¤¨¨¨¦¨

oiprNW ,FWExiR "ErQidxiwrd ¦¨¥¤§¦§©¨£¦¨
dNigY Exwri oaE`x dpgn ,driqPl©§¦¨©£¥§¥©©§§¦¨
lrFtA mzkild KxC K` ,mnFwOn¦§¨©¤¤£¦¨¨§©
.fi wEqtA WxFtnM ,ozIpg KxcM didi¦§¤§¤¤£¦¨¨©§¨§¨
,mzkild KxC itNW xirdl Wie§¥§¨¦¤§¦¤¤£¦¨¨

cSd itl mirAwp xEgi`de dnicTd©§¦¨§¨¦¦§¨¦§¦©©
,gxfn cvl EkldWMW ,miklFd mdW¤¥§¦¤§¤¨§§©¦§¨
cvl EkldWkE .W`xA did dcEdi§¨¨¨¨Ÿ§¤¨§§©
,i oOwl K` .sFQA did dcEdi ,axrn©£¨§¨¨¨©©§©¨
iYW mzkild otF`A i"Wx `iad dk¥¦©¦§¤£¦¨¨§¥
,oikNdn Eid daizM ,zg` drC :zFrc¥¥¨©©§¥¨¨§©§¦
Eid dxFwM ,dIpW drC .o`M xEn`ke§¨¨¨¥¨§¦¨§¨¨
lkl sQ`n" on z`f micnFle ,oikNdn§©§¦§§¦Ÿ¦§©¥§¨
haW lr mW oOwl xEn`d "zFpgOd©©£¨¨§©¨¨©¥¤
cinY ,dxFwM EkldW drCd itlE .oC̈§¦©¥¨¤¨§§¨¨¦
Eid oMW ,mipFW`x dcEdi dpgn Eid̈©£¥§¨¦¦¤¥¨
miliaFnE mipFW`x mirqFp§¦¦¦¦¦

.W`xAi dxez §Ÿ

xacna zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq '` iyily meil inei xeriy

(æè)ãçàå óìà úàî ïáeàø äðçîì íéã÷tä-ìk̈©§ª¦º§©«£¥´§¥À§©̧¤¹¤§¤¨̧
íúàáöì íéMîçå úBàî-òaøàå óìà íéMîçå©«£¦¦¬¤²¤§©§©¥¬©«£¦¦−§¦§Ÿ¨®

ñ :eòqé íiðLe§¦¦−¦¨«

(æé)úðçnä CBúa íiåìä äðçî ãòBî-ìäà òñðå§¨©¯«Ÿ¤¥²©«£¥¬©«§¦¦−§´©©«£®Ÿ
ñ :íäéìâãì Bãé-ìò Léà eòqé ïk eðçé øLàk©«£¤³©«£Æ¥´¦½̈¦¬©¨−§¦§¥¤«

i"yx£„ÚBÓŒÏ‰‡ ÚÒÂ∑הּללּו ּדגלים ׁשני eÚqÈ.לאחר Ôk eÁÈ ¯L‡k∑,ּכחניתן הליכתן ׁשּפרׁשּתי, ּכמֹו ¿»«…∆≈ְְְִֵַַַָָ«¬∆«¬≈ƒ»ְְֲֲִִֵֶַַָָָָָ
לֹו הּקבּועה לרּוח מהּל דגל קרּוי ∑B„ÈŒÏÚ.ּכל צּדֹו ׁשל רּוח מּמׁשמעֹו. זז 'יד' לׁשֹון ואין מקֹומֹו. על ְְֵֶֶַַַָָָ«»ְְְְִִֵֶַַַָָָָ

ּבלעז  איש"א אינשו"ן ידֹו. הֹוׁשטת לכל לֹו הּסמּוכה ידֹו", ."על ְְְַַַַַָָָָָ

(çé)éðáì àéNðå äné íúàáöì íéøôà äðçî ìâc¤´¤©«£¥¬¤§©²¦§¦§Ÿ−̈¨®̈§¨¦Æ¦§¥´
:ãeäénò-ïa òîLéìà íéøôà¤§©½¦¡¦«¨−̈¤©¦«

(èé):úBàî Lîçå óìà íéòaøà íäéã÷ôe Bàáöe§¨−§ª«¥¤®©§¨¦¬¤−¤©«£¥¬¥«

(ë)ìàéìîb äMðî éðáì àéNðå äMðî ähî åéìòå§¨−̈©¥´§©¤®§¨¦Æ¦§¥´§©¤½©§¦¥−
:øeöäãt-ïa¤§¨«

i"yx£ÂÈÏÚÂ∑"עלֹוהי "ודסמיכין .ּכתרּגּומֹו: ¿»»ְְְְֲִִִִַ

(àë)ìLe íéðL íäéã÷ôe Bàáöe:íéúàîe óìà íéL §¨−§ª«¥¤®§©¦̄§¦²¤−¤¨¨«¦

ÔÈLÓÁÂטז  ‰‡Ó Ô·e‡¯ ˙È¯LÓÏ ‡iÈÓ Ïk»ƒ¿»«»¿«¿ƒ¿≈¿»¿«¿ƒ
ÔB‰ÈÏÈÁÏ ÔÈLÓÁÂ ‰‡Ó Úa¯‡Â ÔÈÙÏ‡ „ÁÂ¿««¿ƒ¿«¿«¿»¿«¿ƒ¿≈≈

:ÔÈÏË ‡˙È˙a¿ƒ¿≈»»¿ƒ

B‚aיז  È‡ÂÏ ˙È¯LÓ ‡ÓÊ ÔkLÓ ÏËÂ¿»≈«¿«ƒ¿»«¿ƒ≈»≈¿
ÏÚ ¯·b ÔÈÏË Ôk Ô¯L„ ‡Ók ‡˙È¯LÓ«¿ƒ»¿»¿»«≈»¿ƒ¿««

:ÔB‰ÈÒ˜ËÏ d¯˙‡«¿≈¿ƒ¿≈

ÚÓ¯·‡יח  ÔB‰ÈÏÈÁÏ ÌÈ¯Ù‡ ˙È¯LÓ Ò˜Ë≈««¿ƒ∆¿«ƒ¿≈≈««¿»
:„e‰ÈnÚ ¯a ÚÓLÈÏ‡ ÌÈ¯Ù‡ È·Ï ‡a¯Â¿«»ƒ¿≈∆¿«ƒ¡ƒ»»««ƒ

LÓÁÂיט  ÔÈÙÏ‡ ÔÈÚa¯‡ ÔB‰ÈÈÓe dÏÈÁÂ¿≈≈ƒ¿»≈«¿¿ƒ«¿ƒ«¬≈
:‰‡Ó¿»

a¯Â‡כ  ‰MÓ„ ‡Ë·L È‰BÏÚ ÔÈÎÈÓÒ È„Â¿ƒ¿ƒƒ¬ƒƒ¿»ƒ¿«∆¿«»
:¯eˆ‰„t ¯a Ï‡ÈÏÓb ‰MÓ È·Ïƒ¿≈¿«∆«¿ƒ≈«¿»

‡ÔÈÙÏכא  ÔÈ¯˙e ÔÈ˙Ïz ÔB‰ÈÈÓe dÏÈÁÂ¿≈≈ƒ¿»≈¿»ƒ¿≈«¿ƒ
:Ô˙‡Óe»»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(fi)ãòBî ìäà òñðåéðL øçàì Y §¨©Ÿ¤¥§©©§¥
ìâãeìlä íé¯KFzA" aEzMX dnE §¨¦©¨©¤¨§

dcEdi dpgn oiA FWExiR oi` ,"zFpgOd©©£¥¥¥©£¥§¨
crFn ld`W EpidC ,oaE`x dpgn oial§¥©£¥§¥§©§¤Ÿ¤¥
`N` ,dcEdi dpgn xg`l rqFp did̈¨¥©§©©©£¥§¨¤¨
Epide ,l`xUi zFpgn lM KFzA FWExiR¥§¨©£¦§¨¥§©§
ipW xg`l rqFp did crFn ld`W¤Ÿ¤¥¨¨¥©§©©§¥
WxiRW FnkE ,oaE`xE dcEdi lW zFpgn©£¤§¨§¥§¤¥©

h wEqR lirl)m"`x(i"Wx d`x la` . §¥¨£¨§¥©¦
i`UFp zdw ipA wxW ,`k ,fi ,i oOwl§©¨¤©§¥§¨§¥
zFgAfOde dxFpOde oglXd oFx`d̈¨©ª§¨§©§¨§©¦§§
ipA la` ,EN` milbc ipW ixg` Erqp̈§©£¥§¥§¨¦¥£¨§¥
Erqp oMWOd i`UFp ixxn ipaE oFWxb¥§§¥§¨¦§¥©¦§¨¨§

.dcEdi dpgn lbC ixg ©̀£¥¤¤©£¥§¨
eòqé ïk eðçé øLàkBîk Y ©£¤©£¥¦¨§

ézLøtL¯.h wEqtA ¤¥©§¦§¨
ïúiðçk ïúëéìä¯o`M "ErQi" xnFlM £¦¨¨©£¦¨¨§©¦¨¨

oFWNn `le ,dkild oFWNn FWExiR¥¦§£¦¨§Ÿ¦§
oOwl i"Wx mB d`x .f wEqtaM dxiwr£¦¨¦§¨§¥©©¦§©¨
Dl wiRnE ,oikNdn Eid daizM" :dk ,i§¥¨¨§©§¦©¥¨

."ErQi oM Epgi xW`M on¦©£¤©£¥¦¨
.Bì òeáwä çeøì Cläî ìâc ìkìò ¨¤¤§©¥¨©©¨©©

BãéBîB÷î ìò Y¯cv FzF` lr Epide ¨©§§©§©©
i"Wx mB d`xE .`vnpe rEaw `Ed FAW¤¨©§¦§¨§¥©©¦
`rivn `aA .bn ,al mW .bi ,bk mixaC§¨¦¨¨¨§¦¨

.` ,hw
ì ïéàåBòîLnî ææ 'ãé' ïBL¯,xnFlM §¥§¨¨¦©§¨§©

,"FnFwn lr" `Ed "Fci lr"W WExiRd©¥¤©¨©§
.FhEWtM ci oFWll xzFq Fpi ¥̀¥¦§¨¦§

çeø¯"gex" :`Ed cETPdW xWt`e)d`x ©§¤§¨¤©¦¤©
k 'r mb` ipiirn(.

Bì äëeîqä ,"Bãé ìò" éeø÷ ,Bcö ìL¤¦¨©¨©§¨
Bãé úèLBä ìëì¯m` mB `liOnE §¨¨©¨¦¥¨©¦

WExiRd ixd ,WOn ci Epid "Fci lr"©¨©§¨©¨£¥©¥
oFWlA oEIr Kixve ."FnFwn lr" `Ed©§§¨¦¦¦§
FnM ± mdiciÎlr" :ci ,` aFI` i"Wx©¦¦©§¥¤§

oFWl Fpi`e ,Fci lr Wi``N` ,mFwn ¦©¨§¥§¨¤¨
."Fcil oOEfnE okEn `EdW mW lr©¥¤¨§¨§¨

æòìa à"ùéà ï"åù ï"éà¯en son §©©
aisemi`zn rSEOd mEBxYd .FzgexA ,§©§¨©©§©¨©§¦

dNOd zErnWnlaiselW ziztxSA §©§¨©¦¨©¨§¨¦¤
WiBxd d`xPd itM i"Wx .mFId©©¦§¦©¦§¤¦§¦
xFwOn zraFp `id ,Ff zErnWnA§©§¨¦©©¦§

zipiHNd dNOdadjacensgPEOd" , ©¦¨¨©¦¦©¨
lM z` oIvl dxar dNOd la` ,"cil§¨£¨©¦¨¨§¨§©¥¤¨
zrBn FcIW ,mc`d cvA `vnPd llgd¤¨¨©¦§¨§©¨¨¨¤¨©©©
FkFzA rEpl FYlki z` o`MnE ,eil ¥̀¨¦¨¤§¨§¨©§

zEIWtgA)i"yx ifrl xve`(i"Wx mB d`xE . §¨§¦§¥©©¦
.fh ,`i a mikln .l ,ci a l`EnW§¥§¨¦
m`zdA minFC mifrl ,ci ,fp dirWi§©§¨§¨¦¦§¤§¥

.mW WExiRlgi dxez ©¥¨
(k)åéìòåïéëéîñãå" :Bîebøúk Y §¨¨§©§§¦§¦¦

"éäBìò¯,xnFlM .eilr mikEnQde £¦§©§¦¨¨§©
mB d`xE .eil` mikEnq FWExiR "eilre"§¨¨¥§¦¥¨§¥©

zFnW .e ,ci ziW`xA i"Wx.k ,k ©¦§¥¦§
.` ,i zFgpn .a ,bq migqR .a ,b dingp§¤§¨§¨¦§¨
:a ,gi ziW`xA i"Wx d`xE .` ,ev mẄ§¥©¦§¥¦
dHn eilre FnM ,eiptl ± eilr miaSp"¦¨¦¨¨§¨¨§§¨¨©¥

."dXpn`k dxez §©¤



מי xacna zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq '` iyily meil inei xeriy

(æ):ïìç-ïa áàéìà ïìeáæ éðáì àéNðå ïìeáæ ähî©¥−§ª®§¨¦Æ¦§¥´§ª½¡¦−̈¤¥«Ÿ

ç)(òaøàå óìà íéMîçå äòáL åéã÷ôe Bàáöe§¨−§ª¨®¦§¨¯©«£¦¦²¤−¤§©§©¬
:úBàî¥«

(è)íéðîLe óìà úàî äãeäé äðçîì íéã÷tä-ìk̈©§ª¦º§©«£¥´§À̈§©̧¤¹¤§Ÿ¦¬
íúàáöì úBàî-òaøàå íéôìà-úLLå óìà¤²¤§¥«¤£¨¦¬§©§©¥−§¦§Ÿ¨®

ñ :eòqé äðLàø¦«Ÿ−̈¦¨«
i"yx£eÚqÈ ‰L‡¯∑,ּתחּלה יהּודה מחנה ונֹוסע ּבחצֹוצרֹות הּכהנים ּתֹוקעין מסּתּלק, הענן ּכׁשרֹואין ƒ…»ƒ»ְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ

וׁשל  ּבּדרֹום, ראּובן וׁשל ּבּמזרח, יהּודה ּדגל ּבאמצע, והעגלֹות הלוּים חניתן: ּכדר הֹולכין ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָּוכׁשהֹולכין
ּבצפֹון  ּדן וׁשל ּבּמערב, .אפרים ְְֲִֶֶַַַַָָָ

(é)éðáì àéNðå íúàáöì äðîéz ïáeàø äðçî ìâc¤´¤©«£¥¯§¥²¥−̈¨§¦§Ÿ¨®§¨¦Æ¦§¥´
:øeàéãL-ïa øeöéìà ïáeàø§¥½¡¦−¤§¥«

(àé)Lîçå óìà íéòaøàå äML åéã÷ôe Bàáöe§¨−§ª¨®¦¨¯§©§¨¦²¤−¤©«£¥¬
:úBàî¥«

(áé)ïBòîL éðáì àéNðå ïBòîL ähî åéìò íðBçäå§©«¦¬¨−̈©¥´¦§®§¨¦Æ¦§¥´¦§½
:écLéøeö-ïa ìàéîìL§ª«¦¥−¤¦«©¨«

(âé)ìLe óìà íéMîçå äòLz íäéã÷ôe BàáöeL §¨−§ª«¥¤®¦§¨¯©«£¦¦²¤−¤§¬
:úBàî¥«

(ãé):ìàeòø-ïa óñéìà ãâ éðáì àéNðå ãb ähîe©¥−¨®§¨¦Æ¦§¥´½̈¤§¨−̈¤§¥«

(åè)LLå óìà íéòaøàå äMîç íäéã÷ôe Bàáöe§¨−§ª«¥¤®£¦¨³§©§¨¦Æ¤½¤§¥¬
:íéMîçå úBàî¥−©«£¦¦«

‡ÈÏ‡·ז  ÔÏe·Ê È·Ï ‡a¯Â ÔÏe·Êc ‡Ë·Lƒ¿»ƒ¿À¿«»ƒ¿≈¿À¡ƒ»
:ÔBÏÁ ¯a«≈

‡ÔÈÙÏח  ‡Ú·LÂ ÔÈLÓÁ È‰BÈÓe dÏÈÁÂ¿≈≈ƒ¿»ƒ«¿ƒ¿ƒ¿»«¿ƒ
:‰‡Ó Úa¯‡Â¿«¿«¿»

ÔÓ˙eט  ‰‡Ó ‰„e‰È ˙È¯LÓÏ ‡ÈÈÓ Ïk»ƒ¿»«»¿«¿ƒ¿»¿»¿»»
ÔB‰ÈÏÈÁÏ ‰‡Ó Úa¯‡Â ÔÈÙÏ‡ ‡zLÂ¿ƒ»«¿ƒ¿«¿«¿»¿≈≈

:ÔÈÏË ‡˙ÈÓ„˜a¿«¿≈»»¿ƒ

ÔB‰ÈÏÈÁÏי  ‡ÓB¯c Ô·e‡¯ ˙È¯LÓ Ò˜Ë≈««¿ƒ¿≈»»¿≈≈
:¯e‡È„L ¯a ¯eˆÈÏ‡ Ô·e‡¯ È·Ï ‡a¯Â¿«»ƒ¿≈¿≈¡ƒ«¿≈

‡ÔÈÙÏיא  ‡zLÂ ÔÈÚa¯‡ È‰BÈÓe dÏÈÁÂ¿≈≈ƒ¿»ƒ«¿¿ƒ¿ƒ»«¿ƒ
:‰‡Ó LÓÁÂ«¬≈¿»

„ÔBÚÓLיב  ‡Ë·L È‰BÏÚ ÔÈÎÈÓÒ Ô¯L È„Â¿ƒ¿«¿ƒƒ¬ƒƒ¿»¿ƒ¿
:ÈcLÈ¯eˆ ¯a Ï‡ÈÓÏL ÔBÚÓL È·Ï ‡a¯Â¿«»ƒ¿≈ƒ¿¿Àƒ≈«ƒ«»

‡ÔÈÙÏיג  ÚL˙e ÔÈLÓÁ ÔB‰ÈÈÓe dÏÈÁÂ¿≈≈ƒ¿»≈«¿ƒ¿««¿ƒ
:‰‡Ó ˙Ï˙e¿«¿»

a¯יד  ÛÒÈÏ‡ „‚ È·Ï ‡a¯Â „‚c ‡Ë·LÂ¿ƒ¿»¿»¿«»ƒ¿≈»∆¿»»«
:Ï‡eÚ¿̄≈

‡ÔÈÙÏטו  ‡LÓÁÂ ÔÈÚa¯‡ ÔB‰ÈÈÓe dÏÈÁÂ¿≈≈ƒ¿»≈«¿¿ƒ¿«¿»«¿ƒ
:ÔÈLÓÁÂ ‰‡Ó ˙ÈLÂ¿ƒ¿»¿«¿ƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(h)eòqé äðLàøïðòä ïéàBøLk Y ¦Ÿ¨¦¨§¤¦¤¨¨
÷lzñî¯itlE" :fi ,h oOwl WxFtnM ¦§©¥©§¨§©¨§¦

okÎixg`e ,ld`d lrn oprd zFlrd¥¨¤¨¨¥©¨Ÿ¤§©£¥¥
."l`xUi ipA Erqi¦§§¥¦§¨¥

úBøöBöça íéðäkä ïéò÷Bz¯ §¦©Ÿ£¦©£§
,"drExY mYrwzE" :d ,i oOwl WxFtnM©§¨§©¨§©§¤§¨

i"WxaE:zFpgOd rQn oniq" :mW §©¦¨¦©©©©©£
."driwzE drExY driwY§¦¨§¨§¦¨

älçz äãeäé äðçî òñBðå¯oke §¥©©£¥§¨§¦¨§¥
zFpgOd Erqpe" :mW oOwl WxFtn§¨§©¨¨§¨§©©£

."dncw mipFgd©¦¥§¨
ïúiðç Cøãk ïéëìBä Y ïéëìBäLëe§¤§¦§¦§¤¤£¦¨¨
äãeäé ìâc ,òöîàa úBìâòäå íiåìä©§¦¦§¨£¨¨¤§©¤¤§¨

ìLå ,íBøca ïáeàø ìLå ,çøæna©¦§¨§¤§¥©¨§¤
.ïBôva ïc ìLå ,áøòna íéøôà¯ ¤§©¦©©£¨§¤¨©¨

d`xpe .fi wEqR oOwl WxiRW FnkE§¤¥©§©¨¨§¦§¤
oiA dxizQd z` i"Wx aXin dfAW¤¨¤§©¥©¦¤©§¦¨¥
dpgn lbCW WxFtn o`MW ,miaEzMd©§¦¤¨§¨¤¤¤©£¥
oOwl ENi`e ,"ErQi dpFW`x" oaE`x§¥¦¨¦¨§¦§©¨
,"ErQi oM Epgi xW`M" WxFtn fi wEqR̈§¨©£¤©£¥¦¨
dpFW`x" o`M xEn`dW x`an okle§¨¥§¨¥¤¨¨¨¦¨

oiprNW ,FWExiR "ErQidxiwrd ¦¨¥¤§¦§©¨£¦¨
dNigY Exwri oaE`x dpgn ,driqPl©§¦¨©£¥§¥©©§§¦¨
lrFtA mzkild KxC K` ,mnFwOn¦§¨©¤¤£¦¨¨§©
.fi wEqtA WxFtnM ,ozIpg KxcM didi¦§¤§¤¤£¦¨¨©§¨§¨
,mzkild KxC itNW xirdl Wie§¥§¨¦¤§¦¤¤£¦¨¨

cSd itl mirAwp xEgi`de dnicTd©§¦¨§¨¦¦§¨¦§¦©©
,gxfn cvl EkldWMW ,miklFd mdW¤¥§¦¤§¤¨§§©¦§¨
cvl EkldWkE .W`xA did dcEdi§¨¨¨¨Ÿ§¤¨§§©
,i oOwl K` .sFQA did dcEdi ,axrn©£¨§¨¨¨©©§©¨
iYW mzkild otF`A i"Wx `iad dk¥¦©¦§¤£¦¨¨§¥
,oikNdn Eid daizM ,zg` drC :zFrc¥¥¨©©§¥¨¨§©§¦
Eid dxFwM ,dIpW drC .o`M xEn`ke§¨¨¨¥¨§¦¨§¨¨
lkl sQ`n" on z`f micnFle ,oikNdn§©§¦§§¦Ÿ¦§©¥§¨
haW lr mW oOwl xEn`d "zFpgOd©©£¨¨§©¨¨©¥¤
cinY ,dxFwM EkldW drCd itlE .oC̈§¦©¥¨¤¨§§¨¨¦
Eid oMW ,mipFW`x dcEdi dpgn Eid̈©£¥§¨¦¦¤¥¨
miliaFnE mipFW`x mirqFp§¦¦¦¦¦

.W`xAi dxez §Ÿ

xacna zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq '` iyily meil inei xeriy

(æè)ãçàå óìà úàî ïáeàø äðçîì íéã÷tä-ìk̈©§ª¦º§©«£¥´§¥À§©̧¤¹¤§¤¨̧
íúàáöì íéMîçå úBàî-òaøàå óìà íéMîçå©«£¦¦¬¤²¤§©§©¥¬©«£¦¦−§¦§Ÿ¨®

ñ :eòqé íiðLe§¦¦−¦¨«

(æé)úðçnä CBúa íiåìä äðçî ãòBî-ìäà òñðå§¨©¯«Ÿ¤¥²©«£¥¬©«§¦¦−§´©©«£®Ÿ
ñ :íäéìâãì Bãé-ìò Léà eòqé ïk eðçé øLàk©«£¤³©«£Æ¥´¦½̈¦¬©¨−§¦§¥¤«

i"yx£„ÚBÓŒÏ‰‡ ÚÒÂ∑הּללּו ּדגלים ׁשני eÚqÈ.לאחר Ôk eÁÈ ¯L‡k∑,ּכחניתן הליכתן ׁשּפרׁשּתי, ּכמֹו ¿»«…∆≈ְְְִֵַַַָָ«¬∆«¬≈ƒ»ְְֲֲִִֵֶַַָָָָָ
לֹו הּקבּועה לרּוח מהּל דגל קרּוי ∑B„ÈŒÏÚ.ּכל צּדֹו ׁשל רּוח מּמׁשמעֹו. זז 'יד' לׁשֹון ואין מקֹומֹו. על ְְֵֶֶַַַָָָ«»ְְְְִִֵֶַַַָָָָ

ּבלעז  איש"א אינשו"ן ידֹו. הֹוׁשטת לכל לֹו הּסמּוכה ידֹו", ."על ְְְַַַַַָָָָָ

(çé)éðáì àéNðå äné íúàáöì íéøôà äðçî ìâc¤´¤©«£¥¬¤§©²¦§¦§Ÿ−̈¨®̈§¨¦Æ¦§¥´
:ãeäénò-ïa òîLéìà íéøôà¤§©½¦¡¦«¨−̈¤©¦«

(èé):úBàî Lîçå óìà íéòaøà íäéã÷ôe Bàáöe§¨−§ª«¥¤®©§¨¦¬¤−¤©«£¥¬¥«

(ë)ìàéìîb äMðî éðáì àéNðå äMðî ähî åéìòå§¨−̈©¥´§©¤®§¨¦Æ¦§¥´§©¤½©§¦¥−
:øeöäãt-ïa¤§¨«

i"yx£ÂÈÏÚÂ∑"עלֹוהי "ודסמיכין .ּכתרּגּומֹו: ¿»»ְְְְֲִִִִַ

(àë)ìLe íéðL íäéã÷ôe Bàáöe:íéúàîe óìà íéL §¨−§ª«¥¤®§©¦̄§¦²¤−¤¨¨«¦

ÔÈLÓÁÂטז  ‰‡Ó Ô·e‡¯ ˙È¯LÓÏ ‡iÈÓ Ïk»ƒ¿»«»¿«¿ƒ¿≈¿»¿«¿ƒ
ÔB‰ÈÏÈÁÏ ÔÈLÓÁÂ ‰‡Ó Úa¯‡Â ÔÈÙÏ‡ „ÁÂ¿««¿ƒ¿«¿«¿»¿«¿ƒ¿≈≈

:ÔÈÏË ‡˙È˙a¿ƒ¿≈»»¿ƒ

B‚aיז  È‡ÂÏ ˙È¯LÓ ‡ÓÊ ÔkLÓ ÏËÂ¿»≈«¿«ƒ¿»«¿ƒ≈»≈¿
ÏÚ ¯·b ÔÈÏË Ôk Ô¯L„ ‡Ók ‡˙È¯LÓ«¿ƒ»¿»¿»«≈»¿ƒ¿««

:ÔB‰ÈÒ˜ËÏ d¯˙‡«¿≈¿ƒ¿≈

ÚÓ¯·‡יח  ÔB‰ÈÏÈÁÏ ÌÈ¯Ù‡ ˙È¯LÓ Ò˜Ë≈««¿ƒ∆¿«ƒ¿≈≈««¿»
:„e‰ÈnÚ ¯a ÚÓLÈÏ‡ ÌÈ¯Ù‡ È·Ï ‡a¯Â¿«»ƒ¿≈∆¿«ƒ¡ƒ»»««ƒ

LÓÁÂיט  ÔÈÙÏ‡ ÔÈÚa¯‡ ÔB‰ÈÈÓe dÏÈÁÂ¿≈≈ƒ¿»≈«¿¿ƒ«¿ƒ«¬≈
:‰‡Ó¿»

a¯Â‡כ  ‰MÓ„ ‡Ë·L È‰BÏÚ ÔÈÎÈÓÒ È„Â¿ƒ¿ƒƒ¬ƒƒ¿»ƒ¿«∆¿«»
:¯eˆ‰„t ¯a Ï‡ÈÏÓb ‰MÓ È·Ïƒ¿≈¿«∆«¿ƒ≈«¿»

‡ÔÈÙÏכא  ÔÈ¯˙e ÔÈ˙Ïz ÔB‰ÈÈÓe dÏÈÁÂ¿≈≈ƒ¿»≈¿»ƒ¿≈«¿ƒ
:Ô˙‡Óe»»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(fi)ãòBî ìäà òñðåéðL øçàì Y §¨©Ÿ¤¥§©©§¥
ìâãeìlä íé¯KFzA" aEzMX dnE §¨¦©¨©¤¨§

dcEdi dpgn oiA FWExiR oi` ,"zFpgOd©©£¥¥¥©£¥§¨
crFn ld`W EpidC ,oaE`x dpgn oial§¥©£¥§¥§©§¤Ÿ¤¥
`N` ,dcEdi dpgn xg`l rqFp did̈¨¥©§©©©£¥§¨¤¨
Epide ,l`xUi zFpgn lM KFzA FWExiR¥§¨©£¦§¨¥§©§
ipW xg`l rqFp did crFn ld`W¤Ÿ¤¥¨¨¥©§©©§¥
WxiRW FnkE ,oaE`xE dcEdi lW zFpgn©£¤§¨§¥§¤¥©

h wEqR lirl)m"`x(i"Wx d`x la` . §¥¨£¨§¥©¦
i`UFp zdw ipA wxW ,`k ,fi ,i oOwl§©¨¤©§¥§¨§¥
zFgAfOde dxFpOde oglXd oFx`d̈¨©ª§¨§©§¨§©¦§§
ipA la` ,EN` milbc ipW ixg` Erqp̈§©£¥§¥§¨¦¥£¨§¥
Erqp oMWOd i`UFp ixxn ipaE oFWxb¥§§¥§¨¦§¥©¦§¨¨§

.dcEdi dpgn lbC ixg ©̀£¥¤¤©£¥§¨
eòqé ïk eðçé øLàkBîk Y ©£¤©£¥¦¨§

ézLøtL¯.h wEqtA ¤¥©§¦§¨
ïúiðçk ïúëéìä¯o`M "ErQi" xnFlM £¦¨¨©£¦¨¨§©¦¨¨

oFWNn `le ,dkild oFWNn FWExiR¥¦§£¦¨§Ÿ¦§
oOwl i"Wx mB d`x .f wEqtaM dxiwr£¦¨¦§¨§¥©©¦§©¨
Dl wiRnE ,oikNdn Eid daizM" :dk ,i§¥¨¨§©§¦©¥¨

."ErQi oM Epgi xW`M on¦©£¤©£¥¦¨
.Bì òeáwä çeøì Cläî ìâc ìkìò ¨¤¤§©¥¨©©¨©©

BãéBîB÷î ìò Y¯cv FzF` lr Epide ¨©§§©§©©
i"Wx mB d`xE .`vnpe rEaw `Ed FAW¤¨©§¦§¨§¥©©¦
`rivn `aA .bn ,al mW .bi ,bk mixaC§¨¦¨¨¨§¦¨

.` ,hw
ì ïéàåBòîLnî ææ 'ãé' ïBL¯,xnFlM §¥§¨¨¦©§¨§©

,"FnFwn lr" `Ed "Fci lr"W WExiRd©¥¤©¨©§
.FhEWtM ci oFWll xzFq Fpi ¥̀¥¦§¨¦§

çeø¯"gex" :`Ed cETPdW xWt`e)d`x ©§¤§¨¤©¦¤©
k 'r mb` ipiirn(.

Bì äëeîqä ,"Bãé ìò" éeø÷ ,Bcö ìL¤¦¨©¨©§¨
Bãé úèLBä ìëì¯m` mB `liOnE §¨¨©¨¦¥¨©¦

WExiRd ixd ,WOn ci Epid "Fci lr"©¨©§¨©¨£¥©¥
oFWlA oEIr Kixve ."FnFwn lr" `Ed©§§¨¦¦¦§
FnM ± mdiciÎlr" :ci ,` aFI` i"Wx©¦¦©§¥¤§

oFWl Fpi`e ,Fci lr Wi``N` ,mFwn ¦©¨§¥§¨¤¨
."Fcil oOEfnE okEn `EdW mW lr©¥¤¨§¨§¨

æòìa à"ùéà ï"åù ï"éà¯en son §©©
aisemi`zn rSEOd mEBxYd .FzgexA ,§©§¨©©§©¨©§¦

dNOd zErnWnlaiselW ziztxSA §©§¨©¦¨©¨§¨¦¤
WiBxd d`xPd itM i"Wx .mFId©©¦§¦©¦§¤¦§¦
xFwOn zraFp `id ,Ff zErnWnA§©§¨¦©©¦§

zipiHNd dNOdadjacensgPEOd" , ©¦¨¨©¦¦©¨
lM z` oIvl dxar dNOd la` ,"cil§¨£¨©¦¨¨§¨§©¥¤¨
zrBn FcIW ,mc`d cvA `vnPd llgd¤¨¨©¦§¨§©¨¨¨¤¨©©©
FkFzA rEpl FYlki z` o`MnE ,eil ¥̀¨¦¨¤§¨§¨©§

zEIWtgA)i"yx ifrl xve`(i"Wx mB d`xE . §¨§¦§¥©©¦
.fh ,`i a mikln .l ,ci a l`EnW§¥§¨¦
m`zdA minFC mifrl ,ci ,fp dirWi§©§¨§¨¦¦§¤§¥

.mW WExiRlgi dxez ©¥¨
(k)åéìòåïéëéîñãå" :Bîebøúk Y §¨¨§©§§¦§¦¦

"éäBìò¯,xnFlM .eilr mikEnQde £¦§©§¦¨¨§©
mB d`xE .eil` mikEnq FWExiR "eilre"§¨¨¥§¦¥¨§¥©

zFnW .e ,ci ziW`xA i"Wx.k ,k ©¦§¥¦§
.` ,i zFgpn .a ,bq migqR .a ,b dingp§¤§¨§¨¦§¨
:a ,gi ziW`xA i"Wx d`xE .` ,ev mẄ§¥©¦§¥¦
dHn eilre FnM ,eiptl ± eilr miaSp"¦¨¦¨¨§¨¨§§¨¨©¥

."dXpn`k dxez §©¤



xacnaמב zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq '` iyily meil inei xeriy

(áë):éðòãb-ïa ïãéáà ïîéðá éðáì àéNðå ïîéða ähîe©¥−¦§¨¦®§¨¦Æ¦§¥´¦§¨¦½£¦−̈¤¦§Ÿ¦«

(âë)ìLe äMîç íäéã÷ôe Bàáöeòaøàå óìà íéL §¨−§ª«¥¤®£¦¨¯§¦²¤−¤§©§©¬
:úBàî¥«

(ãë)-úðîLe óìà úàî íéøôà äðçîì íéã÷tä-ìk̈©§ª¦º§©«£¥´¤§©À¦§©¬¤²¤§«Ÿ©
ìLe íúàáöì äàîe íéôìàñ :eòqé íéL £¨¦¬¥−̈§¦§Ÿ¨®§¦¦−¦¨«

(äë)ïã éðáì àéNðå íúàáöì äðôö ïã äðçî ìâc¤´¤©«£¥¬¨²¨−Ÿ¨§¦§Ÿ¨®§¨¦Æ¦§¥´½̈
:écLénò-ïa øæòéçà£¦¤−¤¤©¦«©¨«

(åë)òáLe óìà íéMLå íéðL íäéã÷ôe Bàáöe§¨−§ª«¥¤®§©¦̄§¦¦²¤−¤§©¬
:úBàî¥«

(æë)øLà éðáì àéNðå øLà ähî åéìò íéðçäå§©«Ÿ¦¬¨−̈©¥´¨¥®§¨¦Æ¦§¥´¨¥½
:ïøëò-ïa ìàéòât©§¦¥−¤¨§¨«

(çë)÷ôe BàáöeLîçå óìà íéòaøàå ãçà íäéã §¨−§ª«¥¤®¤¨¯§©§¨¦²¤−¤©«£¥¬
:úBàî¥«

(èë)òøéçà éìzôð éðáì àéNðå éìzôð ähîe©¥−©§¨¦®§¨¦Æ¦§¥´©§¨¦½£¦©−
:ïðéò-ïa¤¥¨«

(ì)ìL íäéã÷ôe Bàáöeòaøàå óìà íéMîçå äL §¨−§ª«¥¤®§¨¯©«£¦¦²¤−¤§©§©¬
:úBàî¥«

(àì)äòáLå óìà úàî ïã äðçîì íéã÷tä-ìk̈©§ª¦Æ§©´£¥½̈§©´¤À¤§¦§¨¯
eòñé äðøçàì úBàî LLå óìà íéMîçå©«£¦¦²¤−¤§¥´¥®¨©«£Ÿ¨¬¦§−

ô :íäéìâãì§¦§¥¤«

(áì)éãe÷t-ìk íúáà úéáì ìàøNé-éðá éãe÷t älà¥²¤§¥¬§¥«¦§¨¥−§¥´£Ÿ¨®¨§¥³
ìLe óìà úBàî-LL íúàáöì úðçnäíéôìà úL ©©«£ŸÆ§¦§Ÿ½̈¥«¥¬¤̧¤Æ§´¤£¨¦½

:íéMîçå úBàî Lîçå©«£¥¬¥−©«£¦¦«

(âì)øLàk ìàøNé éða CBúa eã÷túä àì íiåìäå§©̧§¦¦½´Ÿ¨§¨«§½§−§¥´¦§¨¥®©«£¤²
:äLî-úà ýåýé äeö¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

(ãì)-úà ýåýé äeö-øLà ìëk ìàøNé éða eNòiå©©«£−§¥´¦§¨¥®Â§ÂŸ£¤¦¨̧§Ÿ̈¹¤
åéúçtLîì Léà eòñð ïëå íäéìâãì eðç-ïk äLî¤À¥«¨³§¦§¥¤Æ§¥´¨½̈¦¬§¦§§Ÿ−̈

ô :åéúáà úéa-ìò©¥¬£Ÿ¨«

‡·Ô„Èכב  ÔÓÈ· È·Ï ‡a¯Â ÔÓÈ·c ‡Ë·LÂ¿ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ¿«»ƒ¿≈ƒ¿»ƒ¬ƒ»
:ÈBÚ„b ¯a«ƒ¿ƒ

‡ÔÈÙÏכג  ‡LÓÁÂ ÔÈ˙Ïz ÔB‰ÈÈÓe dÏÈÁÂ¿≈≈ƒ¿»≈¿»ƒ¿«¿»«¿ƒ
:‰‡Ó Úa¯‡Â¿«¿«¿»

ÈÓ˙Âכד  ‰‡Ó ÌÈ¯Ù‡ ˙È¯LÓÏ ‡iÈÓ Ïk»ƒ¿»«»¿«¿ƒ∆¿«ƒ¿»¿«¿≈
:ÔÈÏË ‡˙˙ÈÏ˙a ÔB‰ÈÏÈÁÏ ‰‡Óe ÔÈÙÏ‡«¿ƒ¿»¿≈≈ƒ¿ƒ≈»»¿ƒ

a¯Â‡כה  ÔB‰ÈÏÈÁÏ ‡etˆ Ôc ˙È¯LÓ Ò˜Ë≈««¿ƒ»ƒ»¿≈≈¿«»
:ÈcLÈnÚ ¯a ¯ÊÚÈÁ‡ Ô„ È·Ïƒ¿≈»¬ƒ∆∆««ƒ«»

‡ÔÈÙÏכו  ÔÈ¯˙e ÔÈzL ÔB‰ÈÈÓe dÏÈÁÂ¿≈≈ƒ¿»≈ƒƒ¿≈«¿ƒ
:‰‡Ó Ú·Le¿«¿»

„‡L¯כז  ‡Ë·L È‰BÏÚ ÔÈÎÈÓÒ Ô¯L È„Â¿ƒ¿«¿ƒƒ¬ƒƒ¿»¿»≈
:Ô¯ÎÚ ¯a Ï‡ÈÚ‚t ¯L‡ È·Ï ‡a¯Â¿«»ƒ¿≈»≈«¿ƒ≈«»¿»

‡ÔÈÙÏכח  „ÁÂ ÔÈÚa¯‡ ÔB‰ÈÈÓe dÏÈÁÂ¿≈≈ƒ¿»≈«¿¿ƒ¿««¿ƒ
:‰‡Ó LÓÁÂ«¬≈¿»

ÈÏzÙכט  È·Ï ‡a¯Â ÈÏzÙc ‡Ë·LÂ¿ƒ¿»¿«¿»ƒ¿«»ƒ¿≈«¿»ƒ
:ÔÈÚ ¯a Ú¯ÈÁ‡¬ƒ««≈»

‡ÔÈÙÏל  ‡˙Ï˙e ÔÈLÓÁ ÔB‰ÈÈÓe dÏÈÁÂ¿≈≈ƒ¿»≈«¿ƒ¿»»«¿ƒ
:‰‡Ó Úa¯‡Â¿«¿«¿»

ÔÈLÓÁÂלא  ‰‡Ó Ôc ˙È¯LÓÏ ‡iÈÓ Ïk»ƒ¿»«»¿«¿ƒ»¿»¿«¿ƒ
ÔÈÏË ‡˙¯˙·a ‰‡Ó ˙ÈLÂ ÔÈÙÏ‡ ‡Ú·LÂ¿«¿»«¿ƒ¿ƒ¿»¿«¿≈»»¿ƒ

:ÔB‰ÈÒ˜ËÏ¿ƒ¿≈

‡·‰˙‰ÔBלב  ˙È·Ï Ï‡¯NÈ È· ÈÈÓ ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿»≈¿≈ƒ¿»≈¿≈¬»«¿
‰‡Ó ˙ÈL ÔB‰ÈÏÈÁÏ ‡˙È¯LÓ ÈÈÓ Ïk»ƒ¿»≈«¿ƒ»¿≈≈ƒ¿»

:ÔÈLÓÁÂ ‰‡Ó LÓÁÂ ÔÈÙÏ‡ ‡˙Ï˙e¿»»«¿ƒ«¬≈¿»¿«¿ƒ

Ók‡לג  Ï‡¯NÈ Èa B‚a e‡ÈÓ˙‡ ‡Ï È‡ÂÏÂ¿≈»≈»ƒ¿¿ƒ¿¿≈ƒ¿»≈¿»
:‰LÓ ˙È ÈÈ „ÈwÙ È„ƒ«ƒ¿»»…∆

È˙לד  ÈÈ „ÈwÙ Èc ÏÎk Ï‡¯NÈ Èa e„·ÚÂ«¬»¿≈ƒ¿»≈¿…ƒ«ƒ¿»»
¯·b ÔÈÏË ÔÎÂ ÔB‰ÈÒ˜ËÏ Ô¯L Ôk ‰LÓ…∆≈»«¿ƒ¿≈¿≈»¿ƒ¿«

:È‰B˙‰·‡ ˙Èa ÏÚ ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ¿«¿¬«¿«≈¬»»ƒ

xacna zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'a iriax meil inei xeriy

ß oeiq 'a iriax mei ß

â(à)ýåýé øac íBéa äLîe ïøäà úãìBz älàå§¥²¤«§¬Ÿ©«£−Ÿ¤®§À¦¤¯§Ÿ̈²
:éðéñ øäa äLî-úà¤¤−§©¬¦¨«

i"yx£‰LÓe Ô¯‰‡ ˙„ÏBz ‰l‡Â∑ּתֹורה.ואינֹו ׁשּלּמדן לפי מׁשה", "ּתֹולדֹות ונקראּו אהרן. ּבני אּלא מזּכיר ¿≈∆¿…«¬……∆ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ
ילדֹו ּכאּלּו הּכתּוב עליו מעלה ּתֹורה, חברֹו ּבן את המלּמד ׁשּכל ‡˙LÓŒ‰.מלּמד, '‰ ¯ac ÌBÈa∑נעׂשּו ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ¿ƒ∆∆…∆ֲַ

הּגבּורה  מּפי ּׁשּלמד מה ׁשּלּמדן ׁשּלֹו, הּתֹולדֹות .אּלּו ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 8 'nr bk jxk y"ewl t"r)

Fcli EN`M dxFY Fxag oA cOlOd©§©¥¥£¥¨§¦§¨

ּוּוּוּוממממׁשׁשׁשׁשה ה ה ה  אהרןאהרןאהרןאהרן ּתּתּתּתֹוֹוֹוֹולדתלדתלדתלדת ְְְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֹֹֽֽֽֽואואואואּלּלּלּלהההה ֲֲֲֲַַַַֹֹֹֹֽֽֽֽ ֹֹֹֹ ֶֶֶֶֹֹ
ילדילדילדילדֹוֹוֹוֹו ּכּכּכּכאאאאּלּלּלּלּוּוּוּו ההההּכּכּכּכתתתתּוּוּוּובבבב עליועליועליועליו מעלהמעלהמעלהמעלה ּתּתּתּתֹוֹוֹוֹורהרהרהרה חברחברחברחברֹוֹוֹוֹו ּבּבּבּבןןןן ההההּמּמּמּמללללּמּמּמּמדדדד ׁשׁשׁשׁשּכּכּכּכלללל ובפרש"י)מלמלמלמלּמּמּמּמדדדד א. (ג, ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ

ׁשּלּמדֹו זה ׁשרק צ"ל היה הּתֹורה ּבלּמּוד כן ּכמֹו אֹותֹו, הּמֹולידה היא אּמֹו רק ּגׁשמית ׁשּבלידה ּכמֹו הרי לתמּה, יׁש ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹלכאֹורה
"ּכאּלּו ה"ז הראׁשֹונה) ּבּפעם רק (ולא חברֹו" ּבן הּמלּמד "ּכל מּדּוע ּכן ואם ילדֹו", ׁש"ּכאּלּו זה הּוא הראׁשֹונה ּבּפעם ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹּתֹורה

ְָילדֹו"?
מחדׁש אֹותֹו ּובֹורא העֹולם, את הּקּב"ה מחּיה ורגע רגע ׁשּכל הבעש"ט ׁשל הּידּועה ּתֹורתֹו ע"פ ּבזה, לבאר ּבזה ויׁש (עּין ְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ

פ"א) והאמּונה הּיחּוד ׁשער הּתניא ּבספר ונמצאּבארּכה מּמׁש.על־ּפי־זה . ורגע רגע ּבכל מתחּדׁשת האדם חּיּות ׁשּגם , ְְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻ
ׁשאֹומרים ּוכמֹו הק', הּתֹורה ּבלּמּוד ועֹומדים ּתלּויים יׂשראל ּבני חּיי ערבית)והּנה של ק"ש ימינּו".(ּברכֹות ואר חּיינּו הם "ּכי ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

ּכרת ענׁשֹו הּתֹורה מן א)והּפֹורׁש צט, ר"ל.(סנהדרין החּיים מן ּכפֹורׁש ה"ז ּכי , ְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָ
"ּבן  היה לא זה, ּברגע ּתֹורה מלּמדֹו היה לא ּבאם ּכי ילדֹו", "ּכאּלּו ה"ז ּתֹורה" חברֹו ּבן הּמלּמד ּד"ּכל הא יבאר ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹועל־ּפי־זה
מחדׁש. חברֹו" "ּבן את ּובֹורא הּקּב"ה מקּים ׁשּלּמדֹו מּכיון ורק ּבּתֹורה, הּתלּויה מהּקּב"ה המחּדׁשת חּיּותֹו את מקּבל ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻחברֹו"

מּמׁש.ּומּו ילדֹו" "ּכאּלּו שה"ז ְְִֶַָָָבן

ã ycew zegiyn zecewp ã(9 'nr bi jxk zegiy ihewl)

אהרןאהרןאהרןאהרן ּבּבּבּבניניניני אאאאּלּלּלּלאאאא מזמזמזמזּכּכּכּכיריריריר א)ואינואינואינואינֹוֹוֹוֹו ג, (רׁש"י ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹ ִַֹֹ

לֹומר, ויׁש ּומׁשה". אהרן ּב"תֹולדֹות ּומנינם לוי ׁשבט ּובין ודגליהם יׂשראל ּבני מנין ּבין הּתֹורה הפסיקה מּדּוע לׁשאל, ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֹיׁש
"הּכהנים  ּובניו, אהרן ׁשאף אפֹוא, ּומּובן לבּדֹו", נמנה להיֹות מל ׁשל לגיֹון הּוא ׁש"ּכדאי לוי ׁשבט לגּבי ּכתב רׁש"י ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹּדהּנה
ּבכהנים, רק מדּבר הּכתּוב ּכי מׁשה, ּבני נמנּו לא ולכן לבּדם. נמנים להיֹות צריכים לוי), מּׁשבט למעלה (ׁשהם ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹֻהּמׁשחים"

הלוּים. מן למעלה ְְְִִִֵֶַַָׁשהם

(á)øëaä ïøäà-éða úBîL älàå|àeäéáàå áãð §¥²¤§¬§¥©«£−Ÿ©§´Ÿ¨¨®©«£¦¾
:øîúéàå øæòìà¤§¨−̈§¦«¨¨«

ÏÈlÓcא  ‡ÓBÈa ‰LÓe Ô¯‰‡ ˙„Ïez ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿««¬……∆¿»¿«ƒ
:ÈÈÒ„ ‡¯eËa ‰LÓ ÌÚ ÈÈ¿»ƒ…∆¿»¿ƒ»

„·ב  ‡¯Îea Ô¯‰‡ Èa ˙‰ÓL ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿»«¿≈«¬…¿»»»
:¯Ó˙È‡Â ¯ÊÚÏ‡ ‡e‰È·‡Â«¬ƒ∆¿»»¿ƒ»»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(`)äLîe ïøäà úãìBz älàåY §¥¤§Ÿ©£ŸŸ¤
ïøäà éða àlà øékæî Bðéàå¯`le §¥©§¦¤¨§¥©£Ÿ§Ÿ

dWn ipA ExMfEd)a ,hi oixcdpq i"yx(. §§§¥¤
dl`Xd xTirW azM "mgpn zxFz"A§©§©¥¨©¤¦©©§¥¨
ixdW ,dWn ipA ExMfp `l rECn Fpi ¥̀©©Ÿ¦§§§¥¤¤£¥
,calA dPEdMd oiprA o`M xAEcnd©§¨¨§¦§©©§¨¦§¨

XW xaCrECn `N` ,oxd` ipaA wx KI ¨¨¤©¨©¦§¥©£Ÿ¤¨©©
zFclFY dN`e)" o`M xn`p(."dWnE .. ¤¡©¨§¥¤§¤

ïãnlL éôì ,äLî úBãìBz eàø÷ðå§¦§§§Ÿ¤§¦¤¦§¨
ïa úà ãnìîä ìkL ,ãnìî .äøBz¨§©¥¤¨©§©¥¤¥
áeúkä åéìò äìòî ,äøBz Bøáç£¥¨©£¤¨¨©¨

Bãìé elàk¯f ,e mixaC i"Wx mB d`x §¦§¨§¥©©¦§¨¦

iExw axde mipA miExw micinlYdW¤©©§¦¦§¦¨¦§¨©¨
.a`̈

äLî úà 'ä øac íBéaelà eNòð Y §¦¤¤Ÿ¤©£¥
BlL úBãìBzä¯Eid dNigY ,xnFlM ©¨¤§©§¦¨¨

'd xAC mFiA"E ,oxd` lW eizFclFY EN ¥̀§¨¤©£Ÿ§¦¤
dNigY okle ,dWn zFclFY EUrp "'ebe©£§¤§¨¥§¦¨
KMÎxg`e "oxd` zFclFY" xiMfd¦§¦§©£Ÿ§©©¨

"dWnE")cecl likyn(xWTd oaEn dfaE . ¤¨¤¨©¤¤
dN`e" mr ,"dWn z` 'd xAC mFiA" oiA¥§¦¤¤¤¦§¥¤
aEzMX dnE ."dWnE oxd` zFclFY§©£Ÿ¤©¤¨
mFi FzF`AW FWExiR oi` ,"'d xAC mFiA"§¦¤¥¥¤§
ocOl `l ixdW ,eizFclFY EUrp Fnvr©§©£§¨¤£¥Ÿ¦§¨

f`OW FWExiR `N` ,mFi FzF`A WOn©¨§¤¨¥¤¥¨
mcONW xg`l) Kli`e mFi FzF`(EUrp §¥¨§©©¤¦§¨©£

eizFclFY)m"`x(zEkfAW dpEMdW F` . §¨¤©©¨¨¤¦§
EUrp "dWn z` 'd xAC"W mFi FzF`¤¦¤¤¤©£
iRn cnNX dn ocONW" ,eizFclFY EN ¥̀§¨¤¦§¨©¤¨©¦¦

.i"Wx oFWlM ,"dxEaBd©§¨¦§©¦
äøeábä étî ãîlM äî ïãnlL¯ ¤¦§¨©¤¨©¦¦©§¨

" :al ,cl zFnW i"WxA WxFtnkedWn §©§¨§©¦§¤
dxEaBd iRn cnFl did,oxd` qpkp , ¨¨¥¦¦©§¨¦§©©£Ÿ

aWie oxd` wNYqp ,FwxR dWn Fl dpẄ¨¤¦§¦§©¥©£Ÿ§¨©
,dWn l`nUl Flmdl dpW ,eipA Eqpkp ¦§Ÿ¤¦§§¨¨¨¨¨¤

mwxR dWn."a dxez ¤¦§¨



מג xacna zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq '` iyily meil inei xeriy

(áë):éðòãb-ïa ïãéáà ïîéðá éðáì àéNðå ïîéða ähîe©¥−¦§¨¦®§¨¦Æ¦§¥´¦§¨¦½£¦−̈¤¦§Ÿ¦«

(âë)ìLe äMîç íäéã÷ôe Bàáöeòaøàå óìà íéL §¨−§ª«¥¤®£¦¨¯§¦²¤−¤§©§©¬
:úBàî¥«

(ãë)-úðîLe óìà úàî íéøôà äðçîì íéã÷tä-ìk̈©§ª¦º§©«£¥´¤§©À¦§©¬¤²¤§«Ÿ©
ìLe íúàáöì äàîe íéôìàñ :eòqé íéL £¨¦¬¥−̈§¦§Ÿ¨®§¦¦−¦¨«

(äë)ïã éðáì àéNðå íúàáöì äðôö ïã äðçî ìâc¤´¤©«£¥¬¨²¨−Ÿ¨§¦§Ÿ¨®§¨¦Æ¦§¥´½̈
:écLénò-ïa øæòéçà£¦¤−¤¤©¦«©¨«

(åë)òáLe óìà íéMLå íéðL íäéã÷ôe Bàáöe§¨−§ª«¥¤®§©¦̄§¦¦²¤−¤§©¬
:úBàî¥«

(æë)øLà éðáì àéNðå øLà ähî åéìò íéðçäå§©«Ÿ¦¬¨−̈©¥´¨¥®§¨¦Æ¦§¥´¨¥½
:ïøëò-ïa ìàéòât©§¦¥−¤¨§¨«

(çë)÷ôe BàáöeLîçå óìà íéòaøàå ãçà íäéã §¨−§ª«¥¤®¤¨¯§©§¨¦²¤−¤©«£¥¬
:úBàî¥«

(èë)òøéçà éìzôð éðáì àéNðå éìzôð ähîe©¥−©§¨¦®§¨¦Æ¦§¥´©§¨¦½£¦©−
:ïðéò-ïa¤¥¨«

(ì)ìL íäéã÷ôe Bàáöeòaøàå óìà íéMîçå äL §¨−§ª«¥¤®§¨¯©«£¦¦²¤−¤§©§©¬
:úBàî¥«

(àì)äòáLå óìà úàî ïã äðçîì íéã÷tä-ìk̈©§ª¦Æ§©´£¥½̈§©´¤À¤§¦§¨¯
eòñé äðøçàì úBàî LLå óìà íéMîçå©«£¦¦²¤−¤§¥´¥®¨©«£Ÿ¨¬¦§−

ô :íäéìâãì§¦§¥¤«

(áì)éãe÷t-ìk íúáà úéáì ìàøNé-éðá éãe÷t älà¥²¤§¥¬§¥«¦§¨¥−§¥´£Ÿ¨®¨§¥³
ìLe óìà úBàî-LL íúàáöì úðçnäíéôìà úL ©©«£ŸÆ§¦§Ÿ½̈¥«¥¬¤̧¤Æ§´¤£¨¦½

:íéMîçå úBàî Lîçå©«£¥¬¥−©«£¦¦«

(âì)øLàk ìàøNé éða CBúa eã÷túä àì íiåìäå§©̧§¦¦½´Ÿ¨§¨«§½§−§¥´¦§¨¥®©«£¤²
:äLî-úà ýåýé äeö¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

(ãì)-úà ýåýé äeö-øLà ìëk ìàøNé éða eNòiå©©«£−§¥´¦§¨¥®Â§ÂŸ£¤¦¨̧§Ÿ̈¹¤
åéúçtLîì Léà eòñð ïëå íäéìâãì eðç-ïk äLî¤À¥«¨³§¦§¥¤Æ§¥´¨½̈¦¬§¦§§Ÿ−̈

ô :åéúáà úéa-ìò©¥¬£Ÿ¨«

‡·Ô„Èכב  ÔÓÈ· È·Ï ‡a¯Â ÔÓÈ·c ‡Ë·LÂ¿ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ¿«»ƒ¿≈ƒ¿»ƒ¬ƒ»
:ÈBÚ„b ¯a«ƒ¿ƒ

‡ÔÈÙÏכג  ‡LÓÁÂ ÔÈ˙Ïz ÔB‰ÈÈÓe dÏÈÁÂ¿≈≈ƒ¿»≈¿»ƒ¿«¿»«¿ƒ
:‰‡Ó Úa¯‡Â¿«¿«¿»

ÈÓ˙Âכד  ‰‡Ó ÌÈ¯Ù‡ ˙È¯LÓÏ ‡iÈÓ Ïk»ƒ¿»«»¿«¿ƒ∆¿«ƒ¿»¿«¿≈
:ÔÈÏË ‡˙˙ÈÏ˙a ÔB‰ÈÏÈÁÏ ‰‡Óe ÔÈÙÏ‡«¿ƒ¿»¿≈≈ƒ¿ƒ≈»»¿ƒ

a¯Â‡כה  ÔB‰ÈÏÈÁÏ ‡etˆ Ôc ˙È¯LÓ Ò˜Ë≈««¿ƒ»ƒ»¿≈≈¿«»
:ÈcLÈnÚ ¯a ¯ÊÚÈÁ‡ Ô„ È·Ïƒ¿≈»¬ƒ∆∆««ƒ«»

‡ÔÈÙÏכו  ÔÈ¯˙e ÔÈzL ÔB‰ÈÈÓe dÏÈÁÂ¿≈≈ƒ¿»≈ƒƒ¿≈«¿ƒ
:‰‡Ó Ú·Le¿«¿»

„‡L¯כז  ‡Ë·L È‰BÏÚ ÔÈÎÈÓÒ Ô¯L È„Â¿ƒ¿«¿ƒƒ¬ƒƒ¿»¿»≈
:Ô¯ÎÚ ¯a Ï‡ÈÚ‚t ¯L‡ È·Ï ‡a¯Â¿«»ƒ¿≈»≈«¿ƒ≈«»¿»

‡ÔÈÙÏכח  „ÁÂ ÔÈÚa¯‡ ÔB‰ÈÈÓe dÏÈÁÂ¿≈≈ƒ¿»≈«¿¿ƒ¿««¿ƒ
:‰‡Ó LÓÁÂ«¬≈¿»

ÈÏzÙכט  È·Ï ‡a¯Â ÈÏzÙc ‡Ë·LÂ¿ƒ¿»¿«¿»ƒ¿«»ƒ¿≈«¿»ƒ
:ÔÈÚ ¯a Ú¯ÈÁ‡¬ƒ««≈»

‡ÔÈÙÏל  ‡˙Ï˙e ÔÈLÓÁ ÔB‰ÈÈÓe dÏÈÁÂ¿≈≈ƒ¿»≈«¿ƒ¿»»«¿ƒ
:‰‡Ó Úa¯‡Â¿«¿«¿»

ÔÈLÓÁÂלא  ‰‡Ó Ôc ˙È¯LÓÏ ‡iÈÓ Ïk»ƒ¿»«»¿«¿ƒ»¿»¿«¿ƒ
ÔÈÏË ‡˙¯˙·a ‰‡Ó ˙ÈLÂ ÔÈÙÏ‡ ‡Ú·LÂ¿«¿»«¿ƒ¿ƒ¿»¿«¿≈»»¿ƒ

:ÔB‰ÈÒ˜ËÏ¿ƒ¿≈

‡·‰˙‰ÔBלב  ˙È·Ï Ï‡¯NÈ È· ÈÈÓ ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿»≈¿≈ƒ¿»≈¿≈¬»«¿
‰‡Ó ˙ÈL ÔB‰ÈÏÈÁÏ ‡˙È¯LÓ ÈÈÓ Ïk»ƒ¿»≈«¿ƒ»¿≈≈ƒ¿»

:ÔÈLÓÁÂ ‰‡Ó LÓÁÂ ÔÈÙÏ‡ ‡˙Ï˙e¿»»«¿ƒ«¬≈¿»¿«¿ƒ

Ók‡לג  Ï‡¯NÈ Èa B‚a e‡ÈÓ˙‡ ‡Ï È‡ÂÏÂ¿≈»≈»ƒ¿¿ƒ¿¿≈ƒ¿»≈¿»
:‰LÓ ˙È ÈÈ „ÈwÙ È„ƒ«ƒ¿»»…∆

È˙לד  ÈÈ „ÈwÙ Èc ÏÎk Ï‡¯NÈ Èa e„·ÚÂ«¬»¿≈ƒ¿»≈¿…ƒ«ƒ¿»»
¯·b ÔÈÏË ÔÎÂ ÔB‰ÈÒ˜ËÏ Ô¯L Ôk ‰LÓ…∆≈»«¿ƒ¿≈¿≈»¿ƒ¿«

:È‰B˙‰·‡ ˙Èa ÏÚ ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ¿«¿¬«¿«≈¬»»ƒ

xacna zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'a iriax meil inei xeriy

ß oeiq 'a iriax mei ß

â(à)ýåýé øac íBéa äLîe ïøäà úãìBz älàå§¥²¤«§¬Ÿ©«£−Ÿ¤®§À¦¤¯§Ÿ̈²
:éðéñ øäa äLî-úà¤¤−§©¬¦¨«

i"yx£‰LÓe Ô¯‰‡ ˙„ÏBz ‰l‡Â∑ּתֹורה.ואינֹו ׁשּלּמדן לפי מׁשה", "ּתֹולדֹות ונקראּו אהרן. ּבני אּלא מזּכיר ¿≈∆¿…«¬……∆ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ
ילדֹו ּכאּלּו הּכתּוב עליו מעלה ּתֹורה, חברֹו ּבן את המלּמד ׁשּכל ‡˙LÓŒ‰.מלּמד, '‰ ¯ac ÌBÈa∑נעׂשּו ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ¿ƒ∆∆…∆ֲַ

הּגבּורה  מּפי ּׁשּלמד מה ׁשּלּמדן ׁשּלֹו, הּתֹולדֹות .אּלּו ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 8 'nr bk jxk y"ewl t"r)

Fcli EN`M dxFY Fxag oA cOlOd©§©¥¥£¥¨§¦§¨

ּוּוּוּוממממׁשׁשׁשׁשה ה ה ה  אהרןאהרןאהרןאהרן ּתּתּתּתֹוֹוֹוֹולדתלדתלדתלדת ְְְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֹֹֽֽֽֽואואואואּלּלּלּלהההה ֲֲֲֲַַַַֹֹֹֹֽֽֽֽ ֹֹֹֹ ֶֶֶֶֹֹ
ילדילדילדילדֹוֹוֹוֹו ּכּכּכּכאאאאּלּלּלּלּוּוּוּו ההההּכּכּכּכתתתתּוּוּוּובבבב עליועליועליועליו מעלהמעלהמעלהמעלה ּתּתּתּתֹוֹוֹוֹורהרהרהרה חברחברחברחברֹוֹוֹוֹו ּבּבּבּבןןןן ההההּמּמּמּמללללּמּמּמּמדדדד ׁשׁשׁשׁשּכּכּכּכלללל ובפרש"י)מלמלמלמלּמּמּמּמדדדד א. (ג, ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ

ׁשּלּמדֹו זה ׁשרק צ"ל היה הּתֹורה ּבלּמּוד כן ּכמֹו אֹותֹו, הּמֹולידה היא אּמֹו רק ּגׁשמית ׁשּבלידה ּכמֹו הרי לתמּה, יׁש ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹלכאֹורה
"ּכאּלּו ה"ז הראׁשֹונה) ּבּפעם רק (ולא חברֹו" ּבן הּמלּמד "ּכל מּדּוע ּכן ואם ילדֹו", ׁש"ּכאּלּו זה הּוא הראׁשֹונה ּבּפעם ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹּתֹורה

ְָילדֹו"?
מחדׁש אֹותֹו ּובֹורא העֹולם, את הּקּב"ה מחּיה ורגע רגע ׁשּכל הבעש"ט ׁשל הּידּועה ּתֹורתֹו ע"פ ּבזה, לבאר ּבזה ויׁש (עּין ְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ

פ"א) והאמּונה הּיחּוד ׁשער הּתניא ּבספר ונמצאּבארּכה מּמׁש.על־ּפי־זה . ורגע רגע ּבכל מתחּדׁשת האדם חּיּות ׁשּגם , ְְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻ
ׁשאֹומרים ּוכמֹו הק', הּתֹורה ּבלּמּוד ועֹומדים ּתלּויים יׂשראל ּבני חּיי ערבית)והּנה של ק"ש ימינּו".(ּברכֹות ואר חּיינּו הם "ּכי ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

ּכרת ענׁשֹו הּתֹורה מן א)והּפֹורׁש צט, ר"ל.(סנהדרין החּיים מן ּכפֹורׁש ה"ז ּכי , ְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָ
"ּבן  היה לא זה, ּברגע ּתֹורה מלּמדֹו היה לא ּבאם ּכי ילדֹו", "ּכאּלּו ה"ז ּתֹורה" חברֹו ּבן הּמלּמד ּד"ּכל הא יבאר ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹועל־ּפי־זה
מחדׁש. חברֹו" "ּבן את ּובֹורא הּקּב"ה מקּים ׁשּלּמדֹו מּכיון ורק ּבּתֹורה, הּתלּויה מהּקּב"ה המחּדׁשת חּיּותֹו את מקּבל ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻחברֹו"

מּמׁש.ּומּו ילדֹו" "ּכאּלּו שה"ז ְְִֶַָָָבן

ã ycew zegiyn zecewp ã(9 'nr bi jxk zegiy ihewl)

אהרןאהרןאהרןאהרן ּבּבּבּבניניניני אאאאּלּלּלּלאאאא מזמזמזמזּכּכּכּכיריריריר א)ואינואינואינואינֹוֹוֹוֹו ג, (רׁש"י ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹ ִַֹֹ

לֹומר, ויׁש ּומׁשה". אהרן ּב"תֹולדֹות ּומנינם לוי ׁשבט ּובין ודגליהם יׂשראל ּבני מנין ּבין הּתֹורה הפסיקה מּדּוע לׁשאל, ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֹיׁש
"הּכהנים  ּובניו, אהרן ׁשאף אפֹוא, ּומּובן לבּדֹו", נמנה להיֹות מל ׁשל לגיֹון הּוא ׁש"ּכדאי לוי ׁשבט לגּבי ּכתב רׁש"י ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹּדהּנה
ּבכהנים, רק מדּבר הּכתּוב ּכי מׁשה, ּבני נמנּו לא ולכן לבּדם. נמנים להיֹות צריכים לוי), מּׁשבט למעלה (ׁשהם ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹֻהּמׁשחים"

הלוּים. מן למעלה ְְְִִִֵֶַַָׁשהם

(á)øëaä ïøäà-éða úBîL älàå|àeäéáàå áãð §¥²¤§¬§¥©«£−Ÿ©§´Ÿ¨¨®©«£¦¾
:øîúéàå øæòìà¤§¨−̈§¦«¨¨«

ÏÈlÓcא  ‡ÓBÈa ‰LÓe Ô¯‰‡ ˙„Ïez ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿««¬……∆¿»¿«ƒ
:ÈÈÒ„ ‡¯eËa ‰LÓ ÌÚ ÈÈ¿»ƒ…∆¿»¿ƒ»

„·ב  ‡¯Îea Ô¯‰‡ Èa ˙‰ÓL ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿»«¿≈«¬…¿»»»
:¯Ó˙È‡Â ¯ÊÚÏ‡ ‡e‰È·‡Â«¬ƒ∆¿»»¿ƒ»»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(`)äLîe ïøäà úãìBz älàåY §¥¤§Ÿ©£ŸŸ¤
ïøäà éða àlà øékæî Bðéàå¯`le §¥©§¦¤¨§¥©£Ÿ§Ÿ

dWn ipA ExMfEd)a ,hi oixcdpq i"yx(. §§§¥¤
dl`Xd xTirW azM "mgpn zxFz"A§©§©¥¨©¤¦©©§¥¨
ixdW ,dWn ipA ExMfp `l rECn Fpi ¥̀©©Ÿ¦§§§¥¤¤£¥
,calA dPEdMd oiprA o`M xAEcnd©§¨¨§¦§©©§¨¦§¨

XW xaCrECn `N` ,oxd` ipaA wx KI ¨¨¤©¨©¦§¥©£Ÿ¤¨©©
zFclFY dN`e)" o`M xn`p(."dWnE .. ¤¡©¨§¥¤§¤

ïãnlL éôì ,äLî úBãìBz eàø÷ðå§¦§§§Ÿ¤§¦¤¦§¨
ïa úà ãnìîä ìkL ,ãnìî .äøBz¨§©¥¤¨©§©¥¤¥
áeúkä åéìò äìòî ,äøBz Bøáç£¥¨©£¤¨¨©¨

Bãìé elàk¯f ,e mixaC i"Wx mB d`x §¦§¨§¥©©¦§¨¦

iExw axde mipA miExw micinlYdW¤©©§¦¦§¦¨¦§¨©¨
.a`̈

äLî úà 'ä øac íBéaelà eNòð Y §¦¤¤Ÿ¤©£¥
BlL úBãìBzä¯Eid dNigY ,xnFlM ©¨¤§©§¦¨¨

'd xAC mFiA"E ,oxd` lW eizFclFY EN ¥̀§¨¤©£Ÿ§¦¤
dNigY okle ,dWn zFclFY EUrp "'ebe©£§¤§¨¥§¦¨
KMÎxg`e "oxd` zFclFY" xiMfd¦§¦§©£Ÿ§©©¨

"dWnE")cecl likyn(xWTd oaEn dfaE . ¤¨¤¨©¤¤
dN`e" mr ,"dWn z` 'd xAC mFiA" oiA¥§¦¤¤¤¦§¥¤
aEzMX dnE ."dWnE oxd` zFclFY§©£Ÿ¤©¤¨
mFi FzF`AW FWExiR oi` ,"'d xAC mFiA"§¦¤¥¥¤§
ocOl `l ixdW ,eizFclFY EUrp Fnvr©§©£§¨¤£¥Ÿ¦§¨

f`OW FWExiR `N` ,mFi FzF`A WOn©¨§¤¨¥¤¥¨
mcONW xg`l) Kli`e mFi FzF`(EUrp §¥¨§©©¤¦§¨©£

eizFclFY)m"`x(zEkfAW dpEMdW F` . §¨¤©©¨¨¤¦§
EUrp "dWn z` 'd xAC"W mFi FzF`¤¦¤¤¤©£
iRn cnNX dn ocONW" ,eizFclFY EN ¥̀§¨¤¦§¨©¤¨©¦¦

.i"Wx oFWlM ,"dxEaBd©§¨¦§©¦
äøeábä étî ãîlM äî ïãnlL¯ ¤¦§¨©¤¨©¦¦©§¨

" :al ,cl zFnW i"WxA WxFtnkedWn §©§¨§©¦§¤
dxEaBd iRn cnFl did,oxd` qpkp , ¨¨¥¦¦©§¨¦§©©£Ÿ

aWie oxd` wNYqp ,FwxR dWn Fl dpẄ¨¤¦§¦§©¥©£Ÿ§¨©
,dWn l`nUl Flmdl dpW ,eipA Eqpkp ¦§Ÿ¤¦§§¨¨¨¨¨¤

mwxR dWn."a dxez ¤¦§¨



xacnaמד zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'a iriax meil inei xeriy
(â)íéçLnä íéðäkä ïøäà éða úBîL älà¥À¤§Æ§¥´©«£½Ÿ©«Ÿ£¦−©§ª¦®

:ïäëì íãé àlî-øLà£¤¦¥¬¨−̈§©¥«
(ã)Là íáø÷äa ýåýé éðôì àeäéáàå áãð úîiå©¨´¨¨¨´©«£¦´¦§¥´§Ÿ̈¿§©§¦¨Á¥̧

íäì eéä-àì íéðáe éðéñ øaãîa ýåýé éðôì äøæ̈¹̈¦§¥³§Ÿ̈Æ§¦§©´¦©½¨¦−«Ÿ¨´¨¤®
ô :íäéáà ïøäà éðt-ìò øîúéàå øæòìà ïäëéå©§©¥³¤§¨¨Æ§¦´¨½̈©§¥−©«£¬Ÿ£¦¤«

i"yx£Ô¯‰‡ ÈtŒÏÚ∑ ּבחּייו. «¿≈«¬…ְַָ

(ä):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(å)ïøäà éðôì Búà zãîòäå éåì ähî-úà áø÷ä©§¥Æ¤©¥´¥¦½§©«£©§¨´Ÿ½¦§¥−©«£´Ÿ
:Búà eúøLå ïäkä©Ÿ¥®§¥«§−Ÿ«

i"yx£B˙‡ e˙¯LÂ∑ּכמֹו זר, יקרב ׁשּלא עליו הּמקּדׁש ׁשּׁשמירת לפי אתֿמׁשמרּתֹו. וׁשמרּו הּׁשרּות? ּומהּו ¿≈¿…ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
יח)ׁשּנאמר א (במדבר ּתׂשאּו אּת ּוביתֿאבי ּובני "אּתה זֹו: אֹותם, מסּיעין הּללּו והלוּים הּמקּדׁש", תֿעֹון ְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

הּׁשרּות  .היא ִֵַ

(æ)äãòä-ìk úøîLî-úàå BzøîLî-úà eøîLå§¨«§´¤¦§©§À§¤¦§¤̧¤Æ¨¨´¥½̈
:ïkLnä úãáò-úà ãáòì ãòBî ìäà éðôì¦§¥−´Ÿ¤¥®©«£−Ÿ¤£Ÿ©¬©¦§¨«

i"yx£Bz¯ÓLÓŒ˙‡ e¯ÓLÂ∑ הּמקרא ּבכל "מׁשמרת" קרּוי לעׂשֹותֹו, עליו ּומּטל עליו ממּנה ׁשהאדם מּנּוי ּכל ¿»¿∆ƒ¿«¿ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָֻֻ
ותרׁש ּבבגתן ׁשאמרּו ּכמֹו מׁשנה, ב')ּובלׁשֹון י"ג מׁשמרֹות (מגילה וכן ׁשוה, ּומׁשמרּת מׁשמרּתי אין והלא : ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ

ּולוּיה  .ּכהּנה ְְִָָֻ

(ç)úøîLî-úàå ãòBî ìäà éìk-ìk-úà eøîLå§¨«§À¤¨§¥Æ´Ÿ¤¥½§¤¦§¤−¤
:ïkLnä úãáò-úà ãáòì ìàøNé éða§¥´¦§¨¥®©«£−Ÿ¤£Ÿ©¬©¦§¨«

i"yx£Ï‡¯NÈ Èa ˙¯ÓLÓŒ˙‡Â∑,ּבׁשליחּותם ּתחּתיהם ּבאים ׁשהלוּים אּלא הּמקּדׁש, לצרכי זקּוקין היּו ׁשּכּלן ¿∆ƒ¿∆∆¿≈ƒ¿»≈ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻ
ׁשּנאמר ּבׂשכרן, הּמעׂשרֹות מהם לֹוקחים  יח)לפיכ עבדתכם"(שם חלף לכם הּוא ."ּכיֿׂשכר ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

e‡Èa¯˙‡cג  ‡i‰k Ô¯‰‡ Èa ˙‰ÓL ÔÈl‡ƒ≈¿»«¿≈«¬…»¬«»¿ƒ¿«ƒ
:‡LnLÏ ÔB‰a¯˜ ·¯˜˙‡ Ècƒƒ¿»«À¿«¿¿«»»

ÔB‰È·B¯˜aד  ÈÈ Ì„˜ ‡e‰È·‡Â ·„ ˙ÈÓeƒ»»«¬ƒ√»¿»¿»≈
ÈÈÒ„ ‡¯a„Óa ÈÈ Ì„˜ ‡˙È¯Îe ‡˙M‡∆»»¿≈»√»¿»¿«¿¿»¿ƒ«
¯Ó˙È‡Â ¯ÊÚÏ‡ LnLÂ ÔB‰Ï BÂ‰ ‡Ï ÔÈ·e¿ƒ»¬¿¿«≈∆¿»»¿ƒ»»

:ÔB‰e·‡ Ô¯‰‡ Èt‡ ÏÚ««≈«¬…¬

ÓÈÓÏ¯:ה  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

˜„Ìו  d˙È ÌÈ˜˙e ÈÂÏ„ ‡Ë·L ˙È ·¯»̃≈»ƒ¿»¿≈ƒ¿ƒ»≈√»
:d˙È ÔeLnLÈÂ ‡‰k Ô¯‰‡«¬…«¬»ƒ«¿»≈

zLk‡ז  Ïk ˙¯hÓ ˙ÈÂ dz¯hÓ ˙È Ôe¯hÈÂ¿ƒ¿»««¿≈¿»«¿«»¿ƒ¿»
ÔÁÏt ˙È ÁÏÙÓÏ ‡ÓÊ ÔkLÓ Ì„√̃»«¿«ƒ¿»¿ƒ¿«»»¿«

:‡kLÓ«¿¿»

hÓ¯˙ח  ˙ÈÂ ‡ÓÊ ÔkLÓ ÈÓ Ïk ˙È Ôe¯hÈÂ¿ƒ¿»»»≈«¿«ƒ¿»¿»«¿«
:‡kLÓ ÔÁÏt ˙È ÁÏÙÓÏ Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿«»»¿««¿¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(c)ïøäà éðt ìòåéiça Y¯mB d`x ©§¥©£Ÿ§©¨§¥©
o"Anxd azke .gk ,`i ziW`xA i"Wx©¦§¥¦§¨©¨©§©

md mB EidW FzpEMW,milFcB mipdkM ¤©¨¨¤¨©¥§Ÿ£¦§¦
xAcOA"aE .eiIgA EdFnM EgWnPW¤¦§§¨§©¨§©¦§¨
lrFtA EpdM mdW x`Fan ek ,a "dAx©¨§¨¤¥¦£§©
d`nEh rxi`" ?cviM ,milFcB mipdkM§Ÿ£¦§¦¥©¥©§¨
d`nEh rxi` ,xfrl` WOiW oxd`A§©£Ÿ¦¥¤§¨¨¥©§¨

."xnzi` WOiW xfrl`Ad dxez §¤§¨¨¦¥¦¨¨
(e)Búà eúøLå?úeøMä eäîe Y §¥§Ÿ©©¥

"BzøîLî úà eøîLå"¯`le .f wEqR §¨§¤¦§©§¨§Ÿ
sqFp oipr `Ed "FYxnWn z` ExnWe"W¤§¨§¤¦§©§¦§¨¨
o`M WxRzp `l ixdW ,zExiXd lr©©¥¤£¥Ÿ¦§¨¥¨
ExnWe"W xnFl gxkdaE ,zExiXd Edn©©¥§¤§¥©¤§¨§

.zExiXd Edf "FYxnWn z ¤̀¦§©§¤©¥

àlL åéìò Lc÷nä úøéîML éôì§¦¤§¦©©¦§¨¨¨¤Ÿ
øîàpL Bîk ,øæ áø÷é¯,gi xAcOA ¦§©¨§¤¤¡©©¦§¨

.`
äzà"¯.oxd` ©¨©£Ÿ

éðáeéáà úéáe Eúà eàNz Czà E ¨¤¥¨¦¦¨¦§¤
ïéòiñî eìlä íiåìäå ,"Lc÷nä ïBò£©¦§¨§©§¦¦©¨§©§¦

íúBà¯"LipaE dY`") mipdMd z`(. ¨¤©Ÿ£¦©¨¨¤
dpEMde ,"FzF`" :qxFB oFW`x qEtcA¦§¦¥§©©¨¨

EzxWe" WExiRd Edfe .oxd`lFzF`," §©£Ÿ§¤©¥§¥§
ixd ,FzxinWA Fl mirIqOW iciÎlrW¤©§¥¤§©§¦¦§¦¨£¥
liMUO"de .FzF` mizxWOW `xwp df¤¦§¨¤§¨§¦§©©§¦
FWExiR "FzF` EzxWe"W ,azM "cecl§¨¦¨©¤§¥§¥

.FOr EzxWIW¤§¨§¦
úeøMä àéä Bæ¯i"Wx mB d`x ¦©¥§¥©©¦

± [Lilr] EeNie" :a wEqR mW xAcOA©¦§¨¨¨§¦¨¨¤
mixGd z` mB xidfdl mkil` ExAgzie§¦§©§£¥¤§©§¦©¤©¨¦
zxinWA ± LEzxWie" ."mdil` axwNn¦¦§©£¥¤¦¨§¦§¦©

."mixrXdf dxez ©§¨¦
(f)BzøîLî úà eøîLåéepî ìk Y §¨§¤¦§©§¨¦

åéìò ìhîe åéìò äpîî íãàäL¤¨¨¨§ª¤¨¨ª¨¨¨
ìëa "úøîLî" éeø÷ ,BúBNòì©£¨¦§¤¤§¨

ìáe àø÷näøeîàL Bîk ,äðLî ïBL ©¦§¨¦§¦§¨§¤¨
Løúå ïúâáa¯.a ,bi dNibn §¦§¨¨¤¤§¦¨

"äåL EzøîLîe ézøîLî ïéà àìäå"©£Ÿ¥¦§©§¦¦§©§§¨¨
.äiåìe äpäk úBøîLîa ïëå¯dY` §¥§¦§§§ª¨§¦¨©¨

lr dPEnn ip`e ,zg` dcFar lr dPEnn§¤©£¨©©©£¦§¤©
zxg` dcFar)my i"yx(.g dxez £¨©¤¤

(g)ìàøNé éða úøîLî úàåY §¤¦§¤¤§¥¦§¨¥

xacna zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'a iriax meil inei xeriy

(è)íðeúð íðeúð åéðáìe ïøäàì íiåìä-úà äzúðå§¨«©¨Æ¤©«§¦¦½§©«£−Ÿ§¨¨®§¦̧§¦¬
:ìàøNé éða úàî Bì änä¥̧¨Æ½¥¥−§¥¬¦§¨¥«

i"yx£BÏ ‰n‰ ÌÈe˙∑ לעזרה.Ï‡¯NÈ Èa ˙‡Ó∑נבּדלּו העדה ּכל מּׁשאר ּכלֹומר, יׂשראל. ּבני מּתֹו ּכמֹו ¿ƒ≈»ְְֶָ≈≈¿≈ƒ¿»≈ְְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָ
ׁשּנאמר לֹו, נתנם והּוא הּמקֹום ּבגזרת ח)לכ וגֹו'"(שם נתנים אתֿהלוּים "ואּתנה :. ְְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻ

(é)íúpäk-úà eøîLå ã÷ôz åéða-úàå ïøäà-úàå§¤©«£³Ÿ§¤¨¨Æ¦§½Ÿ§¨«§−¤§ª¨¨®
ô :úîeé áøwä øfäå§©¨¬©¨¥−¨«

i"yx£„˜Ùz ÂÈaŒ˙‡Â Ô¯‰‡Œ˙‡Â∑ מנין לׁשֹון ואינֹו ּפקידּות, Ì˙p‰k.לׁשֹון ˙‡ e¯ÓLÂ∑ ּדמים קּבלת ¿∆«¬…¿∆»»ƒ¿…ְְְְְִִֵָ¿»¿∆¿À»»ִַַָָ
לּכהנים  הּמסּורֹות ועבֹודֹות והקטרה, .ּוזריקה ְְְְֲֲִִַַַַָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - ezligza gi jxk y"ewl t"r)

mipdMd zFcFar lMn mixf zlilW§¦©¨¦¦¨££Ÿ©¦

ייייּוּוּוּומתמתמתמת:::: ההההּקּקּקּקרברברברב והוהוהוהּזּזּזּזרררר אתאתאתאת־־־־ּכּכּכּכההההּנּנּנּנתםתםתםתם ווווׁשׁשׁשׁשמרמרמרמרּוּוּוּו ּתּתּתּתפקדפקדפקדפקד ואתואתואתואת־־־־ּבּבּבּבניוניוניוניו ְְְְֲֲֲֲֶֶֶֶַַַַֹֹֽֽֽֽואתואתואתואת־־־־אהרןאהרןאהרןאהרן ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֻֻֻֻֽֽֽֽֽֽֽֽ
ללללּכּכּכּכהניםהניםהניםהנים המסהמסהמסהמסּוּוּוּוררררֹוֹוֹוֹותתתת ועבועבועבועבֹוֹוֹוֹודדדדֹוֹוֹוֹותתתת והקטרהוהקטרהוהקטרהוהקטרה ּוּוּוּוזריקהזריקהזריקהזריקה ּדּדּדּדּמּמּמּמיםיםיםים קקקקּבּבּבּבלתלתלתלת –––– ּכּכּכּכההההּוּוּוּונתםנתםנתםנתם אתאתאתאת ובפרש"י)ווווׁשׁשׁשׁשמרמרמרמרּוּוּוּו י. (ג, ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ ֲֲֲֲִִִִֹֹ

להבין: ְְִִָָוצרי
הּלוּיים. ּבעבֹודת העֹוסקים הּפסּוקים ּבין ּכהּונתם, את לׁשמר הּכהנים את הּמזהיר זה ּפסּוק נכּתב מּדּוע ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹא)

זריקה  ּדּמים, קּבלת אּלּו: עבֹודֹות ג' ּדוקא לׁשמר, הּכהנים צריכים עליהם לעבֹודֹות ּכדגמא רׁש"י ׁשּבחר מה ּתמּוּה ּכן ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻב)
ְְַָָוהקטרה.

יׂשראל  ּבני ׁשעׂשאּום ראינּו מצאנּו לּכהנים, המסּורֹות העבֹודֹות מּכל עבֹודֹות ּבׁשלׁש ׁשרק נמצא, לכׁשּנתּבֹונן ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹוהּבאּור:
ּבמצרים הּפסח קרּבן הקרבת ּבזמן והּוא והקטרה, ּוזריקה ּדּמים קּבלת רׁש"י: ׁשּזכר העבֹודֹות ׁשלׁש והם יב,ּבעצמם, (בא ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

ׁשהרי ז־ט) יׂשראל, ּבני ׁשל ּבׁשליחּותם הּלוּיים ע"י אף להעׂשֹות יּוכלּו אּלּו עבֹודֹות לדֹורֹות ׁשּגם לֹומר, מקֹום הי' ּכן ועל .ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ
עבֹודתם קרּויה ׁשּלכן יׂשראל, ּבני ּכלל ׁשליחּות ּבתֹור היא לוי ּבני עבֹודת ו)ּכללּות ג, יׂשראל"(פרשתנו ּבני (ראה "מׁשמרת ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָ

(9 עמ' חי"ג .לקו"ש
עב  לׁשמר לּכהנים מיחדת אזהרה הּתֹורה ּכתבה זֹו, סברא לׁשלל עבֹודת ּובכדי אֹודֹות עֹוסקּה ּבעת לזר, לּתנּה ולא ֹודתם ְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֻ

הּקרב  ו"הּזר ּבלבד, הּכהנים עבֹודת הם ּכעת הרי ליׂשראל, ׁשּיכת העבֹודה היתה מצרים ׁשּבפסח ּדאף להֹורֹות, ְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹהּלוּים.
ּבעבֹודתּה. ּכׁשרים יהיּו הּלוּיים ׁשאף לסברא מקֹום יֹותר יׁש ּבהם אּלּו, עבֹודֹות ג' ּדוקא רׁש"י הדּגיׁש ולכן ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָיּומת".

ÔÈ¯ÈÒÓט  È‰B·ÏÂ Ô¯‰‡Ï È‡ÂÏ ˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»≈»≈¿«¬…¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ
:Ï‡¯NÈ Èa ÔÓ dÏ Ôep‡ ÔÈ·È‰È¿ƒƒƒ≈ƒ¿≈ƒ¿»≈

È˙י  Ôe¯hÈÂ ÈpÓz È‰Ba ˙ÈÂ Ô¯‰‡ ˙ÈÂ¿»«¬…¿»¿ƒ¿«≈¿ƒ¿»
:ÏË˜˙È ·¯˜Èc ÈBlÁÂ ÔB‰˙p‰k¿À«¿¿ƒ«¿ƒ¿«ƒ¿¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

Lc÷nä éëøöì ïé÷e÷æ eéä ïlkL¯ ¤ª¨¨§¦§¨§¥©¦§¨
dxinXd oiprl iM ,xiWlE `Vnl Epid©§§©¨§¦¦§¦§©©§¦¨
z` ExnWe" :eiptNW wEqRA xn`p xaM§¨¤¡©©¨¤§¨¨§¨§¤

"'ebe FYxnWn)iaxd(. ¦§©§
íäézçz íéàa íiåìäL àlà¤¨¤©§¦¦¨¦©§¥¤

íúeçéìLa¯dxF`kl df wEqRW oeiM ¦§¦¨¥¨¤¨¤¦§¨
wEqRA xn`p xaM ixdW ,`Ed xYEin§¨¤£¥§¨¤¡©©¨
,"dcrd lM zxnWn z`e" :eiptNW¤§¨¨§¤¦§¤¤¨¨¥¨
dxinWl dcrd lM lr iEPin FWExiRW¤¥¦©¨¨¥¨¦§¦¨
mIeldW FWxtn okl ,WCwOl dqipMn¦§¦¨©¦§¨¨¥§¨§¤©§¦¦
ipA lr lHEOd iEPiOd z` mB mirSan§©§¦©¤©¦©¨©§¥

l`xUi)iaxd(wEqR oOwl i"Wx d`xE . ¦§¨¥§¥©¦§©¨¨
.ai

úBøNònä íäî íéç÷Bì Cëéôì§¦¨§¦¥¤©©©§
íëì àeä øëN ék" øîàpL ,ïøëNa¦§¨¨¤¤¡©¦¨¨¨¤

."íëúãáò óìç¯,gi xAcOA ¥¤£Ÿ©§¤©¦§¨

.`lh dxez

(h)Bì änä íðeúðäøæòì Y¯ §¦¥¨§¤§¨
icM wx oxd`l mipEzp mIeld xnFlM§©©§¦¦§¦§©£Ÿ©§¥
WExitM dxinXA rIql) Fl ExfrIW¤©©§§©¥©©§¦¨§¥

e wEqtA i"Wx(Fl mipEzp mdW `le , ©¦§¨§Ÿ¤¥§¦
xW` lkl FzEWxA EidIW ,ixnbl§©§¦¤¦§¦§§¨£¤

.uFRgi©§
ìàøNé éða úàîéða CBzî" Bîk Y ¥¥§¥¦§¨¥§¦§¥

"ìàøNé¯:hi ,g oOwl aEzMd oFWlM ¦§¨¥¦§©¨§©¨
KFYn eipalE oxd`l mIeld z` dpY`e"¨¤§¨¤©§¦¦§©£Ÿ§¨¨¦

"l`xUi ipA)m"`x(. §¥¦§¨¥
eìcáð äãòä ìk øàMî øîBìk§©¦§¨¨¨¥¨¦§§
íðúð àeäå ,íB÷nä úøæâa Cëì§¨¦§¥©©¨§§¨¨

Bì¯z` Epzp l`xUi ipAW `le§Ÿ¤§¥¦§¨¥¨§¤
miUFr mIeldW s`e .oxd`l mIeld©§¦¦§©£Ÿ§©¤©§¦¦¦
,l`xUi ipA lW mzEgilW z` mB©¤§¦¨¤§¥¦§¨¥

ipAW xnF` df oi` ,lirl xMfPM©¦§¨§¥¥¤¥¤§¥
l`xUiEpzp`N` ,oxd`l mIeld z` ¦§¨¥¨§¤©§¦¦§©£Ÿ¤¨

mliCadW `Ed `EdÎKExAÎWFcTd©¨¨¤¦§¦¨
.Fl mpzpE§¨¨

íéðúð íiåìä úà äðzàå" øîàpL¤¤¡©¨¤§¨¤©§¦¦§ª¦
."'Bâå¯.hi ,g oOwli dxez §§©¨

(i)ã÷ôz åéða úàå ïøäà úàåY §¤©£Ÿ§¤¨¨¦§Ÿ
ìúeãé÷t ïBL¯iEPin. §§¦¦

ì Bðéàåïéðî ïBL¯`l oipn oFWl iM §¥§¦§¨¦§¦§¨Ÿ
wEqRd oFWl KWnd mr o`M xAgzn¦§©¥¨¦¤§¥§©¨

."mzPdM z` ExnWe"§¨§¤§ª¨¨
íúpäk úà eøîLåíéîc úìa÷ Y §¨§¤§ª¨¨©¨©¨¦

úBøeñnä úBãBáòå äøè÷äå ä÷éøæe§¦¨§©§¨¨©£©§
.íéðäkì¯,xfA dxWM dhigW la` ©Ÿ£¦£¨§¦¨§¥¨§¨

d`x.d ,` `xwIe i"Wx`i dxez §¥©¦©¦§¨



מה xacna zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'a iriax meil inei xeriy
(â)íéçLnä íéðäkä ïøäà éða úBîL älà¥À¤§Æ§¥´©«£½Ÿ©«Ÿ£¦−©§ª¦®

:ïäëì íãé àlî-øLà£¤¦¥¬¨−̈§©¥«
(ã)Là íáø÷äa ýåýé éðôì àeäéáàå áãð úîiå©¨´¨¨¨´©«£¦´¦§¥´§Ÿ̈¿§©§¦¨Á¥̧

íäì eéä-àì íéðáe éðéñ øaãîa ýåýé éðôì äøæ̈¹̈¦§¥³§Ÿ̈Æ§¦§©´¦©½¨¦−«Ÿ¨´¨¤®
ô :íäéáà ïøäà éðt-ìò øîúéàå øæòìà ïäëéå©§©¥³¤§¨¨Æ§¦´¨½̈©§¥−©«£¬Ÿ£¦¤«

i"yx£Ô¯‰‡ ÈtŒÏÚ∑ ּבחּייו. «¿≈«¬…ְַָ

(ä):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(å)ïøäà éðôì Búà zãîòäå éåì ähî-úà áø÷ä©§¥Æ¤©¥´¥¦½§©«£©§¨´Ÿ½¦§¥−©«£´Ÿ
:Búà eúøLå ïäkä©Ÿ¥®§¥«§−Ÿ«

i"yx£B˙‡ e˙¯LÂ∑ּכמֹו זר, יקרב ׁשּלא עליו הּמקּדׁש ׁשּׁשמירת לפי אתֿמׁשמרּתֹו. וׁשמרּו הּׁשרּות? ּומהּו ¿≈¿…ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
יח)ׁשּנאמר א (במדבר ּתׂשאּו אּת ּוביתֿאבי ּובני "אּתה זֹו: אֹותם, מסּיעין הּללּו והלוּים הּמקּדׁש", תֿעֹון ְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

הּׁשרּות  .היא ִֵַ

(æ)äãòä-ìk úøîLî-úàå BzøîLî-úà eøîLå§¨«§´¤¦§©§À§¤¦§¤̧¤Æ¨¨´¥½̈
:ïkLnä úãáò-úà ãáòì ãòBî ìäà éðôì¦§¥−´Ÿ¤¥®©«£−Ÿ¤£Ÿ©¬©¦§¨«

i"yx£Bz¯ÓLÓŒ˙‡ e¯ÓLÂ∑ הּמקרא ּבכל "מׁשמרת" קרּוי לעׂשֹותֹו, עליו ּומּטל עליו ממּנה ׁשהאדם מּנּוי ּכל ¿»¿∆ƒ¿«¿ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָֻֻ
ותרׁש ּבבגתן ׁשאמרּו ּכמֹו מׁשנה, ב')ּובלׁשֹון י"ג מׁשמרֹות (מגילה וכן ׁשוה, ּומׁשמרּת מׁשמרּתי אין והלא : ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ

ּולוּיה  .ּכהּנה ְְִָָֻ

(ç)úøîLî-úàå ãòBî ìäà éìk-ìk-úà eøîLå§¨«§À¤¨§¥Æ´Ÿ¤¥½§¤¦§¤−¤
:ïkLnä úãáò-úà ãáòì ìàøNé éða§¥´¦§¨¥®©«£−Ÿ¤£Ÿ©¬©¦§¨«

i"yx£Ï‡¯NÈ Èa ˙¯ÓLÓŒ˙‡Â∑,ּבׁשליחּותם ּתחּתיהם ּבאים ׁשהלוּים אּלא הּמקּדׁש, לצרכי זקּוקין היּו ׁשּכּלן ¿∆ƒ¿∆∆¿≈ƒ¿»≈ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻ
ׁשּנאמר ּבׂשכרן, הּמעׂשרֹות מהם לֹוקחים  יח)לפיכ עבדתכם"(שם חלף לכם הּוא ."ּכיֿׂשכר ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

e‡Èa¯˙‡cג  ‡i‰k Ô¯‰‡ Èa ˙‰ÓL ÔÈl‡ƒ≈¿»«¿≈«¬…»¬«»¿ƒ¿«ƒ
:‡LnLÏ ÔB‰a¯˜ ·¯˜˙‡ Ècƒƒ¿»«À¿«¿¿«»»

ÔB‰È·B¯˜aד  ÈÈ Ì„˜ ‡e‰È·‡Â ·„ ˙ÈÓeƒ»»«¬ƒ√»¿»¿»≈
ÈÈÒ„ ‡¯a„Óa ÈÈ Ì„˜ ‡˙È¯Îe ‡˙M‡∆»»¿≈»√»¿»¿«¿¿»¿ƒ«
¯Ó˙È‡Â ¯ÊÚÏ‡ LnLÂ ÔB‰Ï BÂ‰ ‡Ï ÔÈ·e¿ƒ»¬¿¿«≈∆¿»»¿ƒ»»

:ÔB‰e·‡ Ô¯‰‡ Èt‡ ÏÚ««≈«¬…¬

ÓÈÓÏ¯:ה  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

˜„Ìו  d˙È ÌÈ˜˙e ÈÂÏ„ ‡Ë·L ˙È ·¯»̃≈»ƒ¿»¿≈ƒ¿ƒ»≈√»
:d˙È ÔeLnLÈÂ ‡‰k Ô¯‰‡«¬…«¬»ƒ«¿»≈

zLk‡ז  Ïk ˙¯hÓ ˙ÈÂ dz¯hÓ ˙È Ôe¯hÈÂ¿ƒ¿»««¿≈¿»«¿«»¿ƒ¿»
ÔÁÏt ˙È ÁÏÙÓÏ ‡ÓÊ ÔkLÓ Ì„√̃»«¿«ƒ¿»¿ƒ¿«»»¿«

:‡kLÓ«¿¿»

hÓ¯˙ח  ˙ÈÂ ‡ÓÊ ÔkLÓ ÈÓ Ïk ˙È Ôe¯hÈÂ¿ƒ¿»»»≈«¿«ƒ¿»¿»«¿«
:‡kLÓ ÔÁÏt ˙È ÁÏÙÓÏ Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿«»»¿««¿¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(c)ïøäà éðt ìòåéiça Y¯mB d`x ©§¥©£Ÿ§©¨§¥©
o"Anxd azke .gk ,`i ziW`xA i"Wx©¦§¥¦§¨©¨©§©

md mB EidW FzpEMW,milFcB mipdkM ¤©¨¨¤¨©¥§Ÿ£¦§¦
xAcOA"aE .eiIgA EdFnM EgWnPW¤¦§§¨§©¨§©¦§¨
lrFtA EpdM mdW x`Fan ek ,a "dAx©¨§¨¤¥¦£§©
d`nEh rxi`" ?cviM ,milFcB mipdkM§Ÿ£¦§¦¥©¥©§¨
d`nEh rxi` ,xfrl` WOiW oxd`A§©£Ÿ¦¥¤§¨¨¥©§¨

."xnzi` WOiW xfrl`Ad dxez §¤§¨¨¦¥¦¨¨
(e)Búà eúøLå?úeøMä eäîe Y §¥§Ÿ©©¥

"BzøîLî úà eøîLå"¯`le .f wEqR §¨§¤¦§©§¨§Ÿ
sqFp oipr `Ed "FYxnWn z` ExnWe"W¤§¨§¤¦§©§¦§¨¨
o`M WxRzp `l ixdW ,zExiXd lr©©¥¤£¥Ÿ¦§¨¥¨
ExnWe"W xnFl gxkdaE ,zExiXd Edn©©¥§¤§¥©¤§¨§

.zExiXd Edf "FYxnWn z ¤̀¦§©§¤©¥

àlL åéìò Lc÷nä úøéîML éôì§¦¤§¦©©¦§¨¨¨¤Ÿ
øîàpL Bîk ,øæ áø÷é¯,gi xAcOA ¦§©¨§¤¤¡©©¦§¨

.`
äzà"¯.oxd` ©¨©£Ÿ

éðáeéáà úéáe Eúà eàNz Czà E ¨¤¥¨¦¦¨¦§¤
ïéòiñî eìlä íiåìäå ,"Lc÷nä ïBò£©¦§¨§©§¦¦©¨§©§¦

íúBà¯"LipaE dY`") mipdMd z`(. ¨¤©Ÿ£¦©¨¨¤
dpEMde ,"FzF`" :qxFB oFW`x qEtcA¦§¦¥§©©¨¨

EzxWe" WExiRd Edfe .oxd`lFzF`," §©£Ÿ§¤©¥§¥§
ixd ,FzxinWA Fl mirIqOW iciÎlrW¤©§¥¤§©§¦¦§¦¨£¥
liMUO"de .FzF` mizxWOW `xwp df¤¦§¨¤§¨§¦§©©§¦
FWExiR "FzF` EzxWe"W ,azM "cecl§¨¦¨©¤§¥§¥

.FOr EzxWIW¤§¨§¦
úeøMä àéä Bæ¯i"Wx mB d`x ¦©¥§¥©©¦

± [Lilr] EeNie" :a wEqR mW xAcOA©¦§¨¨¨§¦¨¨¤
mixGd z` mB xidfdl mkil` ExAgzie§¦§©§£¥¤§©§¦©¤©¨¦
zxinWA ± LEzxWie" ."mdil` axwNn¦¦§©£¥¤¦¨§¦§¦©

."mixrXdf dxez ©§¨¦
(f)BzøîLî úà eøîLåéepî ìk Y §¨§¤¦§©§¨¦

åéìò ìhîe åéìò äpîî íãàäL¤¨¨¨§ª¤¨¨ª¨¨¨
ìëa "úøîLî" éeø÷ ,BúBNòì©£¨¦§¤¤§¨

ìáe àø÷näøeîàL Bîk ,äðLî ïBL ©¦§¨¦§¦§¨§¤¨
Løúå ïúâáa¯.a ,bi dNibn §¦§¨¨¤¤§¦¨

"äåL EzøîLîe ézøîLî ïéà àìäå"©£Ÿ¥¦§©§¦¦§©§§¨¨
.äiåìe äpäk úBøîLîa ïëå¯dY` §¥§¦§§§ª¨§¦¨©¨

lr dPEnn ip`e ,zg` dcFar lr dPEnn§¤©£¨©©©£¦§¤©
zxg` dcFar)my i"yx(.g dxez £¨©¤¤

(g)ìàøNé éða úøîLî úàåY §¤¦§¤¤§¥¦§¨¥

xacna zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'a iriax meil inei xeriy

(è)íðeúð íðeúð åéðáìe ïøäàì íiåìä-úà äzúðå§¨«©¨Æ¤©«§¦¦½§©«£−Ÿ§¨¨®§¦̧§¦¬
:ìàøNé éða úàî Bì änä¥̧¨Æ½¥¥−§¥¬¦§¨¥«

i"yx£BÏ ‰n‰ ÌÈe˙∑ לעזרה.Ï‡¯NÈ Èa ˙‡Ó∑נבּדלּו העדה ּכל מּׁשאר ּכלֹומר, יׂשראל. ּבני מּתֹו ּכמֹו ¿ƒ≈»ְְֶָ≈≈¿≈ƒ¿»≈ְְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָ
ׁשּנאמר לֹו, נתנם והּוא הּמקֹום ּבגזרת ח)לכ וגֹו'"(שם נתנים אתֿהלוּים "ואּתנה :. ְְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻ

(é)íúpäk-úà eøîLå ã÷ôz åéða-úàå ïøäà-úàå§¤©«£³Ÿ§¤¨¨Æ¦§½Ÿ§¨«§−¤§ª¨¨®
ô :úîeé áøwä øfäå§©¨¬©¨¥−¨«

i"yx£„˜Ùz ÂÈaŒ˙‡Â Ô¯‰‡Œ˙‡Â∑ מנין לׁשֹון ואינֹו ּפקידּות, Ì˙p‰k.לׁשֹון ˙‡ e¯ÓLÂ∑ ּדמים קּבלת ¿∆«¬…¿∆»»ƒ¿…ְְְְְִִֵָ¿»¿∆¿À»»ִַַָָ
לּכהנים  הּמסּורֹות ועבֹודֹות והקטרה, .ּוזריקה ְְְְֲֲִִַַַַָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - ezligza gi jxk y"ewl t"r)

mipdMd zFcFar lMn mixf zlilW§¦©¨¦¦¨££Ÿ©¦

ייייּוּוּוּומתמתמתמת:::: ההההּקּקּקּקרברברברב והוהוהוהּזּזּזּזרררר אתאתאתאת־־־־ּכּכּכּכההההּנּנּנּנתםתםתםתם ווווׁשׁשׁשׁשמרמרמרמרּוּוּוּו ּתּתּתּתפקדפקדפקדפקד ואתואתואתואת־־־־ּבּבּבּבניוניוניוניו ְְְְֲֲֲֲֶֶֶֶַַַַֹֹֽֽֽֽואתואתואתואת־־־־אהרןאהרןאהרןאהרן ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֻֻֻֻֽֽֽֽֽֽֽֽ
ללללּכּכּכּכהניםהניםהניםהנים המסהמסהמסהמסּוּוּוּוררררֹוֹוֹוֹותתתת ועבועבועבועבֹוֹוֹוֹודדדדֹוֹוֹוֹותתתת והקטרהוהקטרהוהקטרהוהקטרה ּוּוּוּוזריקהזריקהזריקהזריקה ּדּדּדּדּמּמּמּמיםיםיםים קקקקּבּבּבּבלתלתלתלת –––– ּכּכּכּכההההּוּוּוּונתםנתםנתםנתם אתאתאתאת ובפרש"י)ווווׁשׁשׁשׁשמרמרמרמרּוּוּוּו י. (ג, ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ ֲֲֲֲִִִִֹֹ

להבין: ְְִִָָוצרי
הּלוּיים. ּבעבֹודת העֹוסקים הּפסּוקים ּבין ּכהּונתם, את לׁשמר הּכהנים את הּמזהיר זה ּפסּוק נכּתב מּדּוע ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹא)

זריקה  ּדּמים, קּבלת אּלּו: עבֹודֹות ג' ּדוקא לׁשמר, הּכהנים צריכים עליהם לעבֹודֹות ּכדגמא רׁש"י ׁשּבחר מה ּתמּוּה ּכן ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻב)
ְְַָָוהקטרה.

יׂשראל  ּבני ׁשעׂשאּום ראינּו מצאנּו לּכהנים, המסּורֹות העבֹודֹות מּכל עבֹודֹות ּבׁשלׁש ׁשרק נמצא, לכׁשּנתּבֹונן ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹוהּבאּור:
ּבמצרים הּפסח קרּבן הקרבת ּבזמן והּוא והקטרה, ּוזריקה ּדּמים קּבלת רׁש"י: ׁשּזכר העבֹודֹות ׁשלׁש והם יב,ּבעצמם, (בא ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

ׁשהרי ז־ט) יׂשראל, ּבני ׁשל ּבׁשליחּותם הּלוּיים ע"י אף להעׂשֹות יּוכלּו אּלּו עבֹודֹות לדֹורֹות ׁשּגם לֹומר, מקֹום הי' ּכן ועל .ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ
עבֹודתם קרּויה ׁשּלכן יׂשראל, ּבני ּכלל ׁשליחּות ּבתֹור היא לוי ּבני עבֹודת ו)ּכללּות ג, יׂשראל"(פרשתנו ּבני (ראה "מׁשמרת ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָ

(9 עמ' חי"ג .לקו"ש
עב  לׁשמר לּכהנים מיחדת אזהרה הּתֹורה ּכתבה זֹו, סברא לׁשלל עבֹודת ּובכדי אֹודֹות עֹוסקּה ּבעת לזר, לּתנּה ולא ֹודתם ְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֻ

הּקרב  ו"הּזר ּבלבד, הּכהנים עבֹודת הם ּכעת הרי ליׂשראל, ׁשּיכת העבֹודה היתה מצרים ׁשּבפסח ּדאף להֹורֹות, ְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹהּלוּים.
ּבעבֹודתּה. ּכׁשרים יהיּו הּלוּיים ׁשאף לסברא מקֹום יֹותר יׁש ּבהם אּלּו, עבֹודֹות ג' ּדוקא רׁש"י הדּגיׁש ולכן ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָיּומת".

ÔÈ¯ÈÒÓט  È‰B·ÏÂ Ô¯‰‡Ï È‡ÂÏ ˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»≈»≈¿«¬…¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ
:Ï‡¯NÈ Èa ÔÓ dÏ Ôep‡ ÔÈ·È‰È¿ƒƒƒ≈ƒ¿≈ƒ¿»≈

È˙י  Ôe¯hÈÂ ÈpÓz È‰Ba ˙ÈÂ Ô¯‰‡ ˙ÈÂ¿»«¬…¿»¿ƒ¿«≈¿ƒ¿»
:ÏË˜˙È ·¯˜Èc ÈBlÁÂ ÔB‰˙p‰k¿À«¿¿ƒ«¿ƒ¿«ƒ¿¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

Lc÷nä éëøöì ïé÷e÷æ eéä ïlkL¯ ¤ª¨¨§¦§¨§¥©¦§¨
dxinXd oiprl iM ,xiWlE `Vnl Epid©§§©¨§¦¦§¦§©©§¦¨
z` ExnWe" :eiptNW wEqRA xn`p xaM§¨¤¡©©¨¤§¨¨§¨§¤

"'ebe FYxnWn)iaxd(. ¦§©§
íäézçz íéàa íiåìäL àlà¤¨¤©§¦¦¨¦©§¥¤

íúeçéìLa¯dxF`kl df wEqRW oeiM ¦§¦¨¥¨¤¨¤¦§¨
wEqRA xn`p xaM ixdW ,`Ed xYEin§¨¤£¥§¨¤¡©©¨
,"dcrd lM zxnWn z`e" :eiptNW¤§¨¨§¤¦§¤¤¨¨¥¨
dxinWl dcrd lM lr iEPin FWExiRW¤¥¦©¨¨¥¨¦§¦¨
mIeldW FWxtn okl ,WCwOl dqipMn¦§¦¨©¦§¨¨¥§¨§¤©§¦¦
ipA lr lHEOd iEPiOd z` mB mirSan§©§¦©¤©¦©¨©§¥

l`xUi)iaxd(wEqR oOwl i"Wx d`xE . ¦§¨¥§¥©¦§©¨¨
.ai

úBøNònä íäî íéç÷Bì Cëéôì§¦¨§¦¥¤©©©§
íëì àeä øëN ék" øîàpL ,ïøëNa¦§¨¨¤¤¡©¦¨¨¨¤

."íëúãáò óìç¯,gi xAcOA ¥¤£Ÿ©§¤©¦§¨

.`lh dxez

(h)Bì änä íðeúðäøæòì Y¯ §¦¥¨§¤§¨
icM wx oxd`l mipEzp mIeld xnFlM§©©§¦¦§¦§©£Ÿ©§¥
WExitM dxinXA rIql) Fl ExfrIW¤©©§§©¥©©§¦¨§¥

e wEqtA i"Wx(Fl mipEzp mdW `le , ©¦§¨§Ÿ¤¥§¦
xW` lkl FzEWxA EidIW ,ixnbl§©§¦¤¦§¦§§¨£¤

.uFRgi©§
ìàøNé éða úàîéða CBzî" Bîk Y ¥¥§¥¦§¨¥§¦§¥

"ìàøNé¯:hi ,g oOwl aEzMd oFWlM ¦§¨¥¦§©¨§©¨
KFYn eipalE oxd`l mIeld z` dpY`e"¨¤§¨¤©§¦¦§©£Ÿ§¨¨¦

"l`xUi ipA)m"`x(. §¥¦§¨¥
eìcáð äãòä ìk øàMî øîBìk§©¦§¨¨¨¥¨¦§§
íðúð àeäå ,íB÷nä úøæâa Cëì§¨¦§¥©©¨§§¨¨

Bì¯z` Epzp l`xUi ipAW `le§Ÿ¤§¥¦§¨¥¨§¤
miUFr mIeldW s`e .oxd`l mIeld©§¦¦§©£Ÿ§©¤©§¦¦¦
,l`xUi ipA lW mzEgilW z` mB©¤§¦¨¤§¥¦§¨¥

ipAW xnF` df oi` ,lirl xMfPM©¦§¨§¥¥¤¥¤§¥
l`xUiEpzp`N` ,oxd`l mIeld z` ¦§¨¥¨§¤©§¦¦§©£Ÿ¤¨

mliCadW `Ed `EdÎKExAÎWFcTd©¨¨¤¦§¦¨
.Fl mpzpE§¨¨

íéðúð íiåìä úà äðzàå" øîàpL¤¤¡©¨¤§¨¤©§¦¦§ª¦
."'Bâå¯.hi ,g oOwli dxez §§©¨

(i)ã÷ôz åéða úàå ïøäà úàåY §¤©£Ÿ§¤¨¨¦§Ÿ
ìúeãé÷t ïBL¯iEPin. §§¦¦

ì Bðéàåïéðî ïBL¯`l oipn oFWl iM §¥§¦§¨¦§¦§¨Ÿ
wEqRd oFWl KWnd mr o`M xAgzn¦§©¥¨¦¤§¥§©¨

."mzPdM z` ExnWe"§¨§¤§ª¨¨
íúpäk úà eøîLåíéîc úìa÷ Y §¨§¤§ª¨¨©¨©¨¦

úBøeñnä úBãBáòå äøè÷äå ä÷éøæe§¦¨§©§¨¨©£©§
.íéðäkì¯,xfA dxWM dhigW la` ©Ÿ£¦£¨§¦¨§¥¨§¨

d`x.d ,` `xwIe i"Wx`i dxez §¥©¦©¦§¨
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(àé):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(áé)ìàøNé éða CBzî íiåìä-úà ézç÷ì äpä éðàå©«£¦º¦¥¯¨©´§¦¤©«§¦¦À¦Æ§¥´¦§¨¥½
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i"yx£ÈzÁ˜Ï ‰p‰ È‡Â∑?ּבהן זכיתי מהיכן Ï‡¯NÈ.ואני Èa CBzÓ∑ לּׁשרּות אֹותן ׂשֹוכרין יׂשראל ׁשּיהיּו «¬ƒƒ≈»«¿ƒֲִִִֵֵֶַָָָƒ¿≈ƒ¿»≈ְְְִִִֵֵֶַָָ

ּבעגל  ּוכׁשחטאּו ּבּבכֹורֹות, העבֹודה ׁשהיתה לפי ּתמּורתם. ּולקחּתים ּבהם זכיתי הּבכֹורֹות עלֿידי ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָׁשּלי,
ּתחּתיהם  נבחרּו אלילים עבֹודת עבדּו ׁשּלא והלוּים .נפסלּו, ְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָֹ

(âé)õøàa øBëa-ìë éúkä íBéa øBëa-ìk éì ék¦´¦»¨§¼§Á©Ÿ¦̧¨§¹§¤´¤
íãàî ìàøNéa øBëa-ìë éì ézLc÷ä íéøöî¦§©À¦¦§©¸§¦¦³¨§Æ§¦§¨¥½¥«¨−̈

ô :ýåýé éðà eéäé éì äîäa-ãò©§¥¨®¦¬¦«§−£¦¬§Ÿ̈«
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(åè)íúçtLîì íúáà úéáì éåì éða-úà ã÷t§ŸÆ¤§¥´¥¦½§¥¬£Ÿ−̈§¦§§Ÿ¨®
:íã÷ôz äìòîå Lãç-ïaî øëæ-ìk̈¨¨²¦¤¬Ÿ¤¨©−§¨¦§§¥«

i"yx£‰ÏÚÓÂ L„ÁŒÔaÓ∑הּקדׁש מׁשמרת ׁשֹומר ליּקרא נמנה הּוא נפלים, מּכלל יהּודה מּׁשּיצא רּבי אמר . ƒ∆…∆»«¿»ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ
ׁשּנאמר הּבטן, מן נמנה להיֹות הּׁשבט אֹותֹו הּוא למּוד ׁשלֹום: כו)ּברּבי ּבמצרים"(שם ללוי אתּה ילדה "אׁשר : ְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
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xacna zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'b iying meil inei xeriy
אּלא  ּתמצאם לא חׁשּבֹונם מֹונה ׁשּכׁשאּתה נפׁשֹות, ּבׁשבעים ונמנית אֹותּה ילדה מצרים ּבפתח ּכניסתּה ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹעם

הּמנין  את הׁשלימה והיא אחת, חסר .ׁשבעים ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 4 'rd 6 'nr gi jxk y"ewl t"r)

ohAd on cakFi oipn¦§©¤¤¦©¤¤

ּתּתּתּתפקדםפקדםפקדםפקדם:::: ומעלהומעלהומעלהומעלה ממממּבּבּבּבןןןן־־־־חדחדחדחדׁשׁשׁשׁש .... .... לוילוילוילוי אתאתאתאת־־־־ּבּבּבּבניניניני ְְְְֹֹּפּפּפּפקדקדקדקד ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֹֹֹֹ ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
אאאאֹוֹוֹוֹותתתתּהּהּהּה ילדהילדהילדהילדה אאאאׁשׁשׁשׁשרררר ׁשׁשׁשׁשּנּנּנּנאמראמראמראמר ההההּבּבּבּבטןטןטןטן,,,, מןמןמןמן נמנהנמנהנמנהנמנה להילהילהילהיֹוֹוֹוֹותתתת ההההּׁשּׁשּׁשּׁשבטבטבטבט אאאאֹוֹוֹוֹותתתתֹוֹוֹוֹו ההההּוּוּוּואאאא למלמלמלמּוּוּוּודדדד ככככּוּוּוּו',',',', נמנהנמנהנמנהנמנה ההההּוּוּוּואאאא נפליםנפליםנפליםנפלים ממממּכּכּכּכלללללללל ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֱֱֱֱֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָממממּׁשּׁשּׁשּׁשּיּיּיּיצאצאצאצא

נפנפנפנפׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹותתתת ּבּבּבּבׁשׁשׁשׁשבעיםבעיםבעיםבעים ונמניתונמניתונמניתונמנית אאאאֹוֹוֹוֹותתתתּהּהּהּה,,,, ילדהילדהילדהילדה למצריםלמצריםלמצריםלמצרים ּכּכּכּכניסתניסתניסתניסתּהּהּהּה עםעםעםעם ּבּבּבּבמצריםמצריםמצריםמצרים,,,, ובפרש"י)ללויללויללויללוי טו. (ג, ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ּבת ׁשהיתה לפני עֹוד הּבטן" "מן ּכבר ׁשּנמנתה יֹוכבד ׁשנא מאי לעּין, חדׁש"יׁש "מּבן  רק ׁשהיה לוי ּבני מּמנין חדׁש, ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ

נפלים"? מּכלל "יצא ׁשאז ְְְִִִֵֶָָָָָמּפני
ועוד)ּובּמפרׁשים לדוד, משכיל שפ"ח, ׁשֹונים.(גו"א, ּבאֹופּנים ּבארּו ְְְֲִִִֵַַָ

הּצחּות: ע"ד ּבזה ְֶַַָוי"ל
הּלוּיים  מנין משא"כ נפלים, ׁשהם למעּוט חֹוׁשׁשים ּדאין הּבטן", "מן ּכבר יֹוכבד נמנית ולכן רּוּבא", ּבתר "אזלינן ּכלל ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָּבדר

הרב" אחר ּבממֹון הֹולכין ׁש"אין הּוא והּכלל ּבכֹורֹות, לפדיֹון נֹוגע רע"ב)הי' כז, קמא ּכׁשּיצאּו(בבא חדׁש", "מּבן רק נמנּו ולכן , ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ
נפל. מחׁשׁש ְֲֵֵֶַַָּבוּדאּות

ã ycew zegiyn zecewp ã(256 'nr bk zegiy ihewl)

ההההּקּקּקּקדדדדׁשׁשׁשׁש ממממׁשׁשׁשׁשמרתמרתמרתמרת ׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹומרמרמרמר ליליליליּקּקּקּקרארארארא טו)נמנהנמנהנמנהנמנה ג, (רש"י ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ ֶֶֶֶֹֹ
סביב  יחנּו "והלוּים ׁשּכתּוב מה על־ּפי לבאר ויׁש הּקדׁש". מׁשמרת "ׁשֹומר חדׁש, ּבן קטן, לוי נקרא ּכיצד לׁשאל, ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹיׁש
ׁשמירת  מאֹופּני אחד הּוא הלוּים מחנה ׁשהפסק היינּו העדּות", מׁשּכן מׁשמרת את הּלוּים וׁשמרּו זה) ידי (ועל . . ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָלּמׁשּכן
עבֹודתם  לעבד מהּמחנה ּתכּופֹות ׁשּיצאּו מהּגדֹולים, יֹותר ועֹוד הּקטּנים, על־ידי ּגם היא לּמׁשּכן סביב החנּיה והרי ְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹהּמׁשּכן.

וכּדֹומה. ְְִֶַַָּבּמׁשּכן

(æè):äeö øLàk ýåýé ét-ìò äLî íúà ã÷ôiå©¦§¬ŸŸ¨²¤−©¦´§Ÿ̈®©«£¤−ª¨«

i"yx£'‰ ÈtŒÏÚ∑?יֹונקיהן מנין לדעת אהליהם לתֹו נכנס אני היא הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: לפני מׁשה אמר «ƒְְְְְֲֳִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
והּׁשכינה  האהל ּפתח על  ועמד מׁשה הל ׁשּלי, אע ׂשה ואני ׁשּל אּתה עׂשה הּקדֹוׁשּֿבר ּוֿהּוא: לֹו ְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹאמר
"עלּֿפי  נאמר: לכ זה, ּבאהל יׁש ּתינֹוקֹות וכ ּכ ואֹומרת: האהל מן יֹוצאת ּובתֿקֹול לפניו, ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹמקּדמת

.ה'"

Ók‡טז  ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ ‰LÓ ÔB‰˙È ‡Óe¿»»¿…∆«≈¿»«¿»¿»
:„wt˙‡c¿ƒ¿«»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

oAn wx mzF` EpnIW cgEin iEEiv¦§¨¤¦§¨©¦¤
miltp llMn E`vIW icM ,WcgŸ¤§¥¤¥§¦§©§¨¦
ilE`e .cakFiA oMÎoi`XÎdn ,`nlrC§¨§¨©¤¥¥§¤¤§©
,EprinWdl i"Wx dvFx `tEB df¤¨¤©¦§©§¦¥
zFpOdl mikixv iel haW Eid mvrAW¤§¤¤¨¥¤¥¦§¦¦§¦¨
did iEEiSdW `N` ,mzcil mr cIn¦©¦¥¨¨¤¨¤©¦¨¨
E`vIW icM ,Wcg xg`l wx mzFpnl¦§¨©§©©Ÿ¤§¥¤¥§
zxFz"aE .`nlrC "miltp llMn"¦§©§¨¦§¨§¨§©
,xnFl i"Wx zpEMW ,azM "mgpn§©¥¨©¤©¨©©¦©
xaM dYr df clFPW wFpiYW ,df oiprW¤¦§¨¤¤¦¤©¤©¨§¨
`EdW s` ,zi`nvr zE`ivnM dpnp¦§¤¦§¦©§¨¦©¤
cgEin oipr Edf ,FO`A iElY oicr£©¦¨§¦¤¦§¨§¨
,l`xUi x`WA `le `weC iel haWA§¥¤¥¦©§¨§Ÿ¦§¨¦§¨¥

.KkA iel haW `Ed cEnl oMW¤¥¨¥¤¥¦§¨
øîàpL¯.hp ,ek oOwl ¤¤¡©§©¨

"íéøöîa éåìì dúà äãìé øLà"¯ £¤¨§¨Ÿ¨§¥¦§¦§¨¦

mixvnA DzxFd oi`e mixvnA Dzcil¥¨¨§¦§©¦§¥¨¨§¦§©¦
)eh ,en ziy`xa .my onwl i"yx(.

íéøöî çúôa dúñéðk íò¯i"WxA ¦§¦¨¨§¤©¦§©¦§©¦
ozqipkA zFnFgd oiA" :mW ziW`xA§¥¦¨¥©¦§¦¨¨
EqpkPWM" :mW oOwl i"WxaE ."xirl̈¦§©¦§©¨¨§¤¦§§

."dnFgd KFzl§©¨
"dúà äãìé"¯.cakFi z` ¨§¨Ÿ¨¤¤¤

äzàLkL ,Lôð íéòáLa úéðîðå§¦§¥§¦§¦¤¤¤§¤©¨
àlà íàöîú àì íðBaLç äðBî¤¤§¨Ÿ¦§¨¥¤¨

úçà øñç íéòáL¯E`vIWMW itl ¦§¦¨¥©©§¦¤§¤¨§
miXW `N` Eid `l orpM ux`n `Fal̈¥¤¤§©©Ÿ¨¤¨¦¦
d`Ad awri zial WtPd lke ,WWë¥§¨©¤¤§¥©£Ÿ©¨¨
Eid mW E`AXOW ,miraW dnixvn¦§©§¨¦§¦¤¦¤¨¨¨
,eipa ipWE sqFi mW E`vOW ,miraW¦§¦¤¨§¨¥§¥¨¨

zFnFgd oiA cakFi mdl dtqFYpe)i"yx §¦§¨¨¤¤¤¥©
ek ,en ziy`xa(.

ïéðnä úà äîéìLä àéäå¯`Ed oke §¦¦§¦¨¤©¦§¨§¥
cEOiNd xTir la` .mW oOwl i"WxA§©¦§©¨¨£¨¦©©¦

aEzMA xEn`dn `Ed)eh ,en my(oipnA ¥¨¨©¨§¦§©
miWlW" EidW "d`l ipA" lW zFWtp§¨¤§¥¥¨¤¨§¦
`N` `vFn dY` i` ohxtaE" ,"WlWe§¨¦§¨¨¦©¨¥¤¨
dclFPW cakFi Ff `N` ,mipWE miWlW§¦§©¦¤¨¤¤¤§¨

"xirl ozqipkA zFnFgd oiA)i"yx oeyl ¥©¦§¦¨¨¨¦
my(.fh dxez

(fh)'ä ét-ìòéðôì äLî øîà Y ©¦¨©Ÿ¤¦§¥
ñðëð éðà Càéä :àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨¥©£¦¦§¨

íäéìäà CBúì¯iYal :oFW`x qEtcA §¨¢¥¤¦§¦§¨¥
.mdild` KFzlE mNkª¨§¨¢¥¤
íäé÷ðBé ïéðî úòãì¯xnFl Kixv ¨©©¦§©§¥¤¨¦©

`N` ,oM xn` gxFHd llbA `NW¤Ÿ¦§©©©¨©¥¤¨
xaCAW zEripSd xqFg llbA)`"eb(. ¦§©¤©§¦¤©¨¨

äNò :àeä-Ceøa-LBãwä Bì øîà̈©©¨¨£¥
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(àé):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(áé)ìàøNé éða CBzî íiåìä-úà ézç÷ì äpä éðàå©«£¦º¦¥¯¨©´§¦¤©«§¦¦À¦Æ§¥´¦§¨¥½
éì eéäå ìàøNé éðaî íçø øèt øBëa-ìk úçz©¯©¨§²¤¬¤¤−¤¦§¥´¦§¨¥®§¨¬¦−

:íiåìä©«§¦¦«
i"yx£ÈzÁ˜Ï ‰p‰ È‡Â∑?ּבהן זכיתי מהיכן Ï‡¯NÈ.ואני Èa CBzÓ∑ לּׁשרּות אֹותן ׂשֹוכרין יׂשראל ׁשּיהיּו «¬ƒƒ≈»«¿ƒֲִִִֵֵֶַָָָƒ¿≈ƒ¿»≈ְְְִִִֵֵֶַָָ

ּבעגל  ּוכׁשחטאּו ּבּבכֹורֹות, העבֹודה ׁשהיתה לפי ּתמּורתם. ּולקחּתים ּבהם זכיתי הּבכֹורֹות עלֿידי ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָׁשּלי,
ּתחּתיהם  נבחרּו אלילים עבֹודת עבדּו ׁשּלא והלוּים .נפסלּו, ְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָֹ

(âé)õøàa øBëa-ìë éúkä íBéa øBëa-ìk éì ék¦´¦»¨§¼§Á©Ÿ¦̧¨§¹§¤´¤
íãàî ìàøNéa øBëa-ìë éì ézLc÷ä íéøöî¦§©À¦¦§©¸§¦¦³¨§Æ§¦§¨¥½¥«¨−̈

ô :ýåýé éðà eéäé éì äîäa-ãò©§¥¨®¦¬¦«§−£¦¬§Ÿ̈«

ß oeiq 'b iying mei ß

(ãé):øîàì éðéñ øaãîa äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥³§Ÿ̈Æ¤¤½§¦§©¬¦©−¥«Ÿ

(åè)íúçtLîì íúáà úéáì éåì éða-úà ã÷t§ŸÆ¤§¥´¥¦½§¥¬£Ÿ−̈§¦§§Ÿ¨®
:íã÷ôz äìòîå Lãç-ïaî øëæ-ìk̈¨¨²¦¤¬Ÿ¤¨©−§¨¦§§¥«

i"yx£‰ÏÚÓÂ L„ÁŒÔaÓ∑הּקדׁש מׁשמרת ׁשֹומר ליּקרא נמנה הּוא נפלים, מּכלל יהּודה מּׁשּיצא רּבי אמר . ƒ∆…∆»«¿»ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ
ׁשּנאמר הּבטן, מן נמנה להיֹות הּׁשבט אֹותֹו הּוא למּוד ׁשלֹום: כו)ּברּבי ּבמצרים"(שם ללוי אתּה ילדה "אׁשר : ְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

ÓÈÓÏ¯:יא  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

Ï‡¯NÈיב  Èa BbÓ È‡ÂÏ ˙È ˙È·¯˜ ‡‰ ‡‡Â«¬»»»≈ƒ»≈»≈ƒ¿≈ƒ¿»≈
Ï‡¯NÈ ÈaÓ ‡cÏÂ Á˙t ‡¯Îea Ïk ÛÏÁ¬«»¿»»««¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈

:È‡ÂÏ ÈÓ„˜ ÔÈLnLÓ ÔB‰ÈÂƒ¿«¿ƒ√»«≈»≈

Ïkיג  ˙ÈÏË˜„ ‡ÓBÈa ‡¯Îea Ïk ÈÏÈ„ È¯‡¬≈ƒƒ»¿»¿»ƒ¿»ƒ»
Ïk ÈÓ„˜ ˙ÈLc˜‡ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a ‡¯Îea¿»¿«¿»¿ƒ¿«ƒ«¿≈ƒ√»«»
ÈÏÈc ‡¯ÈÚa „Ú ‡L‡Ó Ï‡¯NÈa ‡¯Îea¿»¿ƒ¿»≈≈¡»»«¿ƒ»ƒƒ

:ÈÈ ‡‡ ÔB‰È¿¬»¿»

„ÈÈÒיד  ‡¯a„Óa ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿«¿¿»¿ƒ«
:¯ÓÈÓÏ¿≈»

‡·‰˙‰ÔBטו  ˙È·Ï ÈÂÏ Èa ˙È ÈÓ¿≈»¿≈≈ƒ¿≈¬»«¿
‡lÚÏe ‡Á¯È ¯aÓ ‡¯eÎc Ïk ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ¿«¿¬«¿»¿»ƒ««¿»¿≈»

:ÔepÓzƒ¿ƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(ai)ézç÷ì äpä éðàå"éðàå" Y ©£¦¦¥¨©§¦©£¦
ïäa éúéëæ ïëéäî¯WExiRd Edf ¥¥¨¨¦¦¨¤¤©¥

.mdA dkGW Epid ,"iYgwl"¨©§¦©§¤¨¨¨¤
ìàøNé éða CBzî","ìàøNé eéäiL ¦§¥¦§¨¥¤¦§¦§¨¥

élL úeøMì íúBà ïéøëBN¯:WExiR §¦¨©¥¤¦¥
llMn mIelA izikf okidn ,xn`Y m`e§¦Ÿ©¥¥¨¨¦¦©§¦¦¦§©
mixkFU l`xUi EidIW cr ,l`xUi lM̈¦§¨¥©¤¦§¦§¨¥§¦
lirlcM] mnFwnA zxWl mIeld z ¤̀©§¦¦§¨¥¦§¨§¦§¥

[g wEqR i"WxA)m"`x(`lEl ,xnFlM . §©¦¨§©¥
,mIelA dkFf did `EdÎKExAÎWFcTd©¨¨¨¨¤©§¦¦
mzF` xFMUl milFki l`xUi Eid `lŸ¨¦§¨¥§¦¦§¨
oeiM K` ,mnFwnA migElW mzFUrl©£¨§¦¦§¨©¥¨
mdA dkGW `Ed `EdÎKExAÎWFcTdW¤©¨¨¤¨¨¨¤
miIeld milFki if` ,l`xUi ipA KFYn¦§¥¦§¨¥£©§¦©§¦¦
dfe ,l`xUi lW mzEgilW mB zFUrl©£©§¦¨¤¦§¨¥§¤
KFYn" Fxn`A WCgl `A aEzMdX dn©¤©¨¨§©¥§¨§¦

."l`xUi ipA§¥¦§¨¥
íäa éúéëæ úBøBëaä éãé-ìò©§¥©§¨¦¦¨¤
äúéäL éôì ,íúøeîz íézç÷ìe§©§¦§¨¨§¦¤¨§¨

úBøBëaa äãBáòä¯zFnW i"Wx d`x ¨£¨©§§¥©¦§
.ak ,hi

íiåìäå ,eìñôð ìâòa eàèçLëe§¤¨§¨¥¤¦§§§©§¦¦
eøçáð äøæ-äãBáò eãáò àlL¤Ÿ¨§£¨¨¨¦§£

íäézçz¯,g oOwl i"Wx mB d`x ©§¥¤§¥©©¦§©¨
.fibi dxez

(eh)äìòîå Lãç ïaîàöiMî Y ¦¤Ÿ¤¨©§¨¦¤¨¨
íéìôð ììkî¯iAB n wEqR oNdlE ¦§©§¨¦§©¨¨©¥

,"miltp wtq" azFM mgx xhR oFicR¦§¤¤¤¤¥§¥§¨¦
iR lr" did oipOd o`MW oeiM xnFl Wie§¥©¥¨¤¨©¦§¨¨¨©¦

mW i"WxaE fh wEqR oOwlcM) "'d(, §¦§©¨¨§©¦¨
xnFl oi` okl ,wtq KIW `l 'd iRlkE§©¥Ÿ©¨¨¥¨¥¥©

"miltp wtq" o`M)iaxd .miig min x`a(. ¨§¥§¨¦
`vIXn" azkellMnEpidC ,"miltp §¨©¦¤¨¨¦§©§¨¦§©§

Wcg oAn mIeld z` zFpnl WIW¤¥¦§¤©§¦¦¦¤Ÿ¤
miltp llMn E`vIW ickA ,dlrnë©§¨¦§¥¤¥§¦§©§¨¦
Eid `l mnvr mdW s` ,`nlrC§¨§¨©¤¥©§¨Ÿ¨

.miltp§¨¦
úøîLî øîBL" úBøwì äðîð àeä¦§¤¦¨¥¦§¤¤

"Lãwä¯wEqR oOwl aEzMd oFWlM ©Ÿ¤¦§©¨§©¨¨
xnFW zFidl KIW Fpi` oicrW s`e .gk§©¤£©¦¥©¨¦§¥
zxinXW oeiMW ,xnFl Wi ,lrFtA§©¥©¤¥¨¤§¦©
KkA d`HAzd mIeld iciÎlr oMWOd©¦§¨©§¥©§¦¦¦§©§¨§¨

mBW ixd ,oMWOl aiaQn Epg mIeldW¤©§¦¦¨¦¨¦©¦§¨£¥¤©
dpFg `Ed oMW ,df llkA Wcg oA wFpiY¦¤Ÿ¤¦§©¤¤¥¤
lFki KkaE ,oMWOl aiaq FO` mr cgiA§©©¦¦¨¦©¦§¨§¨¨
s` ,"WcTd zxnWn xnFW" `xTdl§¦¨¥¥¦§¤¤©Ÿ¤©

oicr KIW Fpi` lrFtAWzcFarl ¤§©¥©¨£©¦©£©
WCwOd zxinW)iaxd(. §¦©©¦§¨

íBìL éaøa äãeäé éaø øîà¯ ¨©©¦§¨§©¦¨
.g ,b dAx xAcOA©¦§¨©¨

àeä ãeîì¯Ff oi` xnFlM .`Ed libx ¨¨¦§©¥
dfÎKxCÎlr d`xE .dpFW`x mrR©©¦¨§¥©¤¤¤

.cl ,ak oOwl i"WxA§©¦§©¨
ïèaä ïî äðîð úBéäì èáMä BúBà¯ ©¥¤¦§¦§¤¦©¤¤

.dciNd zrXnoAn wx Epnp o`MW s`e ¦§©©¥¨§©¤¨¦§©¦¤
mr dzpnp cakFi ENi`e ,dlrne WcgŸ¤¨©§¨§¦¤¤¦§§¨¦
`l i`CeA mXW xnFl Wi ,Dzcil¥¨¨¥©¤¨§©©Ÿ
iniA dxFY daYkPWMW ,ltp dzid̈§¨¥¤¤§¤¦§§¨¨¦¥
llMn d`vIW rEci did xaM dWn¤§¨¨¨¨©¤¨§¨¦§©

cakFi z` dpn okl ,ltpmr cIn ¥¤¨¥¨¨¤¤¤¦©¦
Dzcil)`"eb(mBW lirl x`AzPW s`e . ¥¨¨§©¤¦§¨¥§¥¤©

i`CeA lFwÎzA iciÎlr EpnPW oeiM o`M̈¥¨¤¦§©§¥©§©©
Edf o`MW xnFl Wi ,miltp Eid `lŸ¨§¨¦¥©¤¨¤

xacna zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'b iying meil inei xeriy
אּלא  ּתמצאם לא חׁשּבֹונם מֹונה ׁשּכׁשאּתה נפׁשֹות, ּבׁשבעים ונמנית אֹותּה ילדה מצרים ּבפתח ּכניסתּה ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹעם

הּמנין  את הׁשלימה והיא אחת, חסר .ׁשבעים ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 4 'rd 6 'nr gi jxk y"ewl t"r)

ohAd on cakFi oipn¦§©¤¤¦©¤¤

ּתּתּתּתפקדםפקדםפקדםפקדם:::: ומעלהומעלהומעלהומעלה ממממּבּבּבּבןןןן־־־־חדחדחדחדׁשׁשׁשׁש .... .... לוילוילוילוי אתאתאתאת־־־־ּבּבּבּבניניניני ְְְְֹֹּפּפּפּפקדקדקדקד ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֹֹֹֹ ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
אאאאֹוֹוֹוֹותתתתּהּהּהּה ילדהילדהילדהילדה אאאאׁשׁשׁשׁשרררר ׁשׁשׁשׁשּנּנּנּנאמראמראמראמר ההההּבּבּבּבטןטןטןטן,,,, מןמןמןמן נמנהנמנהנמנהנמנה להילהילהילהיֹוֹוֹוֹותתתת ההההּׁשּׁשּׁשּׁשבטבטבטבט אאאאֹוֹוֹוֹותתתתֹוֹוֹוֹו ההההּוּוּוּואאאא למלמלמלמּוּוּוּודדדד ככככּוּוּוּו',',',', נמנהנמנהנמנהנמנה ההההּוּוּוּואאאא נפליםנפליםנפליםנפלים ממממּכּכּכּכלללללללל ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֱֱֱֱֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָממממּׁשּׁשּׁשּׁשּיּיּיּיצאצאצאצא

נפנפנפנפׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹותתתת ּבּבּבּבׁשׁשׁשׁשבעיםבעיםבעיםבעים ונמניתונמניתונמניתונמנית אאאאֹוֹוֹוֹותתתתּהּהּהּה,,,, ילדהילדהילדהילדה למצריםלמצריםלמצריםלמצרים ּכּכּכּכניסתניסתניסתניסתּהּהּהּה עםעםעםעם ּבּבּבּבמצריםמצריםמצריםמצרים,,,, ובפרש"י)ללויללויללויללוי טו. (ג, ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ּבת ׁשהיתה לפני עֹוד הּבטן" "מן ּכבר ׁשּנמנתה יֹוכבד ׁשנא מאי לעּין, חדׁש"יׁש "מּבן  רק ׁשהיה לוי ּבני מּמנין חדׁש, ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ

נפלים"? מּכלל "יצא ׁשאז ְְְִִִֵֶָָָָָמּפני
ועוד)ּובּמפרׁשים לדוד, משכיל שפ"ח, ׁשֹונים.(גו"א, ּבאֹופּנים ּבארּו ְְְֲִִִֵַַָ

הּצחּות: ע"ד ּבזה ְֶַַָוי"ל
הּלוּיים  מנין משא"כ נפלים, ׁשהם למעּוט חֹוׁשׁשים ּדאין הּבטן", "מן ּכבר יֹוכבד נמנית ולכן רּוּבא", ּבתר "אזלינן ּכלל ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָּבדר

הרב" אחר ּבממֹון הֹולכין ׁש"אין הּוא והּכלל ּבכֹורֹות, לפדיֹון נֹוגע רע"ב)הי' כז, קמא ּכׁשּיצאּו(בבא חדׁש", "מּבן רק נמנּו ולכן , ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ
נפל. מחׁשׁש ְֲֵֵֶַַָּבוּדאּות

ã ycew zegiyn zecewp ã(256 'nr bk zegiy ihewl)

ההההּקּקּקּקדדדדׁשׁשׁשׁש ממממׁשׁשׁשׁשמרתמרתמרתמרת ׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹומרמרמרמר ליליליליּקּקּקּקרארארארא טו)נמנהנמנהנמנהנמנה ג, (רש"י ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ ֶֶֶֶֹֹ
סביב  יחנּו "והלוּים ׁשּכתּוב מה על־ּפי לבאר ויׁש הּקדׁש". מׁשמרת "ׁשֹומר חדׁש, ּבן קטן, לוי נקרא ּכיצד לׁשאל, ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹיׁש
ׁשמירת  מאֹופּני אחד הּוא הלוּים מחנה ׁשהפסק היינּו העדּות", מׁשּכן מׁשמרת את הּלוּים וׁשמרּו זה) ידי (ועל . . ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָלּמׁשּכן
עבֹודתם  לעבד מהּמחנה ּתכּופֹות ׁשּיצאּו מהּגדֹולים, יֹותר ועֹוד הּקטּנים, על־ידי ּגם היא לּמׁשּכן סביב החנּיה והרי ְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹהּמׁשּכן.

וכּדֹומה. ְְִֶַַָּבּמׁשּכן

(æè):äeö øLàk ýåýé ét-ìò äLî íúà ã÷ôiå©¦§¬ŸŸ¨²¤−©¦´§Ÿ̈®©«£¤−ª¨«

i"yx£'‰ ÈtŒÏÚ∑?יֹונקיהן מנין לדעת אהליהם לתֹו נכנס אני היא הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: לפני מׁשה אמר «ƒְְְְְֲֳִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
והּׁשכינה  האהל ּפתח על  ועמד מׁשה הל ׁשּלי, אע ׂשה ואני ׁשּל אּתה עׂשה הּקדֹוׁשּֿבר ּוֿהּוא: לֹו ְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹאמר
"עלּֿפי  נאמר: לכ זה, ּבאהל יׁש ּתינֹוקֹות וכ ּכ ואֹומרת: האהל מן יֹוצאת ּובתֿקֹול לפניו, ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹמקּדמת

.ה'"

Ók‡טז  ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ ‰LÓ ÔB‰˙È ‡Óe¿»»¿…∆«≈¿»«¿»¿»
:„wt˙‡c¿ƒ¿«»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

oAn wx mzF` EpnIW cgEin iEEiv¦§¨¤¦§¨©¦¤
miltp llMn E`vIW icM ,WcgŸ¤§¥¤¥§¦§©§¨¦
ilE`e .cakFiA oMÎoi`XÎdn ,`nlrC§¨§¨©¤¥¥§¤¤§©
,EprinWdl i"Wx dvFx `tEB df¤¨¤©¦§©§¦¥
zFpOdl mikixv iel haW Eid mvrAW¤§¤¤¨¥¤¥¦§¦¦§¦¨
did iEEiSdW `N` ,mzcil mr cIn¦©¦¥¨¨¤¨¤©¦¨¨
E`vIW icM ,Wcg xg`l wx mzFpnl¦§¨©§©©Ÿ¤§¥¤¥§
zxFz"aE .`nlrC "miltp llMn"¦§©§¨¦§¨§¨§©
,xnFl i"Wx zpEMW ,azM "mgpn§©¥¨©¤©¨©©¦©
xaM dYr df clFPW wFpiYW ,df oiprW¤¦§¨¤¤¦¤©¤©¨§¨
`EdW s` ,zi`nvr zE`ivnM dpnp¦§¤¦§¦©§¨¦©¤
cgEin oipr Edf ,FO`A iElY oicr£©¦¨§¦¤¦§¨§¨
,l`xUi x`WA `le `weC iel haWA§¥¤¥¦©§¨§Ÿ¦§¨¦§¨¥

.KkA iel haW `Ed cEnl oMW¤¥¨¥¤¥¦§¨
øîàpL¯.hp ,ek oOwl ¤¤¡©§©¨

"íéøöîa éåìì dúà äãìé øLà"¯ £¤¨§¨Ÿ¨§¥¦§¦§¨¦

mixvnA DzxFd oi`e mixvnA Dzcil¥¨¨§¦§©¦§¥¨¨§¦§©¦
)eh ,en ziy`xa .my onwl i"yx(.

íéøöî çúôa dúñéðk íò¯i"WxA ¦§¦¨¨§¤©¦§©¦§©¦
ozqipkA zFnFgd oiA" :mW ziW`xA§¥¦¨¥©¦§¦¨¨
EqpkPWM" :mW oOwl i"WxaE ."xirl̈¦§©¦§©¨¨§¤¦§§

."dnFgd KFzl§©¨
"dúà äãìé"¯.cakFi z` ¨§¨Ÿ¨¤¤¤

äzàLkL ,Lôð íéòáLa úéðîðå§¦§¥§¦§¦¤¤¤§¤©¨
àlà íàöîú àì íðBaLç äðBî¤¤§¨Ÿ¦§¨¥¤¨

úçà øñç íéòáL¯E`vIWMW itl ¦§¦¨¥©©§¦¤§¤¨§
miXW `N` Eid `l orpM ux`n `Fal̈¥¤¤§©©Ÿ¨¤¨¦¦
d`Ad awri zial WtPd lke ,WWë¥§¨©¤¤§¥©£Ÿ©¨¨
Eid mW E`AXOW ,miraW dnixvn¦§©§¨¦§¦¤¦¤¨¨¨
,eipa ipWE sqFi mW E`vOW ,miraW¦§¦¤¨§¨¥§¥¨¨

zFnFgd oiA cakFi mdl dtqFYpe)i"yx §¦§¨¨¤¤¤¥©
ek ,en ziy`xa(.

ïéðnä úà äîéìLä àéäå¯`Ed oke §¦¦§¦¨¤©¦§¨§¥
cEOiNd xTir la` .mW oOwl i"WxA§©¦§©¨¨£¨¦©©¦

aEzMA xEn`dn `Ed)eh ,en my(oipnA ¥¨¨©¨§¦§©
miWlW" EidW "d`l ipA" lW zFWtp§¨¤§¥¥¨¤¨§¦
`N` `vFn dY` i` ohxtaE" ,"WlWe§¨¦§¨¨¦©¨¥¤¨
dclFPW cakFi Ff `N` ,mipWE miWlW§¦§©¦¤¨¤¤¤§¨

"xirl ozqipkA zFnFgd oiA)i"yx oeyl ¥©¦§¦¨¨¨¦
my(.fh dxez

(fh)'ä ét-ìòéðôì äLî øîà Y ©¦¨©Ÿ¤¦§¥
ñðëð éðà Càéä :àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨¥©£¦¦§¨

íäéìäà CBúì¯iYal :oFW`x qEtcA §¨¢¥¤¦§¦§¨¥
.mdild` KFzlE mNkª¨§¨¢¥¤
íäé÷ðBé ïéðî úòãì¯xnFl Kixv ¨©©¦§©§¥¤¨¦©

`N` ,oM xn` gxFHd llbA `NW¤Ÿ¦§©©©¨©¥¤¨
xaCAW zEripSd xqFg llbA)`"eb(. ¦§©¤©§¦¤©¨¨

äNò :àeä-Ceøa-LBãwä Bì øîà̈©©¨¨£¥



xacnaמח zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'b iying meil inei xeriy
(æé):éøøîe úä÷e ïBLøb íúîLa éåì-éðá älà-eéäiå©¦«§¥¬¤§¥«¥¦−¦§Ÿ¨®¥«§¾§−̈§¨¦«

(çé)éðáì íúçtLîì ïBLøâ-éða úBîL älàå§¥²¤§¬§¥¥«§−§¦§§Ÿ¨®¦§¦−
:éòîLå§¦§¦«

(èé)ïBøáç øäöéå íøîò íúçtLîì úä÷ éðáe§¥¬§−̈§¦§§Ÿ¨®©§¨´§¦§½̈¤§−
:ìàéfòå§ª¦¥«

(ë)íä älà éLeîe éìçî íúçtLîì éøøî éðáe§¥¯§¨¦²§¦§§Ÿ−̈©§¦´¦®¥¬¤¥²
:íúáà úéáì éålä úçtLî¦§§¬Ÿ©¥¦−§¥¬£Ÿ¨«

(àë)älà éòîMä úçtLîe éðálä úçtLî ïBLøâì§¥´§½¦§©̧©Æ©¦§¦½¦§©−©©¦§¦®¥´¤
:épLøbä úçtLî íä¥½¦§§−Ÿ©¥«§ª¦«

i"yx£È·l‰ ˙ÁtLÓ ÔBL¯‚Ï∑ ּפק הּׁשמעי. ּומׁשּפחת הּלבני מׁשּפחת הּפקּודים היּו לגרׁשֹון ּודיהם ּכלֹומר, ¿≈¿ƒ¿«««ƒ¿ƒְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָ
וכ ּכ. ְָָ

(áë)äìòîå Lãç-ïaî øëæ-ìk øtñîa íäéã÷t§ª«¥¤Æ§¦§©´¨¨½̈¦¤−Ÿ¤¨¨®§¨
:úBàî Lîçå íéôìà úòáL íäéã÷t§ª´¥¤½¦§©¬£¨¦−©«£¥¬¥«

(âë):äné eðçé ïkLnä éøçà épLøbä úçtLî¦§§−Ÿ©¥«§ª¦®©«£¥¯©¦§¨²©«£−¨«¨

(ãë):ìàì-ïa óñéìà épLøbì áà-úéá àéNðe§¦¬¥«−̈©¥«§ª¦®¤§¨−̈¤¨¥«

(äë)ïkLnä ãòBî ìäàa ïBLøâ-éða úøîLîe¦§¤³¤§¥¥«§Æ§´Ÿ¤¥½©¦§−̈
:ãòBî ìäà çút Cñîe eäñëî ìäàäå§¨®Ÿ¤¦§¥¾¨©¾¤−©¬Ÿ¤¥«

i"yx£ÔkLn‰∑ הּתחּתֹונֹות לגג ∑Ï‰‡‰Â.יריעֹות העׂשּויֹות עּזים ּוּתחׁשים ∑e‰ÒÎÓ.יריעֹות אילים .עֹורֹות «ƒ¿»ְְִַַ¿»…∆ְְֲִִִָָƒ¿≈ְִִֵָ
Á˙t CÒÓe∑ הּוילֹון .הּוא »«∆«ִַ

ÔBL¯bיז  ÔB‰˙‰ÓLa ÈÂÏ Èa ÔÈl‡ BÂ‰Â«¬ƒ≈¿≈≈ƒƒ¿»«¿≈¿
:È¯¯Óe ˙‰˜e¿»¿»ƒ

È·Ïיח  ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔBL¯‚ Èa ˙‰ÓL ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿»«¿≈≈¿¿«¿¬«¿ƒ¿ƒ
:ÈÚÓLÂ¿ƒ¿ƒ

ÈÂˆ‰¯יט  Ì¯ÓÚ ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ˙‰˜ È·e¿≈¿»¿«¿¬«¿«¿»¿ƒ¿»
:Ï‡ÈfÚÂ ÔB¯·Á∆¿¿Àƒ≈

‡ÔÈlכ  ÈLeÓe ÈÏÁÓ ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ È¯¯Ó È·e¿≈¿»ƒ¿«¿¬«¿«¿ƒƒƒ≈
:ÔB‰˙‰·‡ ˙È·Ï È‡ÂÏ ˙ÈÚ¯Ê Ôep‡ƒ«¿¬«≈»≈¿≈¬»«¿

‡ÔÈlכא  ÈÚÓL ˙ÈÚ¯ÊÂ È·Ï ˙ÈÚ¯Ê ÔBL¯‚Ï¿≈¿«¿ƒƒ¿ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒƒ≈
:ÔBL¯b ˙ÈÚ¯Ê Ôep‡ƒ«¿¬«≈¿

Á¯È‡כב  ¯aÓ ‡¯eÎc Ïk ÔÈÓa ÔB‰ÈÈÓƒ¿»≈¿ƒ¿«»¿»ƒ««¿»
LÓÁÂ ÔÈÙÏ‡ ‡Ú·L ÔB‰ÈÈÓ ‡lÚÏe¿≈»ƒ¿»≈«¿»«¿ƒ«¬≈

:‰‡Ó¿»

Ôe¯LÈכג  ‡kLÓ È¯BÁ‡ ÔBL¯b ˙ÈÚ¯Ê«¿¬«≈¿¬≈«¿¿»ƒ¿
:‡·¯ÚÓ««¿»

a¯כד  ÛÒÈÏ‡ ÔBL¯b ˙È·Ï ‡a‡ ˙Èa ·¯Â¿«≈«»¿≈≈¿∆¿»»«
:Ï‡Ï»≈

kLÓ‡כה  ‡ÓÊ ÔkLÓa ÔBL¯‚ Èa ˙¯hÓe«¿«¿≈≈¿¿«¿«ƒ¿»«¿¿»
:‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙c ‡Ò¯Ùe d‡ÙBÁ ‡Ò¯Ùe¿»»»≈¿»»ƒ¿««¿«ƒ¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

Cìä .élL äNòà éðàå ,ElL äzà©¨¤§©£¦¤¡¤¤¦¨©
äðéëMäå ìäàä çút ìò ãîòå äLîŸ¤§¨©©¤©¨Ÿ¤§©§¦¨
ïî úàöBé ìB÷-úáe ,åéðôì úîc÷î©§¤¤§¨¨©¥¦
Lé úB÷Bðéz Cëå Ck :úøîBàå ìäàä̈Ÿ¤§¤¤¨§¨¦¥

"'ä ét-ìò" :øîàð Cëì ,äæ ìäàa¯ §Ÿ¤¤§¨¤¡©©¦
lFki ixdW ,`Ed xYEin dxF`kNW s ©̀¤¦§¨§¨¤£¥¨
`N` ,"'d EdEv xW`M" :aFYkl did̈¨¦§©£¤¦¨¤¨
Îlr" lrFtA dUrp oipOdW EprinWn©§¦¥¤©¦§¨©£¨§©©

."'d iRfi dxez ¦
(`k)éðálä úçtLî ïBLøâìY §¥§¦§©©©¦§¦

íéãe÷tä eéä "ïBLøâì" ,øîBìk¯ §©§¥§¨©§¦
zFxqgd "micEwRd Eid" zFaiY siqFd¦¥¨©§¦©£¥
EpricFn aEzMd oi`W ,aEzMA©¨¤¥©¨¦¥
Eid irnXd zgRWnE ipaNd zgRWOW¤¦§©©©¦§¦¦§©©©¦§¦¨

lirl oM EpricFd xaM ixdW ,oFWxBn¦¥§¤£¥§¨¦¨¥§¥
Eid in EprinWn `N` ,gi wEqR̈¤¨©§¦¥¦¨

.oFWxB lv` micEwRd©§¦¥¤¥§
,"éòîMä úçtLîe éðálä úçtLî"¦§©©©¦§¦¦§©©©¦§¦

Cëå Ck "íäéãe÷t"¯,xnFlM §¥¤¨§¨§©
oaEn "micEwRd Eid" zFaiYd ztqFzA§¤¤©¥¨©§¦¨
:`Ad wEqRA `aEOd oiprd mEIq mB©¦¨¦§¨©¨©¨©¨
Wnge mitl` zraW mdicEwR"§¥¤¦§©£¨¦©£¥
aEzMd xnF` dNigYAW EpidC ,"zF`n¥§©§¤©§¦¨¥©¨
did dn Wxtn KMÎxg`e ,Epnp mdW¤¥¦§§©©¨§¨¥¤¨¨

.mpipn mEkqak dxez §¦§¨¨
(dk)ïkLnäúBðBzçzä úBòéøé Y¯ ©¦§¨§¦©©§

zF`xwp okl ,oMWOd KFzA zF`xPd©¦§§©¦§¨¨¥¦§¨
oMWn)`i ,dl zeny i"yx(i"Wx mB d`xE . ¦§¨§¥©©¦

.f ,ek zFnW§
ìäàäåââì úBéeNòä íéfò úBòéøé Y §¨Ÿ¤§¦¦¦¨£§©

¯zFrixi lr zFkMqnE zFlid`OW¤©£¦§©§©§¦
zFpFYgYd)ai ,ek zeny i"yx(mB d`xE . ©©§§¥©

.dk ,c oOwl .`i ,dl mW i"Wx©¦¨§©¨
eäñëîíéLçúe íéìéà úBøBò Y¯ ¦§¥¥¦§¨¦

d`xE .`i ,dl zFnW i"Wx mB d`x§¥©©¦§§¥
.mW oOwl i"Wx©¦§©¨¨

çút CñîeïBìéeä àeä Y¯`EdW ¨©¤©©¦¤
gzRd cbpM Kqn)el ,ek zeny i"yx(`NW , ¨¨§¤¤©¤©¤Ÿ

zFrixi `le miWxw `l mW Eid)my i"yx ¨¨Ÿ§¨¦§Ÿ§¦
eh ,dl(iElY mdilre ,micEOr `N` ,¤¨©¦©£¥¤¨

,dk ,c oOwl i"Wx mB d`xE .oFNiEd©¦§¥©©¦§©¨
oFNie)" siqFd mWe(."igxfOdek dxez §¨¦¦©¦§¨¦

xacna zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'b iying meil inei xeriy
(åë)øLà øöçä çút Cñî-úàå øöçä éòì÷å§©§¥´¤«¨¥À§¤¨©Æ¤´©¤«¨¥½£¤¯

ìëì åéøúéî úàå áéáñ çaænä-ìòå ïkLnä-ìò©©¦§¨²§©©¦§¥−©¨¦®§¥Æ¥«¨½̈§−Ÿ
:Búãáò£«Ÿ̈«

i"yx£ÂÈ¯˙ÈÓ ˙‡Â∑ חצר ׁשל ולא והאהל, מׁשּכן .ׁשל ¿≈≈»»ְְְִֵֶֶֶָָָֹֹ

(æë)éøäöiä úçtLîe éîøîòä úçtLî úä÷ìå§¦§À̈¦§©³©¨«©§¨¦Æ¦§©´©©¦§¨¦½
íä älà éìàéfòä úçtLîe éðøáçä úçtLîe¦§©̧©Æ©«¤§Ÿ¦½¦§©−©¨«¨¦«¥¦®¥¬¤¥−

:éúäwä úçtLî¦§§¬Ÿ©§¨¦«

(çë)úðîL äìòîå Lãç-ïaî øëæ-ìk øtñîa§¦§©Æ¨¨½̈¦¤−Ÿ¤¨¨®§¨§Ÿ©³
:Lãwä úøîLî éøîL úBàî LLå íéôìà£¨¦Æ§¥´¥½«Ÿ§¥−¦§¤¬¤©«Ÿ¤

(èë):äðîéz ïkLnä Cøé ìò eðçé úä÷-éða úçtLî¦§§¬Ÿ§¥«§−̈©«£®©²¤¬¤©¦§−̈¥¨«¨
i"yx£‰ÓÈz 'B‚Â eÁÈ ˙‰˜ŒÈa ˙ÁtLÓ∑ ואֹוי לרׁשע "אֹוי ּתימנה. החֹונים ראּובן ּדגל להם ּוסמּוכין ƒ¿¿…¿≈¿»«¬¿≈»»ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ

ּבמחלקּתם  עּמהם ׁשּנמׁשכּו ועדתֹו, קרח עם איׁש וחמּׁשים ּומאתים ואבירם ּדתן מהם לקּו לכ .לׁשכנֹו", ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֻ

(ì)-ïa ïôöéìà éúäwä úçtLîì áà-úéá àéNðe§¦¬¥«−̈§¦§§´Ÿ©§¨¦®¡¦«¨−̈¤
:ìàéfòª¦¥«

(àì)úçaænäå äøðnäå ïçìMäå ïøàä ízøîLîe¦§©§À̈¨«¨³Ÿ§©ª§¨Æ§©§Ÿ̈´§©¦§§½Ÿ
:Búãáò ìëå Cñnäå íäa eúøLé øLà Lãwä éìëe§¥´©½Ÿ¤£¤¬§¨«§−¨¤®§©̧¨½̈§−Ÿ£«Ÿ̈«

i"yx£CÒn‰Â∑הּמס ּפרכת קרּויה היא ׁשאף הּפרכת, .היא ¿«»»ְִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹ

Ècכו  ‡z¯c Ú¯˙c ‡Ò¯t ˙ÈÂ ‡z¯„„ È„¯Òe¿»≈¿«¿»¿»¿»»ƒ¿««¿»ƒ
˙ÈÂ ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó ÏÚÂ ‡kLÓ ÏÚ««¿¿»¿««¿¿»¿¿¿»

:dÁÏt ÏÎÏ È‰Beh‡«ƒ¿…»¿»≈

Èˆ‰¯כז  ˙ÈÚ¯ÊÂ Ì¯ÓÚ ˙ÈÚ¯Ê ˙‰˜ÏÂ¿ƒ¿»«¿ƒ«¿»¿«¿ƒƒ¿»
Ôep‡ ÔÈl‡ Ï‡ÈfÚ ˙ÈÚ¯ÊÂ ÔB¯·Á ˙ÈÚ¯ÊÂ¿«¿ƒ∆¿¿«¿ƒÀƒ≈ƒ≈ƒ

:˙‰˜ ˙ÈÚ¯Ê«¿¬«¿»

lÚÏe‡כח  ‡Á¯È ¯aÓ ‡¯eÎc Ïk ÔÈÓa¿ƒ¿«»¿»ƒ««¿»¿≈»
‡z¯hÓ È¯Ë ‰‡Ó ˙ÈLÂ ÔÈÙÏ‡ ‡ÈÓz¿«¿»«¿ƒ¿ƒ¿»»¿≈««¿»

:‡L„e˜„¿¿»

„kLÓ‡כט  ‡cˆ ÏÚ Ôe¯LÈ ˙‰˜ Èa ˙ÈÚ¯Ê«¿¬«¿≈¿»ƒ¿«ƒ»¿«¿¿»
:‡ÓB¯c»»

a¯ל  ÔÙˆÈÏ‡ ˙‰˜ ˙ÈÚ¯ÊÏ ‡a‡ ˙Èa ·¯Â¿«≈«»¿«¿¬«¿»¡ƒ»»«
:Ï‡ÈfÚÀƒ≈

z¯Óe‡לא  ‡¯B˙Ùe ‡B¯‡ ÔB‰z¯hÓe««¿¿¬»»»¿«¿»
ÔB‰a ÔeLnLÈ Èc ‡L„e˜ ÈÓe ‡Áa„Óe«¿¿»»≈¿»ƒ¿«¿¿

:dÁÏt ÏÎÂ ‡Ò¯Ùe¿»»¿…»¿»≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(ek)åéøúéî úàå¯mixWFTW milag §¥¥¨¨£¨¦¤§¦
orwzl icM zFczil zFrixid z` mdÄ¤¤©§¦©§¥§¥§¨§¨

ux`A)gi ,dl zeny i"yx d`x(. ¨¨¤
"ìäàäå ïkLnä" ìL¯mixMfPd ¤©¦§¨§¨Ÿ¤©¦§¨¦

zFrixid lW Epide .dk wEqtA§¨§©§¤©§¦
.miGrd zFrixie zFpFYgYd©©§¦¦¨¦¦

øöç ìL àìå¯,xvgd icEOr lW `l §Ÿ¤¨¥Ÿ¤©¥¤¨¥
,ixxn ipA lW `VOA Eid md iM¦¥¨©©¨¤§¥§¨¦
lW `le .mW i"WxaE al ,c oOwlcM§¦§©¨§©¦¨§Ÿ¤
iM ,df wEqtA mixMfPd "xvgd irlw"©§¥¤¨¥©¦§¨¦§¨¤¦
oFWlA "mdixzin" aFYkl Fl did f`̈¨¨¦§¥§¥¤¦§
aEzMW oeike .ek ,c oOwlckE ,miAx©¦§¦§©¨§¥¨¤¨
aqEn df ixd ,cigi oFWlA "eixzin"¥¨¨¦§¨¦£¥¤¨
dpEMde ,"ld`de oMWOd" lr©©¦§¨§¨Ÿ¤§©©¨¨
mdn cg` lM lW mixziOl©¥¨¦¤¨¤¨¥¤

.cxtpAfk dxez §¦§¨
(hk)'Bâå eðçé úä÷ éða úçtLî¦§§Ÿ§¥§¨©£§

äðîézïáeàø ìâc íäì ïéëeîñe Y ¥¨¨§¦¨¤¤¤§¥

äðîéz íéðBçä¯.i ,a lirl aEzMM ©¦¥¨¨©¨§¥
ì éBàå òLøì éBàe÷ì Cëì ,BðëL ¨¨¨§¦§¥§¨¨
íøéáàå ïúc íäî¯haXn EidW ¥¤¨¨©£¦¨¤¨¦¥¤

.oaE`x§¥
Léà íéMîçå íéúàîe¯haXn mAEx ¨©¦©£¦¦¦¨¦¥¤

xE`icW oA xEvil` mde ,oaE`x§¥§¥¡¦¤§¥
FA `vFIke eixiage)` ,fh onwl i"yx(. ©£¥¨§©¥

íänò eëLîpL ,Búãòå çø÷ íò¦Ÿ©©£¨¤¦§§¦¨¤
íz÷Bìçîa¯rECn :dWwEd i"Wxl §©£§¨§©¦§¨©©

xn`p `le ,"zdw ipA zFgRWn" xn`p¤¡©¦§§§¥§¨§Ÿ¤¡©
FnM ,"izdTd zFgRWn" xESiwA§¦¦§§©§¨¦§

"iPWxBd zFgRWn" xn`PW)bk weqt( ¤¤¡©¦§§©¥§ª¦
"ixxn zFgRWn"E)bl weqt(,uxznE . ¦§§§¨¦§¨¥

,"zdw ipa"A iEvx iYlA oipr FpWIW¤¤§¦§¨¦§¦¨¦§¥§¨
riRWdW ,Fzcre gxw zwFlgn `EdW¤©£¤Ÿ©©£¨¤¦§¦©
aEzMd WiBcn okle ,eipkW lr mB©©§¥¨§¨¥©§¦©¨

"zdw ipA")iaxde dcya x`a(mB d`xE . §¥§¨§¥©
haW didW liaWA" :mW oOwl i"Wx©¦§©¨¨¦§¦¤¨¨¥¤

okW ,dpniY mzIpgA iExW oaE`x§¥¨©£¦¨¨¥¨¨¨¥
EtYYWp ,dpniY mipFgd eipaE zdwl¦§¨¨¨©¦¥¨¨¦§©§
iF` rWxl iF` ,FYwlgnA gxw mr¦Ÿ©§©£ª§¨¨¨
lr xAcn i"Wx mXW `N` ."FpkWl¦§¥¤¨¤¨©¦§©¥©
oFWl hwp mdilre ,"mxia`e ozC"¨¨©£¦¨©£¥¤¨©§
xAcn i"Wx o`M ENi`e ,"EtYYWp"¦§©§§¦¨©¦§©¥
,Wi` miXnge miz`n lr xTirA§¦¨©¨©¦©£¦¦¦

,"EkWnPW" xnF` mdilreEpide ©£¥¤¥¤¦§§§©§
gxw ,gxw lW eipkW mzFid cSOW¤¦©¡¨§¥¨¤Ÿ©Ÿ©
ipXd WExiRke ,eil` mzF` KWn̈©¨¥¨§©¥©¥¦
"gxw gTIe"W mW oOwl i"WxA§©¦§©¨¨¤©¦©Ÿ©

.mixacA mzF` KWOW FWExiRl dxez ¥¤¨©¨¦§¨¦
(`l)CñnäåóàL ,úëøtä àéä Y §©¨¨¦©¨Ÿ¤¤©

"Cñnä úëøt" äéeø÷ àéä¯zFnW ¦§¨¨Ÿ¤©¨¨§
zkFxR" :mW i"WxaE .ai ,dl§©¦¨¨¤
oiA uvFg didW EpidC ,"dSigOd©§¦¨§©§¤¨¨¥¥

.miWcTd Wcw oiaE WcTdal dxez ©Ÿ¤¥Ÿ¤©¢¨¦



מט xacna zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'b iying meil inei xeriy
(æé):éøøîe úä÷e ïBLøb íúîLa éåì-éðá älà-eéäiå©¦«§¥¬¤§¥«¥¦−¦§Ÿ¨®¥«§¾§−̈§¨¦«

(çé)éðáì íúçtLîì ïBLøâ-éða úBîL älàå§¥²¤§¬§¥¥«§−§¦§§Ÿ¨®¦§¦−
:éòîLå§¦§¦«

(èé)ïBøáç øäöéå íøîò íúçtLîì úä÷ éðáe§¥¬§−̈§¦§§Ÿ¨®©§¨´§¦§½̈¤§−
:ìàéfòå§ª¦¥«

(ë)íä älà éLeîe éìçî íúçtLîì éøøî éðáe§¥¯§¨¦²§¦§§Ÿ−̈©§¦´¦®¥¬¤¥²
:íúáà úéáì éålä úçtLî¦§§¬Ÿ©¥¦−§¥¬£Ÿ¨«

(àë)älà éòîMä úçtLîe éðálä úçtLî ïBLøâì§¥´§½¦§©̧©Æ©¦§¦½¦§©−©©¦§¦®¥´¤
:épLøbä úçtLî íä¥½¦§§−Ÿ©¥«§ª¦«

i"yx£È·l‰ ˙ÁtLÓ ÔBL¯‚Ï∑ ּפק הּׁשמעי. ּומׁשּפחת הּלבני מׁשּפחת הּפקּודים היּו לגרׁשֹון ּודיהם ּכלֹומר, ¿≈¿ƒ¿«««ƒ¿ƒְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָ
וכ ּכ. ְָָ

(áë)äìòîå Lãç-ïaî øëæ-ìk øtñîa íäéã÷t§ª«¥¤Æ§¦§©´¨¨½̈¦¤−Ÿ¤¨¨®§¨
:úBàî Lîçå íéôìà úòáL íäéã÷t§ª´¥¤½¦§©¬£¨¦−©«£¥¬¥«

(âë):äné eðçé ïkLnä éøçà épLøbä úçtLî¦§§−Ÿ©¥«§ª¦®©«£¥¯©¦§¨²©«£−¨«¨

(ãë):ìàì-ïa óñéìà épLøbì áà-úéá àéNðe§¦¬¥«−̈©¥«§ª¦®¤§¨−̈¤¨¥«

(äë)ïkLnä ãòBî ìäàa ïBLøâ-éða úøîLîe¦§¤³¤§¥¥«§Æ§´Ÿ¤¥½©¦§−̈
:ãòBî ìäà çút Cñîe eäñëî ìäàäå§¨®Ÿ¤¦§¥¾¨©¾¤−©¬Ÿ¤¥«

i"yx£ÔkLn‰∑ הּתחּתֹונֹות לגג ∑Ï‰‡‰Â.יריעֹות העׂשּויֹות עּזים ּוּתחׁשים ∑e‰ÒÎÓ.יריעֹות אילים .עֹורֹות «ƒ¿»ְְִַַ¿»…∆ְְֲִִִָָƒ¿≈ְִִֵָ
Á˙t CÒÓe∑ הּוילֹון .הּוא »«∆«ִַ

ÔBL¯bיז  ÔB‰˙‰ÓLa ÈÂÏ Èa ÔÈl‡ BÂ‰Â«¬ƒ≈¿≈≈ƒƒ¿»«¿≈¿
:È¯¯Óe ˙‰˜e¿»¿»ƒ

È·Ïיח  ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔBL¯‚ Èa ˙‰ÓL ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿»«¿≈≈¿¿«¿¬«¿ƒ¿ƒ
:ÈÚÓLÂ¿ƒ¿ƒ

ÈÂˆ‰¯יט  Ì¯ÓÚ ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ˙‰˜ È·e¿≈¿»¿«¿¬«¿«¿»¿ƒ¿»
:Ï‡ÈfÚÂ ÔB¯·Á∆¿¿Àƒ≈

‡ÔÈlכ  ÈLeÓe ÈÏÁÓ ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ È¯¯Ó È·e¿≈¿»ƒ¿«¿¬«¿«¿ƒƒƒ≈
:ÔB‰˙‰·‡ ˙È·Ï È‡ÂÏ ˙ÈÚ¯Ê Ôep‡ƒ«¿¬«≈»≈¿≈¬»«¿

‡ÔÈlכא  ÈÚÓL ˙ÈÚ¯ÊÂ È·Ï ˙ÈÚ¯Ê ÔBL¯‚Ï¿≈¿«¿ƒƒ¿ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒƒ≈
:ÔBL¯b ˙ÈÚ¯Ê Ôep‡ƒ«¿¬«≈¿

Á¯È‡כב  ¯aÓ ‡¯eÎc Ïk ÔÈÓa ÔB‰ÈÈÓƒ¿»≈¿ƒ¿«»¿»ƒ««¿»
LÓÁÂ ÔÈÙÏ‡ ‡Ú·L ÔB‰ÈÈÓ ‡lÚÏe¿≈»ƒ¿»≈«¿»«¿ƒ«¬≈

:‰‡Ó¿»

Ôe¯LÈכג  ‡kLÓ È¯BÁ‡ ÔBL¯b ˙ÈÚ¯Ê«¿¬«≈¿¬≈«¿¿»ƒ¿
:‡·¯ÚÓ««¿»

a¯כד  ÛÒÈÏ‡ ÔBL¯b ˙È·Ï ‡a‡ ˙Èa ·¯Â¿«≈«»¿≈≈¿∆¿»»«
:Ï‡Ï»≈

kLÓ‡כה  ‡ÓÊ ÔkLÓa ÔBL¯‚ Èa ˙¯hÓe«¿«¿≈≈¿¿«¿«ƒ¿»«¿¿»
:‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙c ‡Ò¯Ùe d‡ÙBÁ ‡Ò¯Ùe¿»»»≈¿»»ƒ¿««¿«ƒ¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

Cìä .élL äNòà éðàå ,ElL äzà©¨¤§©£¦¤¡¤¤¦¨©
äðéëMäå ìäàä çút ìò ãîòå äLîŸ¤§¨©©¤©¨Ÿ¤§©§¦¨
ïî úàöBé ìB÷-úáe ,åéðôì úîc÷î©§¤¤§¨¨©¥¦
Lé úB÷Bðéz Cëå Ck :úøîBàå ìäàä̈Ÿ¤§¤¤¨§¨¦¥

"'ä ét-ìò" :øîàð Cëì ,äæ ìäàa¯ §Ÿ¤¤§¨¤¡©©¦
lFki ixdW ,`Ed xYEin dxF`kNW s ©̀¤¦§¨§¨¤£¥¨
`N` ,"'d EdEv xW`M" :aFYkl did̈¨¦§©£¤¦¨¤¨
Îlr" lrFtA dUrp oipOdW EprinWn©§¦¥¤©¦§¨©£¨§©©

."'d iRfi dxez ¦
(`k)éðálä úçtLî ïBLøâìY §¥§¦§©©©¦§¦

íéãe÷tä eéä "ïBLøâì" ,øîBìk¯ §©§¥§¨©§¦
zFxqgd "micEwRd Eid" zFaiY siqFd¦¥¨©§¦©£¥
EpricFn aEzMd oi`W ,aEzMA©¨¤¥©¨¦¥
Eid irnXd zgRWnE ipaNd zgRWOW¤¦§©©©¦§¦¦§©©©¦§¦¨

lirl oM EpricFd xaM ixdW ,oFWxBn¦¥§¤£¥§¨¦¨¥§¥
Eid in EprinWn `N` ,gi wEqR̈¤¨©§¦¥¦¨

.oFWxB lv` micEwRd©§¦¥¤¥§
,"éòîMä úçtLîe éðálä úçtLî"¦§©©©¦§¦¦§©©©¦§¦

Cëå Ck "íäéãe÷t"¯,xnFlM §¥¤¨§¨§©
oaEn "micEwRd Eid" zFaiYd ztqFzA§¤¤©¥¨©§¦¨
:`Ad wEqRA `aEOd oiprd mEIq mB©¦¨¦§¨©¨©¨©¨
Wnge mitl` zraW mdicEwR"§¥¤¦§©£¨¦©£¥
aEzMd xnF` dNigYAW EpidC ,"zF`n¥§©§¤©§¦¨¥©¨
did dn Wxtn KMÎxg`e ,Epnp mdW¤¥¦§§©©¨§¨¥¤¨¨

.mpipn mEkqak dxez §¦§¨¨
(dk)ïkLnäúBðBzçzä úBòéøé Y¯ ©¦§¨§¦©©§

zF`xwp okl ,oMWOd KFzA zF`xPd©¦§§©¦§¨¨¥¦§¨
oMWn)`i ,dl zeny i"yx(i"Wx mB d`xE . ¦§¨§¥©©¦

.f ,ek zFnW§
ìäàäåââì úBéeNòä íéfò úBòéøé Y §¨Ÿ¤§¦¦¦¨£§©

¯zFrixi lr zFkMqnE zFlid`OW¤©£¦§©§©§¦
zFpFYgYd)ai ,ek zeny i"yx(mB d`xE . ©©§§¥©

.dk ,c oOwl .`i ,dl mW i"Wx©¦¨§©¨
eäñëîíéLçúe íéìéà úBøBò Y¯ ¦§¥¥¦§¨¦

d`xE .`i ,dl zFnW i"Wx mB d`x§¥©©¦§§¥
.mW oOwl i"Wx©¦§©¨¨

çút CñîeïBìéeä àeä Y¯`EdW ¨©¤©©¦¤
gzRd cbpM Kqn)el ,ek zeny i"yx(`NW , ¨¨§¤¤©¤©¤Ÿ

zFrixi `le miWxw `l mW Eid)my i"yx ¨¨Ÿ§¨¦§Ÿ§¦
eh ,dl(iElY mdilre ,micEOr `N` ,¤¨©¦©£¥¤¨

,dk ,c oOwl i"Wx mB d`xE .oFNiEd©¦§¥©©¦§©¨
oFNie)" siqFd mWe(."igxfOdek dxez §¨¦¦©¦§¨¦

xacna zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'b iying meil inei xeriy
(åë)øLà øöçä çút Cñî-úàå øöçä éòì÷å§©§¥´¤«¨¥À§¤¨©Æ¤´©¤«¨¥½£¤¯

ìëì åéøúéî úàå áéáñ çaænä-ìòå ïkLnä-ìò©©¦§¨²§©©¦§¥−©¨¦®§¥Æ¥«¨½̈§−Ÿ
:Búãáò£«Ÿ̈«

i"yx£ÂÈ¯˙ÈÓ ˙‡Â∑ חצר ׁשל ולא והאהל, מׁשּכן .ׁשל ¿≈≈»»ְְְִֵֶֶֶָָָֹֹ

(æë)éøäöiä úçtLîe éîøîòä úçtLî úä÷ìå§¦§À̈¦§©³©¨«©§¨¦Æ¦§©´©©¦§¨¦½
íä älà éìàéfòä úçtLîe éðøáçä úçtLîe¦§©̧©Æ©«¤§Ÿ¦½¦§©−©¨«¨¦«¥¦®¥¬¤¥−

:éúäwä úçtLî¦§§¬Ÿ©§¨¦«

(çë)úðîL äìòîå Lãç-ïaî øëæ-ìk øtñîa§¦§©Æ¨¨½̈¦¤−Ÿ¤¨¨®§¨§Ÿ©³
:Lãwä úøîLî éøîL úBàî LLå íéôìà£¨¦Æ§¥´¥½«Ÿ§¥−¦§¤¬¤©«Ÿ¤

(èë):äðîéz ïkLnä Cøé ìò eðçé úä÷-éða úçtLî¦§§¬Ÿ§¥«§−̈©«£®©²¤¬¤©¦§−̈¥¨«¨
i"yx£‰ÓÈz 'B‚Â eÁÈ ˙‰˜ŒÈa ˙ÁtLÓ∑ ואֹוי לרׁשע "אֹוי ּתימנה. החֹונים ראּובן ּדגל להם ּוסמּוכין ƒ¿¿…¿≈¿»«¬¿≈»»ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ

ּבמחלקּתם  עּמהם ׁשּנמׁשכּו ועדתֹו, קרח עם איׁש וחמּׁשים ּומאתים ואבירם ּדתן מהם לקּו לכ .לׁשכנֹו", ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֻ

(ì)-ïa ïôöéìà éúäwä úçtLîì áà-úéá àéNðe§¦¬¥«−̈§¦§§´Ÿ©§¨¦®¡¦«¨−̈¤
:ìàéfòª¦¥«

(àì)úçaænäå äøðnäå ïçìMäå ïøàä ízøîLîe¦§©§À̈¨«¨³Ÿ§©ª§¨Æ§©§Ÿ̈´§©¦§§½Ÿ
:Búãáò ìëå Cñnäå íäa eúøLé øLà Lãwä éìëe§¥´©½Ÿ¤£¤¬§¨«§−¨¤®§©̧¨½̈§−Ÿ£«Ÿ̈«

i"yx£CÒn‰Â∑הּמס ּפרכת קרּויה היא ׁשאף הּפרכת, .היא ¿«»»ְִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹ

Ècכו  ‡z¯c Ú¯˙c ‡Ò¯t ˙ÈÂ ‡z¯„„ È„¯Òe¿»≈¿«¿»¿»¿»»ƒ¿««¿»ƒ
˙ÈÂ ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó ÏÚÂ ‡kLÓ ÏÚ««¿¿»¿««¿¿»¿¿¿»

:dÁÏt ÏÎÏ È‰Beh‡«ƒ¿…»¿»≈

Èˆ‰¯כז  ˙ÈÚ¯ÊÂ Ì¯ÓÚ ˙ÈÚ¯Ê ˙‰˜ÏÂ¿ƒ¿»«¿ƒ«¿»¿«¿ƒƒ¿»
Ôep‡ ÔÈl‡ Ï‡ÈfÚ ˙ÈÚ¯ÊÂ ÔB¯·Á ˙ÈÚ¯ÊÂ¿«¿ƒ∆¿¿«¿ƒÀƒ≈ƒ≈ƒ

:˙‰˜ ˙ÈÚ¯Ê«¿¬«¿»

lÚÏe‡כח  ‡Á¯È ¯aÓ ‡¯eÎc Ïk ÔÈÓa¿ƒ¿«»¿»ƒ««¿»¿≈»
‡z¯hÓ È¯Ë ‰‡Ó ˙ÈLÂ ÔÈÙÏ‡ ‡ÈÓz¿«¿»«¿ƒ¿ƒ¿»»¿≈««¿»

:‡L„e˜„¿¿»

„kLÓ‡כט  ‡cˆ ÏÚ Ôe¯LÈ ˙‰˜ Èa ˙ÈÚ¯Ê«¿¬«¿≈¿»ƒ¿«ƒ»¿«¿¿»
:‡ÓB¯c»»

a¯ל  ÔÙˆÈÏ‡ ˙‰˜ ˙ÈÚ¯ÊÏ ‡a‡ ˙Èa ·¯Â¿«≈«»¿«¿¬«¿»¡ƒ»»«
:Ï‡ÈfÚÀƒ≈

z¯Óe‡לא  ‡¯B˙Ùe ‡B¯‡ ÔB‰z¯hÓe««¿¿¬»»»¿«¿»
ÔB‰a ÔeLnLÈ Èc ‡L„e˜ ÈÓe ‡Áa„Óe«¿¿»»≈¿»ƒ¿«¿¿

:dÁÏt ÏÎÂ ‡Ò¯Ùe¿»»¿…»¿»≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(ek)åéøúéî úàå¯mixWFTW milag §¥¥¨¨£¨¦¤§¦
orwzl icM zFczil zFrixid z` mdÄ¤¤©§¦©§¥§¥§¨§¨

ux`A)gi ,dl zeny i"yx d`x(. ¨¨¤
"ìäàäå ïkLnä" ìL¯mixMfPd ¤©¦§¨§¨Ÿ¤©¦§¨¦

zFrixid lW Epide .dk wEqtA§¨§©§¤©§¦
.miGrd zFrixie zFpFYgYd©©§¦¦¨¦¦

øöç ìL àìå¯,xvgd icEOr lW `l §Ÿ¤¨¥Ÿ¤©¥¤¨¥
,ixxn ipA lW `VOA Eid md iM¦¥¨©©¨¤§¥§¨¦
lW `le .mW i"WxaE al ,c oOwlcM§¦§©¨§©¦¨§Ÿ¤
iM ,df wEqtA mixMfPd "xvgd irlw"©§¥¤¨¥©¦§¨¦§¨¤¦
oFWlA "mdixzin" aFYkl Fl did f`̈¨¨¦§¥§¥¤¦§
aEzMW oeike .ek ,c oOwlckE ,miAx©¦§¦§©¨§¥¨¤¨
aqEn df ixd ,cigi oFWlA "eixzin"¥¨¨¦§¨¦£¥¤¨
dpEMde ,"ld`de oMWOd" lr©©¦§¨§¨Ÿ¤§©©¨¨
mdn cg` lM lW mixziOl©¥¨¦¤¨¤¨¥¤

.cxtpAfk dxez §¦§¨
(hk)'Bâå eðçé úä÷ éða úçtLî¦§§Ÿ§¥§¨©£§

äðîézïáeàø ìâc íäì ïéëeîñe Y ¥¨¨§¦¨¤¤¤§¥

äðîéz íéðBçä¯.i ,a lirl aEzMM ©¦¥¨¨©¨§¥
ì éBàå òLøì éBàe÷ì Cëì ,BðëL ¨¨¨§¦§¥§¨¨
íøéáàå ïúc íäî¯haXn EidW ¥¤¨¨©£¦¨¤¨¦¥¤

.oaE`x§¥
Léà íéMîçå íéúàîe¯haXn mAEx ¨©¦©£¦¦¦¨¦¥¤

xE`icW oA xEvil` mde ,oaE`x§¥§¥¡¦¤§¥
FA `vFIke eixiage)` ,fh onwl i"yx(. ©£¥¨§©¥

íänò eëLîpL ,Búãòå çø÷ íò¦Ÿ©©£¨¤¦§§¦¨¤
íz÷Bìçîa¯rECn :dWwEd i"Wxl §©£§¨§©¦§¨©©

xn`p `le ,"zdw ipA zFgRWn" xn`p¤¡©¦§§§¥§¨§Ÿ¤¡©
FnM ,"izdTd zFgRWn" xESiwA§¦¦§§©§¨¦§

"iPWxBd zFgRWn" xn`PW)bk weqt( ¤¤¡©¦§§©¥§ª¦
"ixxn zFgRWn"E)bl weqt(,uxznE . ¦§§§¨¦§¨¥

,"zdw ipa"A iEvx iYlA oipr FpWIW¤¤§¦§¨¦§¦¨¦§¥§¨
riRWdW ,Fzcre gxw zwFlgn `EdW¤©£¤Ÿ©©£¨¤¦§¦©
aEzMd WiBcn okle ,eipkW lr mB©©§¥¨§¨¥©§¦©¨

"zdw ipA")iaxde dcya x`a(mB d`xE . §¥§¨§¥©
haW didW liaWA" :mW oOwl i"Wx©¦§©¨¨¦§¦¤¨¨¥¤

okW ,dpniY mzIpgA iExW oaE`x§¥¨©£¦¨¨¥¨¨¨¥
EtYYWp ,dpniY mipFgd eipaE zdwl¦§¨¨¨©¦¥¨¨¦§©§
iF` rWxl iF` ,FYwlgnA gxw mr¦Ÿ©§©£ª§¨¨¨
lr xAcn i"Wx mXW `N` ."FpkWl¦§¥¤¨¤¨©¦§©¥©
oFWl hwp mdilre ,"mxia`e ozC"¨¨©£¦¨©£¥¤¨©§
xAcn i"Wx o`M ENi`e ,"EtYYWp"¦§©§§¦¨©¦§©¥
,Wi` miXnge miz`n lr xTirA§¦¨©¨©¦©£¦¦¦

,"EkWnPW" xnF` mdilreEpide ©£¥¤¥¤¦§§§©§
gxw ,gxw lW eipkW mzFid cSOW¤¦©¡¨§¥¨¤Ÿ©Ÿ©
ipXd WExiRke ,eil` mzF` KWn̈©¨¥¨§©¥©¥¦
"gxw gTIe"W mW oOwl i"WxA§©¦§©¨¨¤©¦©Ÿ©

.mixacA mzF` KWOW FWExiRl dxez ¥¤¨©¨¦§¨¦
(`l)CñnäåóàL ,úëøtä àéä Y §©¨¨¦©¨Ÿ¤¤©

"Cñnä úëøt" äéeø÷ àéä¯zFnW ¦§¨¨Ÿ¤©¨¨§
zkFxR" :mW i"WxaE .ai ,dl§©¦¨¨¤
oiA uvFg didW EpidC ,"dSigOd©§¦¨§©§¤¨¨¥¥

.miWcTd Wcw oiaE WcTdal dxez ©Ÿ¤¥Ÿ¤©¢¨¦



xacnaנ zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'b iying meil inei xeriy

(áì)úc÷t ïäkä ïøäà-ïa øæòìà éålä éàéNð àéNðe§¦Æ§¦¥´©¥¦½¤§¨−̈¤©«£´Ÿ©Ÿ¥®§ª©¾
:Lãwä úøîLî éøîL«Ÿ§¥−¦§¤¬¤©«Ÿ¤

i"yx£ÈÂl‰ È‡ÈN ‡ÈNe∑עלֿידֹו – הּקדׁש מׁשמרת ׁשמרי ּפקּדת נׂשיאּותֹו? היא מה ועל ּכּלם; על ממּנה ¿ƒ¿ƒ≈«≈ƒְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹֻֻֻ
ּכּלם  ּפקּדת .היה ְַָָָֻֻ

(âì)älà éLenä úçtLîe éìçnä úçtLî éøøîì¦§¨¦¾¦§©̧©Æ©©§¦½¦§©−©©¦®¥¬¤
:éøøî úçtLî íä¥−¦§§¬Ÿ§¨¦«

(ãì)äìòîå Lãç-ïaî øëæ-ìk øtñîa íäéã÷ôe§ª«¥¤Æ§¦§©´¨¨½̈¦¤−Ÿ¤¨¨®§¨
:íéúàîe íéôìà úLL¥¬¤£¨¦−¨¨«¦

(äì)-ïa ìàéøeö éøøî úçtLîì áà-úéá àéNðe§¦³¥«¨Æ§¦§§´Ÿ§¨¦½«¦¥−¤
:äðôö eðçé ïkLnä Cøé ìò ìéçéáà£¦¨®¦©´¤¤̄©¦§¨²©«£−¨«Ÿ¨

(åì)åéçéøáe ïkLnä éLø÷ éøøî éða úøîLî úc÷ôe§ª©´¦§¤»¤»§¥´§¨¦¼©§¥Æ©¦§½̈§¦−̈
:Búãáò ìëå åéìk-ìëå åéðãàå åéãnòå§©ª¨´©«£¨¨®§¨̧¥½̈§−Ÿ£«Ÿ̈«

(æì)íúãúéå íäéðãàå áéáñ øöçä éãnòå§©ª¥¯¤«¨¥²¨¦−§©§¥¤®¦¥«Ÿ−̈
:íäéøúéîe¥«§¥¤«

(çì)ãòBî-ìäà éðôì äîã÷ ïkLnä éðôì íéðçäå| §©«Ÿ¦´¦§¥´©¦§¿̈¥´§¨¦§¥Á«Ÿ¤¥̧
äLî äçøæî|úøîLî íéøîL åéðáe ïøäàå ¦§¹̈¨¤´§©«£´Ÿ¨À̈«Ÿ§¦Æ¦§¤´¤

:úîeé áøwä øfäå ìàøNé éða úøîLîì Lc÷nä©¦§½̈§¦§¤−¤§¥´¦§¨¥®§©¨¬©¨¥−¨«
i"yx£ÂÈ·e Ô¯‰‡Â ‰LÓ∑ לה טֹוב ּוסמּוכין לּצדיק "טֹוב ּוזבּולן, יּׂששכר עליו והחֹונים יהּודה מחנה ּדגל ם …∆¿«¬…»»ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻ

ׁשּנאמר ּבּתֹורה, ּגדֹולים נעׂשּו ּבּתֹורה, עֹוסק ׁשהיה מׁשה ׁשל ׁשכניו ׁשהיּו לפי ס)לׁשכנֹו". "יהּודה (תהלים : ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ
יב)מחקקי" א ּומזבּולן(ד"ה סנהדראֹות, ראׁשי מאתים וגֹו'" בינה יֹודעי יּׂששכר "ּומּבני ה): "מׁשכים (שופטים : ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹֻ

סֹופר" .ּבׁשבט ְֵֵֶ

È‡ÂÏלב  È·¯·¯ ÏÚ ‡pÓÓc ‡Ïk¯Ó‡Â«¬«¿¿»ƒ¿«»««¿¿≈≈»≈
È‰B„È ˙BÁzÓc ‡‰k Ô¯‰‡ ¯a ¯ÊÚÏ‡∆¿»»««¬…«¬»¿ƒ¿¿ƒ

:‡L„e˜ ˙¯hÓ È¯Ë ÔpÓÓ¿«»»¿≈«¿«¿»

‡ÔÈlלג  ÈLeÓ ˙ÈÚ¯ÊÂ ÈÏÁÓ ˙ÈÚ¯Ê È¯¯ÓÏƒ¿»ƒ«¿ƒ«¿ƒ¿«¿ƒƒƒ≈
:È¯¯Ó ˙ÈÚ¯Ê Ôep‡ƒ«¿¬«¿»ƒ

Á¯È‡לד  ¯aÓ ‡¯eÎc Ïk ÔÈÓa ÔB‰ÈÈÓeƒ¿»≈¿ƒ¿«»¿»ƒ««¿»
:Ô˙‡Óe ÔÈÙÏ‡ ‡zL ‡lÚÏe¿≈»ƒ»«¿ƒ»»

a¯לה  Ï‡È¯eˆ È¯¯Ó ˙ÈÚ¯ÊÏ ‡a‡ ˙Èa ·¯Â¿«≈«»¿«¿¬«¿»ƒƒ≈«
:‡etˆ Ôe¯LÈ ‡kLÓ„ ‡cˆ ÏÚ ÏÈÁÈ·‡¬ƒ»ƒ«ƒ»¿«¿¿»ƒ¿ƒ»

kLÓ‡לו  Ètc È¯¯Ó Èa ˙¯hÓÏ ¯ÈÒÓ È„Â¿ƒ¿ƒ¿«¿«¿≈¿»ƒ«≈«¿¿»
È‰BÓ ÏÎÂ È‰BÎÓÒÂ È‰B„enÚÂ È‰B¯·ÚÂ¿«¿ƒ¿«ƒ¿«¿ƒ¿»»ƒ

:dÁÏt ÏÎÂ¿…»¿»≈

ÔB‰ÈÎÓÒÂלז  ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡z¯„„ È„enÚÂ¿«≈¿«¿»¿¿¿«¿≈
:ÔB‰Èeh‡Â ÔB‰ÈkÒÂ¿ƒ≈¿«≈

˜„Ìלח  ‡Óec˜ ‡kLÓ Ì„˜ Ô¯L È„Â¿ƒ¿«√»«¿¿»ƒ»√»
È‰B·e Ô¯‰‡Â ‰LÓ ‡ÁÈcÓ ‡ÓÊ ÔkLÓ«¿«ƒ¿»«ƒ¿»…∆¿«¬…¿ƒ
Ï‡¯NÈ Èa ˙¯hÓÏ ‡Lc˜Ó ˙¯hÓ ÔÈ¯Ë»¿ƒ«¿««¿¿»¿«¿«¿≈ƒ¿»≈

:ÏË˜˙È ·¯˜Èc ÈBlÁÂ¿ƒ«¿ƒ¿«ƒ¿¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(al)éålä éàéNð àéNðeìò äpîî Y §¦§¦¥©¥¦§ª¤©
?BúeàéNð àéä äî ìòå .ílkª¨§©©¦§¦
-ìò ,"Lãwä úøîLî éøîL úc÷t"§ª©Ÿ§¥¦§¤¤©Ÿ¤©

ílk úc÷t àéä Bãé¯mBxY oke ¨¦§ª©ª¨§¥¦§¥
.qFlwpE`bl dxez §§

(gl)åéðáe ïøäàå äLîïéëeîñe Y Ÿ¤§©£Ÿ¨¨§¦
íäì¯hk wEqR lirl WxiRW xg`n ¨¤¥©©¤¥©§¥¨

zdw ipA mr oaE`x lbC lW zEpkXdW¤©§¥¤¤¤§¥¦§¥§¨
lW oiprd cSn ,drxl eilr driRWd¦§¦¨¨¨§¨¨¦©¨¦§¨¤
Wxtl KxvEd ,"FpkWl iF`e rWxl iF`"¨¨¨§¦§¥§©§¨¥
daFhl mB `id zEpkXd zrRWdW o`M̈¤©§¨©©§¥¦©§¨

drxl zEpkXn xzFie)(cSOW s` , §¥¦§¥§¨¨©¤¦©
df WExitl gxkd mEW oi` o`M wEqRd©¨¨¥¤§¥©§¥¤

)iaxd(.
äãeäé äðçî ìâc¯.b ,a lirlcM ¤¤©£¥§¨§¦§¥

ïìeáæe øëNOé åéìò íéðBçäå¯ §©¦¨¨¦¨¨§ª
iF`" iAbNW xirdl Wi .fÎd ,a lirlcM§¦§¥¥§¨¦¤§©¥
,hk wEqR lirl ,"FpkWl iF`e rWxl̈¨¨§¦§¥§¥¨
haW lr wx riRWdW i"Wx azFM¥©¦¤¦§¦©©©¥¤
azFM ,daFHd oiprl o`ke ,oaE`x§¥§¨§¦§©©¨¥
,oaE`x mr EpgW EN` lr mB riRWdW¤¦§¦©©©¥¤¨¦§¥
dCn dAExOW mEXn EdGW xnFl Wie§¥©¤¤¦¤§¨¦¨

zEprxER zCOn daFh)iaxd(mB xirdlE . ¨¦¦©§¨§¨¦©
:Exn` o`Mn" :a ,ep dMEq i"Wx oFWNn¦§©¦¨¦¨¨§
aFh ,`liOnE ,FpkWl iF` rWxl iF`¨¨¨¦§¥¦¥¨
daFh dCnC ,FpkWl aFh wiCSl©©¦¦§¥§¦¨¨

dAExn." §¨
ì áBè ÷écvì áBèeéäL éôì ,BðëL ©©¦¦§¥§¦¤¨

äøBza ÷ñBò äéäL äLî ìL åéðëL§¥¨¤Ÿ¤¤¨¨¥©¨
¯mBW s` ,eipaE oxd` z` xiMfd `lŸ¦§¦¤©£Ÿ¨¨©¤©

dxFYA Ewqr md iM ,dxFYA Ewqr md¥¨§©¨¦¥¨§©¨
.mcOln did dWn ixdW ,dWn zEkfA¦§¤¤£¥¤¨¨§©§¨
zFxFdl ,ligzOdÎxEACA mxiMfd la £̀¨¦§¦¨©¦©©§¦§
znIEqn drRWd dzid mdl mBW¤©¨¤¨§¨©§¨¨§¤¤
Ewqr md mB ixdW ,daFhl zEpkXl©§¥§¨¤£¥©¥¨§
iAbl milhA Eid mdW `N` ,dxFYA©¨¤¨¤¥¨§¥¦§©¥

`xdihA `bxWM dWn)iaxd t"r(. ¤¦§©¨§¦£¨
:øîàpL ,äøBza íéìBãb eNòð©£§¦©¨¤¤¡©

"é÷÷çî äãeäé"¯d`xE .h ,q miNdY §¨§Ÿ§¦§¦¦§¥

xacna zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'c iyiy meil inei xeriy

(èì)äLî ã÷t øLà íiåìä éãe÷t-ìkét-ìò ïøäàå ¨§¥¸©«§¦¦¹£¤Á¨©̧¤¯§À©« À£À²ÀŸÀ©¦¬
íéðL äìòîå Lãç-ïaî øëæ-ìk íúçtLîì ýåýé§Ÿ̈−§¦§§Ÿ¨®¨¨¨Æ¦¤´Ÿ¤¨©½§¨§©¬¦

:óìà íéøNòå§¤§¦−¨«¤
i"yx£Ô¯‰‡Â ‰LÓ „˜t ¯L‡∑הלוּים ּבמנין היה ׁשּלא לֹומר ואהרן, על ד)נקּוד ÌÈ¯NÚÂ.(בכורות ÌÈL ¬∆»«…∆¿«¬…ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָֹֹ¿«ƒ¿∆¿ƒ
ÛÏ‡∑– קהת ּבני מאֹות, וחמׁש אלפים ׁשבעת – ּגרׁשֹון ּבני יתרים: מאֹות ׁשלׁש מֹוצא אּתה ּובפרטן »∆ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַָָָָָֹ

את  ויפדּו הּׁשאר, עם ּכללן לא ולּמה ּומאתים. אלפים ׁשׁשת – מררי ּבני מאֹות, וׁשׁש אלפים ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹׁשמֹונת
רּבֹותינּו אמרּו לפדיֹון? הּמנין, על העֹודפים ּבכֹורֹות ּומאתים וׁשבעים הּׁשלׁשה זקּוקים יהיּו ולא ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵַַַַַַָָָָָֹֹהּבכֹורֹות

ּבכֹורֹות הּפדיֹון (ה)ּבמּסכת מן עצמם ׁשּיפקיעּו ודּים היּו, ּבכֹורים – לוּים מאֹות ׁשלׁש אֹותן :. ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ

ß oeiq 'c iyiy mei ß

(î)éðáì øëæ øëa-ìk ãB÷t äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¸¨§³Ÿ¨¨Æ¦§¥´
:íúîL øtñî úà àNå äìòîå Lãç-ïaî ìàøNé¦§¨¥½¦¤−Ÿ¤¨¨®§¨§¾̈¥−¦§©¬§Ÿ¨«

i"yx£‰ÏÚÓÂ L„ÁŒÔaÓ 'B‚Â ¯ÎÊ ¯ÎaŒÏk „˜t∑מּכלל .נפלים ספק מּׁשּיצא ¿…»¿…»»¿ƒ∆…∆»»¿»ְְְִִִֵֶַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(7 'nr gi jxk zegiy ihewl)

נפליםנפליםנפליםנפלים ספקספקספקספק ממממּכּכּכּכלללללללל מ)ממממּׁשּׁשּׁשּׁשּיּיּיּיצאצאצאצא ג, (רש"י ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָָָָָ
טו)ּולעיל האהל (פסוק מן ּבת־קֹול יצאה הּלוּים ּבמנין ּדהּנה לֹומר, ויׁש נפלים". מּכלל "מּׁשּיצא נקט הּלוּים, מנין אצל , ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹ

הּפחּותים  ּגם נמנּו ׁשּלא (ּומה ספק אין ׁשמּיא ּכלּפי ּכי "נפלים", ׁשם ּכתב ולכן זה", ּבאהל יׁש ּתינֹוקֹות וכ ּכ" ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹוהֹודיעה
" זה הרי ואצלֹו מׁשה, על־ידי אּלא ה'", ּפי "על היה לא הּבכֹורֹות מנין א ּפלּוג'). 'לא מּׁשּום הּוא – חדׁש ספק ספק ספק ספק מּבן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹ

ְִָנפלים".

ÏÚלט  Ô¯‰‡Â ‰LÓ ‡Ó Èc È‡ÂÏ ÈÈÓ Ïk»ƒ¿»≈≈»≈ƒ¿»…∆¿«¬…«
¯aÓ ‡¯eÎc Ïk ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ≈¿»«¿»¿«¿¬«¿»¿»ƒ«

:ÔÈÙÏ‡ ÔÈ¯˙e ÔÈ¯NÚ ‡lÚÏe ‡Á¯È«¿»¿≈»«¿ƒ¿≈«¿ƒ

„i¯Î‡מ  ‡i¯Îea Ïk ÈÓ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿≈»¿«»ƒ¿«»
˙È Ïa˜Â ‡lÚÏe ‡Á¯È ¯aÓ Ï‡¯NÈ È·Ïƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ««¿»¿≈»¿«≈»

:ÔB‰˙‰ÓL ÔÈÓƒ¿«¿»«¿

iliey`l` axd - mdxa` ly`

,dxxU oFWl wwFgn" :mW i"Wx©¦¨§¥§§¨¨
."dEvnE mixtq glFWe wwFgOW¤§¥§¥©§¨¦§©¤

"'Bâå äðéá éòãBé øëNOé éðaîe"¯ ¦§¥¦¨¨§¥¦¨§
.bl ,ai ` minId ixaC¦§¥©¨¦

úBàøãäðñ éLàø íéúàî¯d`x ¨©¦¨¥©§¤§¨§¥
."miz`n mdiW`x" :mW minId ixaC¦§¥©¨¦¨¨¥¤¨©¦
"øôñ èáLa íéëLBî ïìeáfîe"¯ ¦§ª§¦§¥¤Ÿ¥

dWlW F`iadA .ci ,d mihtFW§¦©£¦§¨
zrRWdW i"Wx fnFx ,EN` miwEqR§¦¥¥©¦¤©§¨©
eipkW lr dlrR dWn lW zEpkXd©§¥¤¤¨£¨©§¥¨
aFxTd okXdW KM ,bxFcn otF`A§¤§¨¨¤©¨¥©¨
.zFgR wFgxde xzFi rRWEd xzFiA§¥§©¥§¨¨¨
"iwwFgn dcEdi" :xn`p dcEdiA okle§¨¥¦¨¤¡©§¨§§¦
xkyVi lv` EN`e ,haXd lM lr©¨©¥¤§¦¥¤¦¨¨
,"xkyVi ipAnE" :xn`p oElEafE§¤¡©¦§¥¦¨¨
.haXdn wlg wx Epid ,"oElEaGnE"¦§©§©¥¤¥©¥¤
lr ,`tEB oElEafl xkyVi oiaE¥¦¨¨¦§¨©
iW`x miz`n" EidW xn`p xkyVi¦¨¨¤¡©¤¨¨©¦¨¥
wx xn`p oElEafaE ,"zF`xcdpq©§¤§¨¦§¤¡©©
iW`x `le ,"xtFq haWA mikWFn"§¦§¥¤¥§Ÿ¨¥

zF`xcdpq)iaxd(.hl dxez ©§¤§¨
(hl)ïøäàå äLî ã÷t øLàãe÷ð Y £¤¨©Ÿ¤§©£Ÿ¨

ïéðîa äéä àlL øîBì ,"ïøäàå" ìò©§©£Ÿ©¤Ÿ¨¨§¦§©

íiåìä¯.mIeld mr dpnp `NW ,xnFlM ©§¦¦§©¤Ÿ¦§¨¦©§¦¦
i"Wx zErnWn okela` .` ,c zFxFkaA §¥©§¨©¦¦§£¨

,dWn mr dpFn did `NW dpEMd oi ¥̀©©¨¨¤Ÿ¨¨¤¦¤
aEzMd z` llFW Fpi` cETiPd oMW¤¥©¦¥¥¤©¨

oiprA hrnn wx `N` ixnbl)iaxd(. §©§¦¤¨©§©¥¨¦§¨
icEwR lM"W xnFl cETiPd zpEke§©¨©©¦©¤¨§¥

oxd` z` llFM `l "mIeld)yeal(. ©§¦¦Ÿ¥¤©£Ÿ
óìà íéøNòå íéðLäzà ïèøôáe Y §©¦§¤§¦¨¤¦§¨¨©¨

ìL àöBîïBLøb éða :íéøúé úBàî L ¥§Ÿ¥§¥¦§¥¥§
úBàî Lîçå íéôìà úòáL¯ ¦§©£¨¦©£¥¥

.ak wEqR lirlcM§¦§¥¨
úBàî LLå íéôìà úðBîL úä÷ éða§¥§¨§©£¨¦§¥¥

¯.gk wEqR lirlcM§¦§¥¨
íéúàîe íéôìà úLL éøøî éða¯ §¥§¨¦¥¤£¨¦¨©¦

.cl wEqR lirlcM§¦§¥¨
ìLe óìà íéøNòå íéðL éøä]L £¥§©¦§¤§¦¤¤§Ÿ

.[úBàî¯.oFW`x qEtcA `qxiBd oM ¥¥©¦§¨¦§¦
úà ecôéå øàMä íò ïììë àì änìå§¨¨Ÿ§¨¨¦©§¨§¦§¤

ìMä íé÷e÷æ eéäé àìå ,úBøBëaääL ©§§Ÿ¦§§¦©§Ÿ¨
úBøBëa íéúàîe íéòáLå¯lW §¦§¦¨©¦§¤

.l`xUi¦§¨¥
ïéðnä ìò íéôãBòä¯.mIeld lW ¨§¦©©¦§¨¤©§¦¦

ïBéãôì¯cg` lM milwW dXngA §¦§©£¦¨§¨¦¨¤¨

.fnÎen miwEqR oOwlcM ,mdn¥¤§¦§©¨§¦
úBøBëa úëqîa eðéúBaø eøîà¯,d ¨§©¥§©¤¤§

.`
ìL ïúBà,eéä íéøBëa ,íiåì úBàî L ¨§Ÿ¥§¦¦§¦¨

ïBéãtä ïî íîöò eòé÷ôiL íiãå¯ §©¨¤©§¦©§¨¦©¦§
riwtIW ieNd xFkal FIC :WExiR¥©¦§©¥¦¤©§¦©
mdn cg` lM zzNn Fnvr zXEcw§©©§¦¨¥¨¤¨¥¤
EpzPW FnM ,zlFBlBl milwW zWng£¥¤§¨¦©ª§¤§¤¨§
dWlWE miraW miz`Odn cg` lM̈¤¨¥©¨©¦¦§¦§¨
,mIeld lr mitcFrd l`xUi ixFkA§¥¦§¨¥¨§¦©©§¦¦
ixFkA zXEcw oM mB riwtIW `le§Ÿ¤©§¦©©¥§©§¥
milwW zWng zzNn mxhtIW l`xUi¦§¨¥¤¦§§¥¦¨¥£¥¤§¨¦

cg` lM)m"`x(milFkIW mrHde . ¨¤¨§©©©¤§¦
,oiCd on micnl ,mnvr z` riwtdl§©§¦©¤©§¨§¥¦¦©¦
ihEWR zXEcw driwtd m`" oMW¤¥¦¦§¦¨§©§¥
oiC ,l`xUi ixFkA zXEcw z` mIeld©§¦¦¤§©§¥¦§¨¥¦
"odAW dxFkA zXEcw rwtYW `Ed¤¦§©§©§¨¤¨¤

)` ,c zexeka i"yx(.n dxez

(n)Lãç ïaî 'Bâå øëæ øëa ìk ã÷t§Ÿ¨§Ÿ¨¨§¦¤Ÿ¤
äìòîåíéìôð ÷ôñ ììkî àöiMî Y ¨¨§¨¦¤¨¨¦§©§¥§¨¦

¯,"miltp llMn" azM eh wEqR lirlE§¥¨¨©¦§©§¨¦
.xE`iAA mW d`xE`n dxez §¥¨©¥



ני xacna zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'b iying meil inei xeriy

(áì)úc÷t ïäkä ïøäà-ïa øæòìà éålä éàéNð àéNðe§¦Æ§¦¥´©¥¦½¤§¨−̈¤©«£´Ÿ©Ÿ¥®§ª©¾
:Lãwä úøîLî éøîL«Ÿ§¥−¦§¤¬¤©«Ÿ¤

i"yx£ÈÂl‰ È‡ÈN ‡ÈNe∑עלֿידֹו – הּקדׁש מׁשמרת ׁשמרי ּפקּדת נׂשיאּותֹו? היא מה ועל ּכּלם; על ממּנה ¿ƒ¿ƒ≈«≈ƒְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹֻֻֻ
ּכּלם  ּפקּדת .היה ְַָָָֻֻ

(âì)älà éLenä úçtLîe éìçnä úçtLî éøøîì¦§¨¦¾¦§©̧©Æ©©§¦½¦§©−©©¦®¥¬¤
:éøøî úçtLî íä¥−¦§§¬Ÿ§¨¦«

(ãì)äìòîå Lãç-ïaî øëæ-ìk øtñîa íäéã÷ôe§ª«¥¤Æ§¦§©´¨¨½̈¦¤−Ÿ¤¨¨®§¨
:íéúàîe íéôìà úLL¥¬¤£¨¦−¨¨«¦

(äì)-ïa ìàéøeö éøøî úçtLîì áà-úéá àéNðe§¦³¥«¨Æ§¦§§´Ÿ§¨¦½«¦¥−¤
:äðôö eðçé ïkLnä Cøé ìò ìéçéáà£¦¨®¦©´¤¤̄©¦§¨²©«£−¨«Ÿ¨

(åì)åéçéøáe ïkLnä éLø÷ éøøî éða úøîLî úc÷ôe§ª©´¦§¤»¤»§¥´§¨¦¼©§¥Æ©¦§½̈§¦−̈
:Búãáò ìëå åéìk-ìëå åéðãàå åéãnòå§©ª¨´©«£¨¨®§¨̧¥½̈§−Ÿ£«Ÿ̈«

(æì)íúãúéå íäéðãàå áéáñ øöçä éãnòå§©ª¥¯¤«¨¥²¨¦−§©§¥¤®¦¥«Ÿ−̈
:íäéøúéîe¥«§¥¤«

(çì)ãòBî-ìäà éðôì äîã÷ ïkLnä éðôì íéðçäå| §©«Ÿ¦´¦§¥´©¦§¿̈¥´§¨¦§¥Á«Ÿ¤¥̧
äLî äçøæî|úøîLî íéøîL åéðáe ïøäàå ¦§¹̈¨¤´§©«£´Ÿ¨À̈«Ÿ§¦Æ¦§¤´¤

:úîeé áøwä øfäå ìàøNé éða úøîLîì Lc÷nä©¦§½̈§¦§¤−¤§¥´¦§¨¥®§©¨¬©¨¥−¨«
i"yx£ÂÈ·e Ô¯‰‡Â ‰LÓ∑ לה טֹוב ּוסמּוכין לּצדיק "טֹוב ּוזבּולן, יּׂששכר עליו והחֹונים יהּודה מחנה ּדגל ם …∆¿«¬…»»ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻ

ׁשּנאמר ּבּתֹורה, ּגדֹולים נעׂשּו ּבּתֹורה, עֹוסק ׁשהיה מׁשה ׁשל ׁשכניו ׁשהיּו לפי ס)לׁשכנֹו". "יהּודה (תהלים : ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ
יב)מחקקי" א ּומזבּולן(ד"ה סנהדראֹות, ראׁשי מאתים וגֹו'" בינה יֹודעי יּׂששכר "ּומּבני ה): "מׁשכים (שופטים : ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹֻ

סֹופר" .ּבׁשבט ְֵֵֶ

È‡ÂÏלב  È·¯·¯ ÏÚ ‡pÓÓc ‡Ïk¯Ó‡Â«¬«¿¿»ƒ¿«»««¿¿≈≈»≈
È‰B„È ˙BÁzÓc ‡‰k Ô¯‰‡ ¯a ¯ÊÚÏ‡∆¿»»««¬…«¬»¿ƒ¿¿ƒ

:‡L„e˜ ˙¯hÓ È¯Ë ÔpÓÓ¿«»»¿≈«¿«¿»

‡ÔÈlלג  ÈLeÓ ˙ÈÚ¯ÊÂ ÈÏÁÓ ˙ÈÚ¯Ê È¯¯ÓÏƒ¿»ƒ«¿ƒ«¿ƒ¿«¿ƒƒƒ≈
:È¯¯Ó ˙ÈÚ¯Ê Ôep‡ƒ«¿¬«¿»ƒ

Á¯È‡לד  ¯aÓ ‡¯eÎc Ïk ÔÈÓa ÔB‰ÈÈÓeƒ¿»≈¿ƒ¿«»¿»ƒ««¿»
:Ô˙‡Óe ÔÈÙÏ‡ ‡zL ‡lÚÏe¿≈»ƒ»«¿ƒ»»

a¯לה  Ï‡È¯eˆ È¯¯Ó ˙ÈÚ¯ÊÏ ‡a‡ ˙Èa ·¯Â¿«≈«»¿«¿¬«¿»ƒƒ≈«
:‡etˆ Ôe¯LÈ ‡kLÓ„ ‡cˆ ÏÚ ÏÈÁÈ·‡¬ƒ»ƒ«ƒ»¿«¿¿»ƒ¿ƒ»

kLÓ‡לו  Ètc È¯¯Ó Èa ˙¯hÓÏ ¯ÈÒÓ È„Â¿ƒ¿ƒ¿«¿«¿≈¿»ƒ«≈«¿¿»
È‰BÓ ÏÎÂ È‰BÎÓÒÂ È‰B„enÚÂ È‰B¯·ÚÂ¿«¿ƒ¿«ƒ¿«¿ƒ¿»»ƒ

:dÁÏt ÏÎÂ¿…»¿»≈

ÔB‰ÈÎÓÒÂלז  ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡z¯„„ È„enÚÂ¿«≈¿«¿»¿¿¿«¿≈
:ÔB‰Èeh‡Â ÔB‰ÈkÒÂ¿ƒ≈¿«≈

˜„Ìלח  ‡Óec˜ ‡kLÓ Ì„˜ Ô¯L È„Â¿ƒ¿«√»«¿¿»ƒ»√»
È‰B·e Ô¯‰‡Â ‰LÓ ‡ÁÈcÓ ‡ÓÊ ÔkLÓ«¿«ƒ¿»«ƒ¿»…∆¿«¬…¿ƒ
Ï‡¯NÈ Èa ˙¯hÓÏ ‡Lc˜Ó ˙¯hÓ ÔÈ¯Ë»¿ƒ«¿««¿¿»¿«¿«¿≈ƒ¿»≈

:ÏË˜˙È ·¯˜Èc ÈBlÁÂ¿ƒ«¿ƒ¿«ƒ¿¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(al)éålä éàéNð àéNðeìò äpîî Y §¦§¦¥©¥¦§ª¤©
?BúeàéNð àéä äî ìòå .ílkª¨§©©¦§¦
-ìò ,"Lãwä úøîLî éøîL úc÷t"§ª©Ÿ§¥¦§¤¤©Ÿ¤©

ílk úc÷t àéä Bãé¯mBxY oke ¨¦§ª©ª¨§¥¦§¥
.qFlwpE`bl dxez §§

(gl)åéðáe ïøäàå äLîïéëeîñe Y Ÿ¤§©£Ÿ¨¨§¦
íäì¯hk wEqR lirl WxiRW xg`n ¨¤¥©©¤¥©§¥¨

zdw ipA mr oaE`x lbC lW zEpkXdW¤©§¥¤¤¤§¥¦§¥§¨
lW oiprd cSn ,drxl eilr driRWd¦§¦¨¨¨§¨¨¦©¨¦§¨¤
Wxtl KxvEd ,"FpkWl iF`e rWxl iF`"¨¨¨§¦§¥§©§¨¥
daFhl mB `id zEpkXd zrRWdW o`M̈¤©§¨©©§¥¦©§¨

drxl zEpkXn xzFie)(cSOW s` , §¥¦§¥§¨¨©¤¦©
df WExitl gxkd mEW oi` o`M wEqRd©¨¨¥¤§¥©§¥¤

)iaxd(.
äãeäé äðçî ìâc¯.b ,a lirlcM ¤¤©£¥§¨§¦§¥

ïìeáæe øëNOé åéìò íéðBçäå¯ §©¦¨¨¦¨¨§ª
iF`" iAbNW xirdl Wi .fÎd ,a lirlcM§¦§¥¥§¨¦¤§©¥
,hk wEqR lirl ,"FpkWl iF`e rWxl̈¨¨§¦§¥§¥¨
haW lr wx riRWdW i"Wx azFM¥©¦¤¦§¦©©©¥¤
azFM ,daFHd oiprl o`ke ,oaE`x§¥§¨§¦§©©¨¥
,oaE`x mr EpgW EN` lr mB riRWdW¤¦§¦©©©¥¤¨¦§¥
dCn dAExOW mEXn EdGW xnFl Wie§¥©¤¤¦¤§¨¦¨

zEprxER zCOn daFh)iaxd(mB xirdlE . ¨¦¦©§¨§¨¦©
:Exn` o`Mn" :a ,ep dMEq i"Wx oFWNn¦§©¦¨¦¨¨§
aFh ,`liOnE ,FpkWl iF` rWxl iF`¨¨¨¦§¥¦¥¨
daFh dCnC ,FpkWl aFh wiCSl©©¦¦§¥§¦¨¨

dAExn." §¨
ì áBè ÷écvì áBèeéäL éôì ,BðëL ©©¦¦§¥§¦¤¨

äøBza ÷ñBò äéäL äLî ìL åéðëL§¥¨¤Ÿ¤¤¨¨¥©¨
¯mBW s` ,eipaE oxd` z` xiMfd `lŸ¦§¦¤©£Ÿ¨¨©¤©

dxFYA Ewqr md iM ,dxFYA Ewqr md¥¨§©¨¦¥¨§©¨
.mcOln did dWn ixdW ,dWn zEkfA¦§¤¤£¥¤¨¨§©§¨
zFxFdl ,ligzOdÎxEACA mxiMfd la £̀¨¦§¦¨©¦©©§¦§
znIEqn drRWd dzid mdl mBW¤©¨¤¨§¨©§¨¨§¤¤
Ewqr md mB ixdW ,daFhl zEpkXl©§¥§¨¤£¥©¥¨§
iAbl milhA Eid mdW `N` ,dxFYA©¨¤¨¤¥¨§¥¦§©¥

`xdihA `bxWM dWn)iaxd t"r(. ¤¦§©¨§¦£¨
:øîàpL ,äøBza íéìBãb eNòð©£§¦©¨¤¤¡©

"é÷÷çî äãeäé"¯d`xE .h ,q miNdY §¨§Ÿ§¦§¦¦§¥

xacna zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'c iyiy meil inei xeriy

(èì)äLî ã÷t øLà íiåìä éãe÷t-ìkét-ìò ïøäàå ¨§¥¸©«§¦¦¹£¤Á¨©̧¤¯§À©« À£À²ÀŸÀ©¦¬
íéðL äìòîå Lãç-ïaî øëæ-ìk íúçtLîì ýåýé§Ÿ̈−§¦§§Ÿ¨®¨¨¨Æ¦¤´Ÿ¤¨©½§¨§©¬¦

:óìà íéøNòå§¤§¦−¨«¤
i"yx£Ô¯‰‡Â ‰LÓ „˜t ¯L‡∑הלוּים ּבמנין היה ׁשּלא לֹומר ואהרן, על ד)נקּוד ÌÈ¯NÚÂ.(בכורות ÌÈL ¬∆»«…∆¿«¬…ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָֹֹ¿«ƒ¿∆¿ƒ
ÛÏ‡∑– קהת ּבני מאֹות, וחמׁש אלפים ׁשבעת – ּגרׁשֹון ּבני יתרים: מאֹות ׁשלׁש מֹוצא אּתה ּובפרטן »∆ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַָָָָָֹ

את  ויפדּו הּׁשאר, עם ּכללן לא ולּמה ּומאתים. אלפים ׁשׁשת – מררי ּבני מאֹות, וׁשׁש אלפים ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹׁשמֹונת
רּבֹותינּו אמרּו לפדיֹון? הּמנין, על העֹודפים ּבכֹורֹות ּומאתים וׁשבעים הּׁשלׁשה זקּוקים יהיּו ולא ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵַַַַַַָָָָָֹֹהּבכֹורֹות

ּבכֹורֹות הּפדיֹון (ה)ּבמּסכת מן עצמם ׁשּיפקיעּו ודּים היּו, ּבכֹורים – לוּים מאֹות ׁשלׁש אֹותן :. ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ

ß oeiq 'c iyiy mei ß

(î)éðáì øëæ øëa-ìk ãB÷t äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¸¨§³Ÿ¨¨Æ¦§¥´
:íúîL øtñî úà àNå äìòîå Lãç-ïaî ìàøNé¦§¨¥½¦¤−Ÿ¤¨¨®§¨§¾̈¥−¦§©¬§Ÿ¨«

i"yx£‰ÏÚÓÂ L„ÁŒÔaÓ 'B‚Â ¯ÎÊ ¯ÎaŒÏk „˜t∑מּכלל .נפלים ספק מּׁשּיצא ¿…»¿…»»¿ƒ∆…∆»»¿»ְְְִִִֵֶַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(7 'nr gi jxk zegiy ihewl)

נפליםנפליםנפליםנפלים ספקספקספקספק ממממּכּכּכּכלללללללל מ)ממממּׁשּׁשּׁשּׁשּיּיּיּיצאצאצאצא ג, (רש"י ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָָָָָ
טו)ּולעיל האהל (פסוק מן ּבת־קֹול יצאה הּלוּים ּבמנין ּדהּנה לֹומר, ויׁש נפלים". מּכלל "מּׁשּיצא נקט הּלוּים, מנין אצל , ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹ

הּפחּותים  ּגם נמנּו ׁשּלא (ּומה ספק אין ׁשמּיא ּכלּפי ּכי "נפלים", ׁשם ּכתב ולכן זה", ּבאהל יׁש ּתינֹוקֹות וכ ּכ" ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹוהֹודיעה
" זה הרי ואצלֹו מׁשה, על־ידי אּלא ה'", ּפי "על היה לא הּבכֹורֹות מנין א ּפלּוג'). 'לא מּׁשּום הּוא – חדׁש ספק ספק ספק ספק מּבן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹ

ְִָנפלים".

ÏÚלט  Ô¯‰‡Â ‰LÓ ‡Ó Èc È‡ÂÏ ÈÈÓ Ïk»ƒ¿»≈≈»≈ƒ¿»…∆¿«¬…«
¯aÓ ‡¯eÎc Ïk ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ≈¿»«¿»¿«¿¬«¿»¿»ƒ«

:ÔÈÙÏ‡ ÔÈ¯˙e ÔÈ¯NÚ ‡lÚÏe ‡Á¯È«¿»¿≈»«¿ƒ¿≈«¿ƒ

„i¯Î‡מ  ‡i¯Îea Ïk ÈÓ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿≈»¿«»ƒ¿«»
˙È Ïa˜Â ‡lÚÏe ‡Á¯È ¯aÓ Ï‡¯NÈ È·Ïƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ««¿»¿≈»¿«≈»

:ÔB‰˙‰ÓL ÔÈÓƒ¿«¿»«¿

iliey`l` axd - mdxa` ly`

,dxxU oFWl wwFgn" :mW i"Wx©¦¨§¥§§¨¨
."dEvnE mixtq glFWe wwFgOW¤§¥§¥©§¨¦§©¤

"'Bâå äðéá éòãBé øëNOé éðaîe"¯ ¦§¥¦¨¨§¥¦¨§
.bl ,ai ` minId ixaC¦§¥©¨¦

úBàøãäðñ éLàø íéúàî¯d`x ¨©¦¨¥©§¤§¨§¥
."miz`n mdiW`x" :mW minId ixaC¦§¥©¨¦¨¨¥¤¨©¦
"øôñ èáLa íéëLBî ïìeáfîe"¯ ¦§ª§¦§¥¤Ÿ¥

dWlW F`iadA .ci ,d mihtFW§¦©£¦§¨
zrRWdW i"Wx fnFx ,EN` miwEqR§¦¥¥©¦¤©§¨©
eipkW lr dlrR dWn lW zEpkXd©§¥¤¤¨£¨©§¥¨
aFxTd okXdW KM ,bxFcn otF`A§¤§¨¨¤©¨¥©¨
.zFgR wFgxde xzFi rRWEd xzFiA§¥§©¥§¨¨¨
"iwwFgn dcEdi" :xn`p dcEdiA okle§¨¥¦¨¤¡©§¨§§¦
xkyVi lv` EN`e ,haXd lM lr©¨©¥¤§¦¥¤¦¨¨
,"xkyVi ipAnE" :xn`p oElEafE§¤¡©¦§¥¦¨¨
.haXdn wlg wx Epid ,"oElEaGnE"¦§©§©¥¤¥©¥¤
lr ,`tEB oElEafl xkyVi oiaE¥¦¨¨¦§¨©
iW`x miz`n" EidW xn`p xkyVi¦¨¨¤¡©¤¨¨©¦¨¥
wx xn`p oElEafaE ,"zF`xcdpq©§¤§¨¦§¤¡©©
iW`x `le ,"xtFq haWA mikWFn"§¦§¥¤¥§Ÿ¨¥

zF`xcdpq)iaxd(.hl dxez ©§¤§¨
(hl)ïøäàå äLî ã÷t øLàãe÷ð Y £¤¨©Ÿ¤§©£Ÿ¨

ïéðîa äéä àlL øîBì ,"ïøäàå" ìò©§©£Ÿ©¤Ÿ¨¨§¦§©

íiåìä¯.mIeld mr dpnp `NW ,xnFlM ©§¦¦§©¤Ÿ¦§¨¦©§¦¦
i"Wx zErnWn okela` .` ,c zFxFkaA §¥©§¨©¦¦§£¨

,dWn mr dpFn did `NW dpEMd oi ¥̀©©¨¨¤Ÿ¨¨¤¦¤
aEzMd z` llFW Fpi` cETiPd oMW¤¥©¦¥¥¤©¨

oiprA hrnn wx `N` ixnbl)iaxd(. §©§¦¤¨©§©¥¨¦§¨
icEwR lM"W xnFl cETiPd zpEke§©¨©©¦©¤¨§¥

oxd` z` llFM `l "mIeld)yeal(. ©§¦¦Ÿ¥¤©£Ÿ
óìà íéøNòå íéðLäzà ïèøôáe Y §©¦§¤§¦¨¤¦§¨¨©¨

ìL àöBîïBLøb éða :íéøúé úBàî L ¥§Ÿ¥§¥¦§¥¥§
úBàî Lîçå íéôìà úòáL¯ ¦§©£¨¦©£¥¥

.ak wEqR lirlcM§¦§¥¨
úBàî LLå íéôìà úðBîL úä÷ éða§¥§¨§©£¨¦§¥¥

¯.gk wEqR lirlcM§¦§¥¨
íéúàîe íéôìà úLL éøøî éða¯ §¥§¨¦¥¤£¨¦¨©¦

.cl wEqR lirlcM§¦§¥¨
ìLe óìà íéøNòå íéðL éøä]L £¥§©¦§¤§¦¤¤§Ÿ

.[úBàî¯.oFW`x qEtcA `qxiBd oM ¥¥©¦§¨¦§¦
úà ecôéå øàMä íò ïììë àì änìå§¨¨Ÿ§¨¨¦©§¨§¦§¤

ìMä íé÷e÷æ eéäé àìå ,úBøBëaääL ©§§Ÿ¦§§¦©§Ÿ¨
úBøBëa íéúàîe íéòáLå¯lW §¦§¦¨©¦§¤

.l`xUi¦§¨¥
ïéðnä ìò íéôãBòä¯.mIeld lW ¨§¦©©¦§¨¤©§¦¦

ïBéãôì¯cg` lM milwW dXngA §¦§©£¦¨§¨¦¨¤¨

.fnÎen miwEqR oOwlcM ,mdn¥¤§¦§©¨§¦
úBøBëa úëqîa eðéúBaø eøîà¯,d ¨§©¥§©¤¤§

.`
ìL ïúBà,eéä íéøBëa ,íiåì úBàî L ¨§Ÿ¥§¦¦§¦¨

ïBéãtä ïî íîöò eòé÷ôiL íiãå¯ §©¨¤©§¦©§¨¦©¦§
riwtIW ieNd xFkal FIC :WExiR¥©¦§©¥¦¤©§¦©
mdn cg` lM zzNn Fnvr zXEcw§©©§¦¨¥¨¤¨¥¤
EpzPW FnM ,zlFBlBl milwW zWng£¥¤§¨¦©ª§¤§¤¨§
dWlWE miraW miz`Odn cg` lM̈¤¨¥©¨©¦¦§¦§¨
,mIeld lr mitcFrd l`xUi ixFkA§¥¦§¨¥¨§¦©©§¦¦
ixFkA zXEcw oM mB riwtIW `le§Ÿ¤©§¦©©¥§©§¥
milwW zWng zzNn mxhtIW l`xUi¦§¨¥¤¦§§¥¦¨¥£¥¤§¨¦

cg` lM)m"`x(milFkIW mrHde . ¨¤¨§©©©¤§¦
,oiCd on micnl ,mnvr z` riwtdl§©§¦©¤©§¨§¥¦¦©¦
ihEWR zXEcw driwtd m`" oMW¤¥¦¦§¦¨§©§¥
oiC ,l`xUi ixFkA zXEcw z` mIeld©§¦¦¤§©§¥¦§¨¥¦
"odAW dxFkA zXEcw rwtYW `Ed¤¦§©§©§¨¤¨¤

)` ,c zexeka i"yx(.n dxez

(n)Lãç ïaî 'Bâå øëæ øëa ìk ã÷t§Ÿ¨§Ÿ¨¨§¦¤Ÿ¤
äìòîåíéìôð ÷ôñ ììkî àöiMî Y ¨¨§¨¦¤¨¨¦§©§¥§¨¦

¯,"miltp llMn" azM eh wEqR lirlE§¥¨¨©¦§©§¨¦
.xE`iAA mW d`xE`n dxez §¥¨©¥



xacnaנב zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'c iyiy meil inei xeriy

(àî)øëa-ìk úçz ýåýé éðà éì íiåìä-úà zç÷ìå§¨«©§¨Æ¤©«§¦¦¬¦Æ£¦´§Ÿ̈½©¬©¨§−Ÿ
øBëa-ìk úçz íiåìä úîäa úàå ìàøNé éðáa¦§¥´¦§¨¥®§¥Æ¤«¡©´©«§¦¦½©´©¨§½

:ìàøNé éða úîäáa§¤«¡©−§¥¬¦§¨¥«

(áî)-ìk-úà Búà ýåýé äeö øLàk äLî ã÷ôiå©¦§´Ÿ¤½©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−Ÿ®¤¨
:ìàøNé éðáa øBëa§−¦§¥¬¦§¨¥«

(âî)Lãç-ïaî úîL øtñîa øëæ øBëa-ìë éäéå©§¦Á¨§¸¨¹̈§¦§©¬¥²Ÿ¦¤¬Ÿ¤
ìL óìà íéøNòå íéðL íäéã÷ôì äìòîåäL ¨©−§¨¦§ª«¥¤®§©³¦§¤§¦Æ¤½¤§¨¬

ô :íéúàîe íéòáLå§¦§¦−¨¨«¦

(ãî):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(äî)ìàøNé éðáa øBëa-ìk úçz íiåìä-úà ç÷©´¤©«§¦¦À©³©¨§Æ¦§¥´¦§¨¥½
íiåìä éì-eéäå ízîäa úçz íiåìä úîäa-úàå§¤¤«¡©¬©«§¦¦−©´©§¤§¨®§¨«¦¬©«§¦¦−

:ýåýé éðà£¦¬§Ÿ̈«
i"yx£'B‚Â ÌiÂÏ‰ ˙Ó‰aŒ˙‡Â∑ ּפטרי את אּלא יׂשראל, ׁשל טהֹורה ּבהמה ּבכֹורי את הלוּים ּבהמֹות ּפדּו לא ¿∆∆¡««¿ƒƒ¿ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ

ּבאדם  העֹודפים מנה ׁשהרי ּתדע, יׂשראל. ׁשל חמֹורים ּפטרי ּכּמה ּפטר לוי ּבן ׁשל אחד וׂשה ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָחמֹוריהם,
ּבּבהמה  העֹודפים מנה .ולא ְְְִֵַָָָָֹ

(åî)ìMä ééeãt úàåíéúànäå íéòáMäå äL §¥Æ§¥´©§½̈§©¦§¦−§©¨¨®¦
:ìàøNé éða øBëaî íiåìä-ìò íéôãòä̈«Ÿ§¦Æ©©«§¦¦½¦§−§¥¬¦§¨¥«

i"yx£'B‚Â ‰LÏM‰ ÈÈe„t ˙‡Â∑ ּומאתים וׁשבעים הּׁשלׁשה אּלּו – ּבהם להּפדֹות הּצריכין הּבכֹורֹות ואת ¿≈¿≈«¿…»¿ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ
עׂשרים  יֹוסף, ׁשל מכירתֹו היתה ּכ לּגלּגלת. ׁשקלים חמׁשת ּתּקח מהם הּלוּים, על ויתרים ּבהם ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻהעֹודפים

רחל  ׁשל ּבכֹור ׁשהיה .ּכסף, ְֵֶֶֶֶָָָ

Ïkמא  ÛÏÁ ÈÈ ‡‡ ÈÓ„˜ È‡ÂÏ ˙È ·¯˜˙e¿»≈»≈»≈√»«¬»¿»¬«»
ÛÏÁ È‡ÂÏ„ ‡¯ÈÚa ˙ÈÂ Ï‡¯NÈ È·a ‡¯Îea¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿»¿ƒ»¿≈»≈¬«

:Ï‡¯NÈ È·c ‡¯ÈÚ·a ‡¯Îea Ïk»¿»ƒ¿ƒ»ƒ¿≈ƒ¿»≈

Ïkמב  ˙È d˙È ÈÈ „È˜t È„ ‡Ók ‰LÓ ‡Óe¿»…∆¿»ƒ«ƒ¿»»≈»»
:Ï‡¯NÈ È·a ‡¯Îea¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈

Ô‰ÓLמג  ÔÈÓa ‡i¯Î„ ‡i¯Îea ÏÎ BÂ‰Â«¬»¿«»ƒ¿«»¿ƒ¿«¿»»
ÔÈ¯˙e ÔÈ¯NÚ ÔB‰ÈÈÓÏ ‡lÚÏe ‡Á¯È ¯aÓƒ««¿»¿≈»¿ƒ¿»≈«¿ƒ¿≈

:‡˙Ï˙e ÔÈÚ·LÂ Ô˙‡Ó ÔÈÙÏ‡«¿ƒ»»¿«¿ƒ¿»»

ÓÈÓÏ¯:מד  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

È·aמה  ‡¯Îea Ïk ÛÏÁ È‡ÂÏ ˙È ·¯»̃≈»≈»≈¬«»¿»ƒ¿≈
ÔB‰¯ÈÚa ÛÏÁ È‡ÂÏ„ ‡¯ÈÚa ˙ÈÂ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»¿ƒ»¿≈»≈¬«¿ƒ¿

:ÈÈ ‡‡ È‡ÂÏ ÈÓ„˜ ÔÈLnLÓ ÔB‰ÈÂƒ¿«¿ƒ√»«≈»≈¬»¿»

ÔÈ¯ÈzÈcמו  ‡˙Ï˙e ÔÈÚ·LÂ Ô˙‡Ó Ô˜¯t ˙ÈÂ¿»À¿«»»¿«¿ƒ¿»»¿«ƒƒ
:Ï‡¯NÈ È·c ‡i¯ÎeaÓ È‡ÂÏ ÏÚ«≈»≈ƒ¿«»ƒ¿≈ƒ¿»≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(dn)'Bâå íiåìä úîäa úàåàì Y §¤¤¡©©§¦¦§Ÿ
äîäa éøBëa úà íiåìä úBîäa eãô̈©£©§¦¦¤§¥§¥¨

ìàøNé ìL äøBäè¯i"Wx d`x la` §¨¤¦§¨¥£¨§¥©¦
dxFdh dndA xFkAn" :` ,c zFxFkA§¦§§¥¨§¨
EdciC dxFdh dndA `dC ,miIel Exhtp¦§§§¦¦§¨§¥¨§¨¦§
m"`x d`xE ."l`xUi zndA driwtd¦§¦¨¤¡©¦§¨¥§¥§¥

."dix` xEb"e§©§¥
íäéøBîç éøèt úà àlà¯dnE ¤¨¤¦§¥£¥¤©

zgY dpEMd ,"mYndA zgY" aEzMX¤¨©©§¤§¨©©¨¨©©
mdixFng ixhR)m"`x(. ¦§¥£¥¤

änk øèt éåì ïa ìL ãçà äNå§¤¤¨¤¤¥¦¨©©¨
ìàøNé ìL íéøBîç éøèt¯zFxFkaA ¦§¥£¦¤¦§¨¥¦§

zndA" :aEzMX dOn z`f micnFl a ,c§¦Ÿ¦©¤¨¤¡©
lW cg` dU ,"mYndA zgY mIeld©§¦¦©©§¤§¨¤¤¨¤
.l`xUi lW zFndA dOM zgY miIeld©§¦¦©©©¨§¥¤¦§¨¥
íãàa íéôãBòä äðî éøäL ,òãz¥©¤£¥¨¨¨§¦¨¨¨

äîäaa íéôãBòä äðî àìå¯rnWn §Ÿ¨¨¨§¦©§¥¨©§©
`l aEzMdW `N` ,Epnp zFndAdW¤©§¥¦§¤¨¤©¨Ÿ
mitcFr zFid zcaEr z` oIvl gxḧ©§©¥¤§©¡§¦
,miIeld zFndA xRqn lr dndAA©§¥¨©¦§©§¥©§¦¦
ozF` iciÎlr ECtp mitcFrdW mEXn¦¤¨§¦¦§©§¥¨
i"WxA la` .miIeld lW zFndA§¥¤©§¦¦£¨§©¦
Epnp `NW" :o`Mn gikFn a ,c zFxFkA§¦©¦¨¤Ÿ¦§
dpn `lCn ,l`xUi zndA ixFkA§¥¤¡©¦§¨¥¦§Ÿ¨¨
dpOW FnM ,dndAA mitcFr aEzMd©¨§¦©§¥¨§¤¨¨
miraWe dWlW mc`Ä¨¨§¨§¦§¦

."miz`nEen dxez ¨©¦
(en)ìMä ééeãt úàå'Bâå äLúàå Y §¥§¥©§Ÿ¨§§¤

íäa úBãtäì ïéëéøvä úBøBëaä¯ ©§©§¦¦§¦¨¨¤
zEhWRn oaEOd itM ECtp xaMW `le§Ÿ¤§¨¦§§¦©¨¦©§

"iiEcR" oFWNd)m"`x(lr "iiEcR" `xwpe . ©¨§¥§¦§¨§¥©
mWmtFq)oexkfd xtq(. ¥¨

ìMä elàíéúàîe íéòáLå äL ¥©§Ÿ¨§¦§¦¨©¦
,íiåìä ìò íéøúé íäa íéôãBòä̈§¦¨¤§¥¦©©§¦¦

çwz íäî¯xn`p fn wEqtA ¥¤¦©§¨¤¡©
WxtnE ,gTi iOn xn`p `le "Ygwle"§¨©§¨§Ÿ¤¡©¦¦¦©§¨¥
Epid ,"gTY mdn" dpEMdW i"Wx©¦¤©©¨¨¥¤¦©©§
,mitcFrd l`xUi ipA ixFkAn¦§¥§¥¦§¨¥¨§¦
lr zaqEn "Ygwle" zaiYW xWt`e§¤§¨¤¥©§¨©§¨¤¤©
wEqRd sFqAW "l`xUi ipA ixFkAn"¦§¥§¥¦§¨¥¤§©¨

.eiptNW¤§¨¨
äúéä Ck ,"úìbìbì íéì÷L úLîç"£¥¤§¨¦©ª§Ÿ¤¨¨§¨
óñk íéøNò ,óñBé ìL Búøéëî§¦¨¤¥¤§¦¤¤

.ìçø ìL døBëa äéäL¯ziW`xA ¤¨¨§¨¤¨¥§¥¦
mixUr md milwW dXnge .gk ,fl©£¦¨§¨¦¥¤§¦
ixpiC drAx` `Ed lwW lM iM ,sqM¤¤¦¨¤¤©§¨¨¦¨¥

.sqkfn dxez ¤¤

xacna zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'd ycew zayl inei xeriy
(æî)ì÷La úìbìbì íéì÷L úLîç úLîç zç÷ìå§¨«©§À̈£¥¯¤£¥²¤§¨¦−©ª§®Ÿ¤§¤³¤

:ì÷Mä äøb íéøNò çwz Lãwä©¸Ÿ¤Æ¦½̈¤§¦¬¥−̈©¨«¤

(çî)íéôãòä ééeãt åéðáìe ïøäàì óñkä äzúðå§¨«©¨´©¤½¤§©«£−Ÿ§¨¨®§¥¾¨«Ÿ§¦−
:íää¤«

(èî)íéôãòä úàî íBéãtä óñk úà äLî çwiå©¦©´¤½¥−¤´¤©¦§®¥¥Æ¨´Ÿ§¦½
:íiåìä ééeãt ìò©−§¥¬©«§¦¦«

i"yx£ÌiÂÏ‰ ÈÈe„t ÏÚ ÌÈÙ„Ú‰∑ ּבגּופן הלוּים ׁשּפדּו אֹותן .על »…¿ƒ«¿≈«¿ƒƒְְִִֶַַָָָ

(ð)äMîç óñkä-úà ç÷ì ìàøNé éða øBëa úàî¥¥À§²§¥¬¦§¨¥−¨©´¤©¨®¤£¦¨̧
ìLe íéMLå:Lãwä ì÷La óìàå úBàî L §¦¦¹§¬¥²¨¤−¤§¤¬¤©«Ÿ¤

i"yx£ÛÏ‡Â ˙B‡Ó LÏLe ÌÈMLÂ ‰MÓÁ∑ ּבכֹורֹות למאתים לּגלּגלת, ׁשקלים חמׁשת החׁשּבֹון: סכּום ּכ ¬ƒ»¿ƒƒ¿…≈»∆∆ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹֻ
ׁשקל. עׂשר חמּׁשה – ּבכֹורֹות לׁשלׁש ׁשקל, וחמּׁשים מאֹות ׁשלׁש – ּבכֹורֹות לׁשבעים ׁשקל, אלף (במדבר – ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹ

יז) סנהדרין הלוּים!".רבה. מּפדּויי "אני לי: יאמר ׁשקלים!", חמּׁשת "ּתן לֹו: ׁשאמר ּבכֹור אעׂשה? ּכיצד ְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹאמר:
ּכתב  ּפתקין ּוׁשלׁשה וׁשבעים ּומאתים לוי". "ּבן עליהן: וכתב ּפתקין אלף ועׂשרים ׁשנים הביא עׂשה? ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹמה

הּגֹורל  לפי ּפתקיכם ּוטלּו ּבֹואּו להן : אמר ּבקלּפי, ּונתנן ּבללן ׁשקלים", "חמּׁשה .עליהם: ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

(àð)åéðáìe ïøäàì íéeãtä óñk-úà äLî ïziå©¦¥̧¤¹¤¤¯¤©§¦²§©«£¬Ÿ§¨¨−
ô :äLî-úà ýåýé äeö øLàk ýåýé ét-ìò©¦´§Ÿ̈®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

ß oeiq 'd ycew zay ß

ã(à):øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ

(á)éåì éða CBzî úä÷ éða Làø-úà àNð̈À¤ŸÆ§¥´§½̈¦−§¥´¥¦®
:íúáà úéáì íúçtLîì§¦§§Ÿ−̈§¥¬£Ÿ¨«

i"yx£'B‚Â L‡¯Œ˙‡ ‡N∑;ׁשנה חמּׁשים ּבן עד ׁשלׁשים מּבן והם מּׂשא, לעבֹודת הראּויין את מהם מנה »∆…¿ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

zÏbÏ‚Ï‡מז  ÔÈÚÏÒ LÓÁ LÓÁ ·q˙Â¿ƒ«»≈»≈ƒ¿ƒ¿À¿«¿»
:‡ÚÏÒ ÔÈÚÓ ÔÈ¯NÚ ·qz ‡L„e˜ ÈÚÏÒa¿ƒ¿≈¿»ƒ««¿ƒ»ƒƒ¿»

Ô˜¯tמח  È‰B·ÏÂ Ô¯‰‡Ï ‡tÒk Ôz˙Â¿ƒ≈«¿»¿«¬…¿ƒ¿ƒÀ¿«
:ÔB‰a ÔÈ¯ÈzÈc¿«ƒƒ¿

ÔÓמט  ÔB‰˜¯t ÛÒk ˙È ‰LÓ ·ÈÒe¿≈…∆»¿«À¿«¿ƒ
:È‡ÂÏ È˜È¯t ÏÚ ÔÈ¯ÈzÈc¿«ƒƒ«¿ƒ≈≈»≈

tÒk‡נ  ˙È ·ÈÒ Ï‡¯NÈ È·c ‡i¯Îea ÔÓƒ¿«»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ»«¿»
ÔÈÚÏÒ LÓÁÂ ÔÈzLÂ ‰‡Ó ˙Ï˙e ÛÏ‡¬«¿«¿»¿ƒƒ¿»≈ƒ¿ƒ

:‡L„e˜ ÈÚÏÒa¿ƒ¿≈¿»

Ô¯‰‡Ïנא  ‡i˜È¯t ÛÒk ˙È ‰LÓ ·‰ÈÂƒ«…∆»¿«¿ƒ«»¿«¬…
˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ È‰B·ÏÂ¿ƒ¿ƒ«≈¿»«¿»¿»ƒ«ƒ¿»»

:‰LÓ…∆

ÓÈÓÏ¯:א  Ô¯‰‡ ÌÚÂ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿ƒ«¬…¿≈»

ÈÂÏב  Èa BbÓ ˙‰˜ Èa ÔaLÁ ˙È eÏÈa«̃ƒ»À¿«¿≈¿»ƒ¿≈≈ƒ
:ÔB‰˙‰·‡ ˙È·Ï ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ¿«¿¬«¿¿≈¬»«¿

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(hn)íiåìä ééeãt ìò íéôãòäìò Y ¨Ÿ§¦©§¥©§¦¦©
ïôeâa íiåìä eãtL ïúBà¯,xnFlM ¨¤¨©§¦¦§¨§©

dnE .mIeld iciÎlr ECtp xaMW EN ¥̀¤§¨¦§©§¥©§¦¦©
" oFWlA i"Wx hwPXEcRWoi` ,"mIeld ¤¨©©¦¦§¤¨©§¦¦¥

" lW ilENOd WExiRd dfiiEcR,"mIeld ¤©¥©¦¦¤§¥©§¦¦
,micFRd `le miCtPd md "iiEcR" ixdW¤£¥§¥¥©¦§¦§Ÿ©¦
,aEzMd zpEM itl oM hwp `N ¤̀¨¨©¥§¦©¨©©¨
EcR mIeldW iciÎlr ECtp mixFkAdW¤©§¦¦§©§¥¤©§¦¦¨

mzF`mtEbA.p dxez ¨§¨
(p)ìLe íéMLå äMîçúBàî L £¦¨§¦¦§Ÿ¥

óìàåäMîç :ïBaLçä íeëñ Ck Y ¨¤¤¨§©¤§£¦¨
úBøBëa íéúàîì ,úìbìbì íéì÷L§¨¦©ª§Ÿ¤§¨©¦§

ì ,ì÷L óìàìL úBøBëa íéòáLL ¤¤¤¤§¦§¦§§Ÿ
ì ,ì÷L íéMîçå úBàîìLäL ¥©£¦¦¤¤¦§Ÿ¨

:øîà .ì÷L øNò äMîç úBøBëa§£¦¨¨¨¤¤¨©
ïz :Bì øîàL øBëa ?äNòà ãöék¥©¤¡¤§¤Ÿ©¥
éðà :éì øîàé ,íéì÷L úLîç£¥¤§¨¦Ÿ©¦£¦
àéáä ?äNò äî ."íiåìä ééeãt"î¦§¥©§¦¦¤¨¨¥¦
áúëå ïé÷út óìà íéøNòå íéðL§©¦§¤§¦¤¤§¨¦§¨©
íéòáLå íéúàîe ,"éåì ïa" ïäéìò£¥¤¤¥¦¨©¦§¦§¦

ìLeúLîç" ïäéìò áúk ïé÷út äL §Ÿ¨§¨¦¨©£¥¤£¥¤
øîà ,étì÷a ïðúðe ïììa ,"íéì÷L§¨¦§¨¨§¨¨§©§¦¨©

íäì¯zFxFkAd lkl)` ,fi oixcdpq i"yx(. ¨¤§¨©§
ìøBbä éôì íëé÷út eìèe eàa¯in Ÿ§¦§¥¤§¦©¨¦

L`cR xaM :Fl xn` ,iel oA FciA dlrW¤¨¨§¨¤¥¦¨©§¨§¨£
,milwW zWng FciA dlrW in ,iel oA¤¥¦¦¤¨¨§¨£¥¤§¨¦

`ve LpFicR oY :Fl xn`)oixcdpq ¨©¥¦§§¨¥
my(.`p dxez

(a)'Bâå Làø úà àNðäðî Y¯ ¨Ÿ¤Ÿ§§¥
FnBxY i"Wxe ,xFwn oFWl `Ed aEzMA©¨§¨§©¦¦§§
mB d`xE .cigi oFWlaE iEEiv oFWll¦§¦¦§¨¦§¥©
lr LiziESW FnM" :ak wEqR oOwl i"Wx©¦§©¨¨§¤¦¦¦©

.mWe o`M qFlwpE` d`xE ."zdw ipA§¥§¨§¥§§¨§¨
íäî¯.zdw ipA KFYn ¥¤¦§¥§¨

"àOî úãBáò"ì ïééeàøä úà¯ ¤¨§¦©£©©¨
dpEMde) fn wEqR oOwl aEzMd oFWlM¦§©¨§©¨¨§©©¨¨



נג xacna zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'c iyiy meil inei xeriy

(àî)øëa-ìk úçz ýåýé éðà éì íiåìä-úà zç÷ìå§¨«©§¨Æ¤©«§¦¦¬¦Æ£¦´§Ÿ̈½©¬©¨§−Ÿ
øBëa-ìk úçz íiåìä úîäa úàå ìàøNé éðáa¦§¥´¦§¨¥®§¥Æ¤«¡©´©«§¦¦½©´©¨§½

:ìàøNé éða úîäáa§¤«¡©−§¥¬¦§¨¥«

(áî)-ìk-úà Búà ýåýé äeö øLàk äLî ã÷ôiå©¦§´Ÿ¤½©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−Ÿ®¤¨
:ìàøNé éðáa øBëa§−¦§¥¬¦§¨¥«

(âî)Lãç-ïaî úîL øtñîa øëæ øBëa-ìë éäéå©§¦Á¨§¸¨¹̈§¦§©¬¥²Ÿ¦¤¬Ÿ¤
ìL óìà íéøNòå íéðL íäéã÷ôì äìòîåäL ¨©−§¨¦§ª«¥¤®§©³¦§¤§¦Æ¤½¤§¨¬

ô :íéúàîe íéòáLå§¦§¦−¨¨«¦

(ãî):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(äî)ìàøNé éðáa øBëa-ìk úçz íiåìä-úà ç÷©´¤©«§¦¦À©³©¨§Æ¦§¥´¦§¨¥½
íiåìä éì-eéäå ízîäa úçz íiåìä úîäa-úàå§¤¤«¡©¬©«§¦¦−©´©§¤§¨®§¨«¦¬©«§¦¦−

:ýåýé éðà£¦¬§Ÿ̈«
i"yx£'B‚Â ÌiÂÏ‰ ˙Ó‰aŒ˙‡Â∑ ּפטרי את אּלא יׂשראל, ׁשל טהֹורה ּבהמה ּבכֹורי את הלוּים ּבהמֹות ּפדּו לא ¿∆∆¡««¿ƒƒ¿ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ

ּבאדם  העֹודפים מנה ׁשהרי ּתדע, יׂשראל. ׁשל חמֹורים ּפטרי ּכּמה ּפטר לוי ּבן ׁשל אחד וׂשה ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָחמֹוריהם,
ּבּבהמה  העֹודפים מנה .ולא ְְְִֵַָָָָֹ

(åî)ìMä ééeãt úàåíéúànäå íéòáMäå äL §¥Æ§¥´©§½̈§©¦§¦−§©¨¨®¦
:ìàøNé éða øBëaî íiåìä-ìò íéôãòä̈«Ÿ§¦Æ©©«§¦¦½¦§−§¥¬¦§¨¥«

i"yx£'B‚Â ‰LÏM‰ ÈÈe„t ˙‡Â∑ ּומאתים וׁשבעים הּׁשלׁשה אּלּו – ּבהם להּפדֹות הּצריכין הּבכֹורֹות ואת ¿≈¿≈«¿…»¿ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ
עׂשרים  יֹוסף, ׁשל מכירתֹו היתה ּכ לּגלּגלת. ׁשקלים חמׁשת ּתּקח מהם הּלוּים, על ויתרים ּבהם ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻהעֹודפים

רחל  ׁשל ּבכֹור ׁשהיה .ּכסף, ְֵֶֶֶֶָָָ

Ïkמא  ÛÏÁ ÈÈ ‡‡ ÈÓ„˜ È‡ÂÏ ˙È ·¯˜˙e¿»≈»≈»≈√»«¬»¿»¬«»
ÛÏÁ È‡ÂÏ„ ‡¯ÈÚa ˙ÈÂ Ï‡¯NÈ È·a ‡¯Îea¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿»¿ƒ»¿≈»≈¬«

:Ï‡¯NÈ È·c ‡¯ÈÚ·a ‡¯Îea Ïk»¿»ƒ¿ƒ»ƒ¿≈ƒ¿»≈

Ïkמב  ˙È d˙È ÈÈ „È˜t È„ ‡Ók ‰LÓ ‡Óe¿»…∆¿»ƒ«ƒ¿»»≈»»
:Ï‡¯NÈ È·a ‡¯Îea¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈

Ô‰ÓLמג  ÔÈÓa ‡i¯Î„ ‡i¯Îea ÏÎ BÂ‰Â«¬»¿«»ƒ¿«»¿ƒ¿«¿»»
ÔÈ¯˙e ÔÈ¯NÚ ÔB‰ÈÈÓÏ ‡lÚÏe ‡Á¯È ¯aÓƒ««¿»¿≈»¿ƒ¿»≈«¿ƒ¿≈

:‡˙Ï˙e ÔÈÚ·LÂ Ô˙‡Ó ÔÈÙÏ‡«¿ƒ»»¿«¿ƒ¿»»

ÓÈÓÏ¯:מד  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

È·aמה  ‡¯Îea Ïk ÛÏÁ È‡ÂÏ ˙È ·¯»̃≈»≈»≈¬«»¿»ƒ¿≈
ÔB‰¯ÈÚa ÛÏÁ È‡ÂÏ„ ‡¯ÈÚa ˙ÈÂ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»¿ƒ»¿≈»≈¬«¿ƒ¿

:ÈÈ ‡‡ È‡ÂÏ ÈÓ„˜ ÔÈLnLÓ ÔB‰ÈÂƒ¿«¿ƒ√»«≈»≈¬»¿»

ÔÈ¯ÈzÈcמו  ‡˙Ï˙e ÔÈÚ·LÂ Ô˙‡Ó Ô˜¯t ˙ÈÂ¿»À¿«»»¿«¿ƒ¿»»¿«ƒƒ
:Ï‡¯NÈ È·c ‡i¯ÎeaÓ È‡ÂÏ ÏÚ«≈»≈ƒ¿«»ƒ¿≈ƒ¿»≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(dn)'Bâå íiåìä úîäa úàåàì Y §¤¤¡©©§¦¦§Ÿ
äîäa éøBëa úà íiåìä úBîäa eãô̈©£©§¦¦¤§¥§¥¨

ìàøNé ìL äøBäè¯i"Wx d`x la` §¨¤¦§¨¥£¨§¥©¦
dxFdh dndA xFkAn" :` ,c zFxFkA§¦§§¥¨§¨
EdciC dxFdh dndA `dC ,miIel Exhtp¦§§§¦¦§¨§¥¨§¨¦§
m"`x d`xE ."l`xUi zndA driwtd¦§¦¨¤¡©¦§¨¥§¥§¥

."dix` xEb"e§©§¥
íäéøBîç éøèt úà àlà¯dnE ¤¨¤¦§¥£¥¤©

zgY dpEMd ,"mYndA zgY" aEzMX¤¨©©§¤§¨©©¨¨©©
mdixFng ixhR)m"`x(. ¦§¥£¥¤

änk øèt éåì ïa ìL ãçà äNå§¤¤¨¤¤¥¦¨©©¨
ìàøNé ìL íéøBîç éøèt¯zFxFkaA ¦§¥£¦¤¦§¨¥¦§

zndA" :aEzMX dOn z`f micnFl a ,c§¦Ÿ¦©¤¨¤¡©
lW cg` dU ,"mYndA zgY mIeld©§¦¦©©§¤§¨¤¤¨¤
.l`xUi lW zFndA dOM zgY miIeld©§¦¦©©©¨§¥¤¦§¨¥
íãàa íéôãBòä äðî éøäL ,òãz¥©¤£¥¨¨¨§¦¨¨¨

äîäaa íéôãBòä äðî àìå¯rnWn §Ÿ¨¨¨§¦©§¥¨©§©
`l aEzMdW `N` ,Epnp zFndAdW¤©§¥¦§¤¨¤©¨Ÿ
mitcFr zFid zcaEr z` oIvl gxḧ©§©¥¤§©¡§¦
,miIeld zFndA xRqn lr dndAA©§¥¨©¦§©§¥©§¦¦
ozF` iciÎlr ECtp mitcFrdW mEXn¦¤¨§¦¦§©§¥¨
i"WxA la` .miIeld lW zFndA§¥¤©§¦¦£¨§©¦
Epnp `NW" :o`Mn gikFn a ,c zFxFkA§¦©¦¨¤Ÿ¦§
dpn `lCn ,l`xUi zndA ixFkA§¥¤¡©¦§¨¥¦§Ÿ¨¨
dpOW FnM ,dndAA mitcFr aEzMd©¨§¦©§¥¨§¤¨¨
miraWe dWlW mc`Ä¨¨§¨§¦§¦

."miz`nEen dxez ¨©¦
(en)ìMä ééeãt úàå'Bâå äLúàå Y §¥§¥©§Ÿ¨§§¤

íäa úBãtäì ïéëéøvä úBøBëaä¯ ©§©§¦¦§¦¨¨¤
zEhWRn oaEOd itM ECtp xaMW `le§Ÿ¤§¨¦§§¦©¨¦©§

"iiEcR" oFWNd)m"`x(lr "iiEcR" `xwpe . ©¨§¥§¦§¨§¥©
mWmtFq)oexkfd xtq(. ¥¨

ìMä elàíéúàîe íéòáLå äL ¥©§Ÿ¨§¦§¦¨©¦
,íiåìä ìò íéøúé íäa íéôãBòä̈§¦¨¤§¥¦©©§¦¦

çwz íäî¯xn`p fn wEqtA ¥¤¦©§¨¤¡©
WxtnE ,gTi iOn xn`p `le "Ygwle"§¨©§¨§Ÿ¤¡©¦¦¦©§¨¥
Epid ,"gTY mdn" dpEMdW i"Wx©¦¤©©¨¨¥¤¦©©§
,mitcFrd l`xUi ipA ixFkAn¦§¥§¥¦§¨¥¨§¦
lr zaqEn "Ygwle" zaiYW xWt`e§¤§¨¤¥©§¨©§¨¤¤©
wEqRd sFqAW "l`xUi ipA ixFkAn"¦§¥§¥¦§¨¥¤§©¨

.eiptNW¤§¨¨
äúéä Ck ,"úìbìbì íéì÷L úLîç"£¥¤§¨¦©ª§Ÿ¤¨¨§¨
óñk íéøNò ,óñBé ìL Búøéëî§¦¨¤¥¤§¦¤¤

.ìçø ìL døBëa äéäL¯ziW`xA ¤¨¨§¨¤¨¥§¥¦
mixUr md milwW dXnge .gk ,fl©£¦¨§¨¦¥¤§¦
ixpiC drAx` `Ed lwW lM iM ,sqM¤¤¦¨¤¤©§¨¨¦¨¥

.sqkfn dxez ¤¤

xacna zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'd ycew zayl inei xeriy
(æî)ì÷La úìbìbì íéì÷L úLîç úLîç zç÷ìå§¨«©§À̈£¥¯¤£¥²¤§¨¦−©ª§®Ÿ¤§¤³¤

:ì÷Mä äøb íéøNò çwz Lãwä©¸Ÿ¤Æ¦½̈¤§¦¬¥−̈©¨«¤

(çî)íéôãòä ééeãt åéðáìe ïøäàì óñkä äzúðå§¨«©¨´©¤½¤§©«£−Ÿ§¨¨®§¥¾¨«Ÿ§¦−
:íää¤«

(èî)íéôãòä úàî íBéãtä óñk úà äLî çwiå©¦©´¤½¥−¤´¤©¦§®¥¥Æ¨´Ÿ§¦½
:íiåìä ééeãt ìò©−§¥¬©«§¦¦«

i"yx£ÌiÂÏ‰ ÈÈe„t ÏÚ ÌÈÙ„Ú‰∑ ּבגּופן הלוּים ׁשּפדּו אֹותן .על »…¿ƒ«¿≈«¿ƒƒְְִִֶַַָָָ

(ð)äMîç óñkä-úà ç÷ì ìàøNé éða øBëa úàî¥¥À§²§¥¬¦§¨¥−¨©´¤©¨®¤£¦¨̧
ìLe íéMLå:Lãwä ì÷La óìàå úBàî L §¦¦¹§¬¥²¨¤−¤§¤¬¤©«Ÿ¤

i"yx£ÛÏ‡Â ˙B‡Ó LÏLe ÌÈMLÂ ‰MÓÁ∑ ּבכֹורֹות למאתים לּגלּגלת, ׁשקלים חמׁשת החׁשּבֹון: סכּום ּכ ¬ƒ»¿ƒƒ¿…≈»∆∆ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹֻ
ׁשקל. עׂשר חמּׁשה – ּבכֹורֹות לׁשלׁש ׁשקל, וחמּׁשים מאֹות ׁשלׁש – ּבכֹורֹות לׁשבעים ׁשקל, אלף (במדבר – ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹ

יז) סנהדרין הלוּים!".רבה. מּפדּויי "אני לי: יאמר ׁשקלים!", חמּׁשת "ּתן לֹו: ׁשאמר ּבכֹור אעׂשה? ּכיצד ְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹאמר:
ּכתב  ּפתקין ּוׁשלׁשה וׁשבעים ּומאתים לוי". "ּבן עליהן: וכתב ּפתקין אלף ועׂשרים ׁשנים הביא עׂשה? ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹמה

הּגֹורל  לפי ּפתקיכם ּוטלּו ּבֹואּו להן : אמר ּבקלּפי, ּונתנן ּבללן ׁשקלים", "חמּׁשה .עליהם: ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

(àð)åéðáìe ïøäàì íéeãtä óñk-úà äLî ïziå©¦¥̧¤¹¤¤¯¤©§¦²§©«£¬Ÿ§¨¨−
ô :äLî-úà ýåýé äeö øLàk ýåýé ét-ìò©¦´§Ÿ̈®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

ß oeiq 'd ycew zay ß

ã(à):øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ

(á)éåì éða CBzî úä÷ éða Làø-úà àNð̈À¤ŸÆ§¥´§½̈¦−§¥´¥¦®
:íúáà úéáì íúçtLîì§¦§§Ÿ−̈§¥¬£Ÿ¨«

i"yx£'B‚Â L‡¯Œ˙‡ ‡N∑;ׁשנה חמּׁשים ּבן עד ׁשלׁשים מּבן והם מּׂשא, לעבֹודת הראּויין את מהם מנה »∆…¿ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

zÏbÏ‚Ï‡מז  ÔÈÚÏÒ LÓÁ LÓÁ ·q˙Â¿ƒ«»≈»≈ƒ¿ƒ¿À¿«¿»
:‡ÚÏÒ ÔÈÚÓ ÔÈ¯NÚ ·qz ‡L„e˜ ÈÚÏÒa¿ƒ¿≈¿»ƒ««¿ƒ»ƒƒ¿»

Ô˜¯tמח  È‰B·ÏÂ Ô¯‰‡Ï ‡tÒk Ôz˙Â¿ƒ≈«¿»¿«¬…¿ƒ¿ƒÀ¿«
:ÔB‰a ÔÈ¯ÈzÈc¿«ƒƒ¿

ÔÓמט  ÔB‰˜¯t ÛÒk ˙È ‰LÓ ·ÈÒe¿≈…∆»¿«À¿«¿ƒ
:È‡ÂÏ È˜È¯t ÏÚ ÔÈ¯ÈzÈc¿«ƒƒ«¿ƒ≈≈»≈

tÒk‡נ  ˙È ·ÈÒ Ï‡¯NÈ È·c ‡i¯Îea ÔÓƒ¿«»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ»«¿»
ÔÈÚÏÒ LÓÁÂ ÔÈzLÂ ‰‡Ó ˙Ï˙e ÛÏ‡¬«¿«¿»¿ƒƒ¿»≈ƒ¿ƒ

:‡L„e˜ ÈÚÏÒa¿ƒ¿≈¿»

Ô¯‰‡Ïנא  ‡i˜È¯t ÛÒk ˙È ‰LÓ ·‰ÈÂƒ«…∆»¿«¿ƒ«»¿«¬…
˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ È‰B·ÏÂ¿ƒ¿ƒ«≈¿»«¿»¿»ƒ«ƒ¿»»

:‰LÓ…∆

ÓÈÓÏ¯:א  Ô¯‰‡ ÌÚÂ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿ƒ«¬…¿≈»

ÈÂÏב  Èa BbÓ ˙‰˜ Èa ÔaLÁ ˙È eÏÈa«̃ƒ»À¿«¿≈¿»ƒ¿≈≈ƒ
:ÔB‰˙‰·‡ ˙È·Ï ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ¿«¿¬«¿¿≈¬»«¿

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(hn)íiåìä ééeãt ìò íéôãòäìò Y ¨Ÿ§¦©§¥©§¦¦©
ïôeâa íiåìä eãtL ïúBà¯,xnFlM ¨¤¨©§¦¦§¨§©

dnE .mIeld iciÎlr ECtp xaMW EN ¥̀¤§¨¦§©§¥©§¦¦©
" oFWlA i"Wx hwPXEcRWoi` ,"mIeld ¤¨©©¦¦§¤¨©§¦¦¥

" lW ilENOd WExiRd dfiiEcR,"mIeld ¤©¥©¦¦¤§¥©§¦¦
,micFRd `le miCtPd md "iiEcR" ixdW¤£¥§¥¥©¦§¦§Ÿ©¦
,aEzMd zpEM itl oM hwp `N ¤̀¨¨©¥§¦©¨©©¨
EcR mIeldW iciÎlr ECtp mixFkAdW¤©§¦¦§©§¥¤©§¦¦¨

mzF`mtEbA.p dxez ¨§¨
(p)ìLe íéMLå äMîçúBàî L £¦¨§¦¦§Ÿ¥

óìàåäMîç :ïBaLçä íeëñ Ck Y ¨¤¤¨§©¤§£¦¨
úBøBëa íéúàîì ,úìbìbì íéì÷L§¨¦©ª§Ÿ¤§¨©¦§

ì ,ì÷L óìàìL úBøBëa íéòáLL ¤¤¤¤§¦§¦§§Ÿ
ì ,ì÷L íéMîçå úBàîìLäL ¥©£¦¦¤¤¦§Ÿ¨

:øîà .ì÷L øNò äMîç úBøBëa§£¦¨¨¨¤¤¨©
ïz :Bì øîàL øBëa ?äNòà ãöék¥©¤¡¤§¤Ÿ©¥
éðà :éì øîàé ,íéì÷L úLîç£¥¤§¨¦Ÿ©¦£¦
àéáä ?äNò äî ."íiåìä ééeãt"î¦§¥©§¦¦¤¨¨¥¦
áúëå ïé÷út óìà íéøNòå íéðL§©¦§¤§¦¤¤§¨¦§¨©
íéòáLå íéúàîe ,"éåì ïa" ïäéìò£¥¤¤¥¦¨©¦§¦§¦

ìLeúLîç" ïäéìò áúk ïé÷út äL §Ÿ¨§¨¦¨©£¥¤£¥¤
øîà ,étì÷a ïðúðe ïììa ,"íéì÷L§¨¦§¨¨§¨¨§©§¦¨©

íäì¯zFxFkAd lkl)` ,fi oixcdpq i"yx(. ¨¤§¨©§
ìøBbä éôì íëé÷út eìèe eàa¯in Ÿ§¦§¥¤§¦©¨¦

L`cR xaM :Fl xn` ,iel oA FciA dlrW¤¨¨§¨¤¥¦¨©§¨§¨£
,milwW zWng FciA dlrW in ,iel oA¤¥¦¦¤¨¨§¨£¥¤§¨¦

`ve LpFicR oY :Fl xn`)oixcdpq ¨©¥¦§§¨¥
my(.`p dxez

(a)'Bâå Làø úà àNðäðî Y¯ ¨Ÿ¤Ÿ§§¥
FnBxY i"Wxe ,xFwn oFWl `Ed aEzMA©¨§¨§©¦¦§§
mB d`xE .cigi oFWlaE iEEiv oFWll¦§¦¦§¨¦§¥©
lr LiziESW FnM" :ak wEqR oOwl i"Wx©¦§©¨¨§¤¦¦¦©

.mWe o`M qFlwpE` d`xE ."zdw ipA§¥§¨§¥§§¨§¨
íäî¯.zdw ipA KFYn ¥¤¦§¥§¨

"àOî úãBáò"ì ïééeàøä úà¯ ¤¨§¦©£©©¨
dpEMde) fn wEqR oOwl aEzMd oFWlM¦§©¨§©¨¨§©©¨¨



xacnaנד zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'd ycew zayl inei xeriy
מכחיׁש ּכחֹו חמּׁשים, ּבן על והּיֹותר לּכח". ׁשלׁשים "ּבן אמרּו: מּכאן ּכחֹו. נתמּלא לא מּׁשלׁשים ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹֹֹֹֹוהּפחֹות

.מעּתה  ֵַָ

(â)ìL ïaîäðL íéMîç-ïa ãòå äìòîå äðL íéL ¦¤̧§¦³¨¨Æ¨©½§¨§©−¤£¦¦´¨¨®
:ãòBî ìäàa äëàìî úBNòì àávì àa-ìk̈¨Æ©¨½̈©«£¬§¨−̈§¬Ÿ¤¥«

(ã)Lã÷ ãòBî ìäàa úä÷-éða úãáò úàæ²Ÿ£Ÿ©¬§¥«§−̈§´Ÿ¤¥®−Ÿ¤
:íéLãwä©¢¨¦«

i"yx£ÌÈL„w‰ L„˜∑ ׁשרת ּוכלי והּפרכת והּמזּבחֹות והּמנֹורה והּׁשלחן הארֹון ׁשּבכּלן: .המקּדׁש …∆«√»ƒְְְְְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֻֻֻ

(ä)úà eãøBäå äðçnä òñða åéðáe ïøäà àáe¨̧©«£³Ÿ¨¨Æ¦§´Ÿ©©©«£¤½§¦¾¥−
:úãòä ïøà úà dá-eqëå Cñnä úëøẗ´Ÿ¤©¨¨®§¦̧½̈¥−£¬Ÿ¨«¥ª«

i"yx£'B‚Â ÂÈ·e Ô¯‰‡ ‡·e∑ ּבני הלוּים יצטרכּו ולא זֹו, ּבפרׁשה לֹו המפרׁש לנרּתקֹו ּוכלי ּכלי ּכל יכניסּו »«¬…»»¿ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָָָֹֹ
לׂשאת  אּלא ‰Án‰.קהת ÚÒa∑ׁשּיסעּו יֹודעים הם מסּתּלק, .ּכׁשהענן ְֵֶָָָƒ¿…«««¬∆ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָ

(å)ìéìk-ãâá eNøôe Lçz øBò éeñk åéìò eðúðå§¨«§´¨À̈§Æ´©½©¨«§¯¤«¤§¦²
:åéca eîNå äìòîìî úìëz§¥−¤¦§¨®§¨§¨−©¨«

(æ)ìòå|åéìò eðúðå úìëz ãâa eNøôé íéðtä ïçìL §©´ª§©´©¨¦À¦§§»¤¤́§¥¼¤¼§¨«§´Â¨Â̈
úBN÷ úàå úiwðnä-úàå útkä-úàå úøòwä-úà¤©§¨³Ÿ§¤©©ŸÆ§¤©§©¦½Ÿ§¥−§´

:äéäé åéìò ãéîzä íçìå Cñpä©¨®¤§¤¬¤©¨¦−¨¨¬¦«§¤«

ÔÈLÓÁג  ¯a „ÚÂ ‡lÚÏe ÔÈL ÔÈ˙Ïz ¯aÓƒ«¿»ƒ¿ƒ¿≈»¿«««¿ƒ
‡z„·Ú „aÚÓÏ ‡ÏÈÁÏ È˙‡c Ïk ÔÈL¿ƒ»¿»≈¿≈»¿∆¿«ƒƒ¿»

:‡ÓÊ ÔkLÓa¿«¿«ƒ¿»

˜„Lד  ‡ÓÊ ÔkLÓa ˙‰˜ Èa ÔÁÏet ÔÈc≈¿«¿≈¿»¿«¿«ƒ¿»…∆
:‡iL„e˜¿«»

È¯LÓ˙‡ה  ÏhÓa È‰B·e Ô¯‰‡ ÏBÚÈÂ¿≈«¬…¿ƒ¿ƒ««¿ƒ»
˙È da ÔeqÎÈÂ ‡Ò¯Ù„ ‡zÎ¯t ˙È Ôe˜¯ÙÈÂƒ«¿»»À¿»ƒ¿»»ƒ««»

:‡˙e„‰Ò„ ‡B¯‡¬»¿«¬»

cו  ‰‡ÙBÁ È‰BÏÚ ÔezÈÂ‡BbÒÒ CLÓ ¿ƒ¿¬ƒ»»ƒ¿««¿»
ÔeeLÈÂ ‡lÚÏÓ ‡ÏÎz ¯ÈÓb Le·Ï ÔeÒ¯ÙÈÂ¿ƒ¿¿¿¿ƒƒ¿»ƒ¿≈»ƒ«

:È‰BÁÈ¯‡¬ƒƒ

Le·Ïז  ÔeÒ¯ÙÈ ‡it‡ ÌÁÏ„ ‡¯B˙t ÏÚÂ¿«»»ƒ¿≈««»ƒ¿¿¿
‡iÎÈÊa ˙ÈÂ ‡iÒÈbÓ ˙È È‰BÏÚ ÔezÈÂ ‡ÏÎzƒ¿»¿ƒ¿¬ƒ»«ƒ«»¿»»ƒ«»
ÌÁÏe ‡Îeq ˙BÂÒ˜ ˙ÈÂ ‡˙ÏÈÎÓ ˙ÈÂ¿»¿ƒ»»¿»«¿ƒ»¿≈

:È‰È È‰BÏÚ ‡¯È„z¿ƒ»¬ƒ¿≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

szMA `Vnl(WExiRd oi` ,xnFlM . §©¨©¨¥§©¥©¥
dpnIWmzF`ixdW ,oipFn md dOM ¤¦§¤¨©¨¥¦¤£¥

?zipW mzF` dpni dOle ,Epnp xaM§¨¦§§¨¨¦§¤¨¥¦
dpnIW `N`mdnmiiE`xd z` ¤¨¤¦§¤¥¤¤¨§¦

`Vn zcFarl)`"eb(i"Wx mB d`xE . ©£©©¨§¥©©¦
.ak wEqR oOwl§©¨¨
ìL ïaî" íäåíéL¯ck ,g oOwl d`xE §¥¦¤§Ÿ¦§¥§©¨

.mW i"WxaE§©¦¨
"äðL íéMîç ïa ãòå ..¯.b wEqR §©¤£¦¦¨¨¨

ìMî úBçtäå.Bçë àlîúð àì ,íéL §©¨¦§Ÿ¦Ÿ¦§©¥Ÿ
eøîà ïàkî¯.`k dpWn d wxR zFa` ¦¨¨§¨¤¤¦§¨

.mW i"Wx WExiR mB d`x§¥©¥©¦¨
ìL ïaïa ìò øúBiäå .çëì íéL ¤§Ÿ¦§Ÿ©§©¥©¤

äzòî Léçëî Bçk ,íéMîç¯Fpi`e £¦¦Ÿ©§¦¥©¨§¥
,g oOwl d`xE .szMA `Vn z`Ul lFkï¨¥©¨©¨¥§¥§©¨

.mW i"WxaE ekÎdkb dxez §©¦¨
(c)íéLãwä Lã÷ïlëaL Lc÷îä Y Ÿ¤©¢¨¦©§ª¨¤§ª¨

¯dGW ,FrnWnM miWcTd Wcw `le§ŸŸ¤©¢¨¦§©§¨¤¤
`le ,FpipaA oMWOdWM wx KIW©¨©§¤©¦§¨§¦§¨§Ÿ

wxFtn `EdWM)`"eb(. §¤§¨

úBçaænäå äøBðnäå ïçìMäå ïBøàä̈¨§©ª§¨§©§¨§©¦§§
úøL éìëe úëøtäå¯WxFtnM §©¨Ÿ¤§¥¨¥©§¨

oiWCEwn zxW ilkE .oOwl miaEzMA©§¦§©¨§¥¨¥§¨¦
aizkC ,[od])` ,f onwl(WCwie mgWnIe" ¥¦§¦©¦§¨¥©§©¥

"mzF`)a"rq ,hi zay i"yx(i"Wx d`xE . ¨§¥©¦
.fh ,ai miwEqR oOwld dxez §©¨§¦

(d)'Bâå åéðáe ïøäà àáeeñéðëé Y ¨©£Ÿ¨¨§©§¦
Bì Løôîä B÷ézøðì éìëe éìk ìk̈§¦§¦§©§¦©§Ÿ̈

Bæ äLøôa¯EQMW micbAd ,xnFlM §¨¨¨§©©§¨¦¤¦
xFr iEQkA) milMd z` mdAF` WgY ¨¤¤©¥¦§¦©©

zlkY cbaA(milMdW ,wiYxp oinM Eid §¤¤§¥¤¨§¦©§¦¤©¥¦
EidW micbAl sqFpA dfe .FkFzl Eqpkp¦§§§§¤§¨©§¨¦¤¨
.aEzMA WxFtnM ,milMd lr miUxFR§¦©©¥¦©§¨©¨

.k ,i miwEqR oOwl i"WxA cFr d`xE§¥§©¦§©¨§¦
àlà úä÷ éða íiåìä eëøèöé àìå§Ÿ¦§¨§©§¦¦§¥§¨¤¨

úàNì¯dNke" :eh wEqR oOwlcM ¨¥§¦§©¨¨§¦¨
ilM z`e WcTd z` zFQkl eipaE oxd ©̀£Ÿ¨¨§©¤©Ÿ¤§¤§¥
zdw ipA E`ai okÎixg`e .. WcTd©Ÿ¤§©£¥¥¨Ÿ§¥§¨

,z`UlWcTd l` ErBi `led`xE ." ¨¥§Ÿ¦§¤©Ÿ¤§¥
s` mdl xEq` didW k wEqR oOwl§©¨¨¤¨¨¨¨¤©

KFzl milMd zqpkd z` zF`xl¦§¤©§¨©©¥¦§
:fi ,i oOwl i"Wx mB d`xE .mwiYxp©§¦¨§¥©©¦§©¨
oxd` Eqpkp ,dcEdi lbC rqFPW oeiM"¥¨¤¥©¤¤§¨¦§§©£Ÿ
z` DA EQke zkxRd z` EwxtE eipaE¨¨¥§¤©¨Ÿ¤§¦¨¤
rFqpA eipaE oxd` `aE xn`PW ,oFx`d̈¨¤¤¡©¨©£Ÿ¨¨¦§©
oiwxFR ixxn ipaE oFWxb ipaE ,dpgOd©©£¤§¥¥§§¥§¨¦§¦
,mirqFpe zFlbrA FzF` oiprFhe oMWOd©¦§¨§£¦¨£¨§§¦
zdw ipA `Vn lW WcTd ilkE oFx`de§¨¨§¥©Ÿ¤¤©¨§¥§¨
cr zFhFOd lr oipEzpE oiQEkn micnFr§¦§¦§¦©©©
KMÎxg`e ,oaE`x dpgn lbC rqPW¤¨©¤¤©£¥§¥§©©¨

."mizdTd Erqpe§¨§©§¨¦
äðçnä òñða÷lzñî ïðòäLk Y ¦§Ÿ©©©£¤§¤¤¨¨¦§©¥

eòñiL ïéòãBé íä¯rFqpA" ,xnFlM ¥§¦¤¦§§©¦§©
ligzd dpgOdW FWExiR oi` "dpgOd©©£¤¥¥¤©©£¤¦§¦
f` wxW xnFl KIW `l iM ,rFqpl¦§©¦Ÿ©¨©¤©¨
zFQklE oMWOd z` wxtl Eligzd¦§¦§¨¥¤©¦§¨§©
did dpgOdWM FWExiR `N` ,milMd©¥¦¤¨¥§¤©©£¤¨¨
zEwNYqdA Erci df z`e ,rFqpl xEn`̈¦§©§¤¤¨§§¦§©§

fi ,h oOwlcM ,ld`d lrn oprd)t"r ¤¨¨¥©¨Ÿ¤§¦§©¨
m"`x(.e dxez

xacna zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'd ycew zayl inei xeriy
i"yx£˙iwÓe ˙BN˜ ˙tÎÂ ˙¯Ú˜∑ הּמׁשּכן ּבמלאכת ּפרׁשּתי יּסCÒp‰∑.ּכבר  אׁשר ,מס לׁשֹון הּכּסּוי, ¿»…¿«…¿»¿«ƒ…ְְְְִִִֵֶֶַַָָ«»∆ְֲִֶַַָָֻ

.ּבהם  ֶָ

(ç)Búà eqëå éðL úòìBz ãâa íäéìò eNøôe¨«§´£¥¤À¤µ¤©´©¨¦½§¦´Ÿ½
:åéca-úà eîNå Lçz øBò äñëîa§¦§¥−´¨®©§¨−¤©¨«

(è)eç÷ìå|øBànä úøðî-úà eqëå úìëz ãâa §¨«§´¤¤́§¥À¤§¦º¤§Ÿ©³©¨Æ
úàå äéúzçî-úàå äéç÷ìî-úàå äéúøð-úàå§¤¥´Ÿ¤½¨§¤©§¨¤−¨§¤©§Ÿ¤®¨§¥Æ

:íäa dì-eúøLé øLà dðîL éìk-ìk̈§¥´©§½̈£¤¬§¨«§−̈¨¤«
i"yx£‰ÈÁ˜ÏÓ∑ ׁשּיר צד לכל הּפתילה את ּבּה ׁשּמֹוׁש צבת וׁשּוליה ∑È˙zÁÓ‰.צה ּכמין קטּנה, ּכף ּכמין «¿»∆»ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ«¿…∆»ְְְִֶַַָָ

ּכׁשּמיטיבן  הּנרֹות ּדׁשן את ּבּה וחֹותה מּצּדיה, אּלא לפניה מחּצה לּה ואין סגלּגּלים ולא ∑È˙¯‰.ּפׁשּוטין ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ≈…∆»
והּפתילֹות  הּׁשמן ּבהן ׁשּנֹותנים ּבלעז, .לוצי"ש  ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָ

(é)Lçz øBò äñëî-ìà äéìk-ìk-úàå dúà eðúðå§¨«§³Ÿ¨Æ§¤¨¥¤½¨¤¦§¥−´¨®©
:èBnä-ìò eðúðå§¨«§−©©«

i"yx£LÁz ¯BÚ ‰ÒÎÓŒÏ‡∑(לב מרצּוף (כלים .ּכמין ∆ƒ¿≈»«ְְִַ

(àé)ìòå|Búà eqëå úìëz ãâa eNøôé áäfä çaæî §©´¦§©´©¨À̈¦§§Æ¤¤́§¥½¤§¦´Ÿ½
:åéca-úà eîNå Lçz øBò äñëîa§¦§¥−´¨®©§¨−¤©¨«

ÔeqÎÈÂח  È¯B‰Ê Ú·ˆ Le·Ï ÔB‰ÈÏÚ ÔeÒ¯ÙÈÂ¿ƒ¿¿¬≈¿¿«¿ƒƒ«
˙È ÔeeLÈÂ ‡BbÒÒ CLÓc ‰‡ÙBÁa d˙È»≈¿»»ƒ¿««¿»ƒ«»

:È‰BÁÈ¯‡¬ƒƒ

z¯Ó‡ט  ˙È ÔeqÎÈÂ ‡ÏÎz Le·Ï Ôe·qÈÂ¿ƒ¿¿ƒ¿»ƒ«»¿«¿»
˙ÈÂ ‡‰˙·ˆ ˙ÈÂ ‡‰ÈˆBa ˙ÈÂ È¯B‰‡„¿«¿≈¿»ƒ»»¿»ƒ¿»»¿»
ÔeLnLÈ Èc ‡ÁLÓ ÈÓ Ïk ˙ÈÂ ‡‰˙ÈzÁÓ«¿ƒ»»¿»»»≈ƒ¿»ƒ¿«¿

:ÔB‰a dÏ«¿

CLÓcי  ‰‡ÙBÁÏ ‡‰Ó Ïk ˙ÈÂ d˙È ÔezÈÂ¿ƒ¿»«¿»»»»»¿»»ƒ¿«
:‡ÁÈ¯‡ ÏÚ ÔezÈÂ ‡BbÒÒ«¿»¿ƒ¿«¬ƒ»

ÏÎz‡יא  Le·Ï ÔeÒ¯ÙÈ ‡·‰„„ ‡Áa„Ó ÏÚÂ¿««¿¿»¿«¬»ƒ¿¿¿ƒ¿»
ÔeeLÈÂ ‡BbÒÒ CLÓc ‰‡ÙBÁa d˙È ÔeqÎÈÂƒ«»≈¿»»ƒ¿««¿»ƒ«

:È‰BÁÈ¯‡ ˙È»¬ƒƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(f)úiwðîe úBN÷ úBtëå úBøò÷Y §¨§©§¨§©¦Ÿ
ïkLnä úëàìîa íézLøt øák¯ §¨¥©§¦¦§¤¤©¦§¨

k zFnWo`M Wxtl xfg `le .hk ,d §§Ÿ¨©§¨¥¨
Îdn ,mdAW WExiRd zEkix` ipRn¦§¥£¦©¥¤¨¤©
h wEqtA mixMfPd milMA oMÎoi`X¤¥¥©¥¦©¦§¨¦§¨

dxvTA mWxtl oYiPW)dcya x`a(. ¤¦¨§¨§¨©§¨¨
Cñpäì ,éeqkä YCñî ïBL¯,ek mW ©¨¤©¦§¨¨¨

.el
"íäa Cqé øLà"¯mW.hk ,dk £¤ª©¨¤¨

lre ,odA dQki xW`" :mW i"WxaE§©¦¨£¤§ª¤¨¤§©
EidW ,KQi xW` xnF` `Ed eizFUw§¨¥£¤ª©¤¨
xg` mFwnA oke ,iEQke Kkq oinM eilr̈¨§¦§¨§¦§¥§¨©¥
,dfe dfe ,KqPd zFUw z`e xnF` `Ed¥§¥§©¨¤§¤¨¤
iEQke Kkq oFWl ,KqPde KQiª©§©¤¤§§¨§¦

."mdg dxez ¥
(h)äéç÷ìîCLBnL úáö ïéîk Y ©§¨¤¨§¦§¨¤¥

äöøiL ãö ìëì äìéútä úà da¯ ¨¤©§¦¨§¨©¤¦§¤
mizaSd md" :gl ,dk mW i"WxA§©¦¨¥©§¨¦
KFYn dlizRd mdA gTil oiiEUrd̈£¦¦©¨¤©§¦¨¦
lre ,zFxPd itA okWnlE oaXil onXd©¤¤§©§¨§¨§¨§¦©¥§©
."migwln miiExw mdA migwFNW mW¥¤§¦¨¤§¦¤§©©¦

äéúzçîäéìeLå ,äpè÷ ók ïéîk Y ©§Ÿ¤¨§¦©§©¨§¤¨
íélbìâñ àìå ïéèeLt¯s` ,xnFlM §¦§Ÿ§©§©¦§©©

dilEW oi` ,dPhw sM oinM `idW¤¦§¦©§©¨¥¤¨
milEW Dl Wi `N` ,skM miNEbr£¦§©¤¨¥¨©¦

.mihEWR§¦
,äécvî àlà äéðôì ävçî dì ïéàå§¥¨§¦¨§¨¤¨¤¨¦¦¤¨
ïáéènLk úBøpä ïLc úà da äúBçå§¤¨¤¤¤©¥§¤¥¦¨

¯d`xE .mW zFnW i"Wx mB d`x§¥©©¦§¨§¥
zFYgn iAB ci wEqR oOwl i"Wx©¦§©¨¨©¥©§

.gAfOd©¦§¥©
äéúøðæòìa ù"éöåì Y¯loces, ¥Ÿ¤¨§©©

.zFxFpn§
úBìéútäå ïîMä ïäa íéðúBpL¯ ¤§¦¨¤©¤¤§©§¦

,dl mW .fl ,dk zFnW i"Wx mB d`x§¥©©¦§¨
.cii dxez

(i)Lçz øBò äñëî ìàïéîk Y ¤¦§¥¨©§¦
óeöøî¯lFcB wU)a ,t zay i"yx d`x(. ©§©¨

" xn`W dGn ,oM wIcnEl`,"dqkn §©¥¥¦¤¤¨©¤¦§¥
lEAw ziA Fl WIW rnWn)yeale `"eb(. ©§©¤¥¥¦

WgY xFr dqkn wxW dGn wIcl oi`e§¥§©¥¦¤¤©¦§¥©©
iiEQM x`W la` ,sEvxn oinM did df¤¨¨§¦©§£¨§¨¦¥
miUxFRW dRn oinM wx Eid WgY xFr©©¨©§¦©¨¤§¦
oOwl i"Wx ixdW ,milMd lr DzF`¨©©¥¦¤£¥©¦§©¨
oinM Eid miiEQMd lMW azFM k wEqR̈¥¤¨©¦¦¨§¦
okl ,d wEqtA lirl azM oke ,wiYxp©§¦§¥¨©§¥§¨¨¥
cr oM WxiR `l i"WxW xnFl Kixv̈¦©¤©¦Ÿ¥©¥©
`NW oeiM ,WgY xFr dqkn iAB dYr©¨©¥¦§¥©©¥¨¤Ÿ
la` ,miaEzMdn dfl gxkd did̈¨¤§¥©¨¤¥©§¦£¨

" aEzMd dNiB o`MW xg`ll`dqkn §©©¤¨¦¨©¨¤¦§¥

`EdWe ,KFY Fl WIW EpidC ,"WgY xFr©©§©§¤¥§¤
iiEQM lMW micnl Ep` ,sEvxn oinM§¦©§¨§¥¦¤¨¦¥

oM Eid WgY xFr)iaxd(,siqFdl Wie . ©©¨¥§¥§¦
ilM did miiEQMd lkNW zFxnNW¤©§¤§¨©¦¦¨¨§¦
lkA ,o`M xMfPd sEvxOd FnM lEAw¦§©©§©¦§¨¨§¨
"WgY xFr dqkn" oiA lCad did z`fŸ¨¨¤§¥¥¦§¥©©
x`W oial ,dilke dxFpOA o`M xEn`d̈¨¨©§¨§¥¤¨§¥§¨
Eid miiEQMd lMW ,WgY xFr iiEQM¦¥©©¤¨©¦¦¨
milMd z` mdA miWiAlnE miQkn§©¦©§¦¦¨¤¤©¥¦
mdA EQMW xg`lE ,dHnl dlrnln¦§©§¨§©¨§©©¤¦¨¤
KFzA did ilMdW `vnp ,df otF`A§¤¤¦§¨¤©§¦¨¨§
d`xPM oM zFUrl EkxvEde ,wiYxPd©©§¦§§§©£¥©¦§¤
lW dqkOd la` ,ilMd lcFB llbA¦§©¤©§¦£¨©¦§¤¤
miqipkOW lFcB wU oinM did dxFpOd©§¨¨¨§¦©¨¤©§¦¦
wVd KFzA Eqipkd df otF`aE ,milM FA¥¦§¤¤¦§¦§©©
o`M wx okle ,dilM z`e dxFpOd z ¤̀©§¨§¤¥¤¨§¨¥©¨

xFr dqkn l`" xn`pmB oaEnE ."WgY ¤¡©¤¦§¥©©¨©
o`MW i"Wx oFWl wEICEd`xFw ¦§©¦¤¨§¥

`xFw miiEQMd x`Wl ENi`e ,"sEvxn"©§§¦¦§¨©¦¦¥
WOiW o`M wxW llbA ,"wiYxp"©§¦¦§©¤©¨¦¥
,dilke dxFpOd zqpkdl wUM iEQiMd©¦§©§©§¨©©§¨§¥¤¨
oinM wx Eid milMd x`W oMÎoi`XÎdn©¤¥¥§¨©¥¦¨©§¦
milMd z` miWiAlOd miwiYxp©§¦¦©©§¦¦¤©¥¦

.dHnl dlrnln`i dxez ¦§©§¨§©¨



נה xacna zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'd ycew zayl inei xeriy
מכחיׁש ּכחֹו חמּׁשים, ּבן על והּיֹותר לּכח". ׁשלׁשים "ּבן אמרּו: מּכאן ּכחֹו. נתמּלא לא מּׁשלׁשים ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹֹֹֹֹוהּפחֹות

.מעּתה  ֵַָ

(â)ìL ïaîäðL íéMîç-ïa ãòå äìòîå äðL íéL ¦¤̧§¦³¨¨Æ¨©½§¨§©−¤£¦¦´¨¨®
:ãòBî ìäàa äëàìî úBNòì àávì àa-ìk̈¨Æ©¨½̈©«£¬§¨−̈§¬Ÿ¤¥«

(ã)Lã÷ ãòBî ìäàa úä÷-éða úãáò úàæ²Ÿ£Ÿ©¬§¥«§−̈§´Ÿ¤¥®−Ÿ¤
:íéLãwä©¢¨¦«

i"yx£ÌÈL„w‰ L„˜∑ ׁשרת ּוכלי והּפרכת והּמזּבחֹות והּמנֹורה והּׁשלחן הארֹון ׁשּבכּלן: .המקּדׁש …∆«√»ƒְְְְְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֻֻֻ

(ä)úà eãøBäå äðçnä òñða åéðáe ïøäà àáe¨̧©«£³Ÿ¨¨Æ¦§´Ÿ©©©«£¤½§¦¾¥−
:úãòä ïøà úà dá-eqëå Cñnä úëøẗ´Ÿ¤©¨¨®§¦̧½̈¥−£¬Ÿ¨«¥ª«

i"yx£'B‚Â ÂÈ·e Ô¯‰‡ ‡·e∑ ּבני הלוּים יצטרכּו ולא זֹו, ּבפרׁשה לֹו המפרׁש לנרּתקֹו ּוכלי ּכלי ּכל יכניסּו »«¬…»»¿ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָָָֹֹ
לׂשאת  אּלא ‰Án‰.קהת ÚÒa∑ׁשּיסעּו יֹודעים הם מסּתּלק, .ּכׁשהענן ְֵֶָָָƒ¿…«««¬∆ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָ

(å)ìéìk-ãâá eNøôe Lçz øBò éeñk åéìò eðúðå§¨«§´¨À̈§Æ´©½©¨«§¯¤«¤§¦²
:åéca eîNå äìòîìî úìëz§¥−¤¦§¨®§¨§¨−©¨«

(æ)ìòå|åéìò eðúðå úìëz ãâa eNøôé íéðtä ïçìL §©´ª§©´©¨¦À¦§§»¤¤́§¥¼¤¼§¨«§´Â¨Â̈
úBN÷ úàå úiwðnä-úàå útkä-úàå úøòwä-úà¤©§¨³Ÿ§¤©©ŸÆ§¤©§©¦½Ÿ§¥−§´

:äéäé åéìò ãéîzä íçìå Cñpä©¨®¤§¤¬¤©¨¦−¨¨¬¦«§¤«

ÔÈLÓÁג  ¯a „ÚÂ ‡lÚÏe ÔÈL ÔÈ˙Ïz ¯aÓƒ«¿»ƒ¿ƒ¿≈»¿«««¿ƒ
‡z„·Ú „aÚÓÏ ‡ÏÈÁÏ È˙‡c Ïk ÔÈL¿ƒ»¿»≈¿≈»¿∆¿«ƒƒ¿»

:‡ÓÊ ÔkLÓa¿«¿«ƒ¿»

˜„Lד  ‡ÓÊ ÔkLÓa ˙‰˜ Èa ÔÁÏet ÔÈc≈¿«¿≈¿»¿«¿«ƒ¿»…∆
:‡iL„e˜¿«»

È¯LÓ˙‡ה  ÏhÓa È‰B·e Ô¯‰‡ ÏBÚÈÂ¿≈«¬…¿ƒ¿ƒ««¿ƒ»
˙È da ÔeqÎÈÂ ‡Ò¯Ù„ ‡zÎ¯t ˙È Ôe˜¯ÙÈÂƒ«¿»»À¿»ƒ¿»»ƒ««»

:‡˙e„‰Ò„ ‡B¯‡¬»¿«¬»

cו  ‰‡ÙBÁ È‰BÏÚ ÔezÈÂ‡BbÒÒ CLÓ ¿ƒ¿¬ƒ»»ƒ¿««¿»
ÔeeLÈÂ ‡lÚÏÓ ‡ÏÎz ¯ÈÓb Le·Ï ÔeÒ¯ÙÈÂ¿ƒ¿¿¿¿ƒƒ¿»ƒ¿≈»ƒ«

:È‰BÁÈ¯‡¬ƒƒ

Le·Ïז  ÔeÒ¯ÙÈ ‡it‡ ÌÁÏ„ ‡¯B˙t ÏÚÂ¿«»»ƒ¿≈««»ƒ¿¿¿
‡iÎÈÊa ˙ÈÂ ‡iÒÈbÓ ˙È È‰BÏÚ ÔezÈÂ ‡ÏÎzƒ¿»¿ƒ¿¬ƒ»«ƒ«»¿»»ƒ«»
ÌÁÏe ‡Îeq ˙BÂÒ˜ ˙ÈÂ ‡˙ÏÈÎÓ ˙ÈÂ¿»¿ƒ»»¿»«¿ƒ»¿≈

:È‰È È‰BÏÚ ‡¯È„z¿ƒ»¬ƒ¿≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

szMA `Vnl(WExiRd oi` ,xnFlM . §©¨©¨¥§©¥©¥
dpnIWmzF`ixdW ,oipFn md dOM ¤¦§¤¨©¨¥¦¤£¥

?zipW mzF` dpni dOle ,Epnp xaM§¨¦§§¨¨¦§¤¨¥¦
dpnIW `N`mdnmiiE`xd z` ¤¨¤¦§¤¥¤¤¨§¦

`Vn zcFarl)`"eb(i"Wx mB d`xE . ©£©©¨§¥©©¦
.ak wEqR oOwl§©¨¨
ìL ïaî" íäåíéL¯ck ,g oOwl d`xE §¥¦¤§Ÿ¦§¥§©¨

.mW i"WxaE§©¦¨
"äðL íéMîç ïa ãòå ..¯.b wEqR §©¤£¦¦¨¨¨

ìMî úBçtäå.Bçë àlîúð àì ,íéL §©¨¦§Ÿ¦Ÿ¦§©¥Ÿ
eøîà ïàkî¯.`k dpWn d wxR zFa` ¦¨¨§¨¤¤¦§¨

.mW i"Wx WExiR mB d`x§¥©¥©¦¨
ìL ïaïa ìò øúBiäå .çëì íéL ¤§Ÿ¦§Ÿ©§©¥©¤

äzòî Léçëî Bçk ,íéMîç¯Fpi`e £¦¦Ÿ©§¦¥©¨§¥
,g oOwl d`xE .szMA `Vn z`Ul lFkï¨¥©¨©¨¥§¥§©¨

.mW i"WxaE ekÎdkb dxez §©¦¨
(c)íéLãwä Lã÷ïlëaL Lc÷îä Y Ÿ¤©¢¨¦©§ª¨¤§ª¨

¯dGW ,FrnWnM miWcTd Wcw `le§ŸŸ¤©¢¨¦§©§¨¤¤
`le ,FpipaA oMWOdWM wx KIW©¨©§¤©¦§¨§¦§¨§Ÿ

wxFtn `EdWM)`"eb(. §¤§¨

úBçaænäå äøBðnäå ïçìMäå ïBøàä̈¨§©ª§¨§©§¨§©¦§§
úøL éìëe úëøtäå¯WxFtnM §©¨Ÿ¤§¥¨¥©§¨

oiWCEwn zxW ilkE .oOwl miaEzMA©§¦§©¨§¥¨¥§¨¦
aizkC ,[od])` ,f onwl(WCwie mgWnIe" ¥¦§¦©¦§¨¥©§©¥

"mzF`)a"rq ,hi zay i"yx(i"Wx d`xE . ¨§¥©¦
.fh ,ai miwEqR oOwld dxez §©¨§¦

(d)'Bâå åéðáe ïøäà àáeeñéðëé Y ¨©£Ÿ¨¨§©§¦
Bì Løôîä B÷ézøðì éìëe éìk ìk̈§¦§¦§©§¦©§Ÿ̈

Bæ äLøôa¯EQMW micbAd ,xnFlM §¨¨¨§©©§¨¦¤¦
xFr iEQkA) milMd z` mdAF` WgY ¨¤¤©¥¦§¦©©

zlkY cbaA(milMdW ,wiYxp oinM Eid §¤¤§¥¤¨§¦©§¦¤©¥¦
EidW micbAl sqFpA dfe .FkFzl Eqpkp¦§§§§¤§¨©§¨¦¤¨
.aEzMA WxFtnM ,milMd lr miUxFR§¦©©¥¦©§¨©¨

.k ,i miwEqR oOwl i"WxA cFr d`xE§¥§©¦§©¨§¦
àlà úä÷ éða íiåìä eëøèöé àìå§Ÿ¦§¨§©§¦¦§¥§¨¤¨

úàNì¯dNke" :eh wEqR oOwlcM ¨¥§¦§©¨¨§¦¨
ilM z`e WcTd z` zFQkl eipaE oxd ©̀£Ÿ¨¨§©¤©Ÿ¤§¤§¥
zdw ipA E`ai okÎixg`e .. WcTd©Ÿ¤§©£¥¥¨Ÿ§¥§¨

,z`UlWcTd l` ErBi `led`xE ." ¨¥§Ÿ¦§¤©Ÿ¤§¥
s` mdl xEq` didW k wEqR oOwl§©¨¨¤¨¨¨¨¤©

KFzl milMd zqpkd z` zF`xl¦§¤©§¨©©¥¦§
:fi ,i oOwl i"Wx mB d`xE .mwiYxp©§¦¨§¥©©¦§©¨
oxd` Eqpkp ,dcEdi lbC rqFPW oeiM"¥¨¤¥©¤¤§¨¦§§©£Ÿ
z` DA EQke zkxRd z` EwxtE eipaE¨¨¥§¤©¨Ÿ¤§¦¨¤
rFqpA eipaE oxd` `aE xn`PW ,oFx`d̈¨¤¤¡©¨©£Ÿ¨¨¦§©
oiwxFR ixxn ipaE oFWxb ipaE ,dpgOd©©£¤§¥¥§§¥§¨¦§¦
,mirqFpe zFlbrA FzF` oiprFhe oMWOd©¦§¨§£¦¨£¨§§¦
zdw ipA `Vn lW WcTd ilkE oFx`de§¨¨§¥©Ÿ¤¤©¨§¥§¨
cr zFhFOd lr oipEzpE oiQEkn micnFr§¦§¦§¦©©©
KMÎxg`e ,oaE`x dpgn lbC rqPW¤¨©¤¤©£¥§¥§©©¨

."mizdTd Erqpe§¨§©§¨¦
äðçnä òñða÷lzñî ïðòäLk Y ¦§Ÿ©©©£¤§¤¤¨¨¦§©¥

eòñiL ïéòãBé íä¯rFqpA" ,xnFlM ¥§¦¤¦§§©¦§©
ligzd dpgOdW FWExiR oi` "dpgOd©©£¤¥¥¤©©£¤¦§¦
f` wxW xnFl KIW `l iM ,rFqpl¦§©¦Ÿ©¨©¤©¨
zFQklE oMWOd z` wxtl Eligzd¦§¦§¨¥¤©¦§¨§©
did dpgOdWM FWExiR `N` ,milMd©¥¦¤¨¥§¤©©£¤¨¨
zEwNYqdA Erci df z`e ,rFqpl xEn`̈¦§©§¤¤¨§§¦§©§

fi ,h oOwlcM ,ld`d lrn oprd)t"r ¤¨¨¥©¨Ÿ¤§¦§©¨
m"`x(.e dxez

xacna zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'd ycew zayl inei xeriy
i"yx£˙iwÓe ˙BN˜ ˙tÎÂ ˙¯Ú˜∑ הּמׁשּכן ּבמלאכת ּפרׁשּתי יּסCÒp‰∑.ּכבר  אׁשר ,מס לׁשֹון הּכּסּוי, ¿»…¿«…¿»¿«ƒ…ְְְְִִִֵֶֶַַָָ«»∆ְֲִֶַַָָֻ

.ּבהם  ֶָ

(ç)Búà eqëå éðL úòìBz ãâa íäéìò eNøôe¨«§´£¥¤À¤µ¤©´©¨¦½§¦´Ÿ½
:åéca-úà eîNå Lçz øBò äñëîa§¦§¥−´¨®©§¨−¤©¨«

(è)eç÷ìå|øBànä úøðî-úà eqëå úìëz ãâa §¨«§´¤¤́§¥À¤§¦º¤§Ÿ©³©¨Æ
úàå äéúzçî-úàå äéç÷ìî-úàå äéúøð-úàå§¤¥´Ÿ¤½¨§¤©§¨¤−¨§¤©§Ÿ¤®¨§¥Æ

:íäa dì-eúøLé øLà dðîL éìk-ìk̈§¥´©§½̈£¤¬§¨«§−̈¨¤«
i"yx£‰ÈÁ˜ÏÓ∑ ׁשּיר צד לכל הּפתילה את ּבּה ׁשּמֹוׁש צבת וׁשּוליה ∑È˙zÁÓ‰.צה ּכמין קטּנה, ּכף ּכמין «¿»∆»ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ«¿…∆»ְְְִֶַַָָ

ּכׁשּמיטיבן  הּנרֹות ּדׁשן את ּבּה וחֹותה מּצּדיה, אּלא לפניה מחּצה לּה ואין סגלּגּלים ולא ∑È˙¯‰.ּפׁשּוטין ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ≈…∆»
והּפתילֹות  הּׁשמן ּבהן ׁשּנֹותנים ּבלעז, .לוצי"ש  ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָ

(é)Lçz øBò äñëî-ìà äéìk-ìk-úàå dúà eðúðå§¨«§³Ÿ¨Æ§¤¨¥¤½¨¤¦§¥−´¨®©
:èBnä-ìò eðúðå§¨«§−©©«

i"yx£LÁz ¯BÚ ‰ÒÎÓŒÏ‡∑(לב מרצּוף (כלים .ּכמין ∆ƒ¿≈»«ְְִַ

(àé)ìòå|Búà eqëå úìëz ãâa eNøôé áäfä çaæî §©´¦§©´©¨À̈¦§§Æ¤¤́§¥½¤§¦´Ÿ½
:åéca-úà eîNå Lçz øBò äñëîa§¦§¥−´¨®©§¨−¤©¨«

ÔeqÎÈÂח  È¯B‰Ê Ú·ˆ Le·Ï ÔB‰ÈÏÚ ÔeÒ¯ÙÈÂ¿ƒ¿¿¬≈¿¿«¿ƒƒ«
˙È ÔeeLÈÂ ‡BbÒÒ CLÓc ‰‡ÙBÁa d˙È»≈¿»»ƒ¿««¿»ƒ«»

:È‰BÁÈ¯‡¬ƒƒ

z¯Ó‡ט  ˙È ÔeqÎÈÂ ‡ÏÎz Le·Ï Ôe·qÈÂ¿ƒ¿¿ƒ¿»ƒ«»¿«¿»
˙ÈÂ ‡‰˙·ˆ ˙ÈÂ ‡‰ÈˆBa ˙ÈÂ È¯B‰‡„¿«¿≈¿»ƒ»»¿»ƒ¿»»¿»
ÔeLnLÈ Èc ‡ÁLÓ ÈÓ Ïk ˙ÈÂ ‡‰˙ÈzÁÓ«¿ƒ»»¿»»»≈ƒ¿»ƒ¿«¿

:ÔB‰a dÏ«¿

CLÓcי  ‰‡ÙBÁÏ ‡‰Ó Ïk ˙ÈÂ d˙È ÔezÈÂ¿ƒ¿»«¿»»»»»¿»»ƒ¿«
:‡ÁÈ¯‡ ÏÚ ÔezÈÂ ‡BbÒÒ«¿»¿ƒ¿«¬ƒ»

ÏÎz‡יא  Le·Ï ÔeÒ¯ÙÈ ‡·‰„„ ‡Áa„Ó ÏÚÂ¿««¿¿»¿«¬»ƒ¿¿¿ƒ¿»
ÔeeLÈÂ ‡BbÒÒ CLÓc ‰‡ÙBÁa d˙È ÔeqÎÈÂƒ«»≈¿»»ƒ¿««¿»ƒ«

:È‰BÁÈ¯‡ ˙È»¬ƒƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(f)úiwðîe úBN÷ úBtëå úBøò÷Y §¨§©§¨§©¦Ÿ
ïkLnä úëàìîa íézLøt øák¯ §¨¥©§¦¦§¤¤©¦§¨

k zFnWo`M Wxtl xfg `le .hk ,d §§Ÿ¨©§¨¥¨
Îdn ,mdAW WExiRd zEkix` ipRn¦§¥£¦©¥¤¨¤©
h wEqtA mixMfPd milMA oMÎoi`X¤¥¥©¥¦©¦§¨¦§¨

dxvTA mWxtl oYiPW)dcya x`a(. ¤¦¨§¨§¨©§¨¨
Cñpäì ,éeqkä YCñî ïBL¯,ek mW ©¨¤©¦§¨¨¨

.el
"íäa Cqé øLà"¯mW.hk ,dk £¤ª©¨¤¨

lre ,odA dQki xW`" :mW i"WxaE§©¦¨£¤§ª¤¨¤§©
EidW ,KQi xW` xnF` `Ed eizFUw§¨¥£¤ª©¤¨
xg` mFwnA oke ,iEQke Kkq oinM eilr̈¨§¦§¨§¦§¥§¨©¥
,dfe dfe ,KqPd zFUw z`e xnF` `Ed¥§¥§©¨¤§¤¨¤
iEQke Kkq oFWl ,KqPde KQiª©§©¤¤§§¨§¦

."mdg dxez ¥
(h)äéç÷ìîCLBnL úáö ïéîk Y ©§¨¤¨§¦§¨¤¥

äöøiL ãö ìëì äìéútä úà da¯ ¨¤©§¦¨§¨©¤¦§¤
mizaSd md" :gl ,dk mW i"WxA§©¦¨¥©§¨¦
KFYn dlizRd mdA gTil oiiEUrd̈£¦¦©¨¤©§¦¨¦
lre ,zFxPd itA okWnlE oaXil onXd©¤¤§©§¨§¨§¨§¦©¥§©
."migwln miiExw mdA migwFNW mW¥¤§¦¨¤§¦¤§©©¦

äéúzçîäéìeLå ,äpè÷ ók ïéîk Y ©§Ÿ¤¨§¦©§©¨§¤¨
íélbìâñ àìå ïéèeLt¯s` ,xnFlM §¦§Ÿ§©§©¦§©©

dilEW oi` ,dPhw sM oinM `idW¤¦§¦©§©¨¥¤¨
milEW Dl Wi `N` ,skM miNEbr£¦§©¤¨¥¨©¦

.mihEWR§¦
,äécvî àlà äéðôì ävçî dì ïéàå§¥¨§¦¨§¨¤¨¤¨¦¦¤¨
ïáéènLk úBøpä ïLc úà da äúBçå§¤¨¤¤¤©¥§¤¥¦¨

¯d`xE .mW zFnW i"Wx mB d`x§¥©©¦§¨§¥
zFYgn iAB ci wEqR oOwl i"Wx©¦§©¨¨©¥©§

.gAfOd©¦§¥©
äéúøðæòìa ù"éöåì Y¯loces, ¥Ÿ¤¨§©©

.zFxFpn§
úBìéútäå ïîMä ïäa íéðúBpL¯ ¤§¦¨¤©¤¤§©§¦

,dl mW .fl ,dk zFnW i"Wx mB d`x§¥©©¦§¨
.cii dxez

(i)Lçz øBò äñëî ìàïéîk Y ¤¦§¥¨©§¦
óeöøî¯lFcB wU)a ,t zay i"yx d`x(. ©§©¨

" xn`W dGn ,oM wIcnEl`,"dqkn §©¥¥¦¤¤¨©¤¦§¥
lEAw ziA Fl WIW rnWn)yeale `"eb(. ©§©¤¥¥¦

WgY xFr dqkn wxW dGn wIcl oi`e§¥§©¥¦¤¤©¦§¥©©
iiEQM x`W la` ,sEvxn oinM did df¤¨¨§¦©§£¨§¨¦¥
miUxFRW dRn oinM wx Eid WgY xFr©©¨©§¦©¨¤§¦
oOwl i"Wx ixdW ,milMd lr DzF`¨©©¥¦¤£¥©¦§©¨
oinM Eid miiEQMd lMW azFM k wEqR̈¥¤¨©¦¦¨§¦
okl ,d wEqtA lirl azM oke ,wiYxp©§¦§¥¨©§¥§¨¨¥
cr oM WxiR `l i"WxW xnFl Kixv̈¦©¤©¦Ÿ¥©¥©
`NW oeiM ,WgY xFr dqkn iAB dYr©¨©¥¦§¥©©¥¨¤Ÿ
la` ,miaEzMdn dfl gxkd did̈¨¤§¥©¨¤¥©§¦£¨

" aEzMd dNiB o`MW xg`ll`dqkn §©©¤¨¦¨©¨¤¦§¥

`EdWe ,KFY Fl WIW EpidC ,"WgY xFr©©§©§¤¥§¤
iiEQM lMW micnl Ep` ,sEvxn oinM§¦©§¨§¥¦¤¨¦¥

oM Eid WgY xFr)iaxd(,siqFdl Wie . ©©¨¥§¥§¦
ilM did miiEQMd lkNW zFxnNW¤©§¤§¨©¦¦¨¨§¦
lkA ,o`M xMfPd sEvxOd FnM lEAw¦§©©§©¦§¨¨§¨
"WgY xFr dqkn" oiA lCad did z`fŸ¨¨¤§¥¥¦§¥©©
x`W oial ,dilke dxFpOA o`M xEn`d̈¨¨©§¨§¥¤¨§¥§¨
Eid miiEQMd lMW ,WgY xFr iiEQM¦¥©©¤¨©¦¦¨
milMd z` mdA miWiAlnE miQkn§©¦©§¦¦¨¤¤©¥¦
mdA EQMW xg`lE ,dHnl dlrnln¦§©§¨§©¨§©©¤¦¨¤
KFzA did ilMdW `vnp ,df otF`A§¤¤¦§¨¤©§¦¨¨§
d`xPM oM zFUrl EkxvEde ,wiYxPd©©§¦§§§©£¥©¦§¤
lW dqkOd la` ,ilMd lcFB llbA¦§©¤©§¦£¨©¦§¤¤
miqipkOW lFcB wU oinM did dxFpOd©§¨¨¨§¦©¨¤©§¦¦
wVd KFzA Eqipkd df otF`aE ,milM FA¥¦§¤¤¦§¦§©©
o`M wx okle ,dilM z`e dxFpOd z ¤̀©§¨§¤¥¤¨§¨¥©¨

xFr dqkn l`" xn`pmB oaEnE ."WgY ¤¡©¤¦§¥©©¨©
o`MW i"Wx oFWl wEICEd`xFw ¦§©¦¤¨§¥

`xFw miiEQMd x`Wl ENi`e ,"sEvxn"©§§¦¦§¨©¦¦¥
WOiW o`M wxW llbA ,"wiYxp"©§¦¦§©¤©¨¦¥
,dilke dxFpOd zqpkdl wUM iEQiMd©¦§©§©§¨©©§¨§¥¤¨
oinM wx Eid milMd x`W oMÎoi`XÎdn©¤¥¥§¨©¥¦¨©§¦
milMd z` miWiAlOd miwiYxp©§¦¦©©§¦¦¤©¥¦

.dHnl dlrnln`i dxez ¦§©§¨§©¨



xacnaנו zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'd ycew zayl inei xeriy
(áé)íá-eúøLé øLà úøMä éìk-ìk-úà eç÷ìå§¨«§Á¤¨§¥̧©¨¥¹£¤¯§¨«§¨´

äñëîa íúBà eqëå úìëz ãâa-ìà eðúðå Lãwa©ÀŸ¤§¨«§Æ¤¤¤́§¥½¤§¦´½̈§¦§¥−
:èBnä-ìò eðúðå Lçz øBò́¨®©§¨«§−©©«

i"yx£L„wa Ì·Œe˙¯LÈ ¯L‡ ˙¯M‰ ÈÏkŒÏkŒ˙‡∑ ׁשּמׁשרתין הּקטרת ּכלי והן קדׁש, ׁשהּוא הּמׁשּכן ּבתֹו ∆»¿≈«»≈¬∆¿»¿»«…∆ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹ
הּפנימי  ּבּמזּבח .ּבהן ְְִִִֵֶַַַָ

(âé):ïîbøà ãâa åéìò eNøôe çaænä-úà eðMãå§¦§−¤©¦§¥®©¨«§´¨½̈¤−¤©§¨¨«

i"yx£ÁaÊn‰Œ˙‡ eM„Â∑ הּנחׁשת מעליו ∑eM„Â.מזּבח הּדׁשן את ‡¯ÔÓb.יּטלּו „‚a ÂÈÏÚ eN¯Ùe∑ ¿ƒ¿∆«ƒ¿≈«ְְִֶַַֹ¿ƒ¿ְִֵֶֶֶַָָ»¿»»∆∆«¿»»
כא) ואי (יומא הּמּסעֹות ּבׁשעת ּכארי הּבגד ּתחת רבּוצה הּׁשמים מן ׁשּירדה עליה ואׁש ּכֹופין ׁשהיּו ׂשֹורפּתֹו, נּה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ

קד)פסכּתר נחׁשת (עירובין .ׁשל ְְְֵֶֶַֹ

(ãé)íäa åéìò eúøLé øLà åéìk-ìk-úà åéìò eðúðå§¨«§´Â¨Â̈¤¨¥º̈£¤´§¨«§¯¨¨´¨¤À
-úàå íéòiä-úàå úâìænä-úà úzçnä-úà¤©©§³Ÿ¤©¦§¨ŸÆ§¤©¨¦´§¤
øBò éeñk åéìò eNøôe çaænä éìk ìk ú÷øænä©¦§¨½Ÿ−Ÿ§¥´©¦§¥®©¨«§´¨À̈§²¬

:åécá eîNå Lçz©−©§¨¬©¨«
i"yx£˙zÁÓ∑,מחּצֹות ׁשלׁש אּלא לּה ׁשאין מחבת ּכמין העׂשּויה הּדׁשן, לתרּומת ּגחלים חֹותים ׁשּבהן «¿…ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

הּגחלים  את ׁשֹואבת להפכן ∑ÏÊÓ‚˙.ּומּלפניה הּמזּבח ׁשעל ּבאיברים מּכין ׁשּבהן נחׁשת, ׁשל צּנֹורּיֹות ְִִֶֶֶֶֶַָָָƒ¿»…ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
ּומהר  יפה ׁשּיתעּכלּו מכּבדין ∑ÌÈÚÈ.ּכדי ּובהן נחׁשת ׁשל והן שופעל, איינע ווידי"ל ּובלעז מגרפֹות הם ְְְִֵֵֶֶַַָ»ƒְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹ

הּמזּבח  מעל הּדׁשן .את ְִֵֵֶֶֶַַַַ

ÔeLnLÈיב  Èc ‡LenL ÈÓ Ïk ˙È Ôe·qÈÂ¿ƒ¿»»»≈ƒ»ƒ¿«¿
ÔeqÎÈÂ ‡ÏÎz Le·ÏÏ ÔezÈÂ ‡L„e˜a ÔB‰a¿¿¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ«
ÏÚ ÔezÈÂ ‡BbÒÒ CLÓc ‰‡ÙBÁa ÔB‰˙È»¿¿»»ƒ¿««¿»¿ƒ¿«

:‡ÁÈ¯‡¬ƒ»

ÔeÒ¯ÙÈÂיג  ‡Áa„Ó„ ‡ÓË˜ ˙È ÔeÙqÈÂ¿ƒ¿»ƒ¿»¿«¿¿»¿ƒ¿¿
:ÔÂb¯‡ Le·Ï È‰BÏÚ¬ƒ¿«¿¿»

ÔeLnLÈיד  Èc È‰BÓ Ïk ˙È È‰BÏÚ ÔezÈÂ¿ƒ¿¬ƒ»»»ƒƒ¿«¿
˙ÈÂ ‡˙È¯Bpˆ ˙ÈÂ ‡˙ÈzÁÓ ˙È ÔB‰· È‰BÏÚ¬ƒ¿»«¿¿»»¿»ƒ¿»»¿»
‡Áa„Ó ÈÓ Ïk ‡i˜¯ÊÓ ˙ÈÂ ‡˙ÈÙB¯‚Ó«¿¿»»¿»ƒ¿¿«»…»≈«¿¿»
‡BbÒÒ CLÓc ‰‡ÙBÁ È‰BÏÚ ÔeÒ¯ÙÈÂ¿ƒ¿¿¬ƒ»»ƒ¿««¿»

:È‰BÁÈ¯‡ ÔeÂLÈÂƒ«¬ƒƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(ai)eúøLé øLà úøMä éìk ìk úà¤¨§¥©¨¥£¤§¨§
Lãwa íáàeäL ïkLnä CBúa Y ¨©Ÿ¤§©¦§¨¤

Lã÷¯FzF` mizxWOW WxiR `l Ÿ¤Ÿ¥©¤§¨§¦
xnFl Kixv did f`W oeiM ,dXEcwA¦§¨¥¨¤¨¨¨¨¦©
,"WcTA" aEzMW oeike ,"WcwA"§Ÿ¤§¥¨¤¨©Ÿ¤
Epide ,rEcId WcTd KFzA FrnWn©§¨§©Ÿ¤©¨©§©§

xzFiA rEcId `EdW ,oMWOd)`"eb(. ©¦§¨¤©¨©§¥
íäa ïéúøLnL úøèwä éìk ïäå§¥§¥©§Ÿ¤¤§¨§¦¨¤

éîéðtä çaæna¯EaYkp KM mEXnE ©¦§¥©©§¦¦¦¨¦§§
inipRd gAfOl zEkinqA)iaxd(.bi dxez ¦§¦©¦§¥©©§¦¦

(bi)çaænä úà eðMãåçaæî Y §¦§¤©¦§¥©¦§©
úLçpä¯xn`p xaM adGd gAfn iM ©§Ÿ¤¦¦§©©¨¨§¨¤¡©

.`i wEqR lirl§¥¨
eðMãååéìòî ïLcä úà eìhé Y¯ §¦§¦§¤©¤¤¥¨¨

,oWC eilr mipzFp EidIW `le§Ÿ¤¦§§¦¨¨¤¤
"EpXce" oFWNd zErnWnM)m"`x(`ide , §©§¨©¨§¦§§¦

zErnWnA zFWOWnd miNOdn¥©¦¦©§©§§©§¨
FkERide xacl ,dlEtM),fk zeny i"yx d`x §¨§¨¨§¦

b(.
ïîbøà ãâa åéìò eNøôeLàå Y ¨§¨¨¤¤©§¨¨§¥

íéîMä ïî äãøiL¯i"Wx d`x ¤¨§¨¦©¨©¦§¥©¦
.f ,` `xwIe©¦§¨

éøàk ãâaä úçz äöeáø¯dzid §¨©©©¤¤©£¦¨§¨
uaFx ix`l dnFC)a ,`k `nei i"yx(. ¨©£¦¥
úBòqnä úòLa¯W`d ,xnFlM ¦§©©©¨§©¨¥

dwNYqp `l ,minXd on dcxIW¤¨§¨¦©¨©¦Ÿ¦§©§¨
zFrQOd zrWA)a ,`q migaf i"yx(`N` , ¦§©©©¨¤¨

gAfOd lr ix`M dvEax dx`Wp)`"eb(, ¦§£¨§¨©£¦©©¦§¥©
gAfOd lr EUxtEW`de ,"onBx` cbA" ¨§©©¦§¥©¤¤©§¨¨§¨¥

,azM m"`xde ."cbAd zgY" dzid̈§¨©©©¤¤§¨§¥¨©
dxESd xTirW rnWn i"Wx ixaCOW¤¦¦§¥©¦©§©¤¦©©¨
zrWA did "ix`M dvEax" lW¤§¨©£¦¨¨¦§©
zxEv zxMip dzid f` oMW ,zFrQOd©©¨¤¥¨¨§¨¦¤¤©
oMÎoi`XÎdn ,ix`M W`d zviax§¦©¨¥©£¦©¤¥¥
W` mr zaxFrn dzid ozIpg zrWA¦§©£¦¨¨¨§¨§¤¤¦¥
DzxEv dzid `le ,dkxrOd ivr lW¤£¥©©£¨¨§Ÿ¨§¨¨¨

.zxMp¦¤¤
äéìò ïéôBk eéäL ,BzôøBN dðéàå§¥¨©§¤¨¦¨¤¨

øzëñt¯xiq)a ,cw oiaexir i"yx(. §©§¥¦
úLçð ìL¯DnFwnA DzF` oigiPnE ¤§Ÿ¤©¦¦¨¦§¨

)a ,`q migaf i"yx(.ci dxez

(ci)úzçnäíéìçb íéúBç ïäaL Y ©©§Ÿ¤¨¤¦¤¨¦
ïLcä úîeøúì¯`ln dzFg didW ¦§©©¤¤¤¨¨¤§Ÿ

FpzFpe gAfOd lrW oWCdn dYgn©§¨¥©¤¤¤©©¦§¥©§§

znExY `xwp dfe ,WaM lW FgxfnA§¦§¨¤¤¤§¤¦§¨§©
oWCd)b ,e `xwie i"yx d`x(i"Wx d`xE . ©¤¤§¥©¦

lFHil mdl Wi lEAw ziA" :b ,fk zFnW§¥¦¥¨¤¦
lr mz`Ul gAfOd on milgB odÄ¤¤¨¦¦©¦§¥©§¥¨©
xnFl Wie ."zxhwl inipRd gAfn¦§¥©©§¦¦¦§Ÿ¤§¥©
WEOiXd oipr `wecA i"Wx hwp o`MW¤¨¨©©¦§©§¨¦§©©¦
`A dfAW ,oWCd znExzl dYgOA©©§¨¦§©©¤¤¤¨¤¨
gAfn z` dWOiW dYgOdW WiBcdl§©§¦¤©©§¨¦§¨¤¦§¥©
cgiA DzF` EnU KM mEXnE ,oFvigd©¦¦¨¨¨§©©
zFnW xtqA la` .gAfOd ilM lM mr¦¨§¥©¦§¥©£¨§¥¤§
,zFYgOd zIUr zxHnA xAEcOW¤§¨§©§©£¦©©©§
dlrp xzFId WEOiXd z` i"Wx xiMfd¦§¦©¦¤©¦©¥©£¤
milgB zlihp `EdW ,dYgOA dUrPW¤©£¨©©§¨¤§¦©¤¨¦

.inipRd gAfOl oFvigd gAfOn¦¦§¥©©¦©¦§¥©©§¦¦
àlà dì ïéàL úáçî ïéîk äéeNòä̈£¨§¦©£©¤¥¨¤¨

ìLúà úáàBL äéðôlîe ,úBvçî L ¨Ÿ§¦¦§¨¤¨¤¤¤
.íéìçbäúâìæîìL úBiøBpö Y ©¤¨¦¦§¨Ÿ¦¦¤

úLçð¯zFIlwpE` oinMmitEtM)i"yx §Ÿ¤§¦§§¦§¦
b ,fk zeny(.

çaænä ìòL íéøáàa ïékî ïäaL¤¨¤©¦¨¥¨¦¤©©¦§¥©
øäîe äôé eìkòúiL éãk ,ïëôäì¯ §¨§¨§¥¤¦§©§¨¤©¥

oztixU xdnn didIW xnFlM)zeny i"yx §©¤¦§¤§©¥§¥¨¨

xacna zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'd ycew zayl inei xeriy
(åè)éìk-ìk-úàåLãwä-úàúqëì åéðáe-ïøäàälëå§¦¨´©«£ŸÂ¨Â̈§©¸Ÿ¤©¹Ÿ¤§¤¨§¥´

úàNìúä÷-éðá eàáé ïë-éøçàåäðçnäòñðaLãwä©Ÿ»¤»¦§´Ÿ©©©«£¤¼§©«£¥¥À¨³Ÿ§¥«§¨Æ¨¥½
úä÷-éðá àOî älà eúîå Lãwä-ìà eòbé-àìå§«Ÿ¦§¬¤©−Ÿ¤¨¥®¥²¤©¨¬§¥«§−̈

:ãòBî ìäàa§¬Ÿ¤¥«
i"yx£L„w‰Œ˙‡ ˙qÎÏ∑ והּמזּבח ‰L„w.הארֹון ÈÏkŒÏkŒ˙‡Â∑ ׁשרת ּוכלי יּגעּו∑e˙ÓÂ.הּמנֹורה ׁשאם ¿«…∆«…∆ְְִֵַַָָ¿∆»¿≈«…∆ְְֵֵַָָ»≈ְִִֶ

ׁשמים  ּבידי מיתה חּיבין –. ִִִִֵַַָָָ

(æè)øæòìà úc÷ôe|øBànä ïîL ïäkä ïøäà-ïa §ª©º¤§¨¨´¤©«£´Ÿ©Ÿ¥À¤³¤©¨Æ
äçLnä ïîLå ãéîzä úçðîe íénqä úøè÷e§´Ÿ¤©©¦½¦§©¬©¨¦−§¤´¤©¦§¨®
:åéìëáe Lã÷a Ba-øLà-ìëå ïkLnä-ìk úc÷t§ª©À¨©¦§¨Æ§¨£¤½§−Ÿ¤§¥¨«

i"yx£¯ÊÚÏ‡ ˙c˜Ùe∑ עליו הּתמיד, ּומנחת הּמׁשחה, וׁשמן ּוקטרת ׁשמן אֹותם: לׂשאת עליהם ממּנה ׁשהּוא ¿À«∆¿»»ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻ
חניתן  ּבעת ּולהקריב ּולזרז לצּוֹות ÔkLn‰ŒÏk.מּטל ˙c˜t∑ לצּוֹות קהת ּבני מּׂשא על ממּנה היה ועֹוד ְְְְְֲִֵֵַַָָָָָֻ¿À«»«ƒ¿»ְְְְְֵֶַַַָָָָֻ

מּׂשא  אבל זֹו. ּבפרׁשה למעלה הּסדּורים ּכל וכלֿאׁשרּֿבֹו, הּמׁשּכן והּוא מּׂשאֹו ועל עבֹודתֹו על איׁש ְְְְְְְְֲֲֲִִִִֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָאיׁש
נׂשא  ּבפרׁשת ׁשּכתּוב ּכמֹו היה, איתמר עלּֿפי הּקדׁשים, מּקדׁש ׁשאינן ּומררי, ּגרׁשֹון .ּבני ְְְְְֳִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹ

(æé):øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ

˜L„e‡טו  ˙È ‰‡qÎÏ È‰B·e Ô¯‰‡ ÈˆLÈÂƒ≈≈«¬…¿ƒ¿«»»»¿»
¯˙·e ‡˙È¯LÓ ÏhÓa ‡L„e˜ ÈÓ Ïk ˙ÈÂ¿»»»≈¿»¿≈««¿ƒ»»«
Ôe·¯˜È ‡ÏÂ ÏhÓÏ ˙‰˜ Èa ÔeÏÚÈ Ôk≈≈¬¿≈¿»¿ƒ«¿»ƒ¿¿
˙‰˜ Èa ÏehÓ ÔÈl‡ Ôe˙eÓÈ ‡ÏÂ ‡L„e˜Ï¿¿»¿»¿ƒ≈«¿≈¿»

:‡ÓÊ ÔkLÓa¿«¿«ƒ¿»

‰k‡טז  Ô¯‰‡ ¯a ¯ÊÚÏ‡Ï ¯ÈÒÓ È„Â¿ƒ¿ƒ¿∆¿»»««¬…«¬»
‡˙ÁÓe ‡iÓÒea ˙¯Ë˜e ‡˙e¯‰‡„ ‡ÁLÓƒ¿»¿«¿»»¿…∆¿«»ƒ¿»»
‡kLÓ Ïk ˙¯ËÓ ‡˙e·¯„ ‡ÁLÓe ‡¯È„¿̇ƒ»ƒ¿»ƒ¿»«¿«»«¿¿»

:È‰BÓ·e ‡L„e˜a d· Èc ÏÎÂ¿»ƒ≈¿¿»¿»ƒ

ÓÈÓÏ¯:יז  Ô¯‰‡ ÌÚÂ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿ƒ«¬…¿≈»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

b ,fk(.
íéòéì"éãå :æòìáe ,úBôøâî íä Y¯ ¨¦¥©§¥§©©

wadil.dtxbn ,dri ,¨¤©§¥¨
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Fnvr Wcw `N` Wcw ilM)cecl likyn(. §¦Ÿ¤¤¨Ÿ¤©§
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"zFgAfOde")c weqt lirl i"yxak(dpEMde , §©¦§§§©©¨¨

.oFvigd gAfOl mB©©¦§¥©©¦
Lãwä éìk ìk úàåéìëe äøBðnä Y §¤¨§¥©Ÿ¤©§¨§¥

úøL¯mizxWOW milMd x`W lM ¨¥¨§¨©¥¦¤§¨§¦
mB llFM dGW xnFl Kixve .WcTA mdÄ¤©Ÿ¤§¨¦©¤¤¥©
,zkFxRde oFvigd gAfnE oglXd z ¤̀©ª§¨¦§¥©©¦§©¨¤
mde ,zdw ipA `VnA millkp od ixdW¤£¥¥¦§¨¦§©¨§¥§¨§¥
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mipRÎlMÎlre .c wEqR lirl i"WxA§©¦§¥¨§©¨¨¦
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"Ezne" ErBi m`W ,"ErBi `le" :FWExiR¥§Ÿ¦§¤¦¦§¨¥
)`"eb(.qFlwpE` d`xE .§¥§§
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.mzribp§¦¨¨

íéîL éãéa¯oiprA dxEn`d dzin lM ¦¥¨©¦¨¦¨¨£¨§¦§©
minW iciA dzin `id eiWcwe WCwn¦§¨§¨¨¨¦¦¨¦¥¨©¦

)m"`x(.fh dxez

(fh)úc÷ôe¯iEPin oFWl),eh diryi i"yx §ª©§¦
f(.

øæòìàúàNì íäéìò äpîî àeäL Y ¤§¨¨¤§ª¤£¥¤¨¥
íúBà¯FnvrA)m"`x(. ¨§©§

ïîLå .. íénqä úøè÷e øBànä ïîL"¤¤©¨§Ÿ¤©©¦§¤¤
."äçLnäãéîzä úçðîeåéìò Y ©¦§¨¦§©©¨¦¨¨

úòa áéø÷äìe æøæìe úBeöì ìhîª¨§©§¨¥§©§¦§¥
ïúiðç¯lFHil eilr lHEn didW `le £¦¨¨§Ÿ¤¨¨¨¨¨¦

oiUFr dPOOW zlFQdW ,orQnA DzF`¨§©¨¨¤©¤¤¦¤¨¦
mWA z`xwp Dpi` ,cinYd zgpn¦§©©¨¦¥¨¦§¥§¥
EWixtdW xg` `N` ,cinYd zgpn¦§©©¨¦¤¨©©¤¦§¦
`id f`W ,UaMl oFxVrd dPOn¦¤¨¨¦¨©¤¤¤¨¦
`N` Fpi` dfe ,daxwdl zcnFr¤¤§©§¨¨§¤¥¤¨

cinYd z` oiaixwOWM ,ozIpgA)m"`x(. ©£¦¨¨§¤©§¦¦¤©¨¦
mWA" :` ,av zAW i"Wx d`x la £̀¨§¥©¦©¨§¥
xn`W ,iz`vn dcEdi xA wgvi EpiAx©¥¦§¨©§¨¨¨¦¤¨©
cEnlzA WxFtOW ,i`d ax mWA§¥©©¤§¨§©§

oxd` oA xfrl` zCEwtE :inlWExi§©§¦§©¤§¨¨¤©£Ÿ
miOQd zxFhwE xF`Od onW odMd©Ÿ¥¤¤©¨§¤©©¦
onW ,dgWOd onWe cinYd zgpnE¦§©©¨¦§¤¤©¦§¨¤¤
,l`nUA cg` onWe ,oiniA cg ¤̀¨§¨¦§¤¤¤¨¦§Ÿ

."szMA oiYiagde ,FwigA zxFhTde§©§¤§¥§©£¦¦©¨¥
ïkLnä ìk úc÷täéä ãBòå Y §ª©¨©¦§¨§¨¨

úBeöì ,úä÷ éða àOî ìò äpîî§ª¤©©¨§¥§¨§©
ìà]å BúãBáò ìò Léà Léà"¯oM ¦¦©£¨§¤¥

oFWlM `Ede ,inFx qEtcA `qxiBd©¦§¨¦§¦§¦§
`Vn iAB hi wEqR oOwl aEzMdipA ©¨§©¨¨©¥©¨§¥

`Ede ,"lre" miqEtCd aFxA K` .zdw§¨©§©§¦§©§
iAB hn wEqR oOwl aEzMd oFWlM¦§©¨§©¨¨©¥

.llkA mIeld©§¦¦¦§¨
"BàOî¯.hi wEqR oOwl ©¨§©¨¨

ìk ,"Ba øLà ìëå ïkLnä" àeäå§©¦§¨§¨£¤¨
ìáà .Bæ äLøôa äìòîì íéøeãqä©§¦§©§¨§¨¨¨£¨

BðéàL] éøøîe ïBLøb éða àOî¯oM ©¨§¥¥§§¨¦¤¥¥
K` .d`xp oke .oniY ciÎazkA `qxiBd©¦§¨¦§©¨¥¨§¥¦§¤©

."Dpi`W" F` "opi`W" :miqEtCd lkA§¨©§¦¤¥¨¤¥¨
"íéLãwä Lãw"î¯aEzMd oFWl ¦Ÿ¤©¢¨¦§©¨

WCEwnd" :mW i"WxaE .c wEqR lirl§¥¨§©¦¨©§¨
dxFpOde oglXde oFx`d ,oNEkAW¤§¨¨¨§©ª§¨§©§¨

."zxW ilkE zkFxRde zFgAfOde§©¦§§§©¨¤§¥¨¥
áeúkL Bîk ,äéä øîúéà ét-ìò©¦¦¨¨¨¨§¤¨

"àNð" úLøôa¯wEqR oOwl §¨¨©¨Ÿ§©¨¨
.gkfi dxez



נז xacna zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'd ycew zayl inei xeriy
(áé)íá-eúøLé øLà úøMä éìk-ìk-úà eç÷ìå§¨«§Á¤¨§¥̧©¨¥¹£¤¯§¨«§¨´

äñëîa íúBà eqëå úìëz ãâa-ìà eðúðå Lãwa©ÀŸ¤§¨«§Æ¤¤¤́§¥½¤§¦´½̈§¦§¥−
:èBnä-ìò eðúðå Lçz øBò́¨®©§¨«§−©©«

i"yx£L„wa Ì·Œe˙¯LÈ ¯L‡ ˙¯M‰ ÈÏkŒÏkŒ˙‡∑ ׁשּמׁשרתין הּקטרת ּכלי והן קדׁש, ׁשהּוא הּמׁשּכן ּבתֹו ∆»¿≈«»≈¬∆¿»¿»«…∆ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹ
הּפנימי  ּבּמזּבח .ּבהן ְְִִִֵֶַַַָ

(âé):ïîbøà ãâa åéìò eNøôe çaænä-úà eðMãå§¦§−¤©¦§¥®©¨«§´¨½̈¤−¤©§¨¨«

i"yx£ÁaÊn‰Œ˙‡ eM„Â∑ הּנחׁשת מעליו ∑eM„Â.מזּבח הּדׁשן את ‡¯ÔÓb.יּטלּו „‚a ÂÈÏÚ eN¯Ùe∑ ¿ƒ¿∆«ƒ¿≈«ְְִֶַַֹ¿ƒ¿ְִֵֶֶֶַָָ»¿»»∆∆«¿»»
כא) ואי (יומא הּמּסעֹות ּבׁשעת ּכארי הּבגד ּתחת רבּוצה הּׁשמים מן ׁשּירדה עליה ואׁש ּכֹופין ׁשהיּו ׂשֹורפּתֹו, נּה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ

קד)פסכּתר נחׁשת (עירובין .ׁשל ְְְֵֶֶַֹ

(ãé)íäa åéìò eúøLé øLà åéìk-ìk-úà åéìò eðúðå§¨«§´Â¨Â̈¤¨¥º̈£¤´§¨«§¯¨¨´¨¤À
-úàå íéòiä-úàå úâìænä-úà úzçnä-úà¤©©§³Ÿ¤©¦§¨ŸÆ§¤©¨¦´§¤
øBò éeñk åéìò eNøôe çaænä éìk ìk ú÷øænä©¦§¨½Ÿ−Ÿ§¥´©¦§¥®©¨«§´¨À̈§²¬

:åécá eîNå Lçz©−©§¨¬©¨«
i"yx£˙zÁÓ∑,מחּצֹות ׁשלׁש אּלא לּה ׁשאין מחבת ּכמין העׂשּויה הּדׁשן, לתרּומת ּגחלים חֹותים ׁשּבהן «¿…ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

הּגחלים  את ׁשֹואבת להפכן ∑ÏÊÓ‚˙.ּומּלפניה הּמזּבח ׁשעל ּבאיברים מּכין ׁשּבהן נחׁשת, ׁשל צּנֹורּיֹות ְִִֶֶֶֶֶַָָָƒ¿»…ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
ּומהר  יפה ׁשּיתעּכלּו מכּבדין ∑ÌÈÚÈ.ּכדי ּובהן נחׁשת ׁשל והן שופעל, איינע ווידי"ל ּובלעז מגרפֹות הם ְְְִֵֵֶֶַַָ»ƒְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹ

הּמזּבח  מעל הּדׁשן .את ְִֵֵֶֶֶַַַַ

ÔeLnLÈיב  Èc ‡LenL ÈÓ Ïk ˙È Ôe·qÈÂ¿ƒ¿»»»≈ƒ»ƒ¿«¿
ÔeqÎÈÂ ‡ÏÎz Le·ÏÏ ÔezÈÂ ‡L„e˜a ÔB‰a¿¿¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ«
ÏÚ ÔezÈÂ ‡BbÒÒ CLÓc ‰‡ÙBÁa ÔB‰˙È»¿¿»»ƒ¿««¿»¿ƒ¿«

:‡ÁÈ¯‡¬ƒ»

ÔeÒ¯ÙÈÂיג  ‡Áa„Ó„ ‡ÓË˜ ˙È ÔeÙqÈÂ¿ƒ¿»ƒ¿»¿«¿¿»¿ƒ¿¿
:ÔÂb¯‡ Le·Ï È‰BÏÚ¬ƒ¿«¿¿»

ÔeLnLÈיד  Èc È‰BÓ Ïk ˙È È‰BÏÚ ÔezÈÂ¿ƒ¿¬ƒ»»»ƒƒ¿«¿
˙ÈÂ ‡˙È¯Bpˆ ˙ÈÂ ‡˙ÈzÁÓ ˙È ÔB‰· È‰BÏÚ¬ƒ¿»«¿¿»»¿»ƒ¿»»¿»
‡Áa„Ó ÈÓ Ïk ‡i˜¯ÊÓ ˙ÈÂ ‡˙ÈÙB¯‚Ó«¿¿»»¿»ƒ¿¿«»…»≈«¿¿»
‡BbÒÒ CLÓc ‰‡ÙBÁ È‰BÏÚ ÔeÒ¯ÙÈÂ¿ƒ¿¿¬ƒ»»ƒ¿««¿»

:È‰BÁÈ¯‡ ÔeÂLÈÂƒ«¬ƒƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`
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zFrQOd zrWA)a ,`q migaf i"yx(`N` , ¦§©©©¨¤¨

gAfOd lr ix`M dvEax dx`Wp)`"eb(, ¦§£¨§¨©£¦©©¦§¥©
gAfOd lr EUxtEW`de ,"onBx` cbA" ¨§©©¦§¥©¤¤©§¨¨§¨¥

,azM m"`xde ."cbAd zgY" dzid̈§¨©©©¤¤§¨§¥¨©
dxESd xTirW rnWn i"Wx ixaCOW¤¦¦§¥©¦©§©¤¦©©¨
zrWA did "ix`M dvEax" lW¤§¨©£¦¨¨¦§©
zxEv zxMip dzid f` oMW ,zFrQOd©©¨¤¥¨¨§¨¦¤¤©
oMÎoi`XÎdn ,ix`M W`d zviax§¦©¨¥©£¦©¤¥¥
W` mr zaxFrn dzid ozIpg zrWA¦§©£¦¨¨¨§¨§¤¤¦¥
DzxEv dzid `le ,dkxrOd ivr lW¤£¥©©£¨¨§Ÿ¨§¨¨¨

.zxMp¦¤¤
äéìò ïéôBk eéäL ,BzôøBN dðéàå§¥¨©§¤¨¦¨¤¨

øzëñt¯xiq)a ,cw oiaexir i"yx(. §©§¥¦
úLçð ìL¯DnFwnA DzF` oigiPnE ¤§Ÿ¤©¦¦¨¦§¨

)a ,`q migaf i"yx(.ci dxez

(ci)úzçnäíéìçb íéúBç ïäaL Y ©©§Ÿ¤¨¤¦¤¨¦
ïLcä úîeøúì¯`ln dzFg didW ¦§©©¤¤¤¨¨¤§Ÿ

FpzFpe gAfOd lrW oWCdn dYgn©§¨¥©¤¤¤©©¦§¥©§§

znExY `xwp dfe ,WaM lW FgxfnA§¦§¨¤¤¤§¤¦§¨§©
oWCd)b ,e `xwie i"yx d`x(i"Wx d`xE . ©¤¤§¥©¦

lFHil mdl Wi lEAw ziA" :b ,fk zFnW§¥¦¥¨¤¦
lr mz`Ul gAfOd on milgB odÄ¤¤¨¦¦©¦§¥©§¥¨©
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dlrp xzFId WEOiXd z` i"Wx xiMfd¦§¦©¦¤©¦©¥©£¤
milgB zlihp `EdW ,dYgOA dUrPW¤©£¨©©§¨¤§¦©¤¨¦

.inipRd gAfOl oFvigd gAfOn¦¦§¥©©¦©¦§¥©©§¦¦
àlà dì ïéàL úáçî ïéîk äéeNòä̈£¨§¦©£©¤¥¨¤¨

ìLúà úáàBL äéðôlîe ,úBvçî L ¨Ÿ§¦¦§¨¤¨¤¤¤
.íéìçbäúâìæîìL úBiøBpö Y ©¤¨¦¦§¨Ÿ¦¦¤

úLçð¯zFIlwpE` oinMmitEtM)i"yx §Ÿ¤§¦§§¦§¦
b ,fk zeny(.

çaænä ìòL íéøáàa ïékî ïäaL¤¨¤©¦¨¥¨¦¤©©¦§¥©
øäîe äôé eìkòúiL éãk ,ïëôäì¯ §¨§¨§¥¤¦§©§¨¤©¥

oztixU xdnn didIW xnFlM)zeny i"yx §©¤¦§¤§©¥§¥¨¨

xacna zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'd ycew zayl inei xeriy
(åè)éìk-ìk-úàåLãwä-úàúqëì åéðáe-ïøäàälëå§¦¨´©«£ŸÂ¨Â̈§©¸Ÿ¤©¹Ÿ¤§¤¨§¥´

úàNìúä÷-éðá eàáé ïë-éøçàåäðçnäòñðaLãwä©Ÿ»¤»¦§´Ÿ©©©«£¤¼§©«£¥¥À¨³Ÿ§¥«§¨Æ¨¥½
úä÷-éðá àOî älà eúîå Lãwä-ìà eòbé-àìå§«Ÿ¦§¬¤©−Ÿ¤¨¥®¥²¤©¨¬§¥«§−̈

:ãòBî ìäàa§¬Ÿ¤¥«
i"yx£L„w‰Œ˙‡ ˙qÎÏ∑ והּמזּבח ‰L„w.הארֹון ÈÏkŒÏkŒ˙‡Â∑ ׁשרת ּוכלי יּגעּו∑e˙ÓÂ.הּמנֹורה ׁשאם ¿«…∆«…∆ְְִֵַַָָ¿∆»¿≈«…∆ְְֵֵַָָ»≈ְִִֶ

ׁשמים  ּבידי מיתה חּיבין –. ִִִִֵַַָָָ

(æè)øæòìà úc÷ôe|øBànä ïîL ïäkä ïøäà-ïa §ª©º¤§¨¨´¤©«£´Ÿ©Ÿ¥À¤³¤©¨Æ
äçLnä ïîLå ãéîzä úçðîe íénqä úøè÷e§´Ÿ¤©©¦½¦§©¬©¨¦−§¤´¤©¦§¨®
:åéìëáe Lã÷a Ba-øLà-ìëå ïkLnä-ìk úc÷t§ª©À¨©¦§¨Æ§¨£¤½§−Ÿ¤§¥¨«

i"yx£¯ÊÚÏ‡ ˙c˜Ùe∑ עליו הּתמיד, ּומנחת הּמׁשחה, וׁשמן ּוקטרת ׁשמן אֹותם: לׂשאת עליהם ממּנה ׁשהּוא ¿À«∆¿»»ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻ
חניתן  ּבעת ּולהקריב ּולזרז לצּוֹות ÔkLn‰ŒÏk.מּטל ˙c˜t∑ לצּוֹות קהת ּבני מּׂשא על ממּנה היה ועֹוד ְְְְְֲִֵֵַַָָָָָֻ¿À«»«ƒ¿»ְְְְְֵֶַַַָָָָֻ

מּׂשא  אבל זֹו. ּבפרׁשה למעלה הּסדּורים ּכל וכלֿאׁשרּֿבֹו, הּמׁשּכן והּוא מּׂשאֹו ועל עבֹודתֹו על איׁש ְְְְְְְְֲֲֲִִִִֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָאיׁש
נׂשא  ּבפרׁשת ׁשּכתּוב ּכמֹו היה, איתמר עלּֿפי הּקדׁשים, מּקדׁש ׁשאינן ּומררי, ּגרׁשֹון .ּבני ְְְְְֳִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹ

(æé):øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ

˜L„e‡טו  ˙È ‰‡qÎÏ È‰B·e Ô¯‰‡ ÈˆLÈÂƒ≈≈«¬…¿ƒ¿«»»»¿»
¯˙·e ‡˙È¯LÓ ÏhÓa ‡L„e˜ ÈÓ Ïk ˙ÈÂ¿»»»≈¿»¿≈««¿ƒ»»«
Ôe·¯˜È ‡ÏÂ ÏhÓÏ ˙‰˜ Èa ÔeÏÚÈ Ôk≈≈¬¿≈¿»¿ƒ«¿»ƒ¿¿
˙‰˜ Èa ÏehÓ ÔÈl‡ Ôe˙eÓÈ ‡ÏÂ ‡L„e˜Ï¿¿»¿»¿ƒ≈«¿≈¿»

:‡ÓÊ ÔkLÓa¿«¿«ƒ¿»

‰k‡טז  Ô¯‰‡ ¯a ¯ÊÚÏ‡Ï ¯ÈÒÓ È„Â¿ƒ¿ƒ¿∆¿»»««¬…«¬»
‡˙ÁÓe ‡iÓÒea ˙¯Ë˜e ‡˙e¯‰‡„ ‡ÁLÓƒ¿»¿«¿»»¿…∆¿«»ƒ¿»»
‡kLÓ Ïk ˙¯ËÓ ‡˙e·¯„ ‡ÁLÓe ‡¯È„¿̇ƒ»ƒ¿»ƒ¿»«¿«»«¿¿»

:È‰BÓ·e ‡L„e˜a d· Èc ÏÎÂ¿»ƒ≈¿¿»¿»ƒ

ÓÈÓÏ¯:יז  Ô¯‰‡ ÌÚÂ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿ƒ«¬…¿≈»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

b ,fk(.
íéòéì"éãå :æòìáe ,úBôøâî íä Y¯ ¨¦¥©§¥§©©

wadil.dtxbn ,dri ,¨¤©§¥¨
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¯.mW zFnW i"Wx mB d`xeh dxez §¥©©¦§¨
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Fnvr Wcw `N` Wcw ilM)cecl likyn(. §¦Ÿ¤¤¨Ÿ¤©§
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"zFgAfOde")c weqt lirl i"yxak(dpEMde , §©¦§§§©©¨¨

.oFvigd gAfOl mB©©¦§¥©©¦
Lãwä éìk ìk úàåéìëe äøBðnä Y §¤¨§¥©Ÿ¤©§¨§¥

úøL¯mizxWOW milMd x`W lM ¨¥¨§¨©¥¦¤§¨§¦
mB llFM dGW xnFl Kixve .WcTA mdÄ¤©Ÿ¤§¨¦©¤¤¥©
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m` iMKM `N` ?EzEni dOl "ErBi `l" ¦¦Ÿ¦§¨¨¨¤¨¨

"Ezne" ErBi m`W ,"ErBi `le" :FWExiR¥§Ÿ¦§¤¦¦§¨¥
)`"eb(.qFlwpE` d`xE .§¥§§

äúéî ïéáiç¯mr cIn EzEnIW `le ©¨¦¦¨§Ÿ¤¨¦©¦
.mzribp§¦¨¨

íéîL éãéa¯oiprA dxEn`d dzin lM ¦¥¨©¦¨¦¨¨£¨§¦§©
minW iciA dzin `id eiWcwe WCwn¦§¨§¨¨¨¦¦¨¦¥¨©¦

)m"`x(.fh dxez

(fh)úc÷ôe¯iEPin oFWl),eh diryi i"yx §ª©§¦
f(.

øæòìàúàNì íäéìò äpîî àeäL Y ¤§¨¨¤§ª¤£¥¤¨¥
íúBà¯FnvrA)m"`x(. ¨§©§

ïîLå .. íénqä úøè÷e øBànä ïîL"¤¤©¨§Ÿ¤©©¦§¤¤
."äçLnäãéîzä úçðîeåéìò Y ©¦§¨¦§©©¨¦¨¨

úòa áéø÷äìe æøæìe úBeöì ìhîª¨§©§¨¥§©§¦§¥
ïúiðç¯lFHil eilr lHEn didW `le £¦¨¨§Ÿ¤¨¨¨¨¨¦

oiUFr dPOOW zlFQdW ,orQnA DzF`¨§©¨¨¤©¤¤¦¤¨¦
mWA z`xwp Dpi` ,cinYd zgpn¦§©©¨¦¥¨¦§¥§¥
EWixtdW xg` `N` ,cinYd zgpn¦§©©¨¦¤¨©©¤¦§¦
`id f`W ,UaMl oFxVrd dPOn¦¤¨¨¦¨©¤¤¤¨¦
`N` Fpi` dfe ,daxwdl zcnFr¤¤§©§¨¨§¤¥¤¨

cinYd z` oiaixwOWM ,ozIpgA)m"`x(. ©£¦¨¨§¤©§¦¦¤©¨¦
mWA" :` ,av zAW i"Wx d`x la £̀¨§¥©¦©¨§¥
xn`W ,iz`vn dcEdi xA wgvi EpiAx©¥¦§¨©§¨¨¨¦¤¨©
cEnlzA WxFtOW ,i`d ax mWA§¥©©¤§¨§©§

oxd` oA xfrl` zCEwtE :inlWExi§©§¦§©¤§¨¨¤©£Ÿ
miOQd zxFhwE xF`Od onW odMd©Ÿ¥¤¤©¨§¤©©¦
onW ,dgWOd onWe cinYd zgpnE¦§©©¨¦§¤¤©¦§¨¤¤
,l`nUA cg` onWe ,oiniA cg ¤̀¨§¨¦§¤¤¤¨¦§Ÿ

."szMA oiYiagde ,FwigA zxFhTde§©§¤§¥§©£¦¦©¨¥
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úBeöì ,úä÷ éða àOî ìò äpîî§ª¤©©¨§¥§¨§©
ìà]å BúãBáò ìò Léà Léà"¯oM ¦¦©£¨§¤¥

oFWlM `Ede ,inFx qEtcA `qxiBd©¦§¨¦§¦§¦§
`Vn iAB hi wEqR oOwl aEzMdipA ©¨§©¨¨©¥©¨§¥

`Ede ,"lre" miqEtCd aFxA K` .zdw§¨©§©§¦§©§
iAB hn wEqR oOwl aEzMd oFWlM¦§©¨§©¨¨©¥

.llkA mIeld©§¦¦¦§¨
"BàOî¯.hi wEqR oOwl ©¨§©¨¨

ìk ,"Ba øLà ìëå ïkLnä" àeäå§©¦§¨§¨£¤¨
ìáà .Bæ äLøôa äìòîì íéøeãqä©§¦§©§¨§¨¨¨£¨

BðéàL] éøøîe ïBLøb éða àOî¯oM ©¨§¥¥§§¨¦¤¥¥
K` .d`xp oke .oniY ciÎazkA `qxiBd©¦§¨¦§©¨¥¨§¥¦§¤©

."Dpi`W" F` "opi`W" :miqEtCd lkA§¨©§¦¤¥¨¤¥¨
"íéLãwä Lãw"î¯aEzMd oFWl ¦Ÿ¤©¢¨¦§©¨

WCEwnd" :mW i"WxaE .c wEqR lirl§¥¨§©¦¨©§¨
dxFpOde oglXde oFx`d ,oNEkAW¤§¨¨¨§©ª§¨§©§¨

."zxW ilkE zkFxRde zFgAfOde§©¦§§§©¨¤§¥¨¥
áeúkL Bîk ,äéä øîúéà ét-ìò©¦¦¨¨¨¨§¤¨

"àNð" úLøôa¯wEqR oOwl §¨¨©¨Ÿ§©¨¨
.gkfi dxez



xacnaנח zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'd ycew zayl inei xeriy

(çé)CBzî éúäwä úçtLî èáL-úà eúéøëz-ìà©©§¦¾¤¥−¤¦§§´Ÿ©§¨¦®¦−
:íiåìä©«§¦¦«

i"yx£e˙È¯ÎzŒÏ‡∑ׁשּימּותּו להם ּתגרמּו .אל ««¿ƒְְִֶֶַָָ

(èé)úàæå|ízLâa eúîé àìå eéçå íäì eNò §Ÿ́£´¨¤À§¨Æ§´Ÿ¨ª½§¦§−̈
íúBà eîNå eàáé åéðáe ïøäà íéLãwä Lã÷-úà¤´Ÿ¤©¢¨¦®©«£³Ÿ¨¨Æ¨½Ÿ§¨´À̈

:BàOî-ìàå Búãáò-ìò Léà Léà¦¬¦²©£«Ÿ̈−§¤©¨«

(ë):eúîå Lãwä-úà òlák úBàøì eàáé-àìå§«Ÿ¨¯Ÿ¦§²§©©¬¤©−Ÿ¤¨¥«

i"yx£L„w‰Œ˙‡ Úl·k ˙B‡¯Ï e‡·ÈŒ‡ÏÂ∑למעלה ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו ׁשּלֹו, נרּתק ּופרׂשּוּבפ לתֹו זֹו, רׁשה ¿…»…ƒ¿¿««∆«…∆ְְְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָ
ּכּסּויֹו: הּוא ׁשּלֹו ּובּלּוע ּפלֹוני, ּבמכסה אֹותֹו וכּסּו ּפלֹוני ּבגד ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַָָעליו

ã ycew zegiyn zecewp ã(9 'nr g jxk zegiy ihewl)

זזזזֹוֹוֹוֹו ּבּבּבּבפרפרפרפרׁשׁשׁשׁשהההה למעלהלמעלהלמעלהלמעלה ׁשׁשׁשׁשּפּפּפּפררררׁשׁשׁשׁשּתּתּתּתיייי כ)ּכּכּכּכממממֹוֹוֹוֹו ד, (רש"י ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָ
"ּבפרׁשה מדּיק ותֹולעת זזזזֹוֹוֹוֹורׁש"י והארּגמן הּתכלת ּבגדי היינּו הּׂשרד, ׁשּבגדי רׁש"י מפרׁש ּתּׂשא ּבפרׁשת עּמֹו: ונּמּוקֹו ." ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

ׁשהיּו אף הּבגדים, ּכּסּוי ׁשעל־ידי לכאֹורה, לֹומר, יׁש ּולפי־זה נקבים". "נקבים עׂשּויים היּו מּסעֹות", ּבפרׁשת האמּורים ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָׁשני
הּבלּוע).לאלאלאלאּכנרּתק, ּכדבר צד, מּכל ׁשּנתּכּסה (ׁשּמׁשמעֹו הּקדׁש 'נבלע' ְְֵַֹֹ ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֹ

סימן. חלקיה"ו פסוקים, במדבר קנ"ט פרשת חסלת

BbÓיח  ˙‰˜ ˙ÈÚ¯Ê ‡Ë·L ˙È ÔeˆÈL˙ ‡Ï»¿≈»ƒ¿»«¿¬«¿»ƒ
:È‡ÂÏ≈»≈

Ôe˙eÓÈיט  ‡ÏÂ ÔeÁÈÂ ÔB‰Ï e„È·Ú ‡„Â¿»ƒƒ¿ƒ¿»¿
È‰B·e Ô¯‰‡ ‡iL„e˜ L„˜Ï ÔB‰·¯˜Óa¿ƒ¿«¿¿…∆¿«»«¬…¿ƒ
dÁÏt ÏÚ ¯·b ¯·b ÔB‰˙È ÔepÓÈÂ ÔeÏÚÈ≈¬ƒ«»¿¿«¿««»¿»≈

:dÏehÓÏe¿«≈

ÈÓכ  ˙È ÔqÎÓ „k ÈÊÁÓÏ ÔeÏÚÈ ‡ÏÂ¿»≈¬¿∆¡≈«¿«»»»≈
Ù Ù Ù :Ôe˙eÓÈ ‡ÏÂ ‡L„e˜¿»¿»¿

âìø 'ò ïî÷ì äñôãð ú"åîùìå øåáéöá äàéø÷ì øáãîá úùøôì äøèôä
iliey`l` axd - mdxa` ly`

(gi)eúéøëz ìàíäì eîøâz ìà Y ©©§¦©¦§§¨¤
eúeîiL¯l`" aEzM did m` ,xnFlM ¤¨§©¦¨¨¨©

Ezini `NW FrnWn did "EzxkY¦§§¨¨©§¨¤Ÿ¨¦
l`" aEzMW oeike ,mdiciA mzF`¨¦¥¤§¥¨¤¨©
`EdW lirtd oipAn df ixd ,"EzixkY©§¦£¥¤¦¦§©¦§¦¤
`Ed mxFBdW ,iWilWl `vFi lrFR©¥¦§¦¦¤©¥
mxbPde ,ipXd `Ed `nxBde ,oFW`xd̈¦§©§¨¨©¥¦§©¦§¨

iWilXd `Ed)`ikc `xin(.hi dxez ©§¦¦
(k)úà òlák úBàøì eàáé àìå§Ÿ¨Ÿ¦§§©©¤

LãwäBîk ,BlL ÷ézøð CBúì Y ©Ÿ¤§©§¦¤§
LøônL]¯oFW`x qEtcA `Ed oM ¤§Ÿ̈¥¦§¦

.mixaCd KWnd itl xAYqn oke .ipWe§¥¦§¥¦§©¥§¦¤§¥©§¨¦
,"iYWxiRW FnM" :miqEtC x`WA K ©̀¦§¨§¦§¤¥©§¦
Eqipki" :d wEqtA azMX dnl dpEMde§©©¨¨§©¤¨©§¨©§¦
Fl WxFtnd FwiYxpl ilkE ilM lM̈§¦§¦§©§¦©§¨
`N` zdw ipA Ekxhvi `le ,Ff dWxtA§¨¨¨§Ÿ¦§¨§§¥§¨¤¨

."z`Ul̈¥
Bæ äLøôa äìòîì¯.ciÎd miwEqR §©§¨§¨¨¨§¦

éðBìt ãâa åéìò eNøôe¯oFx`d lr ¨§¨¨¤¤§¦©¨¨
± mipRd oglW lr .zlkY lilM cbA ±¤¤§¦§¥¤©ª§©©¨¦
zrlFY cbA ± oglXd lr .zlkY cbA¤¤§¥¤©©ª§¨¤¤©©
lr .zlkY cbA ± adGd gAfn lr .ipẄ¦©¦§©©¨¨¤¤§¥¤©

zWFgPd gAfnd`xE .onBx` cbA ± ¦§©©§¤¤¤©§¨¨§¥
"cxVd icbA"W i ,`l zFnW i"Wx©¦§¤¦§¥©§¨
zlkYd icbA md" :mW mixEn`d̈£¦¨¥¦§¥©§¥¤
oixEn`d ,ipW zrlFze onBx`de§¨©§¨¨§©©¨¦¨£¦

,zlkY cbA l` Epzpe ,zFrQn zWxtA§¨¨©©¨§¨§¤¤¤§¥¤
mdilr EWxtE ,onBx` cbA eilr EUxtE¨§¨¨¤¤©§¨¨¨§£¥¤
Eid" mdW mW azFke ,"ipW zrlFY cbA¤¤©©¨¦§¥¨¤¥¨
."miawp miawp miiEUr hgnA mibEx £̀¦§©©£¦§¨¦§¨¦
icbA" :hi ,dl mW i"Wx mB d`xE§¥©©¦¨¦§¥
oglXde oFx`d zFQkl ± cxVd©§¨§©¨¨§©ª§¨
wENiq zrWA zFgAfOde dxFpOde§©§¨§©¦§§¦§©¦

.i ,hl mW mB d`xE ."zFrQn©¨§¥©¨
éðBìt äñëîa BúBà eqëå¯dn §¦§¦§¤§¦©

Edf ,"WgY xFr dqknA" azFM Fpi`X¤¥¥§¦§¥©©¤
xn`p micbAdn wlg lr mBW ipRn¦§¥¤©©¥¤¥©§¨¦¤¡©
z` EQiM KqOd zkFxtA) iEQiM oFWl§¦§¨¤©¨¨¦¤
.dxFpOd z` EQiM zlkY cbaA .oFx`d̈¨§¤¤§¥¤¦¤©§¨

zxXd ilM z` Epzp zlkY cbaA(. §¤¤§¥¤¨§¤§¥©¨¥
cg` ,miiEQiM ipin ipW Eid ,xnFlM§©¨§¥¦¥¦¦¤¨
cg`e ,dlrnln dUixR lW otF`A§¤¤§¦¨¦§©§¨§¤¨
Fpipr df iEQike ,iEQiM lW otF`A§¤¤¦§¦¤¦§¨
lirl i"Wx d`xE .wiYxpl dqpkd©§¨¨§©§¦§¥©¦§¥
xWt`W ,mW xE`iAaE i wEqR̈©¥¨¤¤§¨
otF`A milMd z` EQiM miwiYxPdW¤©©§¦¦¦¤©¥¦§¤
dlrnln mdA EWAlEd milMdW¤©¥¦§§¨¤¦§©§¨
KFzl EqpkEd milMdW `le ,dHnl§©¨§Ÿ¤©¥¦§§§
wx dUrp dGW ,wU oinM miwiYxPd©©§¦¦§¦©¤¤©£¨©

dxFpOAdilke. ©§¨§¥¤¨
Béeqk àeä BlL òeláe¯xnFlM ¦©¤¦§©

`le ,FNW rENiA df wiYxPl dqpkd©§¨¨©©§¦¤¦©¤§Ÿ

wx)(d`xE .dlrnln eilr EUxRX dn ©©¤¨§¨¨¦§©§¨§¥
oFWl ± rNaM" :` ,cp `nFi i"Wx mB©©¦¨§©©§
E`ai `le" :mW i"Wx cFr d`xE ."iEQiM¦§¥©¦¨§Ÿ¨Ÿ
iRÎlrÎs` ,xAcOAW mIeld ± zF`xl¦§©§¦¦¤©¦§¨©©¦
Eid `l ,szMA WcTd ilM oi`UFp EidW¤¨§¦§¥©Ÿ¤©¨¥Ÿ¨
zFrQn wENiq zrWA qpMil oi`Xx©¨¦¦¨¥¦§©¦©¨
gAfOde oFx`d z` oiwxtn EidW¤¨§¨§¦¤¨¨§©¦§¥©
eipaE oxd` EidW cr ,FnFwOn FriQdl§©¦¦§©¤¨©£Ÿ¨¨
aEzMW FnM ,odiwiYxpA FzF` oiQkn§©¦§©§¦¥¤§¤¨
,WgY xFr dqknA FzF` EQke :dWxRA©¨¨¨§¦§¦§¥¨©
ÎKxCÎlre ."'ebe EQke zlkY cbA Egwle§¨§¤¤§¥¤§¦§©¤¤
:a ,`t oixcdpqA i"Wx azM df¤¨©©¦§©§¤§¦
ExdfEdW ,aEzM mIelA `xw xTirC"§¦©§¨©§¦¦¨¤§£
zrWA zFrQn wENqA zF`xl `NW¤Ÿ¦§§¦©¨¦§©
EidW ,odNW wYxPl milM zqpkd©§¨©¥¦©©§¥¤¨¤¤¨
zF)gAfOde oFx`d oiQkn eipaE oxd`( ©£Ÿ¨¨§©¦¨¨§©¦§¥©

rnWn dxF`kl ."mW aEzMW FnM§¤¨¨¦§¨©§©
zF)gAfOde oFx`d z` wxW x`aOW(, ¤§¨¥¤©¤¨¨§©¦§¥©

mdl xEq` did ,"Wcw" mi`xwp mdW¤¥¦§¨¦Ÿ¤¨¨¨¨¤
oFWNn la` ,miEQiM zrWA zF`xl¦§¦§©¦¨£¨¦§
,dfA wNgn Fpi`W rnWn o`M i"Wx©¦¨©§©¤¥§©¥¨¤
.xEQi`d llkA oMWOd ilM lke§¨§¥©¦§¨¦§©¨¦
FWExitA mB i"Wx zrC oMW xWt`e§¤§¨¤¥©©©¦©§¥
zFgAfOde oFx`d hwPW `N` ,q"Xl©©¤¨¤¨©¨¨§©¦§§

.oEIr Kixve .calA `nbEC xFzA§§¨¦§¨§¨¦¦



נט xacna zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'd ycew zayl inei xeriy

(çé)CBzî éúäwä úçtLî èáL-úà eúéøëz-ìà©©§¦¾¤¥−¤¦§§´Ÿ©§¨¦®¦−
:íiåìä©«§¦¦«

i"yx£e˙È¯ÎzŒÏ‡∑ׁשּימּותּו להם ּתגרמּו .אל ««¿ƒְְִֶֶַָָ

(èé)úàæå|ízLâa eúîé àìå eéçå íäì eNò §Ÿ́£´¨¤À§¨Æ§´Ÿ¨ª½§¦§−̈
íúBà eîNå eàáé åéðáe ïøäà íéLãwä Lã÷-úà¤´Ÿ¤©¢¨¦®©«£³Ÿ¨¨Æ¨½Ÿ§¨´À̈

:BàOî-ìàå Búãáò-ìò Léà Léà¦¬¦²©£«Ÿ̈−§¤©¨«

(ë):eúîå Lãwä-úà òlák úBàøì eàáé-àìå§«Ÿ¨¯Ÿ¦§²§©©¬¤©−Ÿ¤¨¥«

i"yx£L„w‰Œ˙‡ Úl·k ˙B‡¯Ï e‡·ÈŒ‡ÏÂ∑למעלה ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו ׁשּלֹו, נרּתק ּופרׂשּוּבפ לתֹו זֹו, רׁשה ¿…»…ƒ¿¿««∆«…∆ְְְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָ
ּכּסּויֹו: הּוא ׁשּלֹו ּובּלּוע ּפלֹוני, ּבמכסה אֹותֹו וכּסּו ּפלֹוני ּבגד ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַָָעליו

ã ycew zegiyn zecewp ã(9 'nr g jxk zegiy ihewl)

זזזזֹוֹוֹוֹו ּבּבּבּבפרפרפרפרׁשׁשׁשׁשהההה למעלהלמעלהלמעלהלמעלה ׁשׁשׁשׁשּפּפּפּפררררׁשׁשׁשׁשּתּתּתּתיייי כ)ּכּכּכּכממממֹוֹוֹוֹו ד, (רש"י ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָ
"ּבפרׁשה מדּיק ותֹולעת זזזזֹוֹוֹוֹורׁש"י והארּגמן הּתכלת ּבגדי היינּו הּׂשרד, ׁשּבגדי רׁש"י מפרׁש ּתּׂשא ּבפרׁשת עּמֹו: ונּמּוקֹו ." ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

ׁשהיּו אף הּבגדים, ּכּסּוי ׁשעל־ידי לכאֹורה, לֹומר, יׁש ּולפי־זה נקבים". "נקבים עׂשּויים היּו מּסעֹות", ּבפרׁשת האמּורים ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָׁשני
הּבלּוע).לאלאלאלאּכנרּתק, ּכדבר צד, מּכל ׁשּנתּכּסה (ׁשּמׁשמעֹו הּקדׁש 'נבלע' ְְֵַֹֹ ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֹ

סימן. חלקיה"ו פסוקים, במדבר קנ"ט פרשת חסלת

BbÓיח  ˙‰˜ ˙ÈÚ¯Ê ‡Ë·L ˙È ÔeˆÈL˙ ‡Ï»¿≈»ƒ¿»«¿¬«¿»ƒ
:È‡ÂÏ≈»≈

Ôe˙eÓÈיט  ‡ÏÂ ÔeÁÈÂ ÔB‰Ï e„È·Ú ‡„Â¿»ƒƒ¿ƒ¿»¿
È‰B·e Ô¯‰‡ ‡iL„e˜ L„˜Ï ÔB‰·¯˜Óa¿ƒ¿«¿¿…∆¿«»«¬…¿ƒ
dÁÏt ÏÚ ¯·b ¯·b ÔB‰˙È ÔepÓÈÂ ÔeÏÚÈ≈¬ƒ«»¿¿«¿««»¿»≈

:dÏehÓÏe¿«≈

ÈÓכ  ˙È ÔqÎÓ „k ÈÊÁÓÏ ÔeÏÚÈ ‡ÏÂ¿»≈¬¿∆¡≈«¿«»»»≈
Ù Ù Ù :Ôe˙eÓÈ ‡ÏÂ ‡L„e˜¿»¿»¿

âìø 'ò ïî÷ì äñôãð ú"åîùìå øåáéöá äàéø÷ì øáãîá úùøôì äøèôä
iliey`l` axd - mdxa` ly`

(gi)eúéøëz ìàíäì eîøâz ìà Y ©©§¦©¦§§¨¤
eúeîiL¯l`" aEzM did m` ,xnFlM ¤¨§©¦¨¨¨©

Ezini `NW FrnWn did "EzxkY¦§§¨¨©§¨¤Ÿ¨¦
l`" aEzMW oeike ,mdiciA mzF`¨¦¥¤§¥¨¤¨©
`EdW lirtd oipAn df ixd ,"EzixkY©§¦£¥¤¦¦§©¦§¦¤
`Ed mxFBdW ,iWilWl `vFi lrFR©¥¦§¦¦¤©¥
mxbPde ,ipXd `Ed `nxBde ,oFW`xd̈¦§©§¨¨©¥¦§©¦§¨

iWilXd `Ed)`ikc `xin(.hi dxez ©§¦¦
(k)úà òlák úBàøì eàáé àìå§Ÿ¨Ÿ¦§§©©¤

LãwäBîk ,BlL ÷ézøð CBúì Y ©Ÿ¤§©§¦¤§
LøônL]¯oFW`x qEtcA `Ed oM ¤§Ÿ̈¥¦§¦

.mixaCd KWnd itl xAYqn oke .ipWe§¥¦§¥¦§©¥§¦¤§¥©§¨¦
,"iYWxiRW FnM" :miqEtC x`WA K ©̀¦§¨§¦§¤¥©§¦
Eqipki" :d wEqtA azMX dnl dpEMde§©©¨¨§©¤¨©§¨©§¦
Fl WxFtnd FwiYxpl ilkE ilM lM̈§¦§¦§©§¦©§¨
`N` zdw ipA Ekxhvi `le ,Ff dWxtA§¨¨¨§Ÿ¦§¨§§¥§¨¤¨

."z`Ul̈¥
Bæ äLøôa äìòîì¯.ciÎd miwEqR §©§¨§¨¨¨§¦

éðBìt ãâa åéìò eNøôe¯oFx`d lr ¨§¨¨¤¤§¦©¨¨
± mipRd oglW lr .zlkY lilM cbA ±¤¤§¦§¥¤©ª§©©¨¦
zrlFY cbA ± oglXd lr .zlkY cbA¤¤§¥¤©©ª§¨¤¤©©
lr .zlkY cbA ± adGd gAfn lr .ipẄ¦©¦§©©¨¨¤¤§¥¤©

zWFgPd gAfnd`xE .onBx` cbA ± ¦§©©§¤¤¤©§¨¨§¥
"cxVd icbA"W i ,`l zFnW i"Wx©¦§¤¦§¥©§¨
zlkYd icbA md" :mW mixEn`d̈£¦¨¥¦§¥©§¥¤
oixEn`d ,ipW zrlFze onBx`de§¨©§¨¨§©©¨¦¨£¦

,zlkY cbA l` Epzpe ,zFrQn zWxtA§¨¨©©¨§¨§¤¤¤§¥¤
mdilr EWxtE ,onBx` cbA eilr EUxtE¨§¨¨¤¤©§¨¨¨§£¥¤
Eid" mdW mW azFke ,"ipW zrlFY cbA¤¤©©¨¦§¥¨¤¥¨
."miawp miawp miiEUr hgnA mibEx £̀¦§©©£¦§¨¦§¨¦
icbA" :hi ,dl mW i"Wx mB d`xE§¥©©¦¨¦§¥
oglXde oFx`d zFQkl ± cxVd©§¨§©¨¨§©ª§¨
wENiq zrWA zFgAfOde dxFpOde§©§¨§©¦§§¦§©¦

.i ,hl mW mB d`xE ."zFrQn©¨§¥©¨
éðBìt äñëîa BúBà eqëå¯dn §¦§¦§¤§¦©

Edf ,"WgY xFr dqknA" azFM Fpi`X¤¥¥§¦§¥©©¤
xn`p micbAdn wlg lr mBW ipRn¦§¥¤©©¥¤¥©§¨¦¤¡©
z` EQiM KqOd zkFxtA) iEQiM oFWl§¦§¨¤©¨¨¦¤
.dxFpOd z` EQiM zlkY cbaA .oFx`d̈¨§¤¤§¥¤¦¤©§¨

zxXd ilM z` Epzp zlkY cbaA(. §¤¤§¥¤¨§¤§¥©¨¥
cg` ,miiEQiM ipin ipW Eid ,xnFlM§©¨§¥¦¥¦¦¤¨
cg`e ,dlrnln dUixR lW otF`A§¤¤§¦¨¦§©§¨§¤¨
Fpipr df iEQike ,iEQiM lW otF`A§¤¤¦§¦¤¦§¨
lirl i"Wx d`xE .wiYxpl dqpkd©§¨¨§©§¦§¥©¦§¥
xWt`W ,mW xE`iAaE i wEqR̈©¥¨¤¤§¨
otF`A milMd z` EQiM miwiYxPdW¤©©§¦¦¦¤©¥¦§¤
dlrnln mdA EWAlEd milMdW¤©¥¦§§¨¤¦§©§¨
KFzl EqpkEd milMdW `le ,dHnl§©¨§Ÿ¤©¥¦§§§
wx dUrp dGW ,wU oinM miwiYxPd©©§¦¦§¦©¤¤©£¨©

dxFpOAdilke. ©§¨§¥¤¨
Béeqk àeä BlL òeláe¯xnFlM ¦©¤¦§©

`le ,FNW rENiA df wiYxPl dqpkd©§¨¨©©§¦¤¦©¤§Ÿ

wx)(d`xE .dlrnln eilr EUxRX dn ©©¤¨§¨¨¦§©§¨§¥
oFWl ± rNaM" :` ,cp `nFi i"Wx mB©©¦¨§©©§
E`ai `le" :mW i"Wx cFr d`xE ."iEQiM¦§¥©¦¨§Ÿ¨Ÿ
iRÎlrÎs` ,xAcOAW mIeld ± zF`xl¦§©§¦¦¤©¦§¨©©¦
Eid `l ,szMA WcTd ilM oi`UFp EidW¤¨§¦§¥©Ÿ¤©¨¥Ÿ¨
zFrQn wENiq zrWA qpMil oi`Xx©¨¦¦¨¥¦§©¦©¨
gAfOde oFx`d z` oiwxtn EidW¤¨§¨§¦¤¨¨§©¦§¥©
eipaE oxd` EidW cr ,FnFwOn FriQdl§©¦¦§©¤¨©£Ÿ¨¨
aEzMW FnM ,odiwiYxpA FzF` oiQkn§©¦§©§¦¥¤§¤¨
,WgY xFr dqknA FzF` EQke :dWxRA©¨¨¨§¦§¦§¥¨©
ÎKxCÎlre ."'ebe EQke zlkY cbA Egwle§¨§¤¤§¥¤§¦§©¤¤
:a ,`t oixcdpqA i"Wx azM df¤¨©©¦§©§¤§¦
ExdfEdW ,aEzM mIelA `xw xTirC"§¦©§¨©§¦¦¨¤§£
zrWA zFrQn wENqA zF`xl `NW¤Ÿ¦§§¦©¨¦§©
EidW ,odNW wYxPl milM zqpkd©§¨©¥¦©©§¥¤¨¤¤¨
zF)gAfOde oFx`d oiQkn eipaE oxd`( ©£Ÿ¨¨§©¦¨¨§©¦§¥©

rnWn dxF`kl ."mW aEzMW FnM§¤¨¨¦§¨©§©
zF)gAfOde oFx`d z` wxW x`aOW(, ¤§¨¥¤©¤¨¨§©¦§¥©

mdl xEq` did ,"Wcw" mi`xwp mdW¤¥¦§¨¦Ÿ¤¨¨¨¨¤
oFWNn la` ,miEQiM zrWA zF`xl¦§¦§©¦¨£¨¦§
,dfA wNgn Fpi`W rnWn o`M i"Wx©¦¨©§©¤¥§©¥¨¤
.xEQi`d llkA oMWOd ilM lke§¨§¥©¦§¨¦§©¨¦
FWExitA mB i"Wx zrC oMW xWt`e§¤§¨¤¥©©©¦©§¥
zFgAfOde oFx`d hwPW `N` ,q"Xl©©¤¨¤¨©¨¨§©¦§§

.oEIr Kixve .calA `nbEC xFzA§§¨¦§¨§¨¦¦

יום ראשון - כ"ח אייר
מפרק קלה

עד סוף פרק קלט

יום רביעי - ב' סיון
פרק כ, מפרק י
עד סוף פרק יז

יום שני - כ"ט אייר
מפרק קמ

עד סוף פרק קנ

יום חמישי - ג' סיון
פרק כ, מפרק יח
עד סוף פרק כב

יום שלישי - א' סיון
פרק כ, מפרק א
עד סוף פרק ט

יום שישי - ד' סיון
פרק כ, מפרק כג 
עד סוף פרק כח

שבת קודש - ה' סיון
פרק כ

מפרק כט עד סוף פרק לד

לשבוע פרשת במדבר תהלים  שיעורי 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום את הקאפיטל 

כ"א  פרק  אומר  היה  הכ"א  לשנת  ונכנס  שנה  כ'  לו  מלאו  אם  למשל  חייו.  שנות  לפי  תהילים 

בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא 

ייצאו לתרבות רעה... 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

יקבעו,  אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

)כמו  תהלים  שיעורי  יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת 

עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק 

מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות 

מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים 

... בשר  ועד 



`xiiס g"k oey`x mei Ð ap wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר  כ"ח ראשון יום
פרק נב  ,br 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úåìùìúùäá äúãéøéáå,146 'nr cr.íéðå÷éúá ù"îë

ìzLäa dúãéøéáeäãøé äðéëMä íb ¯ íìBòì íìBòî úeìL ¦¦¨¨§¦§©§§¥¨§¨©©§¦¨¨§¨
,íìBòå íìBò ìëa da äLaìúðå,dlrnly dnkga - §¦§©§¨¨§¨¨§¨

,dpikyd xe` yaeln ,mler lkay dxeza z`vnpdìëéä eäæå§¤¥©
,íìBòå íìBò ìëaL íéLã÷-éLã÷`ed miycwÎiycw - ¨§¥¨¨¦¤§¨¨§¨

z`xyd ly dnewn
mlere mler lka dpikyd
,dlrnly oigend ±
lkay dxeza miyaelnd
Îiycw lkid md ,mler
,mler eze`ay miycw
,dpikyd dxey mye
eze`a dlbzne zpkeyd

.mleráeúkL Bîëe§¤¨
,'íéiç õò'å 'øäf'a©Ÿ©§¥©¦

àéäL äðéëMäL± ¤©§¦¨¤¦
± zepeilrd zexitqa

zxitqe zpigaúeëìî©§
àéäL] úeìéöàc± ©£¦¤¦

,zeliv`c zeklnúðéça§¦©
-Ceøa óBñ-ïéà øBà éelb¦¥¨
øéànL úeiçå àeä§©¤¥¦

ïëìå ,úBîìBòìiptn ± ¨¨§¨¥
zpiga `idyielibxe`n

okl ,zeigdne seqÎoi`
"'ä øác" úàø÷ð àéä¦¦§¥§©

ìBëéák ,"åét çeø"å± §©¦¦§¨
oipr `ed "xeaic" ,oky

,daygna mlrp didy dn xeaica zelbl ± ielibdCøc ìò©¤¤
äîeúqä BzáLçî älâî àeä øeacä íãàaL Bîk ,ìLî̈¨§¤¨¨¨©¦§©¤©£©§©§¨

¯ [íéòîBMäì äîìòðåzekln zpigay ,dlrnl mb jk §¤§¨¨§©§¦
zeigd lye seqÎoi` xe` ly ielibd zpiga `idy ,"zeliv`"c
xeaicd lekiak edf ,"'d xac" z`xwp ± mlrda df iptl eidy
`idy ,ef "dpiky" ,okae .zenlera zewl` dlbnd dlrnly

- "zeliv`c zekln"íéLã÷-éLã÷ ìëéäa úLaìúî àéä¦¦§©¤¤§¥©¨§¥¨¨¦
ïúeLaìúäáe ,äàéøác úòc-äðéa-äîëç àéäL äàéøác± ¦§¦¨¤¦¨§¨¦¨©©¦§¦¨§¦§©§¨

zekln mr cgi"] "d`ixad mler" ly zrcÎdpiaÎdnkgyk
,l"pk) okezay zeliv`cdf xewnny'± ('ek 'e`xape ±zxrd

miyalzn [`"hily x"enc` w"keàøáð ¯ äàéøác úeëìîa§©§¦§¦¨¦§§
.äàéøaaL íéëàìnäå úBîLpäly mik`lnde zenypd ± ©§¨§©©§¨¦¤©§¦¨

zpigaa xak md ,mler eze`mi`xap`le ,mler eze` ly

ly "zekln"d zpigan mieedzn mde ,mler eze` ly zewl`
mler eze`6"d`ixad mler" ly mik`lnde zenypdy ,ixd ;

mler" ly "zekln" zpigan mieedzn"d`ixad;íMî íâå± §©¦¨
zpiga zyaeln day ,"d`ixad mler" ly zeklnd zxitqn
zekln ± dpikyd
dyalzdy ,"zeliv`"c
ÎdpiaÎdnkga dligza
,"d`ixad mler"ay zrc

zd okn xg`ledyal
mler"ay "zekln"a

,"d`ixadCLîð¦§©
eðéðôlL ãeîìzä7, ©©§¤§¨¥

ìéòì øàaúpL Bîëe§¤¦§¨¥§¥
íLa,'íéðewz'ä §¥©¦¦

äàéøaä íìBòaL¤§¨©§¦¨
íL úBòétLîe úBøéàî§¦©§¦¨
Bzòãå Búðéáe Búîëç̈§¨¦¨§©§
àeä-Ceøa óBñ-ïéà ìL¤¥¨

,íeöò íeöîö úðéçáa- ¦§¦©¦§¨
ote`a mikynpe micxei md
,mevre wfg mevnv ly
úBîLpä eìëeiL éãëa¦§¥¤§©§¨
éìòa íäL íéëàìnäå§©©§¨¦¤¥©£¥
ìa÷ì úéìëúå ìeáb§§©§¦§©¥
-äîëç úðéçaî äòtLä©§¨¨¦§¦©¨§¨

,elà úòc-äðéa- ¦¨©©¥
ly zrcÎdpiaÎdnkgn
zenypd zlekia did `l ,mvra ody itk ,`ed jexa seq oi`
zekynpe zecxei ody itk ,`wec ,`l` ;lawl mik`lnde
.lawl mileki md ± xzeia mvnevn ote`a "d`ixad mler"a

íMî CLîð ïëìå,"d`ixad mler"n ±,ãeîìzä`l - §¨¥¦§¨¦¨©©§
,`xnb ± "cenlz"d `l` ,"dpyn"dàeäL,"cenlz"d ±ïk íb ¤©¥

úBëìää éîòè àeä ãeîìzäL ,úòc-äðéa-äîëç úðéça§¦©¨§¨¦¨©©¤©©§©£¥©£¨
íéîòhäå ,ïéøea ìò,lkye mrh ly oipr ±úðéça íä ©§¨§©§¨¦¥§¦©

,úòc-äðéa-äîëç;oigen -ïîöò úBëìääå,"dpyn"ay ±ïä ¨§¨¦¨©©§©£¨©§¨¥
:ïäL ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà ìL åéúBcnî,zepiga -ïéc ãñç ¦¦¨¤¥¨¤¥¤¤¦

íéîçø,zx`tz ±ïänL ,'eë,zecndn ±øzää CLîð ©£¦¤¥¤¦§¨©¤¥
,øeètäå áeiçäå ,ìeñtäå øLkäå ,øeqàäå± xyke xzid - §¨¦§©¨¥§©¨§©¦§©§

b ± leqte xeqi` ,cqg,dxea.íéðewza áeúkL Bîk± §¤¨©¦¦
.dlrnly zecndn od zeklddy
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íéøîà éèå÷éì
äúãéøéáå
äùáìúðå äãøé äðéëùä íâ íìåòì íìåòî 'åìùìúùäá
íìåò ìëáù ÷"÷ ìëéä åäæå íìåòå íìåò ìëá äá
úåëìî àéäù äðéëùäù ç"òå øäæá ù"îëå íìåòå
øéàîù úåéçå ä"á ñ"à øåà éåìéâ 'éçá àéäù] úåìéöàã
ìåëéáë åéô çåøå 'ä øáã úàø÷ð àéä ïëìå úåîìåòì
åúáùçî äìâî àåä øåáãä íãàáù åîë î"ãò
ìëéäá úùáìúî àéä [íéòîåùäì äîìòðå äîåúñä
ïúåùáìúäáå äàéøáã ã"áç àéäù äàéøáã ÷"÷
äàéøááù 'éëàìîäå úåîùðä åàøáð äàéøáã úåëìîá
íùá ì"ùîëå åðéðôìù ãåîìúä êùîð íùî íâå
íù úåòéôùîå úåøéàî äàéøáä íìåòáù íéðå÷éúä
íåöò íåöîö 'éçáá ä"á ñ"à ìù åúòãå åúðéáå åúîëç
ìåáâ éìòá íäù íéëàìîäå úåîùðä åìëåéù éãëá
êùîð ïëìå åìà ã"áç 'éçáî äòôùä ìá÷ì úéìëúå
àåä ãåîìúäù ã"áç 'éçá ë"â àåäù ãåîìúä íùî
ã"áç 'éçá íä íéîòèäå ïééøåá ìò úåëìää éîòè
ïéã ãñç ïäù ä"á ñ"à ìù åéúåãîî ïä ïîöò úåëìääå
ìåñôäå øùëäå øåñéàäå øúéää êùîð ïäîù 'åë íéîçø

.'éðå÷éúá ù"îë øåèôäå áåéçäå
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א.6. קלט, דף הקודש ˘ËÈÏ"‡7.באגרת ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰היא דהתורה בפכ"ג ממש"כ יוקשה שלא הדיוק "אולי :Ò"‡‡ הוא כי
כולא כו' כו'Á„היודע עיקר אך כו' מאיר ושם א): (נה, מהגהה ולהעיר כו' המשכות הן... ההלכות בפכ"ג: מש"כ וע"ד לפנינו כ' לכן –

כו'". לבד והארתן

xii` h"k ipy mei Ð ap wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר  כ"ט שני יום
,146 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úåìéöàã 'ìî úåùáìúäáå,cr 'nr cr:äðéëù

äàéøác úeëìîa úeìéöàc úeëìî úeLaìúäáe8,`id - §¦§©§©§©£¦§©§¦§¦¨
,okn xg`làeäL äøéöéc íéLã÷-éLã÷ ìëéäa úLaìúî¦§©¤¤§¥©¨§¥¨¨¦¦¦¨¤

.äøéöéc úòc-äðéa-äîëçdpikyd z`xyd dpyiy ,jk ± ¨§¨¦¨©©¦¦¨
,"dxivid mler"a "zeliv`"c zeklnnïúeLaìúäáexg`l ± §¦§©§¨

,oknY äøéöéc úeëìîa§©§¦¦¨
zeklny drya
`idy itk "zeliv`"c
zeklna zyaeln
ÎdpiaÎdnkgae "d`ixa"c
± "dxivi"c zrc
ly "zekln"a zyalzn

- "dxivid mler"eøöBð§
úBçeøäzepiga ± ¨

,"gex" ze`xwpd zenypd
zebixcn yly opyi oky
gex ,ytp ± zenypa
`id "ytp" ixde ,dnype
± "gex" ,"diyr"n
± "dnyp"e ,"dxivi"n
epcnlyk ."d`ixa"n
,"d`ixad mler" zece`
zeklnny xn`p

,dzre ."dnyp" ly dbixcnd ± "zenyp"d zexvep "d`ixa"c
,owfd epax xne` ± "dxivic zekln" zece` micnel ep`yk

,"gex" ly dbixcnd ± "zegex"d zexvep dpnnyíéëàìnäå§©©§¨¦
.äøéöéaLly mik`lnd mbe zenypay "gex"d zepiga mb ± ¤¦¦¨

;"dxivi"c zeklnn eedzp ± "dxivid mler"íMî íâå± §©¦¨
,"dxivi"c zeklnnúBëìä àéäL ,eðéðôlL äðLnä àéä¦©¦§¨¤§¨¥¤¦£¨

óBñ-ïéà ìL úòc-äðéa-äîëçî ïk íb úBëLîpä ,úB÷eñt§©¦§¨©¥¥¨§¨¦¨©©¤¥
àeä-Ceøa9.Îdnkgn `a `edy cenlzl qgia epcnly myk ± ¨

akxen cenlz ,oky ,`edÎjexa seqÎoi` ly zrcÎdpia
ldd ly lkyde minrhdnzexnly ,dpynl qgia mb jk ,zek

oeeikn ,z`f lka ,zecnd zpigan ze`a onvr zeklddyoday
zekynp ok mb od - ,mrhe lky ly oipr mdy ,minrhd minelb

,`edÎjexa seqÎoi` ly zrcÎdpiaÎdnkgnúBðéçaL ÷ø©¤§¦
íéLaìî íä ,úBëìää éîòè íäL úòc-äðéa-äîëç̈§¨¦¨©©¤¥©£¥©£¨¥§ª¨¦

àìå ,úBëìää éôeâa íéæeðâe.éelb úðéçáa,`xnba ± §¦§¥©£¨§Ÿ¦§¦©¦

minrhddpyna ,eli`e .zelbzda ± zekldd lywqtdkldd
,mrhd `le ± zelbzda `ed calaïäL úBëìää éôeâå§¥©£¨¤¥

Y éelb úðéçáa,dpynaóBñ-ïéà ìL åéúBcî úøàä ïä ïä ¦§¦©¦¥¥¤¨©¦¨¤¥
,éelb úðéçáa àeä-Ceøaedf ± xzidl dkld wqty ,xen`k - ¨¦§¦©¦

± xeqi`l oicd wqte ,cqg
,dxeab edføàaúpL Bîk§¤¦§¨¥

'íéðewz'ä íLa ìéòì§¥§¥©¦¦
ïéðp÷î ïøéôñ úéLc§¦§¦¨§©§¦

,äøéöéazexitq yy - ¦¦¨
ody ± seqÎoi` ly zecne
± "zeliv`d mler" zecn
mler"a zexi`ne ze`vnp

,"dxividììk Cøc ïäL¤¥¤¤§¨
,ïée÷ éðLzecnd yy - §¥©¦

mieew ipya zewlgp
:miillkïéîé`edy ± ¨¦
,"cqg"Y ìàîNe`edy §Ÿ

`rexc cqg" ik ,"dxeab"
dxeab ,`pini (rexf)
- "`l`ny (rexf) `rexc

,ãñçc àøèqî ì÷äì- §¨¥¦¦§¨§¤¤
`a ± cqgd zcne zpigan

,lwdl dkldd wqtìëeiL øézäì eðéäc,xzend xacd ± §©§§©¦¤©
,'ä ìà úBìòì.dyecwa xac eze`l dilr zeidl lkezy - ©£¤

devne dyecw ly oiprl ea ynzyn icediy xzend xac ,oky
,cqg ly oipr df ixde ,dyecwa eay zeigd dler ±øéîçäì Bà§©§¦

;'eëdilr el didzy xyt` i` `linae ,xzid epi` xacdy -
lkei `l xac eze`y ,"oic"e "dxeab" ly oipr df ixde ,dyecwl
,dlrnly zecnd ly miillkd mieewd ipy md dl` .zelrl

,dpynay zekldd ze`a odny,ìkäå,dpyn mb cenlz mb - §©Ÿ
äàlò äîëç ét-ìò,dpeilr dnkg ±úòãå äðéáe ,úeìéöàc ©¦¨§¨¦¨¨©£¦¦¨¨©©

,da úBìeìk,"dnkg"a -úBãçéîeoke ,cenlzde dpynd ± §¨§ª¨
dpynd mikynp dpnny zecne zrcÎdpiaÎdnkgny dx`dd

,cenlzdeúBLaìî ïlk CBúa ék ,àeä-Ceøa óBñ-ïéàa§¥¨¦§ª¨§ª¨
àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàL ,úeìéöàc úòc-äðéa-äîëç̈§¨¦¨©©©£¦¤¥¨

.ãeçiä úéìëúa ïäa ãçéîzyalzn dpikydyk ,ixd ± §ª¨¨¤§©§¦©¦
zpigaa okn xg`le ,"dxivid mler" ly miycwÎiycw lkida
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íéøîà éèå÷éì
úåëìî úåùáìúäáå
'éöéã ÷"÷ ìëéäá úùáìúî äàéøáã úåëìîá 'éöàã

úåëìîá ïúåùáìúäáå äøéöéã ã"áç àåäùäøéöéã
àéä íùî íâå äøéöéáù íéëàìîäå úåçåøä åøöåð
ë"â úåëùîðä úå÷åñô úåëìä àéäù åðéðôìù äðùîä
éîòè íäù ã"áç 'éçáù ÷ø ä"á ñ"à ìù ã"áçî
'éçáá àìå úåëìää éôåâá 'éæåðâå íéùáåìî íä úåëìää
åéúåãî úøàä ïä ïä éåìéâ 'éçáá ïäù 'åëìää éôåâå éåìéâ
úéùã 'éðå÷éúä íùá ì"ùîë éåìéâ 'éçáá ä"á ñ"à ìù
ìàîùå ïéîé ïéå÷ éðù ììë êøã ïäù äøéöéá ïéðð÷î ïøéôñ
ìà úåìòì ìëåéù øéúäì åðééäã ãñçã àøèñî ì÷äì
äðéáå 'éöàã äàìéò äîëç ô"ò ìëäå 'åë øéîçäì åà 'ä
ïìåë êåúá éë ä"á ñ"àá úåãçåéîå äá úåìåìë úòãå
ïäá ãçåéî ä"á ñ"à øåàù úåìéöàã ã"áç úåùáåìî
äùáìúðå äðéëùä äãøé äæ êøãá ïëå ãåçéä úéìëúá
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.8‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ היא קלה שלפני' התלבשות (1 כי: דבריאה") במל' "ובהתלבשותן אמר שכבר (אף עוה"פ "כופל :
(עלדאת"ג). דיצירה ענינים הם עי"ז שהנמשך עד כ"כ שמעלימה זו התלבשות משא"כ – (עלדאתכ"ס) דברי' ענינים הם עי"ז והנמשך

(2ÔÈ‡„ Ï"È– מלכות") "מל' ובהג"ה במל'" מלובשת דאצי' "מל' לקמן (ראה במל' מל' – כ"א דבריאה, בחב"ד התלבשות – בזו
– הבריאה עולם לעניני בנוגע ÂÈÈÚמשא"כ ÏÎהתלבשות מוכרחת –„"·Á·ועד"ז) עולם·ÏÎדברי' לעניני בנוגע – וכמו Ê‰עולם (

– ÈÈÚבמשל ÏÎ„נמשכים ÔÈÁÂÓÂהגוף ˘‡¯‰Ó עולם (שלצורך דבריאה במל' זו לההתלבשות שגם את"ל ואפילו בארוכה. וכנ"ל –
חב"ד  פעולת בזה הרי – הת"ת)) (שער עלינו שלאחר בדרוש בסי' קצת (וכ"מ דבריאה בחב"ד התלבשות מקודם צ"ל – היצירה)
שיוכל  במדה דהאדם ממוחין המשכה – (במשל מבריאה הערך רחוק – דיצירה בענין לפעול דבריאה מל' שתוכל במדה רק דבריאה

לשכל)". כלל שייך שאינו – ממנו הערך  רחוק בענין ˘ËÈÏ"‡9.לפעול ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰שהרי" :ÏÎ אוא"ס של חכ' היא התורה
כמשנ"ת וכו' ת"ת ענין וגדול חד כולא וקב"ה אורייתא (שלכן לפ"ז)".·Ó"Îב"ה בתניא



סי xii` g"k oey`x mei Ð ap wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר  כ"ח ראשון יום
פרק נב  ,br 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úåìùìúùäá äúãéøéáå,146 'nr cr.íéðå÷éúá ù"îë

ìzLäa dúãéøéáeäãøé äðéëMä íb ¯ íìBòì íìBòî úeìL ¦¦¨¨§¦§©§§¥¨§¨©©§¦¨¨§¨
,íìBòå íìBò ìëa da äLaìúðå,dlrnly dnkga - §¦§©§¨¨§¨¨§¨

,dpikyd xe` yaeln ,mler lkay dxeza z`vnpdìëéä eäæå§¤¥©
,íìBòå íìBò ìëaL íéLã÷-éLã÷`ed miycwÎiycw - ¨§¥¨¨¦¤§¨¨§¨

z`xyd ly dnewn
mlere mler lka dpikyd
,dlrnly oigend ±
lkay dxeza miyaelnd
Îiycw lkid md ,mler
,mler eze`ay miycw
,dpikyd dxey mye
eze`a dlbzne zpkeyd

.mleráeúkL Bîëe§¤¨
,'íéiç õò'å 'øäf'a©Ÿ©§¥©¦

àéäL äðéëMäL± ¤©§¦¨¤¦
± zepeilrd zexitqa

zxitqe zpigaúeëìî©§
àéäL] úeìéöàc± ©£¦¤¦

,zeliv`c zeklnúðéça§¦©
-Ceøa óBñ-ïéà øBà éelb¦¥¨
øéànL úeiçå àeä§©¤¥¦

ïëìå ,úBîìBòìiptn ± ¨¨§¨¥
zpiga `idyielibxe`n

okl ,zeigdne seqÎoi`
"'ä øác" úàø÷ð àéä¦¦§¥§©

ìBëéák ,"åét çeø"å± §©¦¦§¨
oipr `ed "xeaic" ,oky

,daygna mlrp didy dn xeaica zelbl ± ielibdCøc ìò©¤¤
äîeúqä BzáLçî älâî àeä øeacä íãàaL Bîk ,ìLî̈¨§¤¨¨¨©¦§©¤©£©§©§¨

¯ [íéòîBMäì äîìòðåzekln zpigay ,dlrnl mb jk §¤§¨¨§©§¦
zeigd lye seqÎoi` xe` ly ielibd zpiga `idy ,"zeliv`"c
xeaicd lekiak edf ,"'d xac" z`xwp ± mlrda df iptl eidy
`idy ,ef "dpiky" ,okae .zenlera zewl` dlbnd dlrnly

- "zeliv`c zekln"íéLã÷-éLã÷ ìëéäa úLaìúî àéä¦¦§©¤¤§¥©¨§¥¨¨¦
ïúeLaìúäáe ,äàéøác úòc-äðéa-äîëç àéäL äàéøác± ¦§¦¨¤¦¨§¨¦¨©©¦§¦¨§¦§©§¨

zekln mr cgi"] "d`ixad mler" ly zrcÎdpiaÎdnkgyk
,l"pk) okezay zeliv`cdf xewnny'± ('ek 'e`xape ±zxrd

miyalzn [`"hily x"enc` w"keàøáð ¯ äàéøác úeëìîa§©§¦§¦¨¦§§
.äàéøaaL íéëàìnäå úBîLpäly mik`lnde zenypd ± ©§¨§©©§¨¦¤©§¦¨

zpigaa xak md ,mler eze`mi`xap`le ,mler eze` ly

ly "zekln"d zpigan mieedzn mde ,mler eze` ly zewl`
mler eze`6"d`ixad mler" ly mik`lnde zenypdy ,ixd ;

mler" ly "zekln" zpigan mieedzn"d`ixad;íMî íâå± §©¦¨
zpiga zyaeln day ,"d`ixad mler" ly zeklnd zxitqn
zekln ± dpikyd
dyalzdy ,"zeliv`"c
ÎdpiaÎdnkga dligza
,"d`ixad mler"ay zrc

zd okn xg`ledyal
mler"ay "zekln"a

,"d`ixadCLîð¦§©
eðéðôlL ãeîìzä7, ©©§¤§¨¥

ìéòì øàaúpL Bîëe§¤¦§¨¥§¥
íLa,'íéðewz'ä §¥©¦¦

äàéøaä íìBòaL¤§¨©§¦¨
íL úBòétLîe úBøéàî§¦©§¦¨
Bzòãå Búðéáe Búîëç̈§¨¦¨§©§
àeä-Ceøa óBñ-ïéà ìL¤¥¨

,íeöò íeöîö úðéçáa- ¦§¦©¦§¨
ote`a mikynpe micxei md
,mevre wfg mevnv ly
úBîLpä eìëeiL éãëa¦§¥¤§©§¨
éìòa íäL íéëàìnäå§©©§¨¦¤¥©£¥
ìa÷ì úéìëúå ìeáb§§©§¦§©¥
-äîëç úðéçaî äòtLä©§¨¨¦§¦©¨§¨

,elà úòc-äðéa- ¦¨©©¥
ly zrcÎdpiaÎdnkgn
zenypd zlekia did `l ,mvra ody itk ,`ed jexa seq oi`
zekynpe zecxei ody itk ,`wec ,`l` ;lawl mik`lnde
.lawl mileki md ± xzeia mvnevn ote`a "d`ixad mler"a

íMî CLîð ïëìå,"d`ixad mler"n ±,ãeîìzä`l - §¨¥¦§¨¦¨©©§
,`xnb ± "cenlz"d `l` ,"dpyn"dàeäL,"cenlz"d ±ïk íb ¤©¥

úBëìää éîòè àeä ãeîìzäL ,úòc-äðéa-äîëç úðéça§¦©¨§¨¦¨©©¤©©§©£¥©£¨
íéîòhäå ,ïéøea ìò,lkye mrh ly oipr ±úðéça íä ©§¨§©§¨¦¥§¦©

,úòc-äðéa-äîëç;oigen -ïîöò úBëìääå,"dpyn"ay ±ïä ¨§¨¦¨©©§©£¨©§¨¥
:ïäL ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà ìL åéúBcnî,zepiga -ïéc ãñç ¦¦¨¤¥¨¤¥¤¤¦

íéîçø,zx`tz ±ïänL ,'eë,zecndn ±øzää CLîð ©£¦¤¥¤¦§¨©¤¥
,øeètäå áeiçäå ,ìeñtäå øLkäå ,øeqàäå± xyke xzid - §¨¦§©¨¥§©¨§©¦§©§

b ± leqte xeqi` ,cqg,dxea.íéðewza áeúkL Bîk± §¤¨©¦¦
.dlrnly zecndn od zeklddy
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íéøîà éèå÷éì
äúãéøéáå
äùáìúðå äãøé äðéëùä íâ íìåòì íìåòî 'åìùìúùäá
íìåò ìëáù ÷"÷ ìëéä åäæå íìåòå íìåò ìëá äá
úåëìî àéäù äðéëùäù ç"òå øäæá ù"îëå íìåòå
øéàîù úåéçå ä"á ñ"à øåà éåìéâ 'éçá àéäù] úåìéöàã
ìåëéáë åéô çåøå 'ä øáã úàø÷ð àéä ïëìå úåîìåòì
åúáùçî äìâî àåä øåáãä íãàáù åîë î"ãò
ìëéäá úùáìúî àéä [íéòîåùäì äîìòðå äîåúñä
ïúåùáìúäáå äàéøáã ã"áç àéäù äàéøáã ÷"÷
äàéøááù 'éëàìîäå úåîùðä åàøáð äàéøáã úåëìîá
íùá ì"ùîëå åðéðôìù ãåîìúä êùîð íùî íâå
íù úåòéôùîå úåøéàî äàéøáä íìåòáù íéðå÷éúä
íåöò íåöîö 'éçáá ä"á ñ"à ìù åúòãå åúðéáå åúîëç
ìåáâ éìòá íäù íéëàìîäå úåîùðä åìëåéù éãëá
êùîð ïëìå åìà ã"áç 'éçáî äòôùä ìá÷ì úéìëúå
àåä ãåîìúäù ã"áç 'éçá ë"â àåäù ãåîìúä íùî
ã"áç 'éçá íä íéîòèäå ïééøåá ìò úåëìää éîòè
ïéã ãñç ïäù ä"á ñ"à ìù åéúåãîî ïä ïîöò úåëìääå
ìåñôäå øùëäå øåñéàäå øúéää êùîð ïäîù 'åë íéîçø

.'éðå÷éúá ù"îë øåèôäå áåéçäå
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א.6. קלט, דף הקודש ˘ËÈÏ"‡7.באגרת ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰היא דהתורה בפכ"ג ממש"כ יוקשה שלא הדיוק "אולי :Ò"‡‡ הוא כי
כולא כו' כו'Á„היודע עיקר אך כו' מאיר ושם א): (נה, מהגהה ולהעיר כו' המשכות הן... ההלכות בפכ"ג: מש"כ וע"ד לפנינו כ' לכן –

כו'". לבד והארתן

xii` h"k ipy mei Ð ap wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר  כ"ט שני יום
,146 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úåìéöàã 'ìî úåùáìúäáå,cr 'nr cr:äðéëù

äàéøác úeëìîa úeìéöàc úeëìî úeLaìúäáe8,`id - §¦§©§©§©£¦§©§¦§¦¨
,okn xg`làeäL äøéöéc íéLã÷-éLã÷ ìëéäa úLaìúî¦§©¤¤§¥©¨§¥¨¨¦¦¦¨¤

.äøéöéc úòc-äðéa-äîëçdpikyd z`xyd dpyiy ,jk ± ¨§¨¦¨©©¦¦¨
,"dxivid mler"a "zeliv`"c zeklnnïúeLaìúäáexg`l ± §¦§©§¨

,oknY äøéöéc úeëìîa§©§¦¦¨
zeklny drya
`idy itk "zeliv`"c
zeklna zyaeln
ÎdpiaÎdnkgae "d`ixa"c
± "dxivi"c zrc
ly "zekln"a zyalzn

- "dxivid mler"eøöBð§
úBçeøäzepiga ± ¨

,"gex" ze`xwpd zenypd
zebixcn yly opyi oky
gex ,ytp ± zenypa
`id "ytp" ixde ,dnype
± "gex" ,"diyr"n
± "dnyp"e ,"dxivi"n
epcnlyk ."d`ixa"n
,"d`ixad mler" zece`
zeklnny xn`p

,dzre ."dnyp" ly dbixcnd ± "zenyp"d zexvep "d`ixa"c
,owfd epax xne` ± "dxivic zekln" zece` micnel ep`yk

,"gex" ly dbixcnd ± "zegex"d zexvep dpnnyíéëàìnäå§©©§¨¦
.äøéöéaLly mik`lnd mbe zenypay "gex"d zepiga mb ± ¤¦¦¨

;"dxivi"c zeklnn eedzp ± "dxivid mler"íMî íâå± §©¦¨
,"dxivi"c zeklnnúBëìä àéäL ,eðéðôlL äðLnä àéä¦©¦§¨¤§¨¥¤¦£¨

óBñ-ïéà ìL úòc-äðéa-äîëçî ïk íb úBëLîpä ,úB÷eñt§©¦§¨©¥¥¨§¨¦¨©©¤¥
àeä-Ceøa9.Îdnkgn `a `edy cenlzl qgia epcnly myk ± ¨

akxen cenlz ,oky ,`edÎjexa seqÎoi` ly zrcÎdpia
ldd ly lkyde minrhdnzexnly ,dpynl qgia mb jk ,zek

oeeikn ,z`f lka ,zecnd zpigan ze`a onvr zeklddyoday
zekynp ok mb od - ,mrhe lky ly oipr mdy ,minrhd minelb

,`edÎjexa seqÎoi` ly zrcÎdpiaÎdnkgnúBðéçaL ÷ø©¤§¦
íéLaìî íä ,úBëìää éîòè íäL úòc-äðéa-äîëç̈§¨¦¨©©¤¥©£¥©£¨¥§ª¨¦

àìå ,úBëìää éôeâa íéæeðâe.éelb úðéçáa,`xnba ± §¦§¥©£¨§Ÿ¦§¦©¦

minrhddpyna ,eli`e .zelbzda ± zekldd lywqtdkldd
,mrhd `le ± zelbzda `ed calaïäL úBëìää éôeâå§¥©£¨¤¥

Y éelb úðéçáa,dpynaóBñ-ïéà ìL åéúBcî úøàä ïä ïä ¦§¦©¦¥¥¤¨©¦¨¤¥
,éelb úðéçáa àeä-Ceøaedf ± xzidl dkld wqty ,xen`k - ¨¦§¦©¦

± xeqi`l oicd wqte ,cqg
,dxeab edføàaúpL Bîk§¤¦§¨¥

'íéðewz'ä íLa ìéòì§¥§¥©¦¦
ïéðp÷î ïøéôñ úéLc§¦§¦¨§©§¦

,äøéöéazexitq yy - ¦¦¨
ody ± seqÎoi` ly zecne
± "zeliv`d mler" zecn
mler"a zexi`ne ze`vnp

,"dxividììk Cøc ïäL¤¥¤¤§¨
,ïée÷ éðLzecnd yy - §¥©¦

mieew ipya zewlgp
:miillkïéîé`edy ± ¨¦
,"cqg"Y ìàîNe`edy §Ÿ

`rexc cqg" ik ,"dxeab"
dxeab ,`pini (rexf)
- "`l`ny (rexf) `rexc

,ãñçc àøèqî ì÷äì- §¨¥¦¦§¨§¤¤
`a ± cqgd zcne zpigan

,lwdl dkldd wqtìëeiL øézäì eðéäc,xzend xacd ± §©§§©¦¤©
,'ä ìà úBìòì.dyecwa xac eze`l dilr zeidl lkezy - ©£¤

devne dyecw ly oiprl ea ynzyn icediy xzend xac ,oky
,cqg ly oipr df ixde ,dyecwa eay zeigd dler ±øéîçäì Bà§©§¦

;'eëdilr el didzy xyt` i` `linae ,xzid epi` xacdy -
lkei `l xac eze`y ,"oic"e "dxeab" ly oipr df ixde ,dyecwl
,dlrnly zecnd ly miillkd mieewd ipy md dl` .zelrl

,dpynay zekldd ze`a odny,ìkäå,dpyn mb cenlz mb - §©Ÿ
äàlò äîëç ét-ìò,dpeilr dnkg ±úòãå äðéáe ,úeìéöàc ©¦¨§¨¦¨¨©£¦¦¨¨©©

,da úBìeìk,"dnkg"a -úBãçéîeoke ,cenlzde dpynd ± §¨§ª¨
dpynd mikynp dpnny zecne zrcÎdpiaÎdnkgny dx`dd

,cenlzdeúBLaìî ïlk CBúa ék ,àeä-Ceøa óBñ-ïéàa§¥¨¦§ª¨§ª¨
àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàL ,úeìéöàc úòc-äðéa-äîëç̈§¨¦¨©©©£¦¤¥¨

.ãeçiä úéìëúa ïäa ãçéîzyalzn dpikydyk ,ixd ± §ª¨¨¤§©§¦©¦
zpigaa okn xg`le ,"dxivid mler" ly miycwÎiycw lkida
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íéøîà éèå÷éì
úåëìî úåùáìúäáå
'éöéã ÷"÷ ìëéäá úùáìúî äàéøáã úåëìîá 'éöàã

úåëìîá ïúåùáìúäáå äøéöéã ã"áç àåäùäøéöéã
àéä íùî íâå äøéöéáù íéëàìîäå úåçåøä åøöåð
ë"â úåëùîðä úå÷åñô úåëìä àéäù åðéðôìù äðùîä
éîòè íäù ã"áç 'éçáù ÷ø ä"á ñ"à ìù ã"áçî
'éçáá àìå úåëìää éôåâá 'éæåðâå íéùáåìî íä úåëìää
åéúåãî úøàä ïä ïä éåìéâ 'éçáá ïäù 'åëìää éôåâå éåìéâ
úéùã 'éðå÷éúä íùá ì"ùîë éåìéâ 'éçáá ä"á ñ"à ìù
ìàîùå ïéîé ïéå÷ éðù ììë êøã ïäù äøéöéá ïéðð÷î ïøéôñ
ìà úåìòì ìëåéù øéúäì åðééäã ãñçã àøèñî ì÷äì
äðéáå 'éöàã äàìéò äîëç ô"ò ìëäå 'åë øéîçäì åà 'ä
ïìåë êåúá éë ä"á ñ"àá úåãçåéîå äá úåìåìë úòãå
ïäá ãçåéî ä"á ñ"à øåàù úåìéöàã ã"áç úåùáåìî
äùáìúðå äðéëùä äãøé äæ êøãá ïëå ãåçéä úéìëúá
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.8‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ היא קלה שלפני' התלבשות (1 כי: דבריאה") במל' "ובהתלבשותן אמר שכבר (אף עוה"פ "כופל :
(עלדאת"ג). דיצירה ענינים הם עי"ז שהנמשך עד כ"כ שמעלימה זו התלבשות משא"כ – (עלדאתכ"ס) דברי' ענינים הם עי"ז והנמשך

(2ÔÈ‡„ Ï"È– מלכות") "מל' ובהג"ה במל'" מלובשת דאצי' "מל' לקמן (ראה במל' מל' – כ"א דבריאה, בחב"ד התלבשות – בזו
– הבריאה עולם לעניני בנוגע ÂÈÈÚמשא"כ ÏÎהתלבשות מוכרחת –„"·Á·ועד"ז) עולם·ÏÎדברי' לעניני בנוגע – וכמו Ê‰עולם (

– ÈÈÚבמשל ÏÎ„נמשכים ÔÈÁÂÓÂהגוף ˘‡¯‰Ó עולם (שלצורך דבריאה במל' זו לההתלבשות שגם את"ל ואפילו בארוכה. וכנ"ל –
חב"ד  פעולת בזה הרי – הת"ת)) (שער עלינו שלאחר בדרוש בסי' קצת (וכ"מ דבריאה בחב"ד התלבשות מקודם צ"ל – היצירה)
שיוכל  במדה דהאדם ממוחין המשכה – (במשל מבריאה הערך רחוק – דיצירה בענין לפעול דבריאה מל' שתוכל במדה רק דבריאה

לשכל)". כלל שייך שאינו – ממנו הערך  רחוק בענין ˘ËÈÏ"‡9.לפעול ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰שהרי" :ÏÎ אוא"ס של חכ' היא התורה
כמשנ"ת וכו' ת"ת ענין וגדול חד כולא וקב"ה אורייתא (שלכן לפ"ז)".·Ó"Îב"ה בתניא



oeiqסב '` iyily mei Ð bp wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  א' שלישי יום
פרק נג  ,cr 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...'éäùë äðäå âð ÷øô,148 'nr cr.[ç"éì

ääâä
êúåëìî áåúëä ïåùì ïáåé äæáå)

:(íéîìåò ìë úåëìî

`edy ,dxezd on wlg jynp ± "dxivid mler" ly zekln
dlbzn `edy itk dpikyd xe`l ilkd `edy - ,"dpyn"

."dxivid mler"aäæ Cøãa ïëådpikyd zyalzn dligzay ± §¥§¤¤¤
,"dxivid mler" ly zekln zpigaaäLaìúðå äðéëMä äãøé̈§¨©§¦¨§¦§©§¨

íéLã÷-éLã÷ ìëéäa§¥©¨§¥¨¨¦
'âî íìBò ìëå .äiNòc©£¦¨§¨¨¦

elà úBîìBò,d`ixa ± ¨¥
,diyr ,dxivi÷lçúî¦§©¥

,úBâøãî úBááøì§¦§©§¥
ïk íb úBàø÷pä©¦§¨©¥
,íéèøt úBîìBò¨§¨¦

úeìéöàc úeëìîe± ©§©£¦
zpiga ,xen`k ,`idy

,"dpiky"dúLaìî§ª¤¤
äæáe)* ääâä úeëìna©©§¨¤

ì ïáeé:áeúkä ïBL ¨§©¨
ìk úeëìî Eúeëìî"©§§©§¨

"íéîìBò,weqtd oeyln ± ¨¦
,"jzekln" yiy ,rnyn

zeklndyjllk ly zeklnd ,"minler lk zekln" yie ,
zeklnd ,jzeklny ,mixne` jk lre ,zenlerdjly`id ,

lk ly "zekln" zpigaa ik ,zenlerd lk zekln ly zeiniptd
zyaeln ± zenlerdjzekln"zeliv`"c zekln ±ìk ìL :(¤¨

Y éèøt íìBòmler lkay zekln zpigaa zyalzn `id (` ¨§¨¦
;ihxtúãøBézeyalzdd iciÎlr) "zeliv`"c zekln (a ± ¤¤

,zcxei (dxen`dúLaìúîe,zyalzn "zeliv`"c zekln (b ¦§©¤¤
íìBòaL úòc-äðéa-äîëç àeäL ,íéLã÷-éLã÷ ìëéäa§¥©¨§¥¨¨¦¤¨§¨¦¨©©¤¨¨

.äâøãîa epnî äèîlLmler" ly zekln zpiga ± ¤§©¨¦¤§©§¥¨

,xzei oeilr mler ly "zekln"a zyaeln `idy itk ,"zeliv`d
dbixcna dhnly mler ly ,zrcÎdpiaÎdnkga zyalzn10.

äðéëMäî ,äpäå,"zeliv`"c zekln ±ìëéäa úLaìîä §¦¥¥©§¦¨©§ª¤¤§¥©
CLîð ,éèøt Bà éììk ,íìBòå íìBò ìk ìL íéLã÷-éLã÷̈§¥¨¨¦¤¨¨§¨§¨¦§¨¦¦§¨
øBà äpnî èMtúîe¦§©¥¦¤¨
íìBòä ìëì úeiçå§©§¨¨¨
úBîLð ,BaL íéàeøaäå§©§¦¤§¨

,'eëå íéëàìîeoke - ©§¨¦§
eze`ay mi`xapd x`y
,'eke zelkidd enk ,mler
zeige xe` milawn mlek

zpigandpikyef
Îiycw lkida zyaelnd)
,(mler eze`ay miycw

,okyeàøáð ílk ék¦ª¨¦§§
úBøîàî äøNòa©£¨¨©£¨

úéLàøa äNòîaL11, ¤§©£¥§¥¦
íäL,zexn`nd zxyr ± ¤¥

íLa àø÷pä "'ä øác"§©©¦§¨§¥
"äðéëL"z` zelbl `ed "'d xac" ly epipry epcnly itk ± §¦¨

zelbzd ± dpikyd oipr ok mb edfy .mlrpe xzqen didy dn
zpigay ,ixd .mlerd jeza ,mlerdn dlrnly iwl`d xe`d
`ide ,"dpiky" mya z`xwpd) "zeliv`d mler" ly zekln
mikynp dpnny ef `id ,(zexn`nd zxyra dlbzpy "'d xac"
dkynd .mi`xapde zenlerd lka zeige xe` mihytzne
ea) miycwÎiycw lkid `idy ,dxez iciÎlr d`a ef zehytzde
zynynd `ide ,mler lka (dligza dpiky zyalzn

dpikyd xe`l "yeal"k:

.âð ÷øtxe` `edy ,dpikyd xe`y ,owfd epax xiaqd ,mcewd wxta ¤¤
.mlera xi`dl lkeiy ick "yeal"l wewf ,llka mlerdn dlrnly

mdy ,dxezde oigend mieedn ,mler lkae ;"dxez" ± `ed ,df yeal

eze` ly "miycw iycw lkid" ± mler eze` ly zrce dpia ,dnkgd

;dpiky dxey eay ,mler

zrcÎdpiaÎdnkgy ixg`le

dxey oday) mler eze` ly

zpigaa zecxei (dpikyd

± mler eze` ly "zekln"

.mler eze` ly mipiprde mi`xapd mieedznzeyalzdd iciÎlr

xi`dl lkeiy ,dpikyd xe` mb cxeie jynp ,mler eze` ly "zekln"a

.dbixcna dhnl `edy ,mler eze` ly "miycw iycw lkid"ajk

wxta .ipgexd diyrd mlerl cr ,zenlerd lkl qgia mixacd mixaqen

xi`n dpikyd xe`y ,owfd epax xiaqi ,cenll miligzn ep` eze` ,b"p

dpikyd xe` xi`d miiw did ycwnd ziay onfa .inybd dfd mlera mb

ycwnd zia oaxeg ixg`l ,eli`e .ycwnd ziaay "miycw iycw lkid"a

iycw lkid" md od ,miiwn icediy zeevnde cnel icediy dxezd ±

dpikyd dxey eay ,"miycw

xiaqi ,b"p wxt jynda .meik

oiay milcadd z` ,owfd epax

dpikyd xe` zbixcn

ycwnd ziaa dxi`dy

oiale ,ipyd ycwnd ziaa dxi`dy dpikyd xe` zbixcn oial ,oey`xd

.zeevne dxez iciÎlr meik dxi`nd dpikyd zbixcn

úBçeläå ïBøàä äéä BaL ,íi÷ ïBLàø úéa äéäLk ,äpäå§¦¥§¤¨¨©¦¦©¨¤¨¨¨¨§©
úeëìî àéäL ,äðéëMä äúéä ¯ íéLã÷-éLã÷ úéáa§¥¨§¥¨¨¦¨§¨©§¦¨¤¦©§
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

åìà úåîìåò 'âî íìåò ìëå äéùòã ÷"÷ ìëéäá
úåîìåò ïë íâ úåàø÷ðä úåâéøãî úåááøì ÷ìçúî

úåëìîá úùáåìî 'åìéöàã úåëìîå íéèøô
*éèøô íìåò ìë ìù

ìëéäá úùáìúîå úãøåé
íìåòáù ã"áç àåäù ÷"÷

úùáåìîä äðéëùäî äðäå .äâøãîá åðîî äèîìù
éèøô åà éììë íìåòå íìåò ìë ìù ÷"÷ ìëéäá
íéàåøáäå íìåòä ìëì úåéçå øåà äðîî èùôúîå êùîð
äøùòá åàøáð íìåë éë 'åëå íéëàìîå úåîùð åáù
àø÷ðä 'ä øáã íäù úéùàøá äùòîáù úåøîàî

:äðéëù íùá

äðäå âð ÷øôäéä åáù íéé÷ ïåùàø úéá äéäùë
äúéä ÷"÷ úéáá úåçåìäå ïåøàä
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הרבי 10. בכך מציין הנראה וכפי מהם; אחד בכל דאצילות" "מלכות על החזרה כמו שליט"א, אדמו"ר מכ"ק היא ל-א)ב)ג) החלוקה
בקדשיֿקדשים שההתלבשות למלכות˘·ÏÎשליט"א מתייחסת – שלמטה „‡ˆÂÏÈ˙עולם שבעולמות מלכות לבחינת ולא –

"והנה אומר: הזקן שרבנו מה גם זהו דאצילות. מלכות מתלבשת בהן ק"ק...".ÈÎ˘‰Ó‰מ"אצילות", בהיכל ‰Ú¯˙11.המלובשת
‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Îשזהו – עולמות הי' לא לזה קודם "כי :˙È˘‡¯·של התחלת כפשוטו –ÔÈ‡Ó Y ליש)".·¯‡

oeiq '` iyily mei Ð bp wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà éelb úðéça àéäL ,úeìéöàc- ©£¦¤¦§¦©¦¥¨
dlbzn ± "mler"n dlrnle "seq oi`" mvra `edy xe`y

- dzid ef dpiky ixd ,mlera,íL äøBLmiycwÎiycwa - ¨¨
,ycwnd ziaay,úBøacä úøNòa úLaìîezegelay - §ª¤¤©£¤¤©¦§

migpen eidy ,zixad
,miycwÎiycway oex`a
,æò øúéå úàN øúéa§¤¤§¥§¤¤¨
øúBé íeöòå áø éelâa§¦©§¨¥

déelbî,dpikyd ly ± ¦¦¨
íéLã÷-éLã÷ úBìëéäa§¥§¨§¥¨¨¦
úBîìBòa äìòîlL¤§©§¨§¨

.íéðBéìòdpeekd ± ¤§¦
"diyr" zenlerl

"dxivi"e1mler"a mb ik ,
wx ixd dxi`n "dxivid
`idy itk dpiky zbixcn

ixg`ldzeyalzd
miycwÎiycw lkida
,"d`ixad mler"ay

,ef zeyalzdy) "d`ixa"ay "zekln"a dzeyalzd ixg`le
mler" ly miycw iycw lkida xi`dl lkezy zxyt`n
mbd ,oey`xd ycwnd ziaa dzxyy dpikyd ,eli`e .("dxivid
mler"ay "zekln"a dzeyalzd iciÎlr df did ,my s`y

zeyalzdn dxzqddy ote`a df did j` ,"d`ixadefdzid ,
dxzqd ixg` (ycwnd ziaa) xi`dy xe` eze`e ,xzei dhrn
± ."dxivid mler"l `le "d`ixad mler"l wx jiiy oiicr ,ef
,cvike ,inybd dfd mlera ixd `ed ycwnd ziay zexnle
xzei dwfge ,dlrp dxeva ,dpiky zbixcn my dxi`d `eti`

:meyn ,df ixd ± ?mipeilrd zenlera xy`n ,ielib xziaeék¦
,dlk äøBzä úeììk ïä úBøacä úøNòz` zellek od - £¤¤©¦§¥§¨©¨ª¨

cvik ,oe`b dicrq iax zexdf`a xaqeny itk ,dlek dxezd lk
xirdle) ,dxezd zeevn b"ixz lk ,zexacd zxyra zelelk

,('k wxt zlgzdn,äàlò äîëç Bbî à÷ôðc`idy - §¨§¨¦¨§¨¦¨¨
,("zeliv`d mler"ay dnkg) "d`lir dnkg"n d`a (dxezd)

,àéìbúàã àîìòî àìéòì àìéòìcdlrn dlrnly - ¦§¥¨§¥¨¥©§¨§¦§©§¨
,"zeliv`d mler" ly "zekln" enk ,zelbzd ly mlerdn
idef ik ,"`ilbz`c `nlr" z`xwpd ,"dpiky"d zpiga

dlrnl `id dxez ,ixde ± zenlera seqÎoi` xe` ly zelbzdd
dxezd geka yi okle ;"dpiky"n dlrnl ,"`ilbz`c `nlr"n
eze`a yalznd dpikyd xe` ipta lhazi `ly "yeal" zeidl
oipra cxei `edyk `wec `ed ,xizqnd yeal ,j` .yeal
okly ,dpikyn dhnly

edxe` lr xizqn `
;lawzdl lkeiy dpikyd
d`ay itk ,dxezd ,mxa
zexacd zxyra
ote`a dppi` ,zegelay
mipiprd enk didzy
± `l` ,inybd mleray
`id ± oldl xaqeiy itk
dbixcn dze`a dx`yp
zenlerdn dlrnly

.mixen`d mipeilrdéãëe§¥
ï÷÷çìzxyr z` ± §¨§¨

,zexacdíéðáà úBçeìa§£¨¦
äãøé àì ¯ íéiîLb± ©§¦¦Ÿ¨§¨

,dxez `idy "d`lir dnkg"Cøãk ,äâøãîì äâøãnî¦©§¥¨§©§¥¨§¤¤
ìzLäúBîìBòä úeìLxzei oeilr mlern milylzynd ± ¦§©§§¨¨

`idy cry ,xcqd ixd `ed jky ,xzei oezgz mlerlzcxei
ly zelylzydd xearl dkixv `id ,inybd dfd mlerl
dfd mlerdn dlrnly ,miipgexd diyre dxivi zenler

,inybd dfd mlerl `a df ,f` wxe ,inybdäfä íìBò ãò©¨©¤
òáhä úeLaìúäa âäðúî éîLbä äfä íìBò ék ,éîLbä©©§¦¦¨©¤©©§¦¦§©¥§¦§©§©¤©

,éîLbä,inybd dfd mlera zcxeid ziwl`d drtydd - ©©§¦
,jk did `l ,"zegel"a eli`e ,"rah" ly yeala zyalzn

,`l`,änä íéäìà äNòî úçläå"day ,ziwl` dxivi - §©ªŸ©£¥¡Ÿ¦¥¨
,rah `le ,zewl` zi`xp"àeä íéäìà ázëî ázënäå2,- §©¦§¨¦§©¡Ÿ¦

,zewl` zi`xp eay ,iwl` azkíìBò ìL òáhäî äìòîì§©§¨¥©¤©¤¨
òtLpä ,éîLbä äfä,ezrtyd lawn inybd dfd mlerd ± ©¤©©§¦©¦§¨

äpnnL ,äiNòc íéLã÷-éLã÷ ìëéäaL äðéëMä úøàäî¥¤¨©©§¦¨¤§¥©¨§¥¨¨¦©£¦¨¤¦¤¨
dpiky zx`dn ±ef- ,,äiNòä íìBòì úeiçå øBà CLîð¦§¨§©§¨¨£¦¨

,Bììëa äfä íìBò íbLd mlerd -`ed `edy ,inybd df ¤©¨©¤¦§¨
zx`dn ezeig z` lawnd "diyrd mler"a lelk ,dfd mlerd
ixg`l) "diyrd mler" ly miycwÎiycw lkiday dpikyd

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

íéøîà éèå÷éì
øåà éåìéâ 'éçá àéäù úåìéöàã úåëìî àéäù äðéëùä
øúéá úåøáãä úøùòá úùáåìîå íù äøåù ä"á ñ"à
úåìëéäá äéåìéâî øúåé íåöòå áø éåìéâá æò øúéå úàù
ïä úåøáãä úøùò éë íéðåéìò úåîìåòá äìòîìù ÷"÷
àìéòìã äàìéò äîëç åâî à÷ôðã äìåë äøåúä úåììë
íéðáà úåçåìá ï÷÷çì éãëå àéìâúàã àîìòî àìéòì
úåìùìúùä êøãë äâøãîì äâøãîî äãøé àì íééîùâ
âäðúî éîùâä æ"äåò éë éîùâä æ"äåò ãò úåîìåòä
äîä íéäìà äùòî úåçåìäå éîùâä òáèä úåùáìúäá
æ"äåò ìù òáèäî äìòîì àåä íéäìà áúëî áúëîäå
äéùòã ÷"÷ ìëéäáù äðéëùä úøàäî òôùðä éîùâä
æ"äåò íâù äéùòä íìåòì úåéçå øåà êùîð äðîîù
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.1‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰" וכהטעם ועשי') ליצירה רק (דהכוונה הלשון מפשטות משמע כן "לכאורה :ÈÎ'דאצי כו' עשה"ד
האריכותÔ„·ÏוהןÔ„·Ïובריאה צ"ע (2 כו', כללות הן שעשה"ד האריכות כל צע"ג עפ"ז (1 אלא עז ˘Ê"ÙÏכו'", ויתר שאת "ביתר

ד) צ"ח, (סידור הת"ת בשער – ועיקר (3 דיצירה, במלכות ההתלבשות רק החילוק באם וכו' וכו' ביתר זה איך ועצום" רב בגילוי
בפי' כמעט ·˙È‡משמע 'ÈÙ‰˘ וצע"ק ט"ז) ע' (סוף לבמדבר באוה"ת ג"כ וכ"מ עליונים, עולמות מכל למע' שזהו – קאי דעלי' –

בתניא דמפרש – נלפענ"ד ולכן רלג. ע' ריש בביאור ·'שם ג"כ (ראה כו' כללות הן עשה"ד – האור מצד (1 שבביהמ"ק: מעלות
– לחקקן") ("וכדי המשכתו אופן מצד (2 קארף). שי' [בסי'Ï‡הר"י כו' והמעלה ירדה תחתונים]. שבדברים – שלישית מעלה – שם

) הנ"ל" ומטעם שם שהיו הלוחות "מפני כו' אוא"ס עצמות גילוי (1 העליונים: עולמות כל ˘‰ÂÁÂÏ˙לגבי ‡Ï‡ Ì˘ 'ÈÒ שעי"ז פעלו
כשמאיר ‚Ìניתוסף או מצ"ע  בריאה – בחילוק (עט"ז ) באוה"ת וכמוש"כ ובי', מיני' בסי' יוקשה שלא כדי כצ"ל – דבריאה ק"ק בהיכל

המהות השגת (2 באוה"ת Ï‡מאצי'), (כ"מ העליון עונג בחי' וממלא, מסובב שלמע' בחי' (3 עט"ז), באוה"ת (כ"מ המציאות ידיעת רק
משניהם שלמע' הבחי' הרי ממקום, למע' – ומסובב מקום, נמשך שמממלא [וכיון (ÌÂ˜Óנמשך:ÓÓ‰ערל"ג) זה)ÁÈ·Â„ארון עם

ÂÈ‡."[המדה טז.2.מן כה, שמות



סג oeiq '` iyily mei Ð bp wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  א' שלישי יום
פרק נג  ,cr 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...'éäùë äðäå âð ÷øô,148 'nr cr.[ç"éì

ääâä
êúåëìî áåúëä ïåùì ïáåé äæáå)

:(íéîìåò ìë úåëìî

`edy ,dxezd on wlg jynp ± "dxivid mler" ly zekln
dlbzn `edy itk dpikyd xe`l ilkd `edy - ,"dpyn"

."dxivid mler"aäæ Cøãa ïëådpikyd zyalzn dligzay ± §¥§¤¤¤
,"dxivid mler" ly zekln zpigaaäLaìúðå äðéëMä äãøé̈§¨©§¦¨§¦§©§¨

íéLã÷-éLã÷ ìëéäa§¥©¨§¥¨¨¦
'âî íìBò ìëå .äiNòc©£¦¨§¨¨¦

elà úBîìBò,d`ixa ± ¨¥
,diyr ,dxivi÷lçúî¦§©¥

,úBâøãî úBááøì§¦§©§¥
ïk íb úBàø÷pä©¦§¨©¥
,íéèøt úBîìBò¨§¨¦

úeìéöàc úeëìîe± ©§©£¦
zpiga ,xen`k ,`idy

,"dpiky"dúLaìî§ª¤¤
äæáe)* ääâä úeëìna©©§¨¤

ì ïáeé:áeúkä ïBL ¨§©¨
ìk úeëìî Eúeëìî"©§§©§¨

"íéîìBò,weqtd oeyln ± ¨¦
,"jzekln" yiy ,rnyn

zeklndyjllk ly zeklnd ,"minler lk zekln" yie ,
zeklnd ,jzeklny ,mixne` jk lre ,zenlerdjly`id ,

lk ly "zekln" zpigaa ik ,zenlerd lk zekln ly zeiniptd
zyaeln ± zenlerdjzekln"zeliv`"c zekln ±ìk ìL :(¤¨

Y éèøt íìBòmler lkay zekln zpigaa zyalzn `id (` ¨§¨¦
;ihxtúãøBézeyalzdd iciÎlr) "zeliv`"c zekln (a ± ¤¤

,zcxei (dxen`dúLaìúîe,zyalzn "zeliv`"c zekln (b ¦§©¤¤
íìBòaL úòc-äðéa-äîëç àeäL ,íéLã÷-éLã÷ ìëéäa§¥©¨§¥¨¨¦¤¨§¨¦¨©©¤¨¨

.äâøãîa epnî äèîlLmler" ly zekln zpiga ± ¤§©¨¦¤§©§¥¨

,xzei oeilr mler ly "zekln"a zyaeln `idy itk ,"zeliv`d
dbixcna dhnly mler ly ,zrcÎdpiaÎdnkga zyalzn10.

äðéëMäî ,äpäå,"zeliv`"c zekln ±ìëéäa úLaìîä §¦¥¥©§¦¨©§ª¤¤§¥©
CLîð ,éèøt Bà éììk ,íìBòå íìBò ìk ìL íéLã÷-éLã÷̈§¥¨¨¦¤¨¨§¨§¨¦§¨¦¦§¨
øBà äpnî èMtúîe¦§©¥¦¤¨
íìBòä ìëì úeiçå§©§¨¨¨
úBîLð ,BaL íéàeøaäå§©§¦¤§¨

,'eëå íéëàìîeoke - ©§¨¦§
eze`ay mi`xapd x`y
,'eke zelkidd enk ,mler
zeige xe` milawn mlek

zpigandpikyef
Îiycw lkida zyaelnd)
,(mler eze`ay miycw

,okyeàøáð ílk ék¦ª¨¦§§
úBøîàî äøNòa©£¨¨©£¨

úéLàøa äNòîaL11, ¤§©£¥§¥¦
íäL,zexn`nd zxyr ± ¤¥

íLa àø÷pä "'ä øác"§©©¦§¨§¥
"äðéëL"z` zelbl `ed "'d xac" ly epipry epcnly itk ± §¦¨

zelbzd ± dpikyd oipr ok mb edfy .mlrpe xzqen didy dn
zpigay ,ixd .mlerd jeza ,mlerdn dlrnly iwl`d xe`d
`ide ,"dpiky" mya z`xwpd) "zeliv`d mler" ly zekln
mikynp dpnny ef `id ,(zexn`nd zxyra dlbzpy "'d xac"
dkynd .mi`xapde zenlerd lka zeige xe` mihytzne
ea) miycwÎiycw lkid `idy ,dxez iciÎlr d`a ef zehytzde
zynynd `ide ,mler lka (dligza dpiky zyalzn

dpikyd xe`l "yeal"k:

.âð ÷øtxe` `edy ,dpikyd xe`y ,owfd epax xiaqd ,mcewd wxta ¤¤
.mlera xi`dl lkeiy ick "yeal"l wewf ,llka mlerdn dlrnly

mdy ,dxezde oigend mieedn ,mler lkae ;"dxez" ± `ed ,df yeal

eze` ly "miycw iycw lkid" ± mler eze` ly zrce dpia ,dnkgd

;dpiky dxey eay ,mler

zrcÎdpiaÎdnkgy ixg`le

dxey oday) mler eze` ly

zpigaa zecxei (dpikyd

± mler eze` ly "zekln"

.mler eze` ly mipiprde mi`xapd mieedznzeyalzdd iciÎlr

xi`dl lkeiy ,dpikyd xe` mb cxeie jynp ,mler eze` ly "zekln"a

.dbixcna dhnl `edy ,mler eze` ly "miycw iycw lkid"ajk

wxta .ipgexd diyrd mlerl cr ,zenlerd lkl qgia mixacd mixaqen

xi`n dpikyd xe`y ,owfd epax xiaqi ,cenll miligzn ep` eze` ,b"p

dpikyd xe` xi`d miiw did ycwnd ziay onfa .inybd dfd mlera mb

ycwnd zia oaxeg ixg`l ,eli`e .ycwnd ziaay "miycw iycw lkid"a

iycw lkid" md od ,miiwn icediy zeevnde cnel icediy dxezd ±

dpikyd dxey eay ,"miycw

xiaqi ,b"p wxt jynda .meik

oiay milcadd z` ,owfd epax

dpikyd xe` zbixcn

ycwnd ziaa dxi`dy

oiale ,ipyd ycwnd ziaa dxi`dy dpikyd xe` zbixcn oial ,oey`xd

.zeevne dxez iciÎlr meik dxi`nd dpikyd zbixcn

úBçeläå ïBøàä äéä BaL ,íi÷ ïBLàø úéa äéäLk ,äpäå§¦¥§¤¨¨©¦¦©¨¤¨¨¨¨§©
úeëìî àéäL ,äðéëMä äúéä ¯ íéLã÷-éLã÷ úéáa§¥¨§¥¨¨¦¨§¨©§¦¨¤¦©§
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

åìà úåîìåò 'âî íìåò ìëå äéùòã ÷"÷ ìëéäá
úåîìåò ïë íâ úåàø÷ðä úåâéøãî úåááøì ÷ìçúî

úåëìîá úùáåìî 'åìéöàã úåëìîå íéèøô
*éèøô íìåò ìë ìù

ìëéäá úùáìúîå úãøåé
íìåòáù ã"áç àåäù ÷"÷

úùáåìîä äðéëùäî äðäå .äâøãîá åðîî äèîìù
éèøô åà éììë íìåòå íìåò ìë ìù ÷"÷ ìëéäá
íéàåøáäå íìåòä ìëì úåéçå øåà äðîî èùôúîå êùîð
äøùòá åàøáð íìåë éë 'åëå íéëàìîå úåîùð åáù
àø÷ðä 'ä øáã íäù úéùàøá äùòîáù úåøîàî

:äðéëù íùá

äðäå âð ÷øôäéä åáù íéé÷ ïåùàø úéá äéäùë
äúéä ÷"÷ úéáá úåçåìäå ïåøàä
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הרבי 10. בכך מציין הנראה וכפי מהם; אחד בכל דאצילות" "מלכות על החזרה כמו שליט"א, אדמו"ר מכ"ק היא ל-א)ב)ג) החלוקה
בקדשיֿקדשים שההתלבשות למלכות˘·ÏÎשליט"א מתייחסת – שלמטה „‡ˆÂÏÈ˙עולם שבעולמות מלכות לבחינת ולא –

"והנה אומר: הזקן שרבנו מה גם זהו דאצילות. מלכות מתלבשת בהן ק"ק...".ÈÎ˘‰Ó‰מ"אצילות", בהיכל ‰Ú¯˙11.המלובשת
‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Îשזהו – עולמות הי' לא לזה קודם "כי :˙È˘‡¯·של התחלת כפשוטו –ÔÈ‡Ó Y ליש)".·¯‡

oeiq '` iyily mei Ð bp wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà éelb úðéça àéäL ,úeìéöàc- ©£¦¤¦§¦©¦¥¨
dlbzn ± "mler"n dlrnle "seq oi`" mvra `edy xe`y

- dzid ef dpiky ixd ,mlera,íL äøBLmiycwÎiycwa - ¨¨
,ycwnd ziaay,úBøacä úøNòa úLaìîezegelay - §ª¤¤©£¤¤©¦§

migpen eidy ,zixad
,miycwÎiycway oex`a
,æò øúéå úàN øúéa§¤¤§¥§¤¤¨
øúBé íeöòå áø éelâa§¦©§¨¥

déelbî,dpikyd ly ± ¦¦¨
íéLã÷-éLã÷ úBìëéäa§¥§¨§¥¨¨¦
úBîìBòa äìòîlL¤§©§¨§¨

.íéðBéìòdpeekd ± ¤§¦
"diyr" zenlerl

"dxivi"e1mler"a mb ik ,
wx ixd dxi`n "dxivid
`idy itk dpiky zbixcn

ixg`ldzeyalzd
miycwÎiycw lkida
,"d`ixad mler"ay

,ef zeyalzdy) "d`ixa"ay "zekln"a dzeyalzd ixg`le
mler" ly miycw iycw lkida xi`dl lkezy zxyt`n
mbd ,oey`xd ycwnd ziaa dzxyy dpikyd ,eli`e .("dxivid
mler"ay "zekln"a dzeyalzd iciÎlr df did ,my s`y

zeyalzdn dxzqddy ote`a df did j` ,"d`ixadefdzid ,
dxzqd ixg` (ycwnd ziaa) xi`dy xe` eze`e ,xzei dhrn
± ."dxivid mler"l `le "d`ixad mler"l wx jiiy oiicr ,ef
,cvike ,inybd dfd mlera ixd `ed ycwnd ziay zexnle
xzei dwfge ,dlrp dxeva ,dpiky zbixcn my dxi`d `eti`

:meyn ,df ixd ± ?mipeilrd zenlera xy`n ,ielib xziaeék¦
,dlk äøBzä úeììk ïä úBøacä úøNòz` zellek od - £¤¤©¦§¥§¨©¨ª¨

cvik ,oe`b dicrq iax zexdf`a xaqeny itk ,dlek dxezd lk
xirdle) ,dxezd zeevn b"ixz lk ,zexacd zxyra zelelk

,('k wxt zlgzdn,äàlò äîëç Bbî à÷ôðc`idy - §¨§¨¦¨§¨¦¨¨
,("zeliv`d mler"ay dnkg) "d`lir dnkg"n d`a (dxezd)

,àéìbúàã àîìòî àìéòì àìéòìcdlrn dlrnly - ¦§¥¨§¥¨¥©§¨§¦§©§¨
,"zeliv`d mler" ly "zekln" enk ,zelbzd ly mlerdn
idef ik ,"`ilbz`c `nlr" z`xwpd ,"dpiky"d zpiga

dlrnl `id dxez ,ixde ± zenlera seqÎoi` xe` ly zelbzdd
dxezd geka yi okle ;"dpiky"n dlrnl ,"`ilbz`c `nlr"n
eze`a yalznd dpikyd xe` ipta lhazi `ly "yeal" zeidl
oipra cxei `edyk `wec `ed ,xizqnd yeal ,j` .yeal
okly ,dpikyn dhnly

edxe` lr xizqn `
;lawzdl lkeiy dpikyd
d`ay itk ,dxezd ,mxa
zexacd zxyra
ote`a dppi` ,zegelay
mipiprd enk didzy
± `l` ,inybd mleray
`id ± oldl xaqeiy itk
dbixcn dze`a dx`yp
zenlerdn dlrnly

.mixen`d mipeilrdéãëe§¥
ï÷÷çìzxyr z` ± §¨§¨

,zexacdíéðáà úBçeìa§£¨¦
äãøé àì ¯ íéiîLb± ©§¦¦Ÿ¨§¨

,dxez `idy "d`lir dnkg"Cøãk ,äâøãîì äâøãnî¦©§¥¨§©§¥¨§¤¤
ìzLäúBîìBòä úeìLxzei oeilr mlern milylzynd ± ¦§©§§¨¨

`idy cry ,xcqd ixd `ed jky ,xzei oezgz mlerlzcxei
ly zelylzydd xearl dkixv `id ,inybd dfd mlerl
dfd mlerdn dlrnly ,miipgexd diyre dxivi zenler

,inybd dfd mlerl `a df ,f` wxe ,inybdäfä íìBò ãò©¨©¤
òáhä úeLaìúäa âäðúî éîLbä äfä íìBò ék ,éîLbä©©§¦¦¨©¤©©§¦¦§©¥§¦§©§©¤©

,éîLbä,inybd dfd mlera zcxeid ziwl`d drtydd - ©©§¦
,jk did `l ,"zegel"a eli`e ,"rah" ly yeala zyalzn

,`l`,änä íéäìà äNòî úçläå"day ,ziwl` dxivi - §©ªŸ©£¥¡Ÿ¦¥¨
,rah `le ,zewl` zi`xp"àeä íéäìà ázëî ázënäå2,- §©¦§¨¦§©¡Ÿ¦

,zewl` zi`xp eay ,iwl` azkíìBò ìL òáhäî äìòîì§©§¨¥©¤©¤¨
òtLpä ,éîLbä äfä,ezrtyd lawn inybd dfd mlerd ± ©¤©©§¦©¦§¨

äpnnL ,äiNòc íéLã÷-éLã÷ ìëéäaL äðéëMä úøàäî¥¤¨©©§¦¨¤§¥©¨§¥¨¨¦©£¦¨¤¦¤¨
dpiky zx`dn ±ef- ,,äiNòä íìBòì úeiçå øBà CLîð¦§¨§©§¨¨£¦¨

,Bììëa äfä íìBò íbLd mlerd -`ed `edy ,inybd df ¤©¨©¤¦§¨
zx`dn ezeig z` lawnd "diyrd mler"a lelk ,dfd mlerd
ixg`l) "diyrd mler" ly miycwÎiycw lkiday dpikyd
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íéøîà éèå÷éì
øåà éåìéâ 'éçá àéäù úåìéöàã úåëìî àéäù äðéëùä
øúéá úåøáãä úøùòá úùáåìîå íù äøåù ä"á ñ"à
úåìëéäá äéåìéâî øúåé íåöòå áø éåìéâá æò øúéå úàù
ïä úåøáãä úøùò éë íéðåéìò úåîìåòá äìòîìù ÷"÷
àìéòìã äàìéò äîëç åâî à÷ôðã äìåë äøåúä úåììë
íéðáà úåçåìá ï÷÷çì éãëå àéìâúàã àîìòî àìéòì
úåìùìúùä êøãë äâøãîì äâøãîî äãøé àì íééîùâ
âäðúî éîùâä æ"äåò éë éîùâä æ"äåò ãò úåîìåòä
äîä íéäìà äùòî úåçåìäå éîùâä òáèä úåùáìúäá
æ"äåò ìù òáèäî äìòîì àåä íéäìà áúëî áúëîäå
äéùòã ÷"÷ ìëéäáù äðéëùä úøàäî òôùðä éîùâä
æ"äåò íâù äéùòä íìåòì úåéçå øåà êùîð äðîîù
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.1‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰" וכהטעם ועשי') ליצירה רק (דהכוונה הלשון מפשטות משמע כן "לכאורה :ÈÎ'דאצי כו' עשה"ד
האריכותÔ„·ÏוהןÔ„·Ïובריאה צ"ע (2 כו', כללות הן שעשה"ד האריכות כל צע"ג עפ"ז (1 אלא עז ˘Ê"ÙÏכו'", ויתר שאת "ביתר

ד) צ"ח, (סידור הת"ת בשער – ועיקר (3 דיצירה, במלכות ההתלבשות רק החילוק באם וכו' וכו' ביתר זה איך ועצום" רב בגילוי
בפי' כמעט ·˙È‡משמע 'ÈÙ‰˘ וצע"ק ט"ז) ע' (סוף לבמדבר באוה"ת ג"כ וכ"מ עליונים, עולמות מכל למע' שזהו – קאי דעלי' –

בתניא דמפרש – נלפענ"ד ולכן רלג. ע' ריש בביאור ·'שם ג"כ (ראה כו' כללות הן עשה"ד – האור מצד (1 שבביהמ"ק: מעלות
– לחקקן") ("וכדי המשכתו אופן מצד (2 קארף). שי' [בסי'Ï‡הר"י כו' והמעלה ירדה תחתונים]. שבדברים – שלישית מעלה – שם

) הנ"ל" ומטעם שם שהיו הלוחות "מפני כו' אוא"ס עצמות גילוי (1 העליונים: עולמות כל ˘‰ÂÁÂÏ˙לגבי ‡Ï‡ Ì˘ 'ÈÒ שעי"ז פעלו
כשמאיר ‚Ìניתוסף או מצ"ע  בריאה – בחילוק (עט"ז ) באוה"ת וכמוש"כ ובי', מיני' בסי' יוקשה שלא כדי כצ"ל – דבריאה ק"ק בהיכל

המהות השגת (2 באוה"ת Ï‡מאצי'), (כ"מ העליון עונג בחי' וממלא, מסובב שלמע' בחי' (3 עט"ז), באוה"ת (כ"מ המציאות ידיעת רק
משניהם שלמע' הבחי' הרי ממקום, למע' – ומסובב מקום, נמשך שמממלא [וכיון (ÌÂ˜Óנמשך:ÓÓ‰ערל"ג) זה)ÁÈ·Â„ארון עם

ÂÈ‡."[המדה טז.2.מן כה, שמות



oeiqסד 'a iriax mei Ð bp wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  ב' רביעי יום
,148 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...éðù úéááå,148 'nr cr.àúøá ãñé

,jk did `l ,"zegel"a ,j` ;("diyr"c "zekln"a dzeyalzd
äàlò äîëç úðéça àlà,dpeilr dnkg ±,úeìéöàc ¤¨§¦©¨§¨¦¨¨©£¦
L äøBzä úeììk àéäLúøNòaäLaìúð ,úBøacä ¤¦§¨©¨¤©£¤¤©¦§¦§©§¨

,ïcáì äàéøáãå úeìéöàc úeëìîadzeyalzd icrla - §©§©£¦§¦§¦¨§©¨
,mdn dhnly zenlera

ïcáì ïäådnkg" ± §¥§©¨
`idy itk "zeliv`c
zeklna zyaeln
zeklnae zeliv`c
icrla ,d`ixac
,odixg`ly zeyalzdd
óBñ-ïéà øBàa úBãçéîä©§ª¨§¥
úBàø÷pä ïä ¯ ïëBúaL¤§¨¥©¦§¨
äøBMä ,"äðéëL" íLa§¥§¦¨©¨

dúeLaìúä éãé-ìò ,ïBLàø úéác íéLã÷-éLã÷aly ± §¨§¥¨¨¦§©¦¦©§¥¦§©§¨
,dpikydúøNòañða ïBøàaL úBçela úB÷e÷çä úBøacä ©£¤¤©¦§©£©¤¨¨§¥

,"qp" ly oipr meyn oda did ,zegela zewewgd zeize`d ±
l"f epinkg xn`nk3eid qpa" ± zegelay "q"e "n" zeize`dy ,

- cenrl elki `l ,xarl xarn zewewg ozeida ik ,"micner
zexacd zxyre ,qtzidl dna odl ozip `l ixdy ,qpa wx

eid ,zegelayíéiç íéäìà äNòîezxitqay myd `ed ± ©£¥¡Ÿ¦©¦
,"d`ixad mler"a xi`nd ,"zeliv`d mler" ly "dpia"

:oldlckàeä]miwl`" ±
`ed ,zexitqa "miig
mler ly dpia zxitq
z`xwpd ,zeliv`d

,"àéñkúàc àîìò"- ¨§¨§¦§©§¨
,dqeknd mlerdïp÷îä©§©¥

,xi`ne ±íìBòa§¨
éòãBéì òãBpk ,äàéøaä©§¦¨©¨§§¥

ïç±gdnkp`id ,dxzq ¥
dlawd zxez[zxitqy

`edy ,"d`ixad mler"a dxi`n ,"zeliv`d mler" ly "dpia"
e dqekn mler) "`iqkz`c `nlr" ly oipr oiicr,(mlrp

ly ze`ivna `l oiicr la` ,"mler" `ed "d`ixa" :xnelk
.zelbzday xac ,"yi"

,úBçeläå ïBøàä Ba äéä àlL éðL úéááezyng oia - §©¦¥¦¤Ÿ¨¨¨¨§©
,zegelde oex`d eid ,ipy ziaa exqgy mixacdeðéúBaø eøîà̈§©¥

äëøáì-íðBøëæ4Leøt ,Ba äøBL äðéëL äúéä àlL,`l ± ¦§¨¦§¨¨¤Ÿ¨§¨§¦¨¨¥
`l` ,llk dpikyd z`xyd dzid `l ipyd ycwnd ziaay

:dpeekdäðéëL úâøãî©§¥©§¦¨
úéáa äøBL äúéäL¤¨§¨¨§©¦
Cøãk àlL ïBLàø¦¤Ÿ§¤¤

ìzLä,úBîìBòä úeìL ¦§©§§¨¨
-dze`dpikyd zbixcn

ziaa dxey dzid `l ±
dphw dpiga `l` ,ipyd
dpi`y ,dpiky ly xzei
zbixcnl llk jxra
,oey`x ziaay dpikydäøBL äúéä éðL úéáa àlà± ¤¨§©¦¥¦¨§¨¨

,dpikydìzLä Cøãkúeìéöàc úeëìî úeLaìúäå úeìL §¤¤¦§©§§§¦§©§©§©£¦
zyalzn `idy itk ±äàéøáãå ,äàéøác úeëìîazekln ± §©§¦§¦¨§¦§¦¨

,d`ixad mler lyäøéöéãå ,äøéöéc úeëìîaly zeklne ± §©§¦¦¨§¦¦¨
zyalzn `idy itk "dxivid mler"íéLã÷--éLã÷ ìëéäa§¥©¨§¥¨¨¦

,äiNòc,"miycwÎiycw lkid" ze`xwpd ,zrcÎdpiaÎdnkga - ©£¦¨
,diyrd mler lyäiNòc íéLã÷-éLã÷åzeyalzdd ila ± §¨§¥¨¨¦©£¦¨

lyzekln,"diyrd mler" lyíéLã÷ éLã÷a Laìúî äéä̈¨¦§©¥§¨§¥¨¨¦
Ba äúøLå ,ähîlL Lc÷nä úéáaL,ipyd ycwnd ziaa ± ¤§¥©¦§¨¤§©¨§¨§¨

Y äðéëMäly dpiky zbixcn dze`äøéöéc úeëìî ©§¦¨©§¦¦¨
éLã÷a úLaìîäïëìå .äiNòc íéLã÷Îiycway iptn ± ©§ª¤¤§¨§¥¨¨¦©£¦¨§¨¥

,dpikyd z`xyd dzid ,ycwnd ziaay miycwäéä àìŸ¨¨

,íL ñðkì íãà íeL éàMøoey`x ziaay miycwÎiycwa - ©©¨¨¦¨¥¨
,ipyeìBãb ïäk ãáì,my qpkidl el xzen did ±íBéa §©Ÿ¥¨§

Y Lc÷nä úéa áøçMî"e .íéøetkäiycw lkid" mb llek ©¦¦¦¤¨©¥©¦§¨
miycwÎiycw ly lkid dfi`a ixd ,ycwnd ziaay "miycw
,ixdy ?dpikyd zyalzn
zeyalzd ,xen`k
lkid"a wx `id dpikyd
`edy "miycw iycw
± dpikyd xe`l yeal
,oldl owfd epax xiaqi
md od dizeevne dxezy
"miycw iycw lkid"
,dpikyd xe`l "yeal"de
ìL úBnà 'ã àlà BîìBòa àeä-Ceøa-LBãwäì Bì ïéà¥§©¨¨§¨¤¨©¤

"ãáìa äëìä5,zcg`nd "miycw iycw lkid"d `id ,dxez - £¨¨¦§©
,lcaene yecw `edy xe` ,"yecwd"y ,mlerd mr d"awd z`
.mlera jynii ± (dkynd oeyln) "jexa" didi ,dpikyd xe`
,"Bnò äðéëL ¯ äøBza ÷ñBòå áLBiL ãçà elôà"å©£¦¤¨¤¥§¥©¨§¦¨¦

àúéàãkaezky enk ±,àn÷ ÷øt úBëøáaoey`x wxta - ¦§¦¨¦§¨¤¤©¨
zekxa zkqn ly20-Y "Bnò äðéëL" Leøt`xap ezeiday ¥§¦¨¦

dbixcn efi`a - ,dpikyd xe` ea xi`n ,inybd dfd mler ly
- ?xaecn ,dpikyd zx`d lyìzLä CøãkúeLaìúäå úeìL §¤¤¦§©§§§¦§©§

.äiNòå äøéöéå äàéøác úeëìîa úeìéöàc úeëìî`ly ± ©§©£¦§©§¦§¦¨¦¦¨©£¦¨
`ly ,ipy zia ly (elit`) miycwÎiycwa dpikyd z`xydk
oiay lcadd ."diyr"c zeklna zeyalzd iciÎlr dzid
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

úåììë àéäù úåìéöàã äàìéò äîëç 'éçá àìà åììëá
'àéøáãå 'éöàã úåëìîá äùáìúð úåøáãä 'éáù äøåúä
ïä ïëåúáù ñ"à øåàá úåãçåéîä ïãáì ïäå ïãáì
é"ò ïåùàø úéáã ÷"÷á äøåùä äðéëù íùá úåàø÷ðä
ïåøàáù úåçåìá úå÷å÷çä úåøáãä 'éá äúåùáìúä
ïð÷îä àéñëúàã àîìò àåä] íééç íéäìà äùòîå ñðá

[ç"éì òãåðë äàéøáä íìåòá

äéä àìù éðù úéááå
äøåù äðéëù äúéä àìù ì"æøîà úåçåìäå ïåøàä åá
ïåùàø úéáá äøåù äúéäù äðéëù úâøãî 'éô .åá
éðù úéáá àìà úåîìåòä úåìùìúùä êøãë àìù
úåëìî úåùáìúäå úåìùìúùä êøãë äøåù äúéä
'éöéãå äøéöéã 'åëìîá 'àéøáãå äàéøáã úåëìîá 'éöàã
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ב.3. ב, ב.4.מגילה ט, א.5.יומא ו, ברכות

oeiq 'b iying mei Ð bp wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  ג' חמישי יום
,148 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...à÷åðéä ù"æå,dr 'nr cr.'úéå 'úé

dpikyd zx`de zkynd oial dxezay dpikyd z`xyd
± zelylzyd xcq eze` jxc ok mb d`ay ,llka mlera
,"dbep ztilw" ly yeal iciÎlr `a df ,mleray jka `hazn
z`xyd recn ,xac ly enrh .zeevne dxeza okÎoi`yÎdn

pikyd,dxez iciÎlry d
jxc xearl ok mb dkixv
ly zeklna zeyalzdd
xaqei ± "diyrd mler"
iptn ,`edy ,oldl
od ,dxezde zeevndy
zeevn ,lecbd oaexa
yiy zeevn ± zeiyrn
ixd ± "dyrn"a ozeyrl
o`k `a dpikyd xe`y
"dyrn" ly oipra
jixv df okl ,"diyr"e
zeyalzd iciÎlr zeidl
mler"ay "zekln"a mb

"diyrd;â"éøz ék± ¦©§©
,613ïaø ,äøBzä úBöî¦§©¨ª¨

úBöî ïä ïlëk§ª¨¥¦§
íâå ,úBiNòî,zeevnd ± ©£¦§©

øeaãa úBéeìzä©§§¦
ãeîìz Bîk ,äáLçîe©£¨¨§©§
ïBænä úkøáe äøBz¨¦§©©¨
Y älôúe òîL-úàéø÷e§¦©§©§¦¨

dn oiadle aeygl ± daygna zexeyw el` zeevny mbdy
± dlitzaye rny z`ixway dpeeka yibxdle yegle micnely

,"diyr"l zekiiy dxe`kl od oi`y ixdïì àîé÷ àälaewn ± ¨©§¨¨
,epilr,"éîc øeaãk åàì øeäøä"cenk dppi` daygn - §¦§¨§¦¨¥
,xeaicãáì äðeëå øeäøäa BúáBç éãé àöBé Bðéàå`l mb ± §¥¥§¥¨§¦§§©¨¨§©

`xwp dfy ,xacl cvik aeygl ,xeaicl aexwd xedxda
,"xedxd"ïì àîé÷å ,åéúôNa àéöBiL ãòepilr laewne ± ©¤¦¦§¨¨§©§¨¨

,xzeia xexad ote`aåéúôN úîé÷ò"c,xeaicd zrya ±éåä ©£¦©§¨¨¨¥
,`ed ±"äNòîzeevna mby ,jk ±el`dyrn ly oiprd epyi , ©£¤

.diyre`"hily x"enc` w"k zxrd`"cc weicd l"v oiicre" :
lydkldmewna `a `wecw"dws` mzq dxeza wqer `le ,

zlrn mb yi dfay x`ane ± enr dpikyd f` mbyoevxd- ,
."h"kq w"db`a dkex`aâ"éøúå,613 ±íò äøBzä úBöî §©§©¦§©¨¦

ïðaøc úBöî òáL¤©¦§§©¨¨
,"øúk" àiøèîéâa,620 §¦©§¦¨¤¤

ïBéìòä ïBöø àeäL¤§¨¤§
àeä-Ceøa`xwp oevx ± ¨

ly oipr `ed oevx ik ,xzk
`edy xzkd enk ,siwn
± oigende y`xd lr siwn
onwl dkex`a d`x
oniq "ycewd zxb`"a

,h"kLaìîäoevxd ± ©§ª¨
,yaeln oeilrdBúîëça§¨§¨

,Cøaúédfl :xnelk - ¦§¨¥
eznkg `id dxezdy
dzcixiay ± jxazi
,zenlerd zelylzyda
iycw lkid" deedn `id
± dpikyl "miycw
ly oiprd mb o`k sqezin
`edy oeilrd oevx
edfe ,dnkgn dlrnl
"dkld xac"a cgeina
,d"awd oevx mdy zeevne

úBãçéîä,jxazi epevxe eznkg ±àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàa ©§ª¨§¥¨
.ãeçiä úéìëúad`a dxezy epcnly dnl xywda ± §©§¦©¦

Îlray dxez mby ,oldl owfd epax xiaqi ± "d`lir dnkg"n
:"`ipz"d oeylae ,"dnkg"n d`a dt"õøà ãñé äîëça 'ä"å6 §§¨§¨¨©¨¤

ät-ìòaL äøBz àéä ¯"cqi" ef "ux`"e ,"ux`" z`xwpy ± ¦¨¤§©¤
,"dnkg"a d"awdà÷ôðc,dtÎlray dxez `idy ,ef "ux`" ± §¨§¨

z`veiäàlò äîëçîdpeilrd dnkgn ±øäfa áeúkL Bîk , ¥¨§¨¦¨¨§¤¨©Ÿ©
àaà"c,dnkg ±"àzøa ãñéÎlray dxez `idy ;zekln ± §©¨¨©§©¨

"dl opixw dtÎlray dxez ,dt zekln" ,dt.

ztqeza (`"p wxta) xiaqdl lgdy dn ,owfd epax miiqn ,oldl
xi`nd dpikyd xe`y xn`y ,"xdef"a "`wepi"d oeyl ,xe`ia
oepi`e" siqen `wepide ,onyl ,"`gyn"l jixv ± mc`d y`x lr
lka ;zeevnd dyrn ,miaeh miyrn md dl`e ± "oiah oicaer
,`eti` ,zekiiy efi` ± "dnkg"d oiprd z` "ony" oiivn mewn
± ?ony ± "`gyn" z`xwpd "dnkg"l ,zeevnd dyrnl yi

lry ,oldl xaqei,ony `idy ,dnkga yalzdl dpikyd xe`

`ide ,dpikyd xe`l yeale ilk `id ,oigen ,dnkgy iptn
dpikyd xe` z` jiyndl ick ,mxa ;dxeza zyaelnd dnkgd
onyl wx `l mikixv ± icedi ly ziwl`d eytpa xi`iy
iciÎlr) `idy "dlizt"l mb `l` ,xe`l elek jtdpd (dnkg)
dnvr wifgz (dlrnl jynidl drahy) y`dy zlret (onyd
z` dignd zipeigd ytpd `id ,mc`d ytpa "dlizt"d ± xpa
dxez iciÎlr ztxypd dliztd idef ,miinyb miiga ,sebd
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íéøîà éèå÷éì
÷"÷á ùáìúî äéä 'éùòã ÷"÷å 'éùòã ÷"÷ ìëéäá
äøéöéã úåëìî äðéëùä åá äúøùå äèîìù ÷"îäááù
íåù éàùø äéä àì ïëìå .äéùòã ÷"÷á úùáåìîä
úéá áøçùîå ë"äéá ìåãâ ïäë ãáì íù ñðëéì íãà
äëìä ìù à"ã àìà åîìåòá ä"á÷äì åì ïéà ùã÷îä
åîò äðéëù äøåúá ÷ñåòå áùåéù ãçà åìéôàå ãáìá
úåìùìúùä êøãë åîò äðéëù 'éô ÷"ô 'åëøáá 'úéàãë
äøéöéå äàéøáã úåëìîá úåìéöàã úåëìî úåùáìúäå
úåöî ïä ïìåëë ïáåø äøåúä úåöî â"éøú éë äéùòå
æ"îäáå ú"ú åîë äáùçîå øåáãá úåéåìúä íâå úåéùòî
éîã øåáãë åàì øåäøäã ïì àîéé÷ àä äìôúå ù"÷å
àéöåéù ãò ãáì äðååëå øåäøäá åúáåç éãé àöåé åðéàå
â"éøúå äùòî éåä åéúôù úîé÷òã ì"é÷å åéúôùá
ø"úë àéøèîéâá ïðáøã úåöî òáù íò äøåúä úåöî
êøáúé åúîëçá ùáåìîä ä"á ïåéìòä ïåöø àåäù
'äå ãåçéä úéìëúá ä"á ñ"à øåàá úåãçåéîä
à÷ôðã äô ìòáù äøåú àéä õøà ãñé äîëçá
.àúøá ãñé àáàã øäæá ù"îë äàìéò äîëçî
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יט.6. ג, משלי



סה oeiq 'a iriax mei Ð bp wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  ב' רביעי יום
,148 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...éðù úéááå,148 'nr cr.àúøá ãñé

,jk did `l ,"zegel"a ,j` ;("diyr"c "zekln"a dzeyalzd
äàlò äîëç úðéça àlà,dpeilr dnkg ±,úeìéöàc ¤¨§¦©¨§¨¦¨¨©£¦
L äøBzä úeììk àéäLúøNòaäLaìúð ,úBøacä ¤¦§¨©¨¤©£¤¤©¦§¦§©§¨

,ïcáì äàéøáãå úeìéöàc úeëìîadzeyalzd icrla - §©§©£¦§¦§¦¨§©¨
,mdn dhnly zenlera

ïcáì ïäådnkg" ± §¥§©¨
`idy itk "zeliv`c
zeklna zyaeln
zeklnae zeliv`c
icrla ,d`ixac
,odixg`ly zeyalzdd
óBñ-ïéà øBàa úBãçéîä©§ª¨§¥
úBàø÷pä ïä ¯ ïëBúaL¤§¨¥©¦§¨
äøBMä ,"äðéëL" íLa§¥§¦¨©¨

dúeLaìúä éãé-ìò ,ïBLàø úéác íéLã÷-éLã÷aly ± §¨§¥¨¨¦§©¦¦©§¥¦§©§¨
,dpikydúøNòañða ïBøàaL úBçela úB÷e÷çä úBøacä ©£¤¤©¦§©£©¤¨¨§¥

,"qp" ly oipr meyn oda did ,zegela zewewgd zeize`d ±
l"f epinkg xn`nk3eid qpa" ± zegelay "q"e "n" zeize`dy ,

- cenrl elki `l ,xarl xarn zewewg ozeida ik ,"micner
zexacd zxyre ,qtzidl dna odl ozip `l ixdy ,qpa wx

eid ,zegelayíéiç íéäìà äNòîezxitqay myd `ed ± ©£¥¡Ÿ¦©¦
,"d`ixad mler"a xi`nd ,"zeliv`d mler" ly "dpia"

:oldlckàeä]miwl`" ±
`ed ,zexitqa "miig
mler ly dpia zxitq
z`xwpd ,zeliv`d

,"àéñkúàc àîìò"- ¨§¨§¦§©§¨
,dqeknd mlerdïp÷îä©§©¥

,xi`ne ±íìBòa§¨
éòãBéì òãBpk ,äàéøaä©§¦¨©¨§§¥

ïç±gdnkp`id ,dxzq ¥
dlawd zxez[zxitqy

`edy ,"d`ixad mler"a dxi`n ,"zeliv`d mler" ly "dpia"
e dqekn mler) "`iqkz`c `nlr" ly oipr oiicr,(mlrp

ly ze`ivna `l oiicr la` ,"mler" `ed "d`ixa" :xnelk
.zelbzday xac ,"yi"

,úBçeläå ïBøàä Ba äéä àlL éðL úéááezyng oia - §©¦¥¦¤Ÿ¨¨¨¨§©
,zegelde oex`d eid ,ipy ziaa exqgy mixacdeðéúBaø eøîà̈§©¥

äëøáì-íðBøëæ4Leøt ,Ba äøBL äðéëL äúéä àlL,`l ± ¦§¨¦§¨¨¤Ÿ¨§¨§¦¨¨¥
`l` ,llk dpikyd z`xyd dzid `l ipyd ycwnd ziaay

:dpeekdäðéëL úâøãî©§¥©§¦¨
úéáa äøBL äúéäL¤¨§¨¨§©¦
Cøãk àlL ïBLàø¦¤Ÿ§¤¤

ìzLä,úBîìBòä úeìL ¦§©§§¨¨
-dze`dpikyd zbixcn

ziaa dxey dzid `l ±
dphw dpiga `l` ,ipyd
dpi`y ,dpiky ly xzei
zbixcnl llk jxra
,oey`x ziaay dpikydäøBL äúéä éðL úéáa àlà± ¤¨§©¦¥¦¨§¨¨

,dpikydìzLä Cøãkúeìéöàc úeëìî úeLaìúäå úeìL §¤¤¦§©§§§¦§©§©§©£¦
zyalzn `idy itk ±äàéøáãå ,äàéøác úeëìîazekln ± §©§¦§¦¨§¦§¦¨

,d`ixad mler lyäøéöéãå ,äøéöéc úeëìîaly zeklne ± §©§¦¦¨§¦¦¨
zyalzn `idy itk "dxivid mler"íéLã÷--éLã÷ ìëéäa§¥©¨§¥¨¨¦

,äiNòc,"miycwÎiycw lkid" ze`xwpd ,zrcÎdpiaÎdnkga - ©£¦¨
,diyrd mler lyäiNòc íéLã÷-éLã÷åzeyalzdd ila ± §¨§¥¨¨¦©£¦¨

lyzekln,"diyrd mler" lyíéLã÷ éLã÷a Laìúî äéä̈¨¦§©¥§¨§¥¨¨¦
Ba äúøLå ,ähîlL Lc÷nä úéáaL,ipyd ycwnd ziaa ± ¤§¥©¦§¨¤§©¨§¨§¨

Y äðéëMäly dpiky zbixcn dze`äøéöéc úeëìî ©§¦¨©§¦¦¨
éLã÷a úLaìîäïëìå .äiNòc íéLã÷Îiycway iptn ± ©§ª¤¤§¨§¥¨¨¦©£¦¨§¨¥

,dpikyd z`xyd dzid ,ycwnd ziaay miycwäéä àìŸ¨¨

,íL ñðkì íãà íeL éàMøoey`x ziaay miycwÎiycwa - ©©¨¨¦¨¥¨
,ipyeìBãb ïäk ãáì,my qpkidl el xzen did ±íBéa §©Ÿ¥¨§

Y Lc÷nä úéa áøçMî"e .íéøetkäiycw lkid" mb llek ©¦¦¦¤¨©¥©¦§¨
miycwÎiycw ly lkid dfi`a ixd ,ycwnd ziaay "miycw
,ixdy ?dpikyd zyalzn
zeyalzd ,xen`k
lkid"a wx `id dpikyd
`edy "miycw iycw
± dpikyd xe`l yeal
,oldl owfd epax xiaqi
md od dizeevne dxezy
"miycw iycw lkid"
,dpikyd xe`l "yeal"de
ìL úBnà 'ã àlà BîìBòa àeä-Ceøa-LBãwäì Bì ïéà¥§©¨¨§¨¤¨©¤

"ãáìa äëìä5,zcg`nd "miycw iycw lkid"d `id ,dxez - £¨¨¦§©
,lcaene yecw `edy xe` ,"yecwd"y ,mlerd mr d"awd z`
.mlera jynii ± (dkynd oeyln) "jexa" didi ,dpikyd xe`
,"Bnò äðéëL ¯ äøBza ÷ñBòå áLBiL ãçà elôà"å©£¦¤¨¤¥§¥©¨§¦¨¦

àúéàãkaezky enk ±,àn÷ ÷øt úBëøáaoey`x wxta - ¦§¦¨¦§¨¤¤©¨
zekxa zkqn ly20-Y "Bnò äðéëL" Leøt`xap ezeiday ¥§¦¨¦

dbixcn efi`a - ,dpikyd xe` ea xi`n ,inybd dfd mler ly
- ?xaecn ,dpikyd zx`d lyìzLä CøãkúeLaìúäå úeìL §¤¤¦§©§§§¦§©§

.äiNòå äøéöéå äàéøác úeëìîa úeìéöàc úeëìî`ly ± ©§©£¦§©§¦§¦¨¦¦¨©£¦¨
`ly ,ipy zia ly (elit`) miycwÎiycwa dpikyd z`xydk
oiay lcadd ."diyr"c zeklna zeyalzd iciÎlr dzid
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

úåììë àéäù úåìéöàã äàìéò äîëç 'éçá àìà åììëá
'àéøáãå 'éöàã úåëìîá äùáìúð úåøáãä 'éáù äøåúä
ïä ïëåúáù ñ"à øåàá úåãçåéîä ïãáì ïäå ïãáì
é"ò ïåùàø úéáã ÷"÷á äøåùä äðéëù íùá úåàø÷ðä
ïåøàáù úåçåìá úå÷å÷çä úåøáãä 'éá äúåùáìúä
ïð÷îä àéñëúàã àîìò àåä] íééç íéäìà äùòîå ñðá

[ç"éì òãåðë äàéøáä íìåòá

äéä àìù éðù úéááå
äøåù äðéëù äúéä àìù ì"æøîà úåçåìäå ïåøàä åá
ïåùàø úéáá äøåù äúéäù äðéëù úâøãî 'éô .åá
éðù úéáá àìà úåîìåòä úåìùìúùä êøãë àìù
úåëìî úåùáìúäå úåìùìúùä êøãë äøåù äúéä
'éöéãå äøéöéã 'åëìîá 'àéøáãå äàéøáã úåëìîá 'éöàã

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

ב.3. ב, ב.4.מגילה ט, א.5.יומא ו, ברכות

oeiq 'b iying mei Ð bp wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  ג' חמישי יום
,148 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...à÷åðéä ù"æå,dr 'nr cr.'úéå 'úé

dpikyd zx`de zkynd oial dxezay dpikyd z`xyd
± zelylzyd xcq eze` jxc ok mb d`ay ,llka mlera
,"dbep ztilw" ly yeal iciÎlr `a df ,mleray jka `hazn
z`xyd recn ,xac ly enrh .zeevne dxeza okÎoi`yÎdn

pikyd,dxez iciÎlry d
jxc xearl ok mb dkixv
ly zeklna zeyalzdd
xaqei ± "diyrd mler"
iptn ,`edy ,oldl
od ,dxezde zeevndy
zeevn ,lecbd oaexa
yiy zeevn ± zeiyrn
ixd ± "dyrn"a ozeyrl
o`k `a dpikyd xe`y
"dyrn" ly oipra
jixv df okl ,"diyr"e
zeyalzd iciÎlr zeidl
mler"ay "zekln"a mb

"diyrd;â"éøz ék± ¦©§©
,613ïaø ,äøBzä úBöî¦§©¨ª¨

úBöî ïä ïlëk§ª¨¥¦§
íâå ,úBiNòî,zeevnd ± ©£¦§©

øeaãa úBéeìzä©§§¦
ãeîìz Bîk ,äáLçîe©£¨¨§©§
ïBænä úkøáe äøBz¨¦§©©¨
Y älôúe òîL-úàéø÷e§¦©§©§¦¨

dn oiadle aeygl ± daygna zexeyw el` zeevny mbdy
± dlitzaye rny z`ixway dpeeka yibxdle yegle micnely

,"diyr"l zekiiy dxe`kl od oi`y ixdïì àîé÷ àälaewn ± ¨©§¨¨
,epilr,"éîc øeaãk åàì øeäøä"cenk dppi` daygn - §¦§¨§¦¨¥
,xeaicãáì äðeëå øeäøäa BúáBç éãé àöBé Bðéàå`l mb ± §¥¥§¥¨§¦§§©¨¨§©

`xwp dfy ,xacl cvik aeygl ,xeaicl aexwd xedxda
,"xedxd"ïì àîé÷å ,åéúôNa àéöBiL ãòepilr laewne ± ©¤¦¦§¨¨§©§¨¨

,xzeia xexad ote`aåéúôN úîé÷ò"c,xeaicd zrya ±éåä ©£¦©§¨¨¨¥
,`ed ±"äNòîzeevna mby ,jk ±el`dyrn ly oiprd epyi , ©£¤

.diyre`"hily x"enc` w"k zxrd`"cc weicd l"v oiicre" :
lydkldmewna `a `wecw"dws` mzq dxeza wqer `le ,

zlrn mb yi dfay x`ane ± enr dpikyd f` mbyoevxd- ,
."h"kq w"db`a dkex`aâ"éøúå,613 ±íò äøBzä úBöî §©§©¦§©¨¦

ïðaøc úBöî òáL¤©¦§§©¨¨
,"øúk" àiøèîéâa,620 §¦©§¦¨¤¤

ïBéìòä ïBöø àeäL¤§¨¤§
àeä-Ceøa`xwp oevx ± ¨

ly oipr `ed oevx ik ,xzk
`edy xzkd enk ,siwn
± oigende y`xd lr siwn
onwl dkex`a d`x
oniq "ycewd zxb`"a

,h"kLaìîäoevxd ± ©§ª¨
,yaeln oeilrdBúîëça§¨§¨

,Cøaúédfl :xnelk - ¦§¨¥
eznkg `id dxezdy
dzcixiay ± jxazi
,zenlerd zelylzyda
iycw lkid" deedn `id
± dpikyl "miycw
ly oiprd mb o`k sqezin
`edy oeilrd oevx
edfe ,dnkgn dlrnl
"dkld xac"a cgeina
,d"awd oevx mdy zeevne

úBãçéîä,jxazi epevxe eznkg ±àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàa ©§ª¨§¥¨
.ãeçiä úéìëúad`a dxezy epcnly dnl xywda ± §©§¦©¦

Îlray dxez mby ,oldl owfd epax xiaqi ± "d`lir dnkg"n
:"`ipz"d oeylae ,"dnkg"n d`a dt"õøà ãñé äîëça 'ä"å6 §§¨§¨¨©¨¤

ät-ìòaL äøBz àéä ¯"cqi" ef "ux`"e ,"ux`" z`xwpy ± ¦¨¤§©¤
,"dnkg"a d"awdà÷ôðc,dtÎlray dxez `idy ,ef "ux`" ± §¨§¨

z`veiäàlò äîëçîdpeilrd dnkgn ±øäfa áeúkL Bîk , ¥¨§¨¦¨¨§¤¨©Ÿ©
àaà"c,dnkg ±"àzøa ãñéÎlray dxez `idy ;zekln ± §©¨¨©§©¨

"dl opixw dtÎlray dxez ,dt zekln" ,dt.

ztqeza (`"p wxta) xiaqdl lgdy dn ,owfd epax miiqn ,oldl
xi`nd dpikyd xe`y xn`y ,"xdef"a "`wepi"d oeyl ,xe`ia
oepi`e" siqen `wepide ,onyl ,"`gyn"l jixv ± mc`d y`x lr
lka ;zeevnd dyrn ,miaeh miyrn md dl`e ± "oiah oicaer
,`eti` ,zekiiy efi` ± "dnkg"d oiprd z` "ony" oiivn mewn
± ?ony ± "`gyn" z`xwpd "dnkg"l ,zeevnd dyrnl yi

lry ,oldl xaqei,ony `idy ,dnkga yalzdl dpikyd xe`

`ide ,dpikyd xe`l yeale ilk `id ,oigen ,dnkgy iptn
dpikyd xe` z` jiyndl ick ,mxa ;dxeza zyaelnd dnkgd
onyl wx `l mikixv ± icedi ly ziwl`d eytpa xi`iy
iciÎlr) `idy "dlizt"l mb `l` ,xe`l elek jtdpd (dnkg)
dnvr wifgz (dlrnl jynidl drahy) y`dy zlret (onyd
z` dignd zipeigd ytpd `id ,mc`d ytpa "dlizt"d ± xpa
dxez iciÎlr ztxypd dliztd idef ,miinyb miiga ,sebd
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íéøîà éèå÷éì
÷"÷á ùáìúî äéä 'éùòã ÷"÷å 'éùòã ÷"÷ ìëéäá
äøéöéã úåëìî äðéëùä åá äúøùå äèîìù ÷"îäááù
íåù éàùø äéä àì ïëìå .äéùòã ÷"÷á úùáåìîä
úéá áøçùîå ë"äéá ìåãâ ïäë ãáì íù ñðëéì íãà
äëìä ìù à"ã àìà åîìåòá ä"á÷äì åì ïéà ùã÷îä
åîò äðéëù äøåúá ÷ñåòå áùåéù ãçà åìéôàå ãáìá
úåìùìúùä êøãë åîò äðéëù 'éô ÷"ô 'åëøáá 'úéàãë
äøéöéå äàéøáã úåëìîá úåìéöàã úåëìî úåùáìúäå
úåöî ïä ïìåëë ïáåø äøåúä úåöî â"éøú éë äéùòå
æ"îäáå ú"ú åîë äáùçîå øåáãá úåéåìúä íâå úåéùòî
éîã øåáãë åàì øåäøäã ïì àîéé÷ àä äìôúå ù"÷å
àéöåéù ãò ãáì äðååëå øåäøäá åúáåç éãé àöåé åðéàå
â"éøúå äùòî éåä åéúôù úîé÷òã ì"é÷å åéúôùá
ø"úë àéøèîéâá ïðáøã úåöî òáù íò äøåúä úåöî
êøáúé åúîëçá ùáåìîä ä"á ïåéìòä ïåöø àåäù
'äå ãåçéä úéìëúá ä"á ñ"à øåàá úåãçåéîä
à÷ôðã äô ìòáù äøåú àéä õøà ãñé äîëçá
.àúøá ãñé àáàã øäæá ù"îë äàìéò äîëçî
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יט.6. ג, משלי



oeiqסו 'b iying mei Ð bp wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

sxyp ± dly oeilrd wlgdy ,zinyb "dlizt"a enk :zeevne
mitxyp ,zeevne dxez iciÎlry ,mc`a mb jk ,y`dn
y`a ,zindad ytpd ly dyrne xeaic ,daygn ly miyeald
dxez ly dyrne xeaic ,daygnd iciÎlr ,dpikyd xe` ly

"ony"d lr ,okle ;zeevne
,"oiah oicaer"a `hazdl
mi`ad ,zeevnd dyrn

eznkgnic `le ,jxazi
y) cala dxeza`idixd

,"ony"l ynyzy (dnkg
`wec zeevnd dyrn ik
xe`y jkl mi`ian
"dlizt"a jynii dpikyd
z`fe ,zipeigd ytpa ±
zipeigd ytpdy iciÎlr
dpikyd xe`a ztxyp
oeylae .ey`x lr xi`nd

:"`ipz"døîàL äæå§¤¤¨©
:à÷eðiä,"xdef"a - ©¨¨

:d"l wxta lirl `aen
÷éìãàc äàlò àøBäðc"¦§¨¦¨¨§©§¦
àéä ¯ "déLéø ìò©¥¥¦
éøèöà" ¯ àzðéëLC §¦§¨¦§¨¦

,"àçLîìxe`d - §¦§¨
ey`x lr xi`nd oeilrd
`edy ,(icedi ly)
,"ony"l jixv ± "dpiky"

,"Lã÷ úçLî ïîL" àø÷pä ,äîëça Laìúäì Leøt- ¥§¦§©¥§¨§¨©¦§¨¤¤¦§©Ÿ¤
,"dnkg" df "ycw"øäfa áeúkL Bîk"ycw zgyn ony"y ± §¤¨©Ÿ©

,"ony"l jixv ,"ey`x lr"y dpikyd xe`e ± "dnkg" `ed
xe`l ,ilkd ,yeald `idy dnkga yalzdl eilr :xnelk

:`wepid ixac z` ,my miiqn "xdef"de ± dpikydïeðéà"å§¦
Y "ïéáè ïéãáBòdyrn ,miaeh miyrn ,md (onyd) dl`e ¨¦¨¦

,zeevndâ"éøz ïä,613 ±úBöîefi` :oiadl jixv ,dxe`kl ± ¥©§©¦§
mdy iptn ,`l` ?dnkg ,"ony"l ± zeevnd dyrnl yi zekiiy

,zeevnd b"ixz,Cøaúé Búîëçî úBëLîpä`l recne - ©¦§¨¥¨§¨¦§¨¥
mb mikixve ,dnkg ,ony `idy ,cala dxez ,jkl dwitqn

zeevnd dyrnl ± "oiah oicaer"lmikynpdÎ ?dnkgnéãk§¥
,óebaL úéðeiçä Lôð àéä ,äìéúta äðéëMä øBà æçàì¤¡Ÿ©§¦¨©§¦¨¦¤¤©¦¦¤©
éîLbä øpaL Bîk ék .ìLî-Cøc-ìò äìéút úàø÷pä©¦§¥§¦¨©¤¤¨¨¦§¤©¥©©§¦
Làì úëtäpä äìéútä úôøNe ïBélk éãé-ìò øéàî øBàä̈¥¦©§¥¦¨§¥©©§¦¨©¤§¤¤§¥

úéäìàä Lôð ìò äøBL äðéëMä øBà Ck ¯"xp" `idy ± ¨©§¦¨¤©¤¤¨¡Ÿ¦
,"mc` znyp 'd xp" ±úéîäaä Lôð ïBélk éãé-ìò©§¥¦§¤¤©©£¦

àøBäðì àëBLçî dúeëtäúäåxe`l (dtilwd) jyegn ± §¦§©§¨¥£¨¦§¨
,(dyecwd)à÷úîì eøéønîezewiznl (dtilwd) zexixnn ± ¦§¦§¦§¨
(dyecwd),íé÷écöa,'i wxt lirl xen`k ,jk xacd mday - §©¦¦

dizecn ,zindad ytp zenvre zedn z` miktdn mdy

,dyecwe aehl rxn ,dlkyeïBéìk éãé-ìò úBçôì Bà§¨©§¥¦§
äéLeáì,zindad ytpd ly ±,äNòîe øeac äáLçî ïäL §¤¨¤¥©£¨¨¦©£¤

ly ytp `idy ,zindad ytpd ly miyeal ok iptl eidy -
,dtilwóBñ-ïéà 'ä øBàì úBtìwä CLçî ïúeëtäúäå§¦§©§¨¥Ÿ¤©§¦§¥

ùaìîä ¯ àeä-Ceøä©§ª¨
øeac äáLçîa ãçéîe§ª¨§©£¨¨¦
â"éøz ìL äNòîe©£¤¤©§©

Bzä úBöîíéðBðéaa ,äø ¦§©¨©¥¦
,a"i wxta epcnly itk ±
zektdp `l "mipepia"ay
ytpd zenvre zedn
,dyecwle aehl zindad
,miwicva xacdy itk
,miyeald wx `l`
dyrne xeaic ,daygn
,zindad ytpd ly
iciÎlr aehl miktdp
dyrne xeaic ,daygn
zeevnde dxezd ly
"mipepia"l qgiae ± mdly
,"dlizt"d oeilk `xwp df
,mdly zipeigd ytpd ly
dyecwle xe`l zktdpd.
úeëtäúä éãé-ìò ék¦©§¥¦§©§
äàaä úéîäaä Lôð¤¤©©£¦©¨¨
àëBLçî dâð útìwî¦§¦©Ÿ©¥£¨

Y 'eëå àøBäðìzktdpd ¦§¨§
,dyecwd xe`l dtilwd jyegnïéî úàìòä" úðéça äNòð©£¤§¦©©£¨©©¦

,"ïéá÷eðdceardy zexxerzdl dpeekde ,epcnl xaky itk - §¦
,dlrnl zxxern ,lawnd lyéLîäì,äðéëMä øBà C`l - §©§¦©§¦¨

"helwl" ,dpikyd xe`l ilk `edy ± dxez ± dnkgÎony wx
,dpikyd xe` z` dkiynn `id `l` ,xe`d z`úðéça àéä¦§¦©

ïéçnaL úéäìàä BLôð ìò ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà éelb¦¥¨©©§¨¡Ÿ¦¤©Ÿ¦
BLàøaL"diyix lrc `xedp `edd" "`wepi"d xne` okly ± ¤§Ÿ

jixhvi`" ± icedi ly (oigend lr) ey`x lry xe`d ±
md dl`e ± "oiah oicaer oepi`e" ,"ony"l jixv ± "`gynl

miaeh miyrnáeúkM äî áèéä ïáeé äæáe .7éäìà 'ä ék" :E ¨¤¨¥¥©¤¨¦¡Ÿ¤
,"àeä äìëà Làfg`idl y`l xyt`Îi`y enk :xnelk - ¥Ÿ§¨

jk ± y`d iciÎlr dlkpe sxyp xac eze`y iciÎlr wx ,xaca
didi 'dy ,dpikyd xe` xi`njiwl`dwl` ±jlylr xi`iy ,

y` ,"dlke` y`" `edy iciÎlr `wec df ixd ± icedi ytp
ytpdy ,zipeigd ytpd ly dliztd z` dlkne ztxey

dpe ztxyp ± dtilwn d`a `idy zipeigdly y`l zkt
,dyecwøçà íB÷îa øàaúpL Bîëe8ezelhazd `wecy - §¤¦§¨¥§¨©¥

± eze`ivnn lhazne ,d"awdl envr z` lhany ,icedi ly
jiynn `wec df xac ± eze`ivn z` ca`ne "sxyp"y xac enk

dpikyd xe` z` eilr:
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íéøîà éèå÷éì
ù"æåâðàéä äéùéø ìò ÷éìãàã äàìéò àøåäðã à÷åðéä

'÷ðä äîëçá ùáìúäì 'éô àçùîì êéøèöà àúðéëù
ïä ïéáè ïéãáåò ïåðéàå øäæá ù"îë ùã÷ úçùî ïîù
øåà æåçàì éãë 'úé åúîëçî úåëùîðä úåöî â"éøú
úàø÷ðä óåâáù úéðåéçä ùôð àéä äìéúôá äðéëùä
é"ò øéàî øåàä éîùâä øðáù åîë éë î"ãò äìéúô
äðéëùä øåà êë ùàì úëôäðä äìéúôä úôéøùå ïåéìë
úéîäáä ùôð ïåéìë éãé ìò úéäìàä ùôð ìò äøåù
íé÷éãöá à÷úîì åøéøîîå àøåäðì àëåùçî äúåëôäúäå
äùòîå øåáã äáùçî ïäù äéùåáì ïåéìë é"ò úåçôì åà
ùáåìîä ä"á ñ"à 'ä øåàì úåôéì÷ä êùçî ïúåëôäúäå
äøåúä úåöî â"éøú äùòîå øåáã äáùçîá ãçåéîå
'ôéì÷î äàáä úéîäáä ùôð úåëôäúä é"ò éë íéðåðéáá
ï"î úàìòä 'éçá äùòð 'åëå àøåäðì àëåùçî äâåð
ìò ä"á ñ"à øåà éåìéâ 'éçá àéä äðéëùä øåà êéùîäì
ù"î áèéä ïáåé äæáå åùàøáù ïéçåîáù úéäìàä åùôð

:à"îá ù"îëå àåä äìëåà ùà êéäìà 'ä éë

'úéå 'úé ä"æòá ïåùàø ÷ìç íìùð¨
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כד.7. ד, ˘ËÈÏ"‡8.דברים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."אחרי ר"פ בלקו"ת להנדפס הכוונה "אולי :

oeiq 'c iyiy mei Ð xrpl jepg Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  ד' שישי יום
חנוך לנער  ,150 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...íéøîà éèå÷éì,er 'nr cr.úåëéøàá

ohw jepig
èwìî "ïè÷ Cepç" íLa àø÷pä éðL ÷ìç íéøîà éèewì¦¥£¨¦¥¤¥¦©¦§¨§¥¦¨¨§ª¨

íéøôBñ étîe íéøôñ étîly yecwd epeyl mb `ed jk ± ¦¦§¨¦¦¦§¦
mixtq itn hweln" ± oey`xd wlgd ly xryd±sca owfd epax

itke ± "mixteq itne
Îeznyp mcewd iaxdy
eizegiya `ian ocr
laewn ,zeyecwd
ixtql "mixtq"a dpeekdy
l"xdnde yecwd d"lyd
± "mixteq"ae ,b`xtn
axdle aehÎmyÎlral

,yhixfnn cibndéLBã÷§¥
,ïãò-íúîLð ïBéìò¤§¦§¨¨¥¤
äLøt ìò ãqéî§ª¨©¨¨¨
úàéø÷ ìL äðBLàø¦¨¤§¦©

¯ *òîLepax ixac itl §©
milin ze`a ,oldl owfd
ipy xiaqdl ick el`
,'d zecg`a dpadd ipte`
rny"a mi`haznd

,xdfa xn`p mdilr ,"'ek ezekln ceak my jexa"ae "l`xyi
xzei dlrpd otd ± "d`lir `cegi" `ed "l`xyi rny"y
jenpd otd ± "d`zz `cegi" ± "my jexa"e ,'d zecg` zpada
ly ipyd wlgd cqein dl` ipy lr .'d zecg` zpada xzei

."dpen`de cegid xry" `xwpd ,"mixn` ihewl"
(owfd epax ,xagnd oeyl ok mb od el` zxzek zeln):

ðç""äpnî øeñé àì ïé÷æé ék íb ,Bkøc ét ìò øòpì C1. £Ÿ©©©©¦©§©¦©§¦Ÿ¨¦¤¨
áéúëcî ,äpäxne` weqtdy dnn ±,"Bkøc ét ìò" :- ¦¥¦¦§¦©¦©§

jxcd itl xrpd z` jpgl yiyely,dðéàL òîLîjxc ± ©§©¤¥¨
,ef,Bzîàì úîàä Cøcjxcd dpi`e ,cala xrpl jxc idef - ¤¤¨¡¤©£¦

,zizin`dàúeiìòî éàî ïk-íàå,cr jka dlrnd idn ± §¦¥©©£¦¨
?"äpnî øeñé àì ïé÷æé ék íb"L± xbaziyk ,daxc` ± ¤©¦©§¦Ÿ¨¦¤¨

jxcl ribdl ick ,"xrp"d ly ekxcn xeql ,ok` ,eilr
?ef jxcn xeqi `ly ,`eti` ,dlrnd idn .zizin`däpä ,Cà©¦¥

,úàæ úòãeî,`ed reci xac -'ä úãBáò éLøL ék ©©Ÿ¦¨§¥£©
äéúBãBñéå2,eîéçøe eìéçc ïäod 'd zad`e 'd z`xi - ¦¤¨¥§¦§¦

dxez meiwa z`haznd ,'d zcear ly zeceqide miyxyd
zeevn lkn xdfidl ± dyrne xeaic daygna zeevne

:dyrÎzeevn lk miiwle dyrzÎ`l'd z`xizlrete drityn

,dyrzÎ`l lkn xnyii icediy'd zad`ezlrete drityn
) ytpd ly inipt ybx jezn dyrÎzevn lk miiwiyw"k zxrd

`"hily x"enc`:oldl xaqend itk ,(c"tx lirlck :äàøiä©¦§¨
,"òøî øeñ"ì ãBñéå LøL ¯xeq`y dn zeyrl `ly - Ÿ¤¦§¥¨

zeyrl3,Y äáäàäå§¨©£¨
,ceqie yxey `id
íei÷å ,"áBè äNòå"ì§©£¥§¦
äNò úBöî ìk̈¦§£¥

,ïðaøãe àúéøBàc- §©§¨§©¨¨
dxezd ony zeevn

,opaxcny zeevneBîk§
.ïîB÷îa øàaúiL± ¤¦§¨¥¦§¨

xtq ly oey`xd wlga
oia laewnd itk ."`ipz"d
`xaq dzid ,miciqg
df wlgy ,owfd epax lv`
("`ipz"d xtqn ipyd)
,oey`xd wlgd didi
miwxtd dylye miyinge
eidi ,oey`xd wlgd ly
`edyk ,okl .ipyd wlgd

lgl o`k qgiiznenk" oeyla ynzyn `ed ,oey`xd w
"x`aziy.oldlCepçä úåöîe),ohwd z` jpgl ±íb àéä ¦§©©¦¦©

:(âîù ïîéñ 'íéiç çøà'a áeúkL Bîk ,äNò-úåöîa ïk¥§¦§©£¥§¤¨§Ÿ©©¦¦¨
`l` dyrzÎ`l zeevna wx `l ohwd z` jpgl yiy oeeik -
lkl ceqide yxeyd `id 'd zad`y xg`ne ,dyr zeevna mb

) dyrÎzeevn`"hily x"enc` w"k zxrddad`y f"r sqep" :
zpiga zniiwy xnel yi ("zeihxt r"n od ± d`xi oke ± dnvr

Îzeevnl ceqie yxey zynynd dad`dcvn miniiwny dyr
dad`d zbixcnl dnec dpi` ef dad` ,xnelk .jepig
mc`d iciÎlr zeyrpd dyrdÎzeevnl ceqie yxey zynynd
oeikn ,`l` .zeevna aiiegne lecb ezeida ,zeicinz ly avna
miniiwny dyrdÎzeevn meiwl yxey zynyn ef dad`y
± jepig ly beqa ef dad` mb zllkp ,cala jepig xeza oze`
xaqei oldl .cinzl dz` x`yidl xyt`y ,daivi dad` `l
xrpl jepg" xnel mi`zn dilr mby ,ef dad`l jepigd ote`
xeqi `l "oiwfi ik" mby dlrn o`k zniiw ,oky ,"ekxc it lr

.dpnnáéúk äáäàa ,äpäå,aezk ±:á÷ò úLøt óBña §¦¥¨©£¨§¦§¨¨©¥¤
."'Bâå 'ä úà äáäàì ,dúNòì íëúà äeöî éëðà øLà"£¤¨Ÿ¦§©¤¤§¤©£Ÿ¨§©£¨¤§

éøöåéà ,ïéáäì CiL Cì Cäáäà éab "äiNò" ïBL`idy ± §¨¦§¨¦¥©¨§£¦¨©¥©£¨
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éðù ÷ìç íéøîà éèå÷éìéòéáø íåé

ïè÷ êåðéç íùá àø÷ðä

ò"ð ïåéìò éùåã÷ íéøôåñ éôîå íéøôñ éôî è÷åìî
òîù úàéø÷ ìù äðåùàø äùøô ìò ãñåéî:

êåðç

àì ïé÷æé éë íâ åëøã éô ìò øòðì
åëøã éô ìò áéúëãî äðä äðîî øåñé
åúéîàì úîàä êøã äðéàù òîùî
ïé÷æé éë íâù àúåéìòî éàî ë"àå
úòãåî äðä êà .äðîî øåñé àì
äéúåãåñéå 'ä úãåáò éùøù éë úàæ

ãåñéå ùøù äàøéä åîéçøå åìéçã ïä
íåé÷å áåè äùòåì äáäàäå òøî øåñì
'áúéù åîë ïðáøãå 'úééøåàã ò"î ìë
ë"â àéä êåðéçä úåöîå) ïîå÷îá
:(â"îù ïîéñ ç"àá ù"îë ò"îá
øùà á÷ò ô"ñá áéúë äáäàá äðäå
äáäàì äúåùòì íëúà äåöî éëðà
êééù êéà ïéáäì êéøöå 'åâå 'ä úà
êà áìáù äáäà éáâ äééùò ïåùì
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ו.1. כב, ˘ËÈÏ"‡2.משלי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰:יל"ה הל' "ב' ונמשכים.˘¯˘: נמצאים שממנו –„ÂÒÈ המצוה מעשה בשעת שגם –
אמיתי]". קיום נמשכות... [ובפ"ד: עי"ז ˘ËÈÏ"‡3.מתקיים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.באהבה כדלקמן מל"ת" "כל כאן הוסיף שלא  "וצ"ע :

תיבה נשמטה ואולי בפ"ד. מ"ע‡Á˙וכדלעיל 'כל לקמן דאורייתא'".ÏÓÂ"˙וצ"ל
(*‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ מקומות מראי ע"ז. מפאריטש מר"ה הערות תשי"ד) (קה"ת, ח"א הרמון פלח שבסו"ס להוסיף "כדאי :

(לחנוכה)". להצ"צ באוה"ת נמצאו –



סז oeiq 'b iying mei Ð bp wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

sxyp ± dly oeilrd wlgdy ,zinyb "dlizt"a enk :zeevne
mitxyp ,zeevne dxez iciÎlry ,mc`a mb jk ,y`dn
y`a ,zindad ytpd ly dyrne xeaic ,daygn ly miyeald
dxez ly dyrne xeaic ,daygnd iciÎlr ,dpikyd xe` ly

"ony"d lr ,okle ;zeevne
,"oiah oicaer"a `hazdl
mi`ad ,zeevnd dyrn

eznkgnic `le ,jxazi
y) cala dxeza`idixd

,"ony"l ynyzy (dnkg
`wec zeevnd dyrn ik
xe`y jkl mi`ian
"dlizt"a jynii dpikyd
z`fe ,zipeigd ytpa ±
zipeigd ytpdy iciÎlr
dpikyd xe`a ztxyp
oeylae .ey`x lr xi`nd

:"`ipz"døîàL äæå§¤¤¨©
:à÷eðiä,"xdef"a - ©¨¨

:d"l wxta lirl `aen
÷éìãàc äàlò àøBäðc"¦§¨¦¨¨§©§¦
àéä ¯ "déLéø ìò©¥¥¦
éøèöà" ¯ àzðéëLC §¦§¨¦§¨¦

,"àçLîìxe`d - §¦§¨
ey`x lr xi`nd oeilrd
`edy ,(icedi ly)
,"ony"l jixv ± "dpiky"

,"Lã÷ úçLî ïîL" àø÷pä ,äîëça Laìúäì Leøt- ¥§¦§©¥§¨§¨©¦§¨¤¤¦§©Ÿ¤
,"dnkg" df "ycw"øäfa áeúkL Bîk"ycw zgyn ony"y ± §¤¨©Ÿ©

,"ony"l jixv ,"ey`x lr"y dpikyd xe`e ± "dnkg" `ed
xe`l ,ilkd ,yeald `idy dnkga yalzdl eilr :xnelk

:`wepid ixac z` ,my miiqn "xdef"de ± dpikydïeðéà"å§¦
Y "ïéáè ïéãáBòdyrn ,miaeh miyrn ,md (onyd) dl`e ¨¦¨¦

,zeevndâ"éøz ïä,613 ±úBöîefi` :oiadl jixv ,dxe`kl ± ¥©§©¦§
mdy iptn ,`l` ?dnkg ,"ony"l ± zeevnd dyrnl yi zekiiy

,zeevnd b"ixz,Cøaúé Búîëçî úBëLîpä`l recne - ©¦§¨¥¨§¨¦§¨¥
mb mikixve ,dnkg ,ony `idy ,cala dxez ,jkl dwitqn

zeevnd dyrnl ± "oiah oicaer"lmikynpdÎ ?dnkgnéãk§¥
,óebaL úéðeiçä Lôð àéä ,äìéúta äðéëMä øBà æçàì¤¡Ÿ©§¦¨©§¦¨¦¤¤©¦¦¤©
éîLbä øpaL Bîk ék .ìLî-Cøc-ìò äìéút úàø÷pä©¦§¥§¦¨©¤¤¨¨¦§¤©¥©©§¦
Làì úëtäpä äìéútä úôøNe ïBélk éãé-ìò øéàî øBàä̈¥¦©§¥¦¨§¥©©§¦¨©¤§¤¤§¥

úéäìàä Lôð ìò äøBL äðéëMä øBà Ck ¯"xp" `idy ± ¨©§¦¨¤©¤¤¨¡Ÿ¦
,"mc` znyp 'd xp" ±úéîäaä Lôð ïBélk éãé-ìò©§¥¦§¤¤©©£¦

àøBäðì àëBLçî dúeëtäúäåxe`l (dtilwd) jyegn ± §¦§©§¨¥£¨¦§¨
,(dyecwd)à÷úîì eøéønîezewiznl (dtilwd) zexixnn ± ¦§¦§¦§¨
(dyecwd),íé÷écöa,'i wxt lirl xen`k ,jk xacd mday - §©¦¦

dizecn ,zindad ytp zenvre zedn z` miktdn mdy

,dyecwe aehl rxn ,dlkyeïBéìk éãé-ìò úBçôì Bà§¨©§¥¦§
äéLeáì,zindad ytpd ly ±,äNòîe øeac äáLçî ïäL §¤¨¤¥©£¨¨¦©£¤

ly ytp `idy ,zindad ytpd ly miyeal ok iptl eidy -
,dtilwóBñ-ïéà 'ä øBàì úBtìwä CLçî ïúeëtäúäå§¦§©§¨¥Ÿ¤©§¦§¥

ùaìîä ¯ àeä-Ceøä©§ª¨
øeac äáLçîa ãçéîe§ª¨§©£¨¨¦
â"éøz ìL äNòîe©£¤¤©§©

Bzä úBöîíéðBðéaa ,äø ¦§©¨©¥¦
,a"i wxta epcnly itk ±
zektdp `l "mipepia"ay
ytpd zenvre zedn
,dyecwle aehl zindad
,miwicva xacdy itk
,miyeald wx `l`
dyrne xeaic ,daygn
,zindad ytpd ly
iciÎlr aehl miktdp
dyrne xeaic ,daygn
zeevnde dxezd ly
"mipepia"l qgiae ± mdly
,"dlizt"d oeilk `xwp df
,mdly zipeigd ytpd ly
dyecwle xe`l zktdpd.
úeëtäúä éãé-ìò ék¦©§¥¦§©§
äàaä úéîäaä Lôð¤¤©©£¦©¨¨
àëBLçî dâð útìwî¦§¦©Ÿ©¥£¨

Y 'eëå àøBäðìzktdpd ¦§¨§
,dyecwd xe`l dtilwd jyegnïéî úàìòä" úðéça äNòð©£¤§¦©©£¨©©¦

,"ïéá÷eðdceardy zexxerzdl dpeekde ,epcnl xaky itk - §¦
,dlrnl zxxern ,lawnd lyéLîäì,äðéëMä øBà C`l - §©§¦©§¦¨

"helwl" ,dpikyd xe`l ilk `edy ± dxez ± dnkgÎony wx
,dpikyd xe` z` dkiynn `id `l` ,xe`d z`úðéça àéä¦§¦©

ïéçnaL úéäìàä BLôð ìò ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà éelb¦¥¨©©§¨¡Ÿ¦¤©Ÿ¦
BLàøaL"diyix lrc `xedp `edd" "`wepi"d xne` okly ± ¤§Ÿ

jixhvi`" ± icedi ly (oigend lr) ey`x lry xe`d ±
md dl`e ± "oiah oicaer oepi`e" ,"ony"l jixv ± "`gynl

miaeh miyrnáeúkM äî áèéä ïáeé äæáe .7éäìà 'ä ék" :E ¨¤¨¥¥©¤¨¦¡Ÿ¤
,"àeä äìëà Làfg`idl y`l xyt`Îi`y enk :xnelk - ¥Ÿ§¨

jk ± y`d iciÎlr dlkpe sxyp xac eze`y iciÎlr wx ,xaca
didi 'dy ,dpikyd xe` xi`njiwl`dwl` ±jlylr xi`iy ,

y` ,"dlke` y`" `edy iciÎlr `wec df ixd ± icedi ytp
ytpdy ,zipeigd ytpd ly dliztd z` dlkne ztxey

dpe ztxyp ± dtilwn d`a `idy zipeigdly y`l zkt
,dyecwøçà íB÷îa øàaúpL Bîëe8ezelhazd `wecy - §¤¦§¨¥§¨©¥

± eze`ivnn lhazne ,d"awdl envr z` lhany ,icedi ly
jiynn `wec df xac ± eze`ivn z` ca`ne "sxyp"y xac enk

dpikyd xe` z` eilr:
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íéøîà éèå÷éì
ù"æåâðàéä äéùéø ìò ÷éìãàã äàìéò àøåäðã à÷åðéä

'÷ðä äîëçá ùáìúäì 'éô àçùîì êéøèöà àúðéëù
ïä ïéáè ïéãáåò ïåðéàå øäæá ù"îë ùã÷ úçùî ïîù
øåà æåçàì éãë 'úé åúîëçî úåëùîðä úåöî â"éøú
úàø÷ðä óåâáù úéðåéçä ùôð àéä äìéúôá äðéëùä
é"ò øéàî øåàä éîùâä øðáù åîë éë î"ãò äìéúô
äðéëùä øåà êë ùàì úëôäðä äìéúôä úôéøùå ïåéìë
úéîäáä ùôð ïåéìë éãé ìò úéäìàä ùôð ìò äøåù
íé÷éãöá à÷úîì åøéøîîå àøåäðì àëåùçî äúåëôäúäå
äùòîå øåáã äáùçî ïäù äéùåáì ïåéìë é"ò úåçôì åà
ùáåìîä ä"á ñ"à 'ä øåàì úåôéì÷ä êùçî ïúåëôäúäå
äøåúä úåöî â"éøú äùòîå øåáã äáùçîá ãçåéîå
'ôéì÷î äàáä úéîäáä ùôð úåëôäúä é"ò éë íéðåðéáá
ï"î úàìòä 'éçá äùòð 'åëå àøåäðì àëåùçî äâåð
ìò ä"á ñ"à øåà éåìéâ 'éçá àéä äðéëùä øåà êéùîäì
ù"î áèéä ïáåé äæáå åùàøáù ïéçåîáù úéäìàä åùôð

:à"îá ù"îëå àåä äìëåà ùà êéäìà 'ä éë

'úéå 'úé ä"æòá ïåùàø ÷ìç íìùð¨
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כד.7. ד, ˘ËÈÏ"‡8.דברים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."אחרי ר"פ בלקו"ת להנדפס הכוונה "אולי :

oeiq 'c iyiy mei Ð xrpl jepg Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  ד' שישי יום
חנוך לנער  ,150 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...íéøîà éèå÷éì,er 'nr cr.úåëéøàá

ohw jepig
èwìî "ïè÷ Cepç" íLa àø÷pä éðL ÷ìç íéøîà éèewì¦¥£¨¦¥¤¥¦©¦§¨§¥¦¨¨§ª¨

íéøôBñ étîe íéøôñ étîly yecwd epeyl mb `ed jk ± ¦¦§¨¦¦¦§¦
mixtq itn hweln" ± oey`xd wlgd ly xryd±sca owfd epax

itke ± "mixteq itne
Îeznyp mcewd iaxdy
eizegiya `ian ocr
laewn ,zeyecwd
ixtql "mixtq"a dpeekdy
l"xdnde yecwd d"lyd
± "mixteq"ae ,b`xtn
axdle aehÎmyÎlral

,yhixfnn cibndéLBã÷§¥
,ïãò-íúîLð ïBéìò¤§¦§¨¨¥¤
äLøt ìò ãqéî§ª¨©¨¨¨
úàéø÷ ìL äðBLàø¦¨¤§¦©

¯ *òîLepax ixac itl §©
milin ze`a ,oldl owfd
ipy xiaqdl ick el`
,'d zecg`a dpadd ipte`
rny"a mi`haznd

,xdfa xn`p mdilr ,"'ek ezekln ceak my jexa"ae "l`xyi
xzei dlrpd otd ± "d`lir `cegi" `ed "l`xyi rny"y
jenpd otd ± "d`zz `cegi" ± "my jexa"e ,'d zecg` zpada
ly ipyd wlgd cqein dl` ipy lr .'d zecg` zpada xzei

."dpen`de cegid xry" `xwpd ,"mixn` ihewl"
(owfd epax ,xagnd oeyl ok mb od el` zxzek zeln):

ðç""äpnî øeñé àì ïé÷æé ék íb ,Bkøc ét ìò øòpì C1. £Ÿ©©©©¦©§©¦©§¦Ÿ¨¦¤¨
áéúëcî ,äpäxne` weqtdy dnn ±,"Bkøc ét ìò" :- ¦¥¦¦§¦©¦©§

jxcd itl xrpd z` jpgl yiyely,dðéàL òîLîjxc ± ©§©¤¥¨
,ef,Bzîàì úîàä Cøcjxcd dpi`e ,cala xrpl jxc idef - ¤¤¨¡¤©£¦

,zizin`dàúeiìòî éàî ïk-íàå,cr jka dlrnd idn ± §¦¥©©£¦¨
?"äpnî øeñé àì ïé÷æé ék íb"L± xbaziyk ,daxc` ± ¤©¦©§¦Ÿ¨¦¤¨

jxcl ribdl ick ,"xrp"d ly ekxcn xeql ,ok` ,eilr
?ef jxcn xeqi `ly ,`eti` ,dlrnd idn .zizin`däpä ,Cà©¦¥

,úàæ úòãeî,`ed reci xac -'ä úãBáò éLøL ék ©©Ÿ¦¨§¥£©
äéúBãBñéå2,eîéçøe eìéçc ïäod 'd zad`e 'd z`xi - ¦¤¨¥§¦§¦

dxez meiwa z`haznd ,'d zcear ly zeceqide miyxyd
zeevn lkn xdfidl ± dyrne xeaic daygna zeevne

:dyrÎzeevn lk miiwle dyrzÎ`l'd z`xizlrete drityn

,dyrzÎ`l lkn xnyii icediy'd zad`ezlrete drityn
) ytpd ly inipt ybx jezn dyrÎzevn lk miiwiyw"k zxrd

`"hily x"enc`:oldl xaqend itk ,(c"tx lirlck :äàøiä©¦§¨
,"òøî øeñ"ì ãBñéå LøL ¯xeq`y dn zeyrl `ly - Ÿ¤¦§¥¨

zeyrl3,Y äáäàäå§¨©£¨
,ceqie yxey `id
íei÷å ,"áBè äNòå"ì§©£¥§¦
äNò úBöî ìk̈¦§£¥

,ïðaøãe àúéøBàc- §©§¨§©¨¨
dxezd ony zeevn

,opaxcny zeevneBîk§
.ïîB÷îa øàaúiL± ¤¦§¨¥¦§¨

xtq ly oey`xd wlga
oia laewnd itk ."`ipz"d
`xaq dzid ,miciqg
df wlgy ,owfd epax lv`
("`ipz"d xtqn ipyd)
,oey`xd wlgd didi
miwxtd dylye miyinge
eidi ,oey`xd wlgd ly
`edyk ,okl .ipyd wlgd

lgl o`k qgiiznenk" oeyla ynzyn `ed ,oey`xd w
"x`aziy.oldlCepçä úåöîe),ohwd z` jpgl ±íb àéä ¦§©©¦¦©

:(âîù ïîéñ 'íéiç çøà'a áeúkL Bîk ,äNò-úåöîa ïk¥§¦§©£¥§¤¨§Ÿ©©¦¦¨
`l` dyrzÎ`l zeevna wx `l ohwd z` jpgl yiy oeeik -
lkl ceqide yxeyd `id 'd zad`y xg`ne ,dyr zeevna mb

) dyrÎzeevn`"hily x"enc` w"k zxrddad`y f"r sqep" :
zpiga zniiwy xnel yi ("zeihxt r"n od ± d`xi oke ± dnvr

Îzeevnl ceqie yxey zynynd dad`dcvn miniiwny dyr
dad`d zbixcnl dnec dpi` ef dad` ,xnelk .jepig
mc`d iciÎlr zeyrpd dyrdÎzeevnl ceqie yxey zynynd
oeikn ,`l` .zeevna aiiegne lecb ezeida ,zeicinz ly avna
miniiwny dyrdÎzeevn meiwl yxey zynyn ef dad`y
± jepig ly beqa ef dad` mb zllkp ,cala jepig xeza oze`
xaqei oldl .cinzl dz` x`yidl xyt`y ,daivi dad` `l
xrpl jepg" xnel mi`zn dilr mby ,ef dad`l jepigd ote`
xeqi `l "oiwfi ik" mby dlrn o`k zniiw ,oky ,"ekxc it lr

.dpnnáéúk äáäàa ,äpäå,aezk ±:á÷ò úLøt óBña §¦¥¨©£¨§¦§¨¨©¥¤
."'Bâå 'ä úà äáäàì ,dúNòì íëúà äeöî éëðà øLà"£¤¨Ÿ¦§©¤¤§¤©£Ÿ¨§©£¨¤§

éøöåéà ,ïéáäì CiL Cì Cäáäà éab "äiNò" ïBL`idy ± §¨¦§¨¦¥©¨§£¦¨©¥©£¨
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éðù ÷ìç íéøîà éèå÷éìéòéáø íåé

ïè÷ êåðéç íùá àø÷ðä

ò"ð ïåéìò éùåã÷ íéøôåñ éôîå íéøôñ éôî è÷åìî
òîù úàéø÷ ìù äðåùàø äùøô ìò ãñåéî:

êåðç

àì ïé÷æé éë íâ åëøã éô ìò øòðì
åëøã éô ìò áéúëãî äðä äðîî øåñé
åúéîàì úîàä êøã äðéàù òîùî
ïé÷æé éë íâù àúåéìòî éàî ë"àå
úòãåî äðä êà .äðîî øåñé àì
äéúåãåñéå 'ä úãåáò éùøù éë úàæ

ãåñéå ùøù äàøéä åîéçøå åìéçã ïä
íåé÷å áåè äùòåì äáäàäå òøî øåñì
'áúéù åîë ïðáøãå 'úééøåàã ò"î ìë
ë"â àéä êåðéçä úåöîå) ïîå÷îá
:(â"îù ïîéñ ç"àá ù"îë ò"îá
øùà á÷ò ô"ñá áéúë äáäàá äðäå
äáäàì äúåùòì íëúà äåöî éëðà
êééù êéà ïéáäì êéøöå 'åâå 'ä úà
êà áìáù äáäà éáâ äééùò ïåùì
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ו.1. כב, ˘ËÈÏ"‡2.משלי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰:יל"ה הל' "ב' ונמשכים.˘¯˘: נמצאים שממנו –„ÂÒÈ המצוה מעשה בשעת שגם –
אמיתי]". קיום נמשכות... [ובפ"ד: עי"ז ˘ËÈÏ"‡3.מתקיים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.באהבה כדלקמן מל"ת" "כל כאן הוסיף שלא  "וצ"ע :

תיבה נשמטה ואולי בפ"ד. מ"ע‡Á˙וכדלעיל 'כל לקמן דאורייתא'".ÏÓÂ"˙וצ"ל
(*‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ מקומות מראי ע"ז. מפאריטש מר"ה הערות תשי"ד) (קה"ת, ח"א הרמון פלח שבסו"ס להוסיף "כדאי :

(לחנוכה)". להצ"צ באוה"ת נמצאו –



oeiqסח 'c iyiy mei Ð xrpl jepg Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ybx?álaL.dyrn ly xac lr mi`zn "diyr" oeyld ± ¤©¥
`idy dad` iabl diyr oeyla ynzydl mi`zn ,`eti` ,cvik
dze` biyn mc`y dad` dpyiy ,xaqei oldl ± ?alay ybx
dad` mixxernd mipipra ezewnrzd iciÎlr ,zeppeazd iciÎlr

ynzydl mi`zn okl .ef
dad` iablefly oeyla

gztle xevil ± diyr
df xac .ef dad` ekeza
oeicd ixg` oldl xaqei
xzei dpeilrd dbixcna
`l diably ,dad` ly
oeyla ynzydl mi`zn
ef oi`y iptn ,diyr
zlrtpe zxvepd dad`
wx `ed :mc`d iciÎlr
ef dad`y dpkd dyer

.elv` zelbzdl lkezCà©
éðL Léc ,àeä ïéðòä̈¦§¨§¥§¥

ìà dòáèa Lôpä úBìk àéä ,úçàä .'ä úáäà éðéî¦¥©£©¨©©¦§©¤¤§¦§¨¤
,dàøBa."ytpd zelk" ly efk dad` dpyi ytpd raha - §¨

wlg `id ,"ynn lrnn dwl` wlg" `id ziwl`d ytpd ixdy
oeilk ly efk dad` ,rahd cvn ,da yi okl ± "seq oi`"d mvrn
jxev oi` ef dad`y oaen ixd .`edÎjexa "seqÎoi`"l ,dzenvrl
raha z`vnp `idy oeeik ± dze` xevil zleki oi` s`e ± xevil
,ziwl`d ytpd ly ef dad` zelbl yi j` ;ziwl`d ytpd
cvik .el` ytpd zelkae dad`a yibxi inybd xyad al mby

?dlbzn ok` `idøîçä ìò úéìëOä Lôð øabúz øLàk± ©£¤¦§©¥¤¤©¦§¦©©Ÿ¤
,sebd ly,äézçz eäòéðëúå eäìétLúå`haznd xac - §©§¦¥§©§¦¥©§¤¨

z` jkfle zindad ytpd z` owzl ± ziwl`d ytpd zceara
ipipr oian lkydy iciÎlr :zilkyd ytpd iciÎlr sebd
md zewl`a ezbyde ziwl`d ytpd ly lkyd ,oky .zewl`
eli`e ,sebd lr ritydl xy`n xzei dlrpe mnexn avna
`ed xy`k ,mc`d ly irahd lkyd `idy zilkyd ytpd
,sebd xneg lr rityne sebl aexw xak df ixd ,zewl` oian
."xnegd lr dxevd zxabd" ly ote`a ytpd l` eripkdl

- sebd xneg zrpkde zltyd zxvei zilkyd ytpdykeéæà£©
èäìúúå áäìúz,ytpd ±,äéìàî äìBòä úáäìLa`l - ¦§©¥§¦§©¥§©§¤¤¨¨¥¥¤¨

zadly `l` ,zeppeazd iciÎlr zxvepd dad` ly zadly
,ef dad` zniiw ytpa ,oky ;dnvr ytpa zgwlznd dad` ly
dzexyt`a did `le sebd xneg dilr dqik dligzay `l`

,dlbzn `id dzre ± zelbzdl,dNBò 'äa çîNúå ìâúå§¨¥§¦§©©¨
'ä ìò âpòúúå,d"awa ±.àìôð âeðòzxg` beqn dceara ± §¦§©¥©©£¦§¨

,ef dceare dad`a eli`e ,dceard lr xkyk beprzd ynyn
.zinvr dcearae dad`a `ed beprzdäáäà úìòîì íéëBfäå§©¦§©£©©£¨

,íé÷écö íéàø÷pä íä ¯ Bæ äaømiwicv ly dad`d ote` - ©¨¥©¦§¨¦©¦¦
,dgnye beprza `ed:áéúëãkaezky enk -4:eçîN" §¦§¦¦§

"'äa íé÷écödad` `ed miwicva dceard ote` ,xnelk ± ©¦¦©

cvny dad` idef ,lirl xen`ky zexnl .beprze dgnya
ixd ,jk m`e ,l`xyin cg` lka z`vnpd ziwl`d ytpd
± efk dad`l ribdl icedi lka zleki zeidl dkixv dzid
jk myl ik ,jkl ribdl leki cg` lk `ly ,oldl cin xaqen
dax dcear zyxcp
ick ,c`n dlecb dceare
`ly xnegd z` jkfl
zhilw zlekil rixti

efk dad`ìk àì ,Cà .©Ÿ¨
,äæì äëBæ íãàribdl - ¨¨¤¨¤

`ed f`y ,ef dad`l
,wicv zbixcnaäæì ék¦¨¤

éøöC,yxcp jk myl ± ¨¦
øîçä Cekæ,sebd ly ± ¦©Ÿ¤

íâå ,ãàî ãàîa± ¦§Ÿ§Ÿ§©
cenil ,jk myl miyxcp
íéáBè íéNòîe äøBz¨©£¦¦

,äaøäickúBkæì ©§¥¦§
çeø úâøãnî äìòîlL äðBéìò äîLðìdkef dfÎiciÎlry ± ¦§¨¨¤§¨¤§©§¨¦©§¥©©

,"ytp" :zebxcd yly oia dpeilrd `idy "dnyp" zbxcl mc`d
zecna `id dceard "gex"d zbixcn cvn ,oky ,"dnyp" ,"gex"

,alay,Lôðåzlawa `ed zeevnd meiw ote` "ytp"d cvn - ¨¤¤
ly `id dceard dzpigany ,dnyp ly dbixcn ef `l` ± ler
lr ritynd ± "mpiaz icy znype" :aezkd oeylk ± lky

.ekkfle eripkdl xnegdøòL 'äîëç úéLàø'a áúkL Bîk§¤¨©§¥¦¨§¨©©
.äáäàä± `wec dnyp ly dbixcna dxeyw efk dad`y ± ¨©£¨

mc`dy xnel mi`zn `l ef dad` lry ,oaen miptÎlkÎlr
;dze` xevil ezexyt`a oi` ,oky ± ekeza dze` xviie lrti

z` jkfle xiykdl wx leki `edenvrytpdny dad`dy jk ,
.jkl ribdl cg` lk zlekia oi` oke ,ekeza dlbzz,úéðMäå§©¥¦

dad` ly dipyd dpigad -ìëeé íãà ìkL äáäà àéä¦©£¨¤¨¨¨©
,äéìà òébäì- ,ef dad` zbixcnl ribdl leki mc` lk - §©¦©¥¤¨

- ?cvikàaìc à÷îòa áèéä ïðBaúiLk,ald wnera ± §¤¦§¥¥¥§¨§¨§¦¨
,ala d`a `idy ote`a `id zeppeazddyíéøøBònä íéøáca©§¨¦©§§¦

.ìàøNé ìk áìa 'äì äáäàä úàmixxernd mipipr mpyi ± ¤¨©£¨©§¥¨¦§¨¥
opeazi `ed xy`ke ± icedi ala d"awdl (dipyd) dad`d z`

- dl` mipipra,ììk Cøc ïä,illk ote`a opeazn `edyk mb- ¥¤¤§¨
àeä ék,d"awd ±,Lnî eðéiç-`"hily x"enc` w"k zxrd: ¦©¥©¨

,"c"nt lirl x`eank"åéiçå BLôð úà áäBà íãàä øLàëå§©£¤¨¨¨¥¤©§§©¨
àeä 'ä ék Baì ìà íéNéå ïðBaúé øLàk ,'ä úà áäàé ïk ¯¥Ÿ©¤©£¤¦§¥§¨¦¤¦¦

,Lnî åéiçå úézîàä BLôðytpd `ed d"awd ixdy - ©§¨£¦¦§©¨©¨
okl ± miizin`d eiig `ed d"awd `linne ,eytp ly zeigde
mc`d zad`k ,d"awdl dad` ea xxerz dfa zewnrzdd

,eiigle eytplEúéeà éLôð" :÷eñt ìò øäfa áeúkL Bîk§¤¨©Ÿ©©¨©§¦¦¦¦
."'Bâåiptn ,"iytp" :d"awd lr dpeekd "iytp"y ,yxtn xdfd ± §

ade` ip` ,"jizie`" okl ,iige iytp `ed ,mler ly epeaix ,dz`y
jl de`zne jze`5.,èøt Cøc ïäåihxt ote`a opeaziyk mbe - §¥¤¤§¨
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éèå÷éìéðù ÷ìçíéøîà
'ä úáäà éðéî éðù ùéã àåä ïéðòä
ìà äòáèá ùôðä úåìë àéä úçàä
úéìëùä ùôð øáâúú øùàë äàøåá
äéúçú åäòéðëúå åäìéôùúå øîåçä ìò
äìåòä úáäìùá èäìúúå áäìúú éæà
äùåò 'äá çîùúå ìâúå äéìàî
íéëåæäå àìôð âåðòú 'ä ìò âðòúúå
íéàø÷ðä íä åæ äáø äáäà úìòîì
'äá íé÷éãö åçîù áéúëãë íé÷éãö
äæì éë äæì äëåæ íãà ìë àì êà
íâå ãàî ãàîá øîåçä êåëéæ êéøö
úåëæì äáøä íéáåè íéùòîå äøåú

çåø úâøãîî äìòîìù äðåéìò äîùðì
.äáäàä øòù ç"øá ù"îë ùôðå
ìëåé íãà ìëù äáäà àéä úéðùäå
à÷îåòá áèéä ïðåáúéùë äéìà òéâäì
äáäàä úà íéøøåòîä íéøáãá àáìã
ììë êøã ïä .ìàøùé ìë áìá 'äì
íãàä øùàëå ùîî åðééç àåä éë
úà áäàé ïë .åééçå åùôð úà áäåà
éë åáì ìà íéùéå ïðåáúé øùàë 'ä
ùîî åééçå úéúéîàä åùôð àåä 'ä
.'åâå êéúéåà éùôð ô"ò øäæá ù"îë
ìéëùéå ïéáéùëù èøô êøã ïäå
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יב.4. צז, ˘ËÈÏ"‡5.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ דבקות חילוקי (כ"כ) בזה שייך ואין חיים. ואהבת חיים – כללי ענין הוא "שכ"ז :
וכו'". ופרטים

oeiq 'd ycew zay mei Ð xrpl jepg Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  ה' קודש שבת יום
,er 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...åæ äáäà ïéðò äðäå,er 'nr cr.äîå÷îá 'úéù

± "e"nt lirl x`eank" ±`"hily x"enc` w"k zxrd,ïéáiLkL¤§¤¨¦
àeä-Ceøa-LBãwä íéëìnä éëìî Cìî ìL Búlãâa ìékNéå§©§¦¦§ª¨¤¤¤©§¥©§¨¦©¨¨

úéèøt Cøc`ed d"awdy ,zewl`d zelcb ihxta ,oebk ± ¤¤§¨¦
± "iaiyg `lk dinw `leke ,oinlr lk aaeqe oinlr lk `lnn"

ihxta opeaziyk ixd
,zelcbdìëeé øLàk©£¤©

äîe BìëNa úàN§¥§¦§©
.BìëOî äìòîlM± ¤§©§¨¦¦§

elky gekay mipipr
zrici"a mze` oiai ,oiadl
mipipre ± "aeigd
oiai ,ezpadn dlrnly
,"dlilyd zrici"a mze`
xacd z` oian `ed oi`y

.miniieqn mixcbe mipiprn llyen xacdy itk wx `l` ,envr
zegtd lkl mze` oiai ,ezpadn dlrnly zewl`d ipipr ,xnelk
dcn mb xak yi jka ± dfe df byene oiprn zllyen zewl` ji`

;zewl`a drici ly zniieqnCk-øçàåihxta opeaziy ixg` ± §©©¨
,'d zelcb,eðéìà äàìôðå äìBãbä 'ä úáäàa ïðBaúéipa - ¦§¥§©£©©§¨§¦§¨¨¥¥

:mipipr ihxt dnkl d`iady dad` ,l`xyiãøéì,zcxl ± ¥¥
,"õøàä úåøò" íéøöîì,d"awd lekiak "cxi" my -àéöBäì §¦§©¦¤§©¨¨¤§¦

àðîçø "àøçà-àøèñ"ä àeäL ,"ìæøaä øek"î eðéúBîLð¦§¥¦©©§¤¤©¦§¨¨¢¨©£¨¨

,ïìvì-mzeida olvilÎ`pngx mirewy l`xyi ipa eid da - ¦§¨
,myn ep`ived jxazi `ede ± mixvnaeð÷áãìe åéìà eðáø÷ì§¨§¥¥¨§¨§¥

,ãçà BîLe àeäå ,Lnî BîLaenya miweac epzeid iciÎlre - ¦§©¨§§¤¨
.jxazi ea epwaczd,eðéäc:xnelk -úéìëzî eðîîBøL §©§¤§¨¦©§¦

äàîhäå úeìôMä©¦§§©ª§¨
,äMãwä úéìëúì§©§¦©§ª¨
dì ïéàL Cøaúé Búlãâe§ª¨¦§¨¥¤¥¨

úéìëúå õ÷6,ixg`e - ¥§©§¦
zelcb z` hxetna oiaiy
wnrziy ixg`le ,d"awd
dlecbd d"awd zad`a

- l`xyi ipalíénk" éæà£©©©¦
Y "íéðt ìà íéðtäixd ©¨¦¤¨¦

,ald ,"mc`l mc`d al"
;eil` zlefdn zxfeg dad` zxxern ,ezlefl mc` ygy dad`d

pipra mb jk,l`xyi ipal d"awd d`xne d`xdy dad`d ,ep
y ,"miptl miptd mink" rityzìk áìa äáäàä øøBòúz¦§¥¨©£¨§¥¨

,àaìc à÷îòa äæ ïéðòa ïðBaúîe ìékNî,ald wnera - ©§¦¦§¥§¦§¨¤§¨§¨§¦¨
Bîk ,Lôðå áìa Ba ä÷áãìe ,äfò äáäà 'ä úà áäàì¤¡Ÿ¤©£¨©¨§¨§¨§¥¨¤¤§

.úeëéøàa dîB÷îa øàaúiL¤¦§¨¥¦§¨©£¦
`ede ,"miptd mink" zpigaay dad`d zece` xaecny okid ±

.h"n cr e"n miwxta "`ipz"d xtq ly oey`xd wlga

Y Bæ äáäà ïéðò ,äpäå,zeppeazdn d`ad dad`däöø §¦¥¦§©©£¨¨¨
òhì íBìMä-åéìò eðaø äLî,zrhl ±,ìàøNé ìk áìa Ÿ¤©¥¨¨©¨¦©§¥¨¦§¨¥

äLøôa7éäìà 'äì ïä" :÷eñta ,"'Bâå ìàøNé äzòå" :E §¨¨¨§©¨¦§¨¥§©¨¥©¡Ÿ¤
,'Bâå íéîMämiweqtae ;'d zelcb zece` xaecn df weqta - ©¨©¦§

mi`aen eixg` mi`ad
lr mi`xnd mipipr
ly dlecbd ezad`

:l`xyi ipal d"awd÷ø©
éúBáàa,'Bâå ÷Lç E ©£¤¨©§

íéòáLa ,'Bâå ízìîe©§¤§§¦§¦
,'Bâå Lôðjizea` ecxi - ¤¤§

'd jny dzre dnixvn
minyd iakekk jiwl`

:ly oiprd z` ,oldl xne` weqtdy itk ,yxecd xac ,aexl
"'Bâå záäàå8..'d zad`l ribdl ±åéøác íiñ ïëìådyxta ± §¨©§¨§§¨¥¦¥§¨¨

,ef"dúNòì íëúà äeöî éëðà øLà" :Bæ äáäà ìò9,- ©©£¨£¤¨Ÿ¦§©¤¤§¤©£Ÿ¨
ybx `idy ± dad` lr xnel mi`zn cvik ,oaen `l dxe`kly
d`ad dad` lr xaecny iptn ,`l` ± ?diyr oeyl ± alay

`zn dilr ,zeppeazdn,meyn ,"dzeyrl" oeyld miàéäL¤¦
úòcäå äðéaä éãé-ìò ,ála äéeNò äáäàdpadd ± ©£¨£¨©¥©§¥©¦¨§©©©

,dwnrde.äáäàä úà íéøøBònä íéøáãadxe`kl ,mxa ± ¦§¨¦©§§¦¤¨©£¨
,zeppeazd iciÎlr ef dad` xxerl yiy oeeikn :le`yl xyt`
zexedl weqtd lr did
mikixvy dligza
owfd epax xirn ?opeazdl

:ok`y ,cinäeö äæ ìòå§©¤¦¨
älçz øákdyxta ± §¨§¦¨

z`ixw" ly dpey`x
"rnyíéøácä eéäå" :§¨©§¨¦

Eeöî éëðà øLà älàä̈¥¤£¤¨Ÿ¦§©§
"Eááì ìò íBiä10éãk , ©©§¨¤§¥

àúéàãk ,'ä úà äáäàì àáz äæ-éãé-ìòL`aeny itk ± ¤©§¥¤¨Ÿ§©£¨¤¦§¦¨
äæ ÷eñt ìò éøôqa11úéðMä Bæ äáäà ìò ,äpäå .d`ad ± ©¦§¥©¨¤§¦¥©©£¨©¥¦

,zeppeazdniLì C,éeeöå äåöî ïBLxy`" weqtd oeylk - ©¨§¦§¨§¦
`l ,dxe`kl ,ixdy ."dad`l dzeyrl mkz` devn ikp`
dad`y oeeik ,ieeiv ly oeyla ef dad` iabl ynzydl mi`zn
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éèå÷éìéðù ÷ìçíéøîà
ìåãâáúéèøô êøã ä"á÷ä ä"îî ìù åú

äìòîìù äîå åìëùá úàù ìëåé øùàë
'ä úáäàá ïðåáúé ë"çàå åìëùî
íéøöîì ãøéì åðéìà äàìôðå äìåãâä
øåëî åðéúåîùð àéöåäì õøàä úåøò
åéìà åðáø÷ì ì"ø à"ñä àåäù ìæøáä
ãçà åîùå àåäå ùîî åîùá åð÷áãìå

ééäãúåìôùä úéìëúî åðîîåøù åð

åúìåãâå äùåã÷ä úéìëúì äàîåèäå
íéîë éæà úéìëúå õ÷ äì ïéàù 'úé
áìá äáäàä øøåòúú íéðô ìà íéðôä
à÷îåòá äæ ïéðòá ïðåáúîå ìéëùî ìë
äæò äáäà 'ä úà áåäàì àáìã
øàáúéù åîë ùôðå áìá åá ä÷áãìå

.úåëéøàá äîå÷îá

éèå÷éìéðù ÷ìçíéøîà
äáäà ïéðò äðäå
ìàøùé ìë áìá òèéì ä"òøî äöø åæ
ïä ÷åñôá 'åâå ìàøùé äúòå äùøôá
êéúåáàá ÷ø 'åâå íéîùä êéäìà 'äì
ùôð íéòáùá 'åâå íúìîå 'åâå ÷ùç
ìò åéøáã íééñ ïëìå .'åâå úáäàå 'åâå
íëúà äåöî éëðà øùà åæ äáäà
áìá äéåùò äáäà àéäù äúåùòì

íéøøåòîä íéøáãá úòãäå äðéáä é"ò
åéäå äìçú øáë äåö æ"òå äáäàä úà
íåéä êåöî éëðà øùà äìàä íéøáãä
äáäàì àáú æ"éòù éãë êááì ìò
.äæ ô"ò éøôñá àúéàãë 'ä úà
ïåùì êééù úéðùä åæ äáäà ìò äðäå
åúòãå åáì íåùì åðééäã éååöå äåöî
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.6‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."פמ"ו עיין – האהבה יותר תגדל וכו' הערך ריחוק יותר בפרטיות שידע "וככל יד 7.: – יב י, עקב
כד. – טז – טו א.8.– יא, כב.9.שם ו.10.יא, ו, ˘ËÈÏ"‡11.ואתחנן ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰הספרי דברי מובנים "עפ"ז :ÌÈÓÂ˙Ò‰

בכל ה"א את ואהבת שם) (ומובא מש"נ על בזה מוסיף מה – לבבך כו' ת"ל כו' יודע איני וק"ל".Í··Ïשם:



סט oeiq 'c iyiy mei Ð xrpl jepg Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ybx?álaL.dyrn ly xac lr mi`zn "diyr" oeyld ± ¤©¥
`idy dad` iabl diyr oeyla ynzydl mi`zn ,`eti` ,cvik
dze` biyn mc`y dad` dpyiy ,xaqei oldl ± ?alay ybx
dad` mixxernd mipipra ezewnrzd iciÎlr ,zeppeazd iciÎlr

ynzydl mi`zn okl .ef
dad` iablefly oeyla

gztle xevil ± diyr
df xac .ef dad` ekeza
oeicd ixg` oldl xaqei
xzei dpeilrd dbixcna
`l diably ,dad` ly
oeyla ynzydl mi`zn
ef oi`y iptn ,diyr
zlrtpe zxvepd dad`
wx `ed :mc`d iciÎlr
ef dad`y dpkd dyer

.elv` zelbzdl lkezCà©
éðL Léc ,àeä ïéðòä̈¦§¨§¥§¥

ìà dòáèa Lôpä úBìk àéä ,úçàä .'ä úáäà éðéî¦¥©£©¨©©¦§©¤¤§¦§¨¤
,dàøBa."ytpd zelk" ly efk dad` dpyi ytpd raha - §¨

wlg `id ,"ynn lrnn dwl` wlg" `id ziwl`d ytpd ixdy
oeilk ly efk dad` ,rahd cvn ,da yi okl ± "seq oi`"d mvrn
jxev oi` ef dad`y oaen ixd .`edÎjexa "seqÎoi`"l ,dzenvrl
raha z`vnp `idy oeeik ± dze` xevil zleki oi` s`e ± xevil
,ziwl`d ytpd ly ef dad` zelbl yi j` ;ziwl`d ytpd
cvik .el` ytpd zelkae dad`a yibxi inybd xyad al mby

?dlbzn ok` `idøîçä ìò úéìëOä Lôð øabúz øLàk± ©£¤¦§©¥¤¤©¦§¦©©Ÿ¤
,sebd ly,äézçz eäòéðëúå eäìétLúå`haznd xac - §©§¦¥§©§¦¥©§¤¨

z` jkfle zindad ytpd z` owzl ± ziwl`d ytpd zceara
ipipr oian lkydy iciÎlr :zilkyd ytpd iciÎlr sebd
md zewl`a ezbyde ziwl`d ytpd ly lkyd ,oky .zewl`
eli`e ,sebd lr ritydl xy`n xzei dlrpe mnexn avna
`ed xy`k ,mc`d ly irahd lkyd `idy zilkyd ytpd
,sebd xneg lr rityne sebl aexw xak df ixd ,zewl` oian
."xnegd lr dxevd zxabd" ly ote`a ytpd l` eripkdl

- sebd xneg zrpkde zltyd zxvei zilkyd ytpdykeéæà£©
èäìúúå áäìúz,ytpd ±,äéìàî äìBòä úáäìLa`l - ¦§©¥§¦§©¥§©§¤¤¨¨¥¥¤¨

zadly `l` ,zeppeazd iciÎlr zxvepd dad` ly zadly
,ef dad` zniiw ytpa ,oky ;dnvr ytpa zgwlznd dad` ly
dzexyt`a did `le sebd xneg dilr dqik dligzay `l`

,dlbzn `id dzre ± zelbzdl,dNBò 'äa çîNúå ìâúå§¨¥§¦§©©¨
'ä ìò âpòúúå,d"awa ±.àìôð âeðòzxg` beqn dceara ± §¦§©¥©©£¦§¨

,ef dceare dad`a eli`e ,dceard lr xkyk beprzd ynyn
.zinvr dcearae dad`a `ed beprzdäáäà úìòîì íéëBfäå§©¦§©£©©£¨

,íé÷écö íéàø÷pä íä ¯ Bæ äaømiwicv ly dad`d ote` - ©¨¥©¦§¨¦©¦¦
,dgnye beprza `ed:áéúëãkaezky enk -4:eçîN" §¦§¦¦§

"'äa íé÷écödad` `ed miwicva dceard ote` ,xnelk ± ©¦¦©

cvny dad` idef ,lirl xen`ky zexnl .beprze dgnya
ixd ,jk m`e ,l`xyin cg` lka z`vnpd ziwl`d ytpd
± efk dad`l ribdl icedi lka zleki zeidl dkixv dzid
jk myl ik ,jkl ribdl leki cg` lk `ly ,oldl cin xaqen
dax dcear zyxcp
ick ,c`n dlecb dceare
`ly xnegd z` jkfl
zhilw zlekil rixti

efk dad`ìk àì ,Cà .©Ÿ¨
,äæì äëBæ íãàribdl - ¨¨¤¨¤

`ed f`y ,ef dad`l
,wicv zbixcnaäæì ék¦¨¤

éøöC,yxcp jk myl ± ¨¦
øîçä Cekæ,sebd ly ± ¦©Ÿ¤

íâå ,ãàî ãàîa± ¦§Ÿ§Ÿ§©
cenil ,jk myl miyxcp
íéáBè íéNòîe äøBz¨©£¦¦

,äaøäickúBkæì ©§¥¦§
çeø úâøãnî äìòîlL äðBéìò äîLðìdkef dfÎiciÎlry ± ¦§¨¨¤§¨¤§©§¨¦©§¥©©

,"ytp" :zebxcd yly oia dpeilrd `idy "dnyp" zbxcl mc`d
zecna `id dceard "gex"d zbixcn cvn ,oky ,"dnyp" ,"gex"

,alay,Lôðåzlawa `ed zeevnd meiw ote` "ytp"d cvn - ¨¤¤
ly `id dceard dzpigany ,dnyp ly dbixcn ef `l` ± ler
lr ritynd ± "mpiaz icy znype" :aezkd oeylk ± lky

.ekkfle eripkdl xnegdøòL 'äîëç úéLàø'a áúkL Bîk§¤¨©§¥¦¨§¨©©
.äáäàä± `wec dnyp ly dbixcna dxeyw efk dad`y ± ¨©£¨

mc`dy xnel mi`zn `l ef dad` lry ,oaen miptÎlkÎlr
;dze` xevil ezexyt`a oi` ,oky ± ekeza dze` xviie lrti

z` jkfle xiykdl wx leki `edenvrytpdny dad`dy jk ,
.jkl ribdl cg` lk zlekia oi` oke ,ekeza dlbzz,úéðMäå§©¥¦

dad` ly dipyd dpigad -ìëeé íãà ìkL äáäà àéä¦©£¨¤¨¨¨©
,äéìà òébäì- ,ef dad` zbixcnl ribdl leki mc` lk - §©¦©¥¤¨

- ?cvikàaìc à÷îòa áèéä ïðBaúiLk,ald wnera ± §¤¦§¥¥¥§¨§¨§¦¨
,ala d`a `idy ote`a `id zeppeazddyíéøøBònä íéøáca©§¨¦©§§¦

.ìàøNé ìk áìa 'äì äáäàä úàmixxernd mipipr mpyi ± ¤¨©£¨©§¥¨¦§¨¥
opeazi `ed xy`ke ± icedi ala d"awdl (dipyd) dad`d z`

- dl` mipipra,ììk Cøc ïä,illk ote`a opeazn `edyk mb- ¥¤¤§¨
àeä ék,d"awd ±,Lnî eðéiç-`"hily x"enc` w"k zxrd: ¦©¥©¨

,"c"nt lirl x`eank"åéiçå BLôð úà áäBà íãàä øLàëå§©£¤¨¨¨¥¤©§§©¨
àeä 'ä ék Baì ìà íéNéå ïðBaúé øLàk ,'ä úà áäàé ïk ¯¥Ÿ©¤©£¤¦§¥§¨¦¤¦¦

,Lnî åéiçå úézîàä BLôðytpd `ed d"awd ixdy - ©§¨£¦¦§©¨©¨
okl ± miizin`d eiig `ed d"awd `linne ,eytp ly zeigde
mc`d zad`k ,d"awdl dad` ea xxerz dfa zewnrzdd

,eiigle eytplEúéeà éLôð" :÷eñt ìò øäfa áeúkL Bîk§¤¨©Ÿ©©¨©§¦¦¦¦
."'Bâåiptn ,"iytp" :d"awd lr dpeekd "iytp"y ,yxtn xdfd ± §

ade` ip` ,"jizie`" okl ,iige iytp `ed ,mler ly epeaix ,dz`y
jl de`zne jze`5.,èøt Cøc ïäåihxt ote`a opeaziyk mbe - §¥¤¤§¨
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éèå÷éìéðù ÷ìçíéøîà
'ä úáäà éðéî éðù ùéã àåä ïéðòä
ìà äòáèá ùôðä úåìë àéä úçàä
úéìëùä ùôð øáâúú øùàë äàøåá
äéúçú åäòéðëúå åäìéôùúå øîåçä ìò
äìåòä úáäìùá èäìúúå áäìúú éæà
äùåò 'äá çîùúå ìâúå äéìàî
íéëåæäå àìôð âåðòú 'ä ìò âðòúúå
íéàø÷ðä íä åæ äáø äáäà úìòîì
'äá íé÷éãö åçîù áéúëãë íé÷éãö
äæì éë äæì äëåæ íãà ìë àì êà
íâå ãàî ãàîá øîåçä êåëéæ êéøö
úåëæì äáøä íéáåè íéùòîå äøåú

çåø úâøãîî äìòîìù äðåéìò äîùðì
.äáäàä øòù ç"øá ù"îë ùôðå
ìëåé íãà ìëù äáäà àéä úéðùäå
à÷îåòá áèéä ïðåáúéùë äéìà òéâäì
äáäàä úà íéøøåòîä íéøáãá àáìã
ììë êøã ïä .ìàøùé ìë áìá 'äì
íãàä øùàëå ùîî åðééç àåä éë
úà áäàé ïë .åééçå åùôð úà áäåà
éë åáì ìà íéùéå ïðåáúé øùàë 'ä
ùîî åééçå úéúéîàä åùôð àåä 'ä
.'åâå êéúéåà éùôð ô"ò øäæá ù"îë
ìéëùéå ïéáéùëù èøô êøã ïäå
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יב.4. צז, ˘ËÈÏ"‡5.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ דבקות חילוקי (כ"כ) בזה שייך ואין חיים. ואהבת חיים – כללי ענין הוא "שכ"ז :
וכו'". ופרטים

oeiq 'd ycew zay mei Ð xrpl jepg Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  ה' קודש שבת יום
,er 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...åæ äáäà ïéðò äðäå,er 'nr cr.äîå÷îá 'úéù

± "e"nt lirl x`eank" ±`"hily x"enc` w"k zxrd,ïéáiLkL¤§¤¨¦
àeä-Ceøa-LBãwä íéëìnä éëìî Cìî ìL Búlãâa ìékNéå§©§¦¦§ª¨¤¤¤©§¥©§¨¦©¨¨

úéèøt Cøc`ed d"awdy ,zewl`d zelcb ihxta ,oebk ± ¤¤§¨¦
± "iaiyg `lk dinw `leke ,oinlr lk aaeqe oinlr lk `lnn"

ihxta opeaziyk ixd
,zelcbdìëeé øLàk©£¤©

äîe BìëNa úàN§¥§¦§©
.BìëOî äìòîlM± ¤§©§¨¦¦§

elky gekay mipipr
zrici"a mze` oiai ,oiadl
mipipre ± "aeigd
oiai ,ezpadn dlrnly
,"dlilyd zrici"a mze`
xacd z` oian `ed oi`y

.miniieqn mixcbe mipiprn llyen xacdy itk wx `l` ,envr
zegtd lkl mze` oiai ,ezpadn dlrnly zewl`d ipipr ,xnelk
dcn mb xak yi jka ± dfe df byene oiprn zllyen zewl` ji`

;zewl`a drici ly zniieqnCk-øçàåihxta opeaziy ixg` ± §©©¨
,'d zelcb,eðéìà äàìôðå äìBãbä 'ä úáäàa ïðBaúéipa - ¦§¥§©£©©§¨§¦§¨¨¥¥

:mipipr ihxt dnkl d`iady dad` ,l`xyiãøéì,zcxl ± ¥¥
,"õøàä úåøò" íéøöîì,d"awd lekiak "cxi" my -àéöBäì §¦§©¦¤§©¨¨¤§¦

àðîçø "àøçà-àøèñ"ä àeäL ,"ìæøaä øek"î eðéúBîLð¦§¥¦©©§¤¤©¦§¨¨¢¨©£¨¨

,ïìvì-mzeida olvilÎ`pngx mirewy l`xyi ipa eid da - ¦§¨
,myn ep`ived jxazi `ede ± mixvnaeð÷áãìe åéìà eðáø÷ì§¨§¥¥¨§¨§¥

,ãçà BîLe àeäå ,Lnî BîLaenya miweac epzeid iciÎlre - ¦§©¨§§¤¨
.jxazi ea epwaczd,eðéäc:xnelk -úéìëzî eðîîBøL §©§¤§¨¦©§¦

äàîhäå úeìôMä©¦§§©ª§¨
,äMãwä úéìëúì§©§¦©§ª¨
dì ïéàL Cøaúé Búlãâe§ª¨¦§¨¥¤¥¨

úéìëúå õ÷6,ixg`e - ¥§©§¦
zelcb z` hxetna oiaiy
wnrziy ixg`le ,d"awd
dlecbd d"awd zad`a

- l`xyi ipalíénk" éæà£©©©¦
Y "íéðt ìà íéðtäixd ©¨¦¤¨¦

,ald ,"mc`l mc`d al"
;eil` zlefdn zxfeg dad` zxxern ,ezlefl mc` ygy dad`d

pipra mb jk,l`xyi ipal d"awd d`xne d`xdy dad`d ,ep
y ,"miptl miptd mink" rityzìk áìa äáäàä øøBòúz¦§¥¨©£¨§¥¨

,àaìc à÷îòa äæ ïéðòa ïðBaúîe ìékNî,ald wnera - ©§¦¦§¥§¦§¨¤§¨§¨§¦¨
Bîk ,Lôðå áìa Ba ä÷áãìe ,äfò äáäà 'ä úà áäàì¤¡Ÿ¤©£¨©¨§¨§¨§¥¨¤¤§

.úeëéøàa dîB÷îa øàaúiL¤¦§¨¥¦§¨©£¦
`ede ,"miptd mink" zpigaay dad`d zece` xaecny okid ±

.h"n cr e"n miwxta "`ipz"d xtq ly oey`xd wlga

Y Bæ äáäà ïéðò ,äpäå,zeppeazdn d`ad dad`däöø §¦¥¦§©©£¨¨¨
òhì íBìMä-åéìò eðaø äLî,zrhl ±,ìàøNé ìk áìa Ÿ¤©¥¨¨©¨¦©§¥¨¦§¨¥

äLøôa7éäìà 'äì ïä" :÷eñta ,"'Bâå ìàøNé äzòå" :E §¨¨¨§©¨¦§¨¥§©¨¥©¡Ÿ¤
,'Bâå íéîMämiweqtae ;'d zelcb zece` xaecn df weqta - ©¨©¦§

mi`aen eixg` mi`ad
lr mi`xnd mipipr
ly dlecbd ezad`

:l`xyi ipal d"awd÷ø©
éúBáàa,'Bâå ÷Lç E ©£¤¨©§

íéòáLa ,'Bâå ízìîe©§¤§§¦§¦
,'Bâå Lôðjizea` ecxi - ¤¤§

'd jny dzre dnixvn
minyd iakekk jiwl`

:ly oiprd z` ,oldl xne` weqtdy itk ,yxecd xac ,aexl
"'Bâå záäàå8..'d zad`l ribdl ±åéøác íiñ ïëìådyxta ± §¨©§¨§§¨¥¦¥§¨¨

,ef"dúNòì íëúà äeöî éëðà øLà" :Bæ äáäà ìò9,- ©©£¨£¤¨Ÿ¦§©¤¤§¤©£Ÿ¨
ybx `idy ± dad` lr xnel mi`zn cvik ,oaen `l dxe`kly
d`ad dad` lr xaecny iptn ,`l` ± ?diyr oeyl ± alay

`zn dilr ,zeppeazdn,meyn ,"dzeyrl" oeyld miàéäL¤¦
úòcäå äðéaä éãé-ìò ,ála äéeNò äáäàdpadd ± ©£¨£¨©¥©§¥©¦¨§©©©

,dwnrde.äáäàä úà íéøøBònä íéøáãadxe`kl ,mxa ± ¦§¨¦©§§¦¤¨©£¨
,zeppeazd iciÎlr ef dad` xxerl yiy oeeikn :le`yl xyt`
zexedl weqtd lr did
mikixvy dligza
owfd epax xirn ?opeazdl

:ok`y ,cinäeö äæ ìòå§©¤¦¨
älçz øákdyxta ± §¨§¦¨

z`ixw" ly dpey`x
"rnyíéøácä eéäå" :§¨©§¨¦

Eeöî éëðà øLà älàä̈¥¤£¤¨Ÿ¦§©§
"Eááì ìò íBiä10éãk , ©©§¨¤§¥

àúéàãk ,'ä úà äáäàì àáz äæ-éãé-ìòL`aeny itk ± ¤©§¥¤¨Ÿ§©£¨¤¦§¦¨
äæ ÷eñt ìò éøôqa11úéðMä Bæ äáäà ìò ,äpäå .d`ad ± ©¦§¥©¨¤§¦¥©©£¨©¥¦

,zeppeazdniLì C,éeeöå äåöî ïBLxy`" weqtd oeylk - ©¨§¦§¨§¦
`l ,dxe`kl ,ixdy ."dad`l dzeyrl mkz` devn ikp`
dad`y oeeik ,ieeiv ly oeyla ef dad` iabl ynzydl mi`zn
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éèå÷éìéðù ÷ìçíéøîà
ìåãâáúéèøô êøã ä"á÷ä ä"îî ìù åú

äìòîìù äîå åìëùá úàù ìëåé øùàë
'ä úáäàá ïðåáúé ë"çàå åìëùî
íéøöîì ãøéì åðéìà äàìôðå äìåãâä
øåëî åðéúåîùð àéöåäì õøàä úåøò
åéìà åðáø÷ì ì"ø à"ñä àåäù ìæøáä
ãçà åîùå àåäå ùîî åîùá åð÷áãìå

ééäãúåìôùä úéìëúî åðîîåøù åð

åúìåãâå äùåã÷ä úéìëúì äàîåèäå
íéîë éæà úéìëúå õ÷ äì ïéàù 'úé
áìá äáäàä øøåòúú íéðô ìà íéðôä
à÷îåòá äæ ïéðòá ïðåáúîå ìéëùî ìë
äæò äáäà 'ä úà áåäàì àáìã
øàáúéù åîë ùôðå áìá åá ä÷áãìå

.úåëéøàá äîå÷îá

éèå÷éìéðù ÷ìçíéøîà
äáäà ïéðò äðäå
ìàøùé ìë áìá òèéì ä"òøî äöø åæ
ïä ÷åñôá 'åâå ìàøùé äúòå äùøôá
êéúåáàá ÷ø 'åâå íéîùä êéäìà 'äì
ùôð íéòáùá 'åâå íúìîå 'åâå ÷ùç
ìò åéøáã íééñ ïëìå .'åâå úáäàå 'åâå
íëúà äåöî éëðà øùà åæ äáäà
áìá äéåùò äáäà àéäù äúåùòì

íéøøåòîä íéøáãá úòãäå äðéáä é"ò
åéäå äìçú øáë äåö æ"òå äáäàä úà
íåéä êåöî éëðà øùà äìàä íéøáãä
äáäàì àáú æ"éòù éãë êááì ìò
.äæ ô"ò éøôñá àúéàãë 'ä úà
ïåùì êééù úéðùä åæ äáäà ìò äðäå
åúòãå åáì íåùì åðééäã éååöå äåöî
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.6‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."פמ"ו עיין – האהבה יותר תגדל וכו' הערך ריחוק יותר בפרטיות שידע "וככל יד 7.: – יב י, עקב
כד. – טז – טו א.8.– יא, כב.9.שם ו.10.יא, ו, ˘ËÈÏ"‡11.ואתחנן ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰הספרי דברי מובנים "עפ"ז :ÌÈÓÂ˙Ò‰

בכל ה"א את ואהבת שם) (ומובא מש"נ על בזה מוסיף מה – לבבך כו' ת"ל כו' יודע איני וק"ל".Í··Ïשם:



oeiqע 'd ycew zay mei Ð xrpl jepg Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ixd xzein ,df ybx el yi m` :jytp dnne ,ald ybx ixd `id
iabl ,mxa ± ?ieeivd lirei dn ,df ybx el xqg m`e ;ieeivd

dad`efynzydl mi`zn ,zeppeazdn d`a `idy oeikn
.dad`d z` xxerie opeaziy ieeiv :ieeiv oeylaeðéäc,xnelk ± §©§

:`id ieeivd zpeekíeNì̈
íéøáãa Bzòãå Baì¦§©§¦§¨¦
.äáäàä úà íéøøBònä©§§¦¤¨©£¨
,äðBLàø äáäàa ìáà£¨§©£¨¦¨
dad`d zbixcn iabl -
xaec dzece` dpey`xd

,lirlúáäìL àéäL¤¦©§¤¤
,äéìàî äìBòä,dze` mixveiy dad` `id oi`e -iL àìC ¨¨¥¥¤¨Ÿ©¨

ì,ãBò àìå .ììk äåöîe éeeö ïBLzbixcny cala ef `l - §¦¦§¨§¨§Ÿ
iciÎlr xevil xyt` i` ef dpey`x dad``l okly ,zeppeazd

,ieeiv oeyl diabl mi`znàéäL àlà`id ef dad` ±ïzî ¤¨¤¦©©
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ז.12. יח, כתב13.קרח בתענוגים, אהבה מדריגת היא האדם בעבודת כהונה שבחינת הפירוש ˘ËÈÏ"‡על ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î אם "צע"ג :
רסי"ח". אגה"ק ויל"ע – הוא כן

ה'תש"גכח אייר, מג לעומריום רביעי

חומש: במדבר, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קלה־קלט.

תניא: פרק נב. וכמו . . . ־עג־ האור מהשמש.

קּותֹו, ָאַמר  ּלְ ים ְלִהְסּתַ לֹשִׁ תֹוְך ׁשְ ֵקן, ּבְ נּו ַהּזָ ַמח ֶצֶדק" ֶאת ַרּבֵ ָרָאה ַה"ּצֶ ַאַחד ַהֶחְזיֹונֹות ַלְיָלה ׁשֶ ּבְ
ה  ִחּלָ ּתְ ַמְזִריַע  "ִאיׁש  לֹו:  ָאַמר  ֲאָמר  ַהּמַ ַאֲחֵרי  עֹוֵמד".  ָהעֹוָלם  ָבִרים  ּדְ ה  לֹשָׁ ׁשְ "ַעל  ֲאָמר  ַהּמַ ְלָפָניו 

ה. ה יֹוֶלֶדת ָזָכר" – ֶזהּו ַאּתָ ִחּלָ ה ַמְזַרַעת ּתְ ָ ָך. "ִאּשׁ יֹוֶלֶדת ְנֵקָבה" – ֶזהּו ִאּמְ

ה'תש"גכט אייר, מד לעומריום חמישי

חומש: במדבר, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמ־קנ.

תניא: אבל השכינה . . . ־עג־ השמש בלבד.

ֵיְלכּו ֵמַחִיל  ּדְ יִקים  ּדִ ַמת ַהּצַ ִנׁשְ ּוִבְפָרט  ִפּלֹות,  ּתְ ַהג'  ּבְ ָכל יֹום  ּבְ ָעִמים  ּפְ לֹשׁ  ָמה ִהיא ׁשָ ׁשָ ַהּנְ ת  ֲעִלּיַ
ִרים  ָ ַעד ַהְמֻקּשׁ ה ּבְ ה ּוְתִפּלָ ִאים ִרּנָ ָכל ֵעת ּוְבָכל ָמקֹום ָקדֹוׁש ֱהיֹוָתם, נֹוׂשְ ר ּבְ אי, ֲאׁשֶ ֶאל ָחִיל. ְוָדָבר ַוּדַ
ע  ׁשַ ְלִהּוָ ְלִמיֵדיֶהם,  ּתַ ְוַתְלִמיֵדי  ְלִמיֵדיֶהם  ּתַ ַעד  ּבְ ּוִבְפָרט  יֶהם,  ֻקּדֵ ּפְ ְוׁשֹוְמִרים  ָתם  ֻקּדָ ּפְ ְוֶאל  ֲאֵליֶהם 

ִמּיּות ּוְברּוָחִנּיּות. ַגׁשְ ּבְ

ה'תש"גא סיון, מה לעומר, ר"חיום ששי
ֲחנּון. ְכָלל – ֵאין אֹוְמִרים ּתַ ֹחֶדׁש - ְוַעד ּבִ ַעד י"ב ּבַ

חומש: במדבר, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: א־ט.

תניא: ומהו הלבוש . . . ־עג־ התורה.

ַיֲחֹזר[.  ִמיד  ּתָ הּוא  ִלְמקֹורֹו  רֹו'  'ִעּקָ ַעל   – ַלֲאִויר  ל  ַמּקֵ ]=ְזרֹק  ָקֵאי"  ֵריּה  ַאִעּקָ ַלֲאִויָרא,  חּוְטָרא  "ְזרֹוק 
ֵניֶהם  ֵני ּבְ ר ּבְ ים ִלְכבֹוד ֲחִסיִדים ָהִראׁשֹוִנים, ֲאׁשֶ דֹוׁשִ ִלי ְמָצִרים ִהְנִחילּו ֲאבֹוֵתינּו ַרּבֹוֵתינּו ַהּקְ ַנֲחָלה ּבְ
ְוהּוא  ֵריּה",  ָה"ִעּקָ אֹותֹו  ֶאְצָלם  ִיְהֶיה  ְהיּו,  ּיִ ׁשֶ ּוְסִביָבה  ְמִדיָנה  ֵאיֶזה  ּבְ ְלדֹורֹוֵתיֶהם,  נֹוֵתיֶהם  ּבְ ּוְבֵני 
ים, ְוֹזאת  ה ְלבּוׁשִ ַכּמָ ה ְוֶנְעָלם ּבְ ֵריּה" ְמֻכּסֶ ב ֶאל צּור ַמְחַצְבּתֹו. ִלְפָעִמים ָה"ִעּקָ ִניִמּיּות ַהּלֵ ַכת ּפְ ַהְמׁשָ
ְוִלְנֹהג  ַהֲחִסידּות  תֹוַרת  ּבְ ִלּמּוד  י  ְזַמּנֵ לֹו  ְוִלְקּבַֹע  ּסּוִיים  ַהּכִ ֶאת  ְלָהִסיר  ים,  ַחּיִ ּבַ ֶהָחֵפץ  ֲעבֹוַדת  ִהיא 

ִמְנֲהֵגי ֲעַדת ַהֲחִסיִדים. ּבְ

ה'תש"גב סיון, מו לעומרשבת

חומש: במדבר, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: י־יז.

תניא: ובירידתה . . . בשם שכינה.

ַלַחׁש.  ת - אֹוְמִרים ּבְ ּבָ ַלת ׁשַ ַקּבָ ֹכַח - ּדְ א ּבְ ָאּנָ
ֲעִמיָדה. ת - ּבַ ּבָ ַלת ׁשַ ַקּבָ ּוְפרֹוׂש ָעֵלינּו כו' - ּבְ

ַמח  ַה"ּצֶ ָאַמר  ת  ּבָ ׁשַ ל  ׁשֶ ֵנרֹות  ַהְדָלַקת  ֹקֶדם  ִסיָון.  ּבְ ה'  ר  ְדּבָ ּמִ ּבַ ת  ָרׁשַ ּפָ ת  ּבָ ׁשַ ָחל  ַנת תקפ"ט  ׁשְ ּבִ
א ֶאת  י ִתּשָׂ ן־ֶעְזָרא, ֵמִעְנָין "ּכִ ֵפרּוׁש ָהַרב ִאּבְ אּו' ּכְ ֵרׁש 'ׂשְ אּו ֶאת רֹאׁש ּגֹו' ֲאבֹוָתם". ּפֵ ֶצֶדק" ַמֲאָמר "ׂשְ
ָמה  ׁשָ ַהּנְ ְוֶעֶצם  רֹאׁש  ּבְ ה  ֲעִלּיָ ה  ַנֲעׂשֶ ּגּוף,  ּבַ ׁשֶ ָמה  ׁשָ ַהּנְ ַעל־ְיֵדי ֲעבֹוַדת ֶהָאַרת  ׁשֶ ָהִעְנָין,  ּוֵבאּור  רֹאׁש". 
רּוׁש  נּו ַהּדְ ֳהַרִים ָאַמר ַרּבֵ ּצָ ת ּבַ ּבָ ׁשַ סּוִקים ּוַמַאְמֵרי ֹזַהר ּוִמְדָרׁש. ּבְ ה ּפְ ּמָ יר ּכַ ִהיא ְלַמְעָלה. ְוִהְסּבִ מֹו ׁשֶ ּכְ
נּו ֶאת  ַרּבֵ בּועֹות ָאַמר  ָ ַהּשׁ ַחג  ּדְ יֹום א'  ּבְ ּתֹוָרה".  "ִלּקּוֵטי  ּבְ סּו  ְדּפְ ּנִ ׁשֶ ּוֵבאּורֹו  ִלי ְלעֹוָלם"  יְך  ּתִ "ְוֵאַרׂשְ
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היום יום . . . עב
ְסעּוַדת  בּועֹות ּבִ ָ ַחג ַהּשׁ ִני ּדְ ֵ ּיֹום ַהּשׁ "ִלּקּוֵטי ּתֹוָרה". ּבַ סּו ּבְ ְדּפְ ּנִ ם ָלֶכם" ּוֵבאּורֹו – ׁשֶ רּוׁש "ּוְסַפְרּתֶ ַהּדְ
ים  ִ רּו ֲחִמּשׁ ְסּפְ ִעְנַין "ּתִ ִני ּבְ ֵ אּור ַהּשׁ ֵצא", ְוהּוא ּבֵ ּמָ רּוׁש "ְוַהָחְכָמה ֵמַאִין ּתִ נּו ֶאת ַהּדְ יֹום־טֹוב ָאַמר ַרּבֵ

"ִלּקּוֵטי ּתֹוָרה". ס ּבְ ְדּפָ יֹום" ַהּנִ

ה'תש"גג סיון, מז לעומריום ראשון

חומש: נשא, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: יח־כב.

תניא: פרק נג. והנה . . . ־148־ לי"ח.

ה. "ּב[ נֹוָחה ִמּזֶ י ]ָהַרׁשַ בּועֹות, ֹלא ָהְיָתה רּוַח ֲאדֹוִני־ָאִבי־מֹוִרי־ְוַרּבִ ָלה, ֹקֶדם ֶעֶרב ַחג ַהּשָׁ יֵמי ַהְגּבָ רּו ּבִ ּפְ ִהְסּתַ ׁשֶ ּכְ

הּוא  בּועֹות  ָ ַהּשׁ ַחג  ׁשֶ ָיִבין,  א(  פט.  ת  ּבָ )ׁשַ "ּתֹוָרה"  ְתִחיל  ּבּור־ַהּמַ ּדִ 'ּתֹוָספֹות'  יַטת  ׁשִ ּבְ ן  ַהְמַעּיֵ
ַעת  ׁשְ ּבִ ַהְטָרָדתֹו  ֻדְגַמת  ּכְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ַעם  ַעל  ַהְמַקְטֵרג  ֶאת  ַמְטִריד  ֵרְך  ִיְתּבָ ַוה'  ְלַמְעָלה,  ָרצֹון  ֵעת  ְזַמן 

ּפּוִרים. צֹום ּכִ דֹוׁש ּדְ ָנה ְויֹום ַהּקָ ָ רֹאׁש ַהּשׁ ִקיעֹות ּבְ ַהּתְ

ה'תש"גד סיון, מח לעומריום שני

חומש: נשא, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כג־כח.

תניא: ובבית שני . . . ־148־ ברתא.

ַמִים,  ׁשָ ִיְרַאת  ּבְ ְוָהֲעבֹוָדה  ַהּתֹוָרה  ִלּמּוד  ְלטֹוַבת  ַהּכֹל  ַלֲעׂשֹות  ר  ְכׁשָ ַהּמֻ ְזַמן  הּוא  בּועֹות  ָ ַהּשׁ ַחג 
רֹאׁש  ִקיעֹות ּבְ ֻדְגַמת ְזַמן ַהּתְ ָטן ַהְמַקְטֵרג, ּכְ ֵאין ַמְפִריַע ִמּשָׂ ַהּנֹוֵגַע ְלתֹוָרה ּבְ ְתׁשּוָבה ּבְ ק ּבִ ְוֵכן ְלִהְתַעּסֵ

ּפּוִרים. צֹום ַהּכִ דֹוׁש ּדְ ָנה ְויֹום ַהּקָ ָ ַהּשׁ

ה'תש"גה סיון, עחה"ש, מט לעומריום שלישי

חומש: נשא, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כט־לד.

תניא: וז"ש הינוקא . . . במ"א.

ערב חג השבועות תקנ"ז אמר רבינו הזקן תורה:
וקדשתם היום ומחר גו' וקדשתם היום ומחר זהו מלמעלה, אבל וכבסו שמלותם 
דָאס דארף מען אליין. דָאס איז געווען די גַאנצע תורה. דער צ"צ הָאט מבאר געווען: 
וקדשתם איז געזָאגט געווָארען צו משה'ן, און אתפשטותא דמשה בכל דרא ודרא, ווָאס 
זיי קענען הייליג מַאכען דעם היינט און דעם מָארגען, ָאבער מ'דארף דערצו וכבסו 

שמלותם - לבושי מחשבה דבור ומעשה, ווָאס דָאס דארף מען אליין.

ֵקן ּתֹוָרה: נּו ַהּזָ בּועֹות תקנ"ז ָאַמר ַרּבֵ ָ ֶעֶרב ַחג ַהּשׁ

ְמלָֹתם"  ׂשִ סּו  "ְוִכּבְ ֲאָבל  ַמְעָלה,  ִמּלְ ֶזהּו  ּוָמָחר"  ַהּיֹום  ם  ּתָ ׁשְ "ְוִקּדַ ּגֹו'".  ּוָמָחר  ַהּיֹום  ם  ּתָ ׁשְ "ְוִקּדַ
ה,  ְלֹמשֶׁ ֶנֱאַמר  ם"  ּתָ ׁשְ "ְוִקּדַ ֵאר:  ּבֵ ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ ַה'ּתֹוָרה'.  ל  ּכָ ָהְיָתה  זֹו  ְלַבד.  ]ַלֲעׂשֹות[  ָצִריְך  ֶזה 
ָחר'; ַאְך ָנחּוץ ְלָכְך  ׁש ֶאת 'ַהּיֹום' ְוֶאת ַה'ּמָ ֵהם ְיכֹוִלים ְלַקּדֵ ָרא ְוָדָרא – ׁשֶ ָכל ּדָ ה ּבְ ֹמשֶׁ טּוָתא ּדְ ׁשְ ְוִאְתּפַ

ה ָצִריְך ]ַלֲעׂשֹות[ ְלַבד. ּזֶ ה, ׁשֶ ּבּור ּוַמֲעׂשֶ ָבה ּדִ י ַמֲחׁשָ ְמלָֹתם" – ְלבּוׁשֵ סּו ׂשִ "ְוִכּבְ

יום 
חמישי

יום 
שישי
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ה'תשע"ה  אייר כ"ח ראשון יום במקצת' ב'ביאה הרמב"ם שיטת

:ÁÈ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ˘„˜Ó‰ ˙‡È· ˙ÂÎÏ‰ñéðëäL àîè̈¥¤¦§¦
.úecøî úkî BúBà ïékî Z Lc÷nì Bãé̈©¦§¨©¦©©©§

הסוברת  כדעה פוסק ב)הרמב"ם לג, ש'ביאה (זבחים
"טמא  ולכן מדרבנן, רק ואסורה ביאה שמה אין במקדש'
אלא  כרת חייב אינו גופו, כל את ולא למקדש" ידיו שהכניס

מרדות  משנה)מכת .(כסף
'מרחשת': בספר והקשה

קודם  ואם בעזרה כיבוס טעון חטאת דם עליו שניתז בגד
אי  לעזרה להחזירו - ונטמא לעזרה מחוץ יצא שכיבסוהו
כי  אפשר אי בחוץ ולכבסו טומאה, בה להכניס אסור כי אפשר
נטהר  שבכך הבגד את קורע ולכן בפנים, להיות צריך הכיבוס

שם ולכבסו  לעזרה להכניסו ומותר ב)מטומאתו צד, .(זבחים
הגמרא והתורה (שם)ושואלת בגד, אינו קרוע בגד והרי :

"משייר  ומתרצת: ב'בגד'? להיעשות צריך שהכיבוס אמרה
עליו. 'בגד' תורת ועדין סודר, רוחב כדי - מעפורת" כדי בה

כיopaxcnyואף לעזרה להכניסו מותר בטומאתו, oicnנשאר
dxez.כיבוסו לצורך להכניסו חכמים התירו ומעתה נטהר,

השאלה: ונשאלת

מדרבנן  רק אסורה במקצת' ש'ביאה הרמב"ם לשיטת
הרי  לעזרה, הכנסתו לצורך הבגד את לקרוע צריכים מדוע
פחות  פחות היינו במקצת', 'ביאה הבגד את להכניס אפשר
א) ז, ב"מ (רש"י 'בגד' בכלל אינו שאז אצבעות, משלוש
מדרבנן  הרי מדרבנן, אסורה במקצת' ש'ביאה משום ואם
כן  ואם להכניסו, ואסור בטומאתו נשאר קריעתו לאחר גם

ולהפסידו? הבגד את לקרוע לא עדיף
שמה  אין במקצת' 'ביאה הרמב"ם שלשיטת מכאן אלא

אבל dxezdביאה on dxeq` איסורי וככל שיעור', 'חצי מדין
מכין  אלא התורה מן עליו עונשים אין שיעור' שב'חצי תורה

מרדות ה"ב)מכת פי"ד מאכ"א למקדש (הל' טומאה בהכנסת ואף ,
כשמכניס  אלא התורה מן עונשין (באדם xeriyאין טומאה

הבגד). כל – ובבגד גופו, כל –
ולא  לעזרה להכניסו כדי הבגד את לקרוע יש ולכן

טמא בגד הכנסת כי משלוש, פחות פחות rexwלהכניסו
משלוש, פחות פחות הבגד הכנסת ואילו מדרבנן, רק אסורה

התורה. מן אסורה במקצת', 'ביאה שהיא
(a ze` a 'iq `"g zygxn)

ה'תשע"ה  אייר כ"ט שני יום חוצץ? במינו מין האם

:ÊÈ ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ˘„˜Ó‰ ˙‡È· ˙ÂÎÏ‰øáã äéä íàå§¦¨¨¨¨
Bà äîäa Bà íéìk éab ìò ãîòL ïBâk ,ò÷øwä ïéáe Bðéa õöBç¥¥¥©©§©§¤¨©©©¥¥¦§¥¨

.äìeñt Z Bøáç éìâø ìò©©§¥£¥§¨
לשמה' 'תורה קפא)בשו"ת שסייע (סי' אדם לגבי נשאל

ידי  מתחת ידיו את הניח כאשר לולב, בנטילת קטן לילד
מכן  לאחר הגדול יכול האם יישמט, לא שהלולב כדי הקטן
חובתו  ידי יצא שכבר או ולברך בעצמו הלולב את ליטול

לבטלה? ברכה זו והרי הקטן, עם יחד שעשה בנענוע
ידו  אלא עצמו בלולב מחזיק אינו והגדול מאחר והשיב:
ועליו  חובה ידי יצא לא ללולב, בינו חוצצת הקטן של

ולברך. הלולב את ליטול
כן  ואם חוצץ' אינו במינו 'מין שהרי בדבר, לדון יש אך
הגדול  של ידו בין כחציצה הקטן של ידו נחשבת למה

ללולב?
רגלו  בין חציצה שתהא שאסור זו בהלכה מבואר אמנם,

על עמד אם ולכן העזרה, לקרקע העובד הכהן רגלי של

חוצצות  חברו רגלי מדוע ולכאורה, פסולה. עבודתו חברו
חוצץ'? אינו במינו 'מין והרי לקרקע, הכהן של רגלו בין

נאמר  חוצץ' אינו במינו 'מין הכלל כי מוכח מכאן אלא
בהמה  המקטיר (כגון אחד גוף של חלקים שני לגבי רק
ראויים  האימורים שרק אףֿעלֿפי המזבח, על שלמה
הם  כי למזבח האימורים בין חוצץ אינו הבשר יתר להקרבה,
אם  גם זה בעד זה חוצצים שונים גופים שני אך גוף), אותו

אחד. מגוף הם
ערוך' ב'שלחן נפסק זה ס"ד)ומטעם צא, יד (או"ח שהנחת

ידו  מניח אחר אדם אם אך ככיסוי, נחשבת אינה הראש על
אינה  עצמו האדם של ידו כי כיסוי, זה הרי ראשו על
שאין  מה אחד, גוף שהכל כיון הראש לגבי כחציצה נחשבת

אחר. אדם של ידו כן
הקטן  של בידו שאחז שהגדול ההסבר את לקבל יש ולכן
גוף  שהוא הקטן של ידו כי לולב, נטילת חובת ידי יצא לא

ללולב. בינו חוצצת אחר

ה'תשע"ה  סיון א' שלישי יום מצוה? עושה הדלקה - המקדש במנורת האם

:Ê ‰ÎÏ‰ Ë ˜¯Ù ,˘„˜Ó‰ ˙‡È· ˙ÂÎÏ‰úBøpä ú÷ìãä©§¨©©¥
õeçì ïàéöBäå úBøpä úà ïäkä áéèä íà ,Cëéôì .íéøæa äøLk§¥¨§¨¦§¦¨¦¥¦©Ÿ¥¤©¥§¦¨©

.ï÷éìãäì øæì øzî Zª¨§¨§©§¦¨
שלאחר  כיון 'עבודה' אינה ההדלקה כי הוא הדבר וטעם
מאליה  השלהבת עולה הפתילה, מן היוצא ברוב שהדליק

משנה) .(כסף
חינוך' ה'מנחת צח)והקשה :(מצוה

היא  המצוה היינו, מצוה', עושה 'הדלקה חנוכה בנר
הנס. לפרסם כדי בחוץ הנר הנחת ולא ההדלקה פעולת
"לא  לחוץ הוציאו כך ואחר בפנים חנוכה נר המדליק ולכן,
להיות  צריכה המצוה עיקר שהיא ההדלקה כי כלום", עשה

בחוץ ב)במקומו כב, .(שבת
ולא  ההדלקה היא המצוה המקדש, נרות בהדלקת וכן

שהרי במקומם שבתzwlcdההנחה דוחה תמידין הנרות (הל'
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ה'תשע"ה  אייר כ"ח ראשון יום במקצת' ב'ביאה הרמב"ם שיטת

:ÁÈ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ˘„˜Ó‰ ˙‡È· ˙ÂÎÏ‰ñéðëäL àîè̈¥¤¦§¦
.úecøî úkî BúBà ïékî Z Lc÷nì Bãé̈©¦§¨©¦©©©§
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אלא  כרת חייב אינו גופו, כל את ולא למקדש" ידיו שהכניס

מרדות  משנה)מכת .(כסף
'מרחשת': בספר והקשה

קודם  ואם בעזרה כיבוס טעון חטאת דם עליו שניתז בגד
אי  לעזרה להחזירו - ונטמא לעזרה מחוץ יצא שכיבסוהו
כי  אפשר אי בחוץ ולכבסו טומאה, בה להכניס אסור כי אפשר
נטהר  שבכך הבגד את קורע ולכן בפנים, להיות צריך הכיבוס

שם ולכבסו  לעזרה להכניסו ומותר ב)מטומאתו צד, .(זבחים
הגמרא והתורה (שם)ושואלת בגד, אינו קרוע בגד והרי :

"משייר  ומתרצת: ב'בגד'? להיעשות צריך שהכיבוס אמרה
עליו. 'בגד' תורת ועדין סודר, רוחב כדי - מעפורת" כדי בה

כיopaxcnyואף לעזרה להכניסו מותר בטומאתו, oicnנשאר
dxez.כיבוסו לצורך להכניסו חכמים התירו ומעתה נטהר,

השאלה: ונשאלת

מדרבנן  רק אסורה במקצת' ש'ביאה הרמב"ם לשיטת
הרי  לעזרה, הכנסתו לצורך הבגד את לקרוע צריכים מדוע
פחות  פחות היינו במקצת', 'ביאה הבגד את להכניס אפשר
א) ז, ב"מ (רש"י 'בגד' בכלל אינו שאז אצבעות, משלוש
מדרבנן  הרי מדרבנן, אסורה במקצת' ש'ביאה משום ואם
כן  ואם להכניסו, ואסור בטומאתו נשאר קריעתו לאחר גם

ולהפסידו? הבגד את לקרוע לא עדיף
שמה  אין במקצת' 'ביאה הרמב"ם שלשיטת מכאן אלא

אבל dxezdביאה on dxeq` איסורי וככל שיעור', 'חצי מדין
מכין  אלא התורה מן עליו עונשים אין שיעור' שב'חצי תורה

מרדות ה"ב)מכת פי"ד מאכ"א למקדש (הל' טומאה בהכנסת ואף ,
כשמכניס  אלא התורה מן עונשין (באדם xeriyאין טומאה

הבגד). כל – ובבגד גופו, כל –
ולא  לעזרה להכניסו כדי הבגד את לקרוע יש ולכן

טמא בגד הכנסת כי משלוש, פחות פחות rexwלהכניסו
משלוש, פחות פחות הבגד הכנסת ואילו מדרבנן, רק אסורה

התורה. מן אסורה במקצת', 'ביאה שהיא
(a ze` a 'iq `"g zygxn)

ה'תשע"ה  אייר כ"ט שני יום חוצץ? במינו מין האם

:ÊÈ ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ˘„˜Ó‰ ˙‡È· ˙ÂÎÏ‰øáã äéä íàå§¦¨¨¨¨
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.äìeñt Z Bøáç éìâø ìò©©§¥£¥§¨
לשמה' 'תורה קפא)בשו"ת שסייע (סי' אדם לגבי נשאל

ידי  מתחת ידיו את הניח כאשר לולב, בנטילת קטן לילד
מכן  לאחר הגדול יכול האם יישמט, לא שהלולב כדי הקטן
חובתו  ידי יצא שכבר או ולברך בעצמו הלולב את ליטול

לבטלה? ברכה זו והרי הקטן, עם יחד שעשה בנענוע
ידו  אלא עצמו בלולב מחזיק אינו והגדול מאחר והשיב:
ועליו  חובה ידי יצא לא ללולב, בינו חוצצת הקטן של

ולברך. הלולב את ליטול
כן  ואם חוצץ' אינו במינו 'מין שהרי בדבר, לדון יש אך
הגדול  של ידו בין כחציצה הקטן של ידו נחשבת למה

ללולב?
רגלו  בין חציצה שתהא שאסור זו בהלכה מבואר אמנם,

על עמד אם ולכן העזרה, לקרקע העובד הכהן רגלי של

חוצצות  חברו רגלי מדוע ולכאורה, פסולה. עבודתו חברו
חוצץ'? אינו במינו 'מין והרי לקרקע, הכהן של רגלו בין

נאמר  חוצץ' אינו במינו 'מין הכלל כי מוכח מכאן אלא
בהמה  המקטיר (כגון אחד גוף של חלקים שני לגבי רק
ראויים  האימורים שרק אףֿעלֿפי המזבח, על שלמה
הם  כי למזבח האימורים בין חוצץ אינו הבשר יתר להקרבה,
אם  גם זה בעד זה חוצצים שונים גופים שני אך גוף), אותו

אחד. מגוף הם
ערוך' ב'שלחן נפסק זה ס"ד)ומטעם צא, יד (או"ח שהנחת

ידו  מניח אחר אדם אם אך ככיסוי, נחשבת אינה הראש על
אינה  עצמו האדם של ידו כי כיסוי, זה הרי ראשו על
שאין  מה אחד, גוף שהכל כיון הראש לגבי כחציצה נחשבת

אחר. אדם של ידו כן
הקטן  של בידו שאחז שהגדול ההסבר את לקבל יש ולכן
גוף  שהוא הקטן של ידו כי לולב, נטילת חובת ידי יצא לא

ללולב. בינו חוצצת אחר
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משנה) .(כסף
חינוך' ה'מנחת צח)והקשה :(מצוה

היא  המצוה היינו, מצוה', עושה 'הדלקה חנוכה בנר
הנס. לפרסם כדי בחוץ הנר הנחת ולא ההדלקה פעולת
"לא  לחוץ הוציאו כך ואחר בפנים חנוכה נר המדליק ולכן,
להיות  צריכה המצוה עיקר שהיא ההדלקה כי כלום", עשה

בחוץ ב)במקומו כב, .(שבת
ולא  ההדלקה היא המצוה המקדש, נרות בהדלקת וכן

שהרי במקומם שבתzwlcdההנחה דוחה תמידין הנרות (הל'
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ה"י) פ"ג להדליק ומוספין אפשר ההנחה, היא המצוה ואם -
במקומה. ולהניחה המנורה את להגביה ובשבת שבת בערב
בהיכל, להיות צריכה ולכן ההדלקה היא שהמצוה אלא
בחוץ? המנורה את להדליק שאפשר הרמב"ם כתב ומדוע

אברהם' 'דבר סקט"ו)ובספר א סי' תירץ:(ח"ג
בפנים המדליק חנוכה, במקומו)בנר את (שלא קיים לא

לה" זקוק אין "כבתה כי א)המצוה, כא, הנר (שבת שאם היינו ,
כיון  ולהדליק, לחזור חייב אינו ההדלקה לאחר מיד כבה

היא ולאwilcdlשהמצוה הנר wlecאת `di xpdy ולכן .
"על  להדליק שהיא המצוה התקיימה לא בפנים בהדלקה

מבחוץ". ביתו פתח
לחזור  צריך כבתה אם המקדש, במנורת כן שאין מה

בה  ונותן מטיבה שכבתה... "נר שאמרו כמו ולהדליקה,
ומדליקה" ב)שמן פח, היא(מנחות המצוה zwlecכי `dzy

ולכן  מצוה' 'הכשר אלא אינה ההדלקה ופעולת זמנה, בכל
הזמן  כל דולקים הנרות כי דוקא, במקומה שתהיה צורך אין

ההדלקה. פעולת מכח במקומם
רק  היא ההדלקה שאם חינוך', ה'מנחת קושיית ועל
ה'כלי  תמה השבת, את דוחה היא מדוע מצוה הכשר

ב)חמדה' אות שבת(תצוה הדוחה הנרות הדלקת "להעלות : (שנאמר

תמיד") מדליקים נר שוודאי שבת ליל של ההדלקה אינה -
zayאותה axra,שבת מוצאי לליל שבת של ההדלקה אלא

עד  "מערב ידלקו שהנרות כדי לערב סמוך להדליק שמצוה
שבת. לערב להקדימה אפשרות אין וודאי זו והדלקה בוקר",

ה'תשע"ה  סיון ב' רביעי יום ללידתה  השמיני יום לפני בהמה הקרבת

:Á ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù Á·ÊÓ È¯ÂÒÈ‡ ˙ÂÎÏ‰äOò úåöî¦§©£¥
íéîiä úòáL ìëå ...äàìäå éðéîMä íBiî úBðaøwä ìk áéø÷äì§©§¦¨©¨§¨¦©§¦¦¨¨§¨§¨¦§©©¨¦
øáò íà ,ìeñt ïîæ øqçnL ét ìò óàå .ïîæ øqçî àø÷ð¦§¨§ª©§©§©©¦¤§ª©§©¨¦¨©

.äOò ììkî àaä åàì àeäL éðtî ,ä÷Bì Bðéà Z Báéø÷äå§¦§¦¥¤¦§¥¤©©¨¦§©£¥
יום  קודם קרבן הקרבת איסור מסתפק: למלך' ה'משנה
בר  (שאינו 'נפל' היא הבהמה שמא מחשש נובע השמיני

רשב"ג כדברי ב)קיימא), קלה, ימים (שבת "שמונה לאחר שרק
מכלל  יצאה הבהמה כאשר כן ואם נפל". אינה בבהמה

העיבור חדשי מלאו כי ה"ו)'נפל' פ"ב רוצח הל' רמב"ם ,(ראה
חודש  עשר ושנים דקה בבהמה חדשים חמישה שהם

השמיני? יום קודם להקריבה מותר האם - גסה בבהמה
שאין  היא הכתוב שגזירת כאן הרמב"ם מדברי ומוכיח
בהמשך  כתב שהרי השמיני, יום קודם בהמה להקריב
אינו  והקריבו, עבר אם פסול, זמן שמחוסר "ואע"פ ההלכה
הקרבת  איסור ואם עשה". מכלל הבא לאו שהוא מפני לוקה
אם  (אך 'נפל' ספק משום הוא השמיני ליום קודם בהמה

הרמב"ם  הוצרך מדוע להקריבו), מותר חדשיו שמלאו ידוע
שאינו  לומר יכול היה הרי לוקה, שאינו מיוחד  טעם לתת
שאין  הכתוב שגזירת מכאן אלא ספק? שזהו מפני לוקה
ויצא  חדשיו מלאו אם אפילו השמיני היום קודם להקריב

נפל. מכלל
הגמרא מדברי גם ב)וראיה ו, השנה :(ראש

מום  בו שאין תם בכור בין לכהן, הניתן בהמה בכור
ראוי  שאינו מום בעל ובין המזבח גבי על אותו ומקריבים
שנה. בתוך נאכל – הכהנים ידי על נאכל אלא להקרבה

הגמרא אומרת לבכור? שנה מונים -(שם)ומאימתי תם :
מום  ובעל להקרבה, ראוי הוא מאז כי ללידתו השמיני מיום
וזאת  לידתו, מיום לאכילה שראוי כיון שנולד, מיום -
כי  לאכלו אסור כן לא שאם עיבורו, חדשי שמלאו בתנאי

כנבילה ודינו הוא 'נפל' ה"ד)שמא פ"ד מאכ"א שבכור (הל' וכיון
חדשיו  מלאו אם שגם מוכח השמיני, מיום תמיד נמנה תם

והלאה. השמיני מיום אלא קרב אינו

ה'תשע"ה  סיון ג' חמישי יום מלח  ללא קרבן

:‡È ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù Á·ÊÓ È¯ÂÒÈ‡ ˙ÂÎÏ‰àìa áéø÷ä¦§¦§Ÿ
éäìà úéøa çìî úéaLú àìå :øîàpL ,ä÷Bì Z ììk çìî.E ¤©§¨¤¤¤¡©§Ÿ©§¦¤©§¦¡Ÿ¤

חגיגה ה"א)בהלכות לרגל (פ"א, שהעולה הרמב"ם פסק
יראו  'ולא של האיסור על שעבר אף קרבן, עמו הביא ולא
בו  שאין לאו על לוקים אין כי לוקה אינו - ריקם' פני
מעשה  בעשיית כרוכה שהעבירה פי על ואף מעשה,
בעצם  אינו והאיסור מאחר המקדש), לבית (הכניסה

אלא oaxwdהכניסה z`adÎi`a בו שאין לאו בגדר זה הרי
מעשה.

ללא  קרבן המקריב מדוע זו: בהלכה להבין יש זה לפי
הקרבן  הקרבת בעצם אינו האיסור בזה גם והרי לוקה, מלח

dgilndאלא i`a?מעשה בו שאין לאו זה והרי ,
אמת' ה'שפת ברית)ומבאר ד"ה א כ, :(מנחות

שנכנס  הראשונה בפעם להיות חייבת אינה הקרבן הבאת
ונמצא  החג. ימי שבעת כל זאת להשלים אפשר אלא לעזרה
ואם  חטא, אין עדיין קרבן ללא לעזרה הראשונה שבכניסה
ולכן  מעשה ללא עבירה זו הרי קרבן, הביא לא מכן לאחר

כך. על לוקים אין
ואי  ההקרבה, בעת להיעשות חייבת הקרבן מליחת אך
אין  ההקרבה בשעת כאשר ולכן כך, אחר להשלימה אפשר

ולכן מלח אסורה פעולה היא ההקרבה עצם הקרבן, על
עליה. לוקים

ה'תשע"ה  סיון ד' שישי יום שחיטה  לסמיכה תיכף

:·È ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ˙Â·¯˜‰ ‰˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰íB÷náe©¨
.äèéçL äëéîñì óëúå .ïéèçBL ïéëîBqL¤§¦£¦§¥¤¦§¦¨§¦¨

ט)לעיל קרבן (הלכה שהביאו שחמשה הרמב"ם כתב
זה. אחר בזה אלא אחת בבת סומכים אינם בשותפות
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תכופה  להיות צריכה הסמיכה הרי ביאור, צריך ולכאורה
שסמיכת  נמצא זה אחר בזה כמה סומכים וכאשר לשחיטה,

לשחיטה? סמוכה אינה הראשונים
והביאור:

שצריכה  בקרבן, דין א) פרטים: שני כולל הסמיכה חיוב
הנעשות  העבודות כשאר השחיטה, קודם סמיכה בו להיות

הבעלים. על סמיכה מצות ב) בקרבן.
היינו  הראשון, מהפרט נובע שחיטה' לסמיכה 'תיכף ודין
לשחיטה, סמוך להתבצע צריך הקרבן מצד הסמיכה שחיוב
שלא  גם להתקיים הסמיכה יכולה הבעלים מצות מצד אך

לשחיטה. בסמוך
ואחד  אחד כל של הסמיכה שחיוב לומר, יש זה ולפי
הבעלים, מדיני אלא הקרבן מדיני נובע אינו הקרבן מבעלי
על  ומצוה שמאחר אלא אחת, בסמיכה די הקרבן מצד כי

לסמוך. מהם אחד כל צריך לסמוך, הבעלים
דין  שהוא שחיטה' לסמיכה 'תיכף שדין מובן ומעתה
לשחיטה, הסמוכה האחרון, בסמיכת מתקיים הקרבן מצד
זה  וחיוב הבעלים, חיוב מצד רק הן האחרות הסמיכות וכל

לשחיטה. בסמוך שלא אף מתקיים
(cp 'r `"g mipdk zxez lr mdxa` zgpn)

ה'תשע"ה  סיון ה' קודש שבת בשעתה  מצוה חביבה

:‚ ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ˙Â·¯˜‰ ‰˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰äáéáç£¦¨
ét ìò óà ,íéøáéàå ïéøeîà øè÷ä éøäL .dúòLa äåöî¦§¨¦§¨¨¤£¥¤§¥¥¦§¥¨¦©©¦
ïúBà ïéøçàî ïéàå ,ïpîæa úaMä úà ïéçBc ,äìéla íéøLkL¤§¥¦©©§¨¦¤©©¨¦§©¨§¥§©£¦¨

.úaL éàöBîì§¨¥©¨
הדשן' ה'תרומת לה)כתב בחידושה (סי' לבנה הרואה :

לקיים  כדי מיד, עליה לברך ולא להמתין עדיף החול, בימות
נאים  ובגדים מבושם הוא כאשר שבת במוצאי המצוה  את

ס"ב) תכו סי' או"ח הרמ"א פסק .(וכן
ניתן  הדין שמעיקר פי על אף כי זו בהלכה והנה,
אין  שבת במוצאי השבת קרבנות של האימורים את להקטיר
שהמעלה  הרי בשעתה', מצוה 'חביבה כי כן לעשות
באופן  הקיום של המעלה על גוברת מיד, המצוה שבקיום
את  לקדש עדיף לא מדוע כן ואם זמן, לאחר יותר מושלם
כדי  לאחרה ולא לראשונה, אותה כשרואה מיד הלבנה

בהידור? לקיימה
לחלק: ויש

המצוה  עצם מצד מעלה אינה בלילה האיברים הקטרת
נוקטים  ובזה השבת) את לדחות (שלא אחרת מסיבה אלא
שבת  במוצאי לבנה קידוש אך עדיף, בזמנה המצוה שקיום
עצמה, במצוה מעלה תוספת הוא נאים ובבגדים כבוד בדרך

לאחר עדיף נב)ולכן סי' הגרשוני .(עבודת
ביום  זמנה עיקר אימורים שהקטרת עוד לחלק ויתכן
הזמן, עיקר ולא 'תשלומין' כעין היא בלילה וההקטרה

מצוה 'חביבה הלשון עיקר dzrya'כדיוק שהוא היינו ,
ורק  החודש אמצע עד הוא הזמן לבנה בקידוש אך זמנה,
בהקדם  לקיומה מעלה יש למצוות' מקדימים 'זריזין משום

בהידור הקיום מעלת עדיפה זו מעלה אשר וכנגד מנחת (ראה

כב) סי' .בראשית

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hw sc zeaezk(iyiy meil)

zecyd ilran cg` lk minkg zrcly ,epizpyn ly oecipl
`l ,el xnele ztwend dcyd lra z` zegcl leki zetiwnd
leki yxei lk o`k s`e ,jxc el zzl `le jxcd jl dca` iwlga

.xg`d yxeid lv` `vnp dly lwcdy dprha dzegcldéì øîà̈©¥
éiaà,sqei axléîc éî,epizpynl dnec df dxwn ike -íúä- ©©¥¦¨¥¨¨

,epizpynaãçå ãç ìkmirazpdndéì éçãî éöîzegcl leki - ¨©§©¨¥©§¥¥
jxc jl did `l mlerny dprha ,mixg`d mirazpl raezd z`

eli`e ,ipyd cva `l` df cvaàëä,lwcd ly dyrna ,o`k ± ¨¨
àeä eäééab àì÷écmiqkpd lk oky ,mzeyxa `vnp lwcd ixd ± ¦§¨©©§

,deya eaiigzd mleke ,lwc zal zzl d`eevd zrya cgia eid
,jky oeike .dzegcl mileki mpi` jk xg` ewlgy s`eéàî©

eäéézðwz.zrk zeyrl mdilr dn ,xnelk ,mzpwz dn -eáúéì ©©§©§¥§
àLéøî eâìôéìå eøcäéìå ,àì÷éc dì,miqkpdn lwc dl epzi ± ¨¦§¨§¥©§§¦§§¥¥¨

.ycgn miqkpd z` ewlgie exfgie

* * *

:dnec oipra dyrn d`ian `xnbdeäì øîàc àeäädyrn ± ©§¨©§
,ezzin zrya eiyxeil xn`y mc`aúøáì àì÷éccg` lwc ± ¦§¨¦§©

e .izal ozpiáéëL,[zne-]àì÷éãc ébìt éøz ÷éáLåxi`yde - ¨¦§¨¦§¥©§¥§¦§¨
szey did mday milwc ipy xnelk ,milwc i`vg ipy ezyexia
evxe .ezeyxa eidy mitqep minily milwc caln ,mixg` mr
daexn mzgxh oky ,el` mi`vg ipy mzeg`l zzl mig`d

.cigi lwc xy`ndéì àéL÷ à÷å éMà áø áéúéiy` ax ayi ± ¨¦©©¦§¨©§¨¥
,df oecipl zkiiyd dl`ya dywzdeébìt éøúì éLðéà eø÷ éî¦¨¦§¥¦§¥©§¥

'àì÷éc' éì÷éc,'lwc' milwc i`vg ipyl miyp` mi`xew m`d - ¦§¥¦§¨
mi`vg ipy mig`d dl epziy dfa a`d z`eev miiwzz ok m`e

,el`àì Bà,'lwc' mya mipekn mpi` lwc i`vg ipyy e` - Ÿ
.mly lwc dl zzl mig`d miaiige,éMà áøì éëcøî áø déì øîà̈©¥©¨§§©§©©¦

éëä[jk-]éøúì éLðéà eø÷ ,àáøc déîMî àéðBøâäî éîéáà øîà ¨¦¨©£¦¦¥©§§¨¦§¥§¨¨¨¦§¥¦§¥
c ébìt,'àì÷éc' éì÷é,el` mi`vg ipy dl zzl mig`d milekie ©§¥¦§¥¦§¨
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ה"י) פ"ג להדליק ומוספין אפשר ההנחה, היא המצוה ואם -
במקומה. ולהניחה המנורה את להגביה ובשבת שבת בערב
בהיכל, להיות צריכה ולכן ההדלקה היא שהמצוה אלא
בחוץ? המנורה את להדליק שאפשר הרמב"ם כתב ומדוע

אברהם' 'דבר סקט"ו)ובספר א סי' תירץ:(ח"ג
בפנים המדליק חנוכה, במקומו)בנר את (שלא קיים לא

לה" זקוק אין "כבתה כי א)המצוה, כא, הנר (שבת שאם היינו ,
כיון  ולהדליק, לחזור חייב אינו ההדלקה לאחר מיד כבה

היא ולאwilcdlשהמצוה הנר wlecאת `di xpdy ולכן .
"על  להדליק שהיא המצוה התקיימה לא בפנים בהדלקה

מבחוץ". ביתו פתח
לחזור  צריך כבתה אם המקדש, במנורת כן שאין מה

בה  ונותן מטיבה שכבתה... "נר שאמרו כמו ולהדליקה,
ומדליקה" ב)שמן פח, היא(מנחות המצוה zwlecכי `dzy

ולכן  מצוה' 'הכשר אלא אינה ההדלקה ופעולת זמנה, בכל
הזמן  כל דולקים הנרות כי דוקא, במקומה שתהיה צורך אין

ההדלקה. פעולת מכח במקומם
רק  היא ההדלקה שאם חינוך', ה'מנחת קושיית ועל
ה'כלי  תמה השבת, את דוחה היא מדוע מצוה הכשר

ב)חמדה' אות שבת(תצוה הדוחה הנרות הדלקת "להעלות : (שנאמר

תמיד") מדליקים נר שוודאי שבת ליל של ההדלקה אינה -
zayאותה axra,שבת מוצאי לליל שבת של ההדלקה אלא

עד  "מערב ידלקו שהנרות כדי לערב סמוך להדליק שמצוה
שבת. לערב להקדימה אפשרות אין וודאי זו והדלקה בוקר",

ה'תשע"ה  סיון ב' רביעי יום ללידתה  השמיני יום לפני בהמה הקרבת

:Á ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù Á·ÊÓ È¯ÂÒÈ‡ ˙ÂÎÏ‰äOò úåöî¦§©£¥
íéîiä úòáL ìëå ...äàìäå éðéîMä íBiî úBðaøwä ìk áéø÷äì§©§¦¨©¨§¨¦©§¦¦¨¨§¨§¨¦§©©¨¦
øáò íà ,ìeñt ïîæ øqçnL ét ìò óàå .ïîæ øqçî àø÷ð¦§¨§ª©§©§©©¦¤§ª©§©¨¦¨©

.äOò ììkî àaä åàì àeäL éðtî ,ä÷Bì Bðéà Z Báéø÷äå§¦§¦¥¤¦§¥¤©©¨¦§©£¥
יום  קודם קרבן הקרבת איסור מסתפק: למלך' ה'משנה
בר  (שאינו 'נפל' היא הבהמה שמא מחשש נובע השמיני

רשב"ג כדברי ב)קיימא), קלה, ימים (שבת "שמונה לאחר שרק
מכלל  יצאה הבהמה כאשר כן ואם נפל". אינה בבהמה

העיבור חדשי מלאו כי ה"ו)'נפל' פ"ב רוצח הל' רמב"ם ,(ראה
חודש  עשר ושנים דקה בבהמה חדשים חמישה שהם

השמיני? יום קודם להקריבה מותר האם - גסה בבהמה
שאין  היא הכתוב שגזירת כאן הרמב"ם מדברי ומוכיח
בהמשך  כתב שהרי השמיני, יום קודם בהמה להקריב
אינו  והקריבו, עבר אם פסול, זמן שמחוסר "ואע"פ ההלכה
הקרבת  איסור ואם עשה". מכלל הבא לאו שהוא מפני לוקה
אם  (אך 'נפל' ספק משום הוא השמיני ליום קודם בהמה

הרמב"ם  הוצרך מדוע להקריבו), מותר חדשיו שמלאו ידוע
שאינו  לומר יכול היה הרי לוקה, שאינו מיוחד  טעם לתת
שאין  הכתוב שגזירת מכאן אלא ספק? שזהו מפני לוקה
ויצא  חדשיו מלאו אם אפילו השמיני היום קודם להקריב

נפל. מכלל
הגמרא מדברי גם ב)וראיה ו, השנה :(ראש

מום  בו שאין תם בכור בין לכהן, הניתן בהמה בכור
ראוי  שאינו מום בעל ובין המזבח גבי על אותו ומקריבים
שנה. בתוך נאכל – הכהנים ידי על נאכל אלא להקרבה

הגמרא אומרת לבכור? שנה מונים -(שם)ומאימתי תם :
מום  ובעל להקרבה, ראוי הוא מאז כי ללידתו השמיני מיום
וזאת  לידתו, מיום לאכילה שראוי כיון שנולד, מיום -
כי  לאכלו אסור כן לא שאם עיבורו, חדשי שמלאו בתנאי

כנבילה ודינו הוא 'נפל' ה"ד)שמא פ"ד מאכ"א שבכור (הל' וכיון
חדשיו  מלאו אם שגם מוכח השמיני, מיום תמיד נמנה תם

והלאה. השמיני מיום אלא קרב אינו

ה'תשע"ה  סיון ג' חמישי יום מלח  ללא קרבן

:‡È ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù Á·ÊÓ È¯ÂÒÈ‡ ˙ÂÎÏ‰àìa áéø÷ä¦§¦§Ÿ
éäìà úéøa çìî úéaLú àìå :øîàpL ,ä÷Bì Z ììk çìî.E ¤©§¨¤¤¤¡©§Ÿ©§¦¤©§¦¡Ÿ¤

חגיגה ה"א)בהלכות לרגל (פ"א, שהעולה הרמב"ם פסק
יראו  'ולא של האיסור על שעבר אף קרבן, עמו הביא ולא
בו  שאין לאו על לוקים אין כי לוקה אינו - ריקם' פני
מעשה  בעשיית כרוכה שהעבירה פי על ואף מעשה,
בעצם  אינו והאיסור מאחר המקדש), לבית (הכניסה

אלא oaxwdהכניסה z`adÎi`a בו שאין לאו בגדר זה הרי
מעשה.

ללא  קרבן המקריב מדוע זו: בהלכה להבין יש זה לפי
הקרבן  הקרבת בעצם אינו האיסור בזה גם והרי לוקה, מלח

dgilndאלא i`a?מעשה בו שאין לאו זה והרי ,
אמת' ה'שפת ברית)ומבאר ד"ה א כ, :(מנחות

שנכנס  הראשונה בפעם להיות חייבת אינה הקרבן הבאת
ונמצא  החג. ימי שבעת כל זאת להשלים אפשר אלא לעזרה
ואם  חטא, אין עדיין קרבן ללא לעזרה הראשונה שבכניסה
ולכן  מעשה ללא עבירה זו הרי קרבן, הביא לא מכן לאחר

כך. על לוקים אין
ואי  ההקרבה, בעת להיעשות חייבת הקרבן מליחת אך
אין  ההקרבה בשעת כאשר ולכן כך, אחר להשלימה אפשר

ולכן מלח אסורה פעולה היא ההקרבה עצם הקרבן, על
עליה. לוקים

ה'תשע"ה  סיון ד' שישי יום שחיטה  לסמיכה תיכף

:·È ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ˙Â·¯˜‰ ‰˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰íB÷náe©¨
.äèéçL äëéîñì óëúå .ïéèçBL ïéëîBqL¤§¦£¦§¥¤¦§¦¨§¦¨

ט)לעיל קרבן (הלכה שהביאו שחמשה הרמב"ם כתב
זה. אחר בזה אלא אחת בבת סומכים אינם בשותפות

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

תכופה  להיות צריכה הסמיכה הרי ביאור, צריך ולכאורה
שסמיכת  נמצא זה אחר בזה כמה סומכים וכאשר לשחיטה,

לשחיטה? סמוכה אינה הראשונים
והביאור:

שצריכה  בקרבן, דין א) פרטים: שני כולל הסמיכה חיוב
הנעשות  העבודות כשאר השחיטה, קודם סמיכה בו להיות

הבעלים. על סמיכה מצות ב) בקרבן.
היינו  הראשון, מהפרט נובע שחיטה' לסמיכה 'תיכף ודין
לשחיטה, סמוך להתבצע צריך הקרבן מצד הסמיכה שחיוב
שלא  גם להתקיים הסמיכה יכולה הבעלים מצות מצד אך

לשחיטה. בסמוך
ואחד  אחד כל של הסמיכה שחיוב לומר, יש זה ולפי
הבעלים, מדיני אלא הקרבן מדיני נובע אינו הקרבן מבעלי
על  ומצוה שמאחר אלא אחת, בסמיכה די הקרבן מצד כי

לסמוך. מהם אחד כל צריך לסמוך, הבעלים
דין  שהוא שחיטה' לסמיכה 'תיכף שדין מובן ומעתה
לשחיטה, הסמוכה האחרון, בסמיכת מתקיים הקרבן מצד
זה  וחיוב הבעלים, חיוב מצד רק הן האחרות הסמיכות וכל

לשחיטה. בסמוך שלא אף מתקיים
(cp 'r `"g mipdk zxez lr mdxa` zgpn)

ה'תשע"ה  סיון ה' קודש שבת בשעתה  מצוה חביבה

:‚ ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ˙Â·¯˜‰ ‰˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰äáéáç£¦¨
ét ìò óà ,íéøáéàå ïéøeîà øè÷ä éøäL .dúòLa äåöî¦§¨¦§¨¨¤£¥¤§¥¥¦§¥¨¦©©¦
ïúBà ïéøçàî ïéàå ,ïpîæa úaMä úà ïéçBc ,äìéla íéøLkL¤§¥¦©©§¨¦¤©©¨¦§©¨§¥§©£¦¨

.úaL éàöBîì§¨¥©¨
הדשן' ה'תרומת לה)כתב בחידושה (סי' לבנה הרואה :

לקיים  כדי מיד, עליה לברך ולא להמתין עדיף החול, בימות
נאים  ובגדים מבושם הוא כאשר שבת במוצאי המצוה  את

ס"ב) תכו סי' או"ח הרמ"א פסק .(וכן
ניתן  הדין שמעיקר פי על אף כי זו בהלכה והנה,
אין  שבת במוצאי השבת קרבנות של האימורים את להקטיר
שהמעלה  הרי בשעתה', מצוה 'חביבה כי כן לעשות
באופן  הקיום של המעלה על גוברת מיד, המצוה שבקיום
את  לקדש עדיף לא מדוע כן ואם זמן, לאחר יותר מושלם
כדי  לאחרה ולא לראשונה, אותה כשרואה מיד הלבנה

בהידור? לקיימה
לחלק: ויש

המצוה  עצם מצד מעלה אינה בלילה האיברים הקטרת
נוקטים  ובזה השבת) את לדחות (שלא אחרת מסיבה אלא
שבת  במוצאי לבנה קידוש אך עדיף, בזמנה המצוה שקיום
עצמה, במצוה מעלה תוספת הוא נאים ובבגדים כבוד בדרך

לאחר עדיף נב)ולכן סי' הגרשוני .(עבודת
ביום  זמנה עיקר אימורים שהקטרת עוד לחלק ויתכן
הזמן, עיקר ולא 'תשלומין' כעין היא בלילה וההקטרה

מצוה 'חביבה הלשון עיקר dzrya'כדיוק שהוא היינו ,
ורק  החודש אמצע עד הוא הזמן לבנה בקידוש אך זמנה,
בהקדם  לקיומה מעלה יש למצוות' מקדימים 'זריזין משום

בהידור הקיום מעלת עדיפה זו מעלה אשר וכנגד מנחת (ראה

כב) סי' .בראשית

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hw sc zeaezk(iyiy meil)

zecyd ilran cg` lk minkg zrcly ,epizpyn ly oecipl
`l ,el xnele ztwend dcyd lra z` zegcl leki zetiwnd
leki yxei lk o`k s`e ,jxc el zzl `le jxcd jl dca` iwlga

.xg`d yxeid lv` `vnp dly lwcdy dprha dzegcldéì øîà̈©¥
éiaà,sqei axléîc éî,epizpynl dnec df dxwn ike -íúä- ©©¥¦¨¥¨¨

,epizpynaãçå ãç ìkmirazpdndéì éçãî éöîzegcl leki - ¨©§©¨¥©§¥¥
jxc jl did `l mlerny dprha ,mixg`d mirazpl raezd z`

eli`e ,ipyd cva `l` df cvaàëä,lwcd ly dyrna ,o`k ± ¨¨
àeä eäééab àì÷écmiqkpd lk oky ,mzeyxa `vnp lwcd ixd ± ¦§¨©©§

,deya eaiigzd mleke ,lwc zal zzl d`eevd zrya cgia eid
,jky oeike .dzegcl mileki mpi` jk xg` ewlgy s`eéàî©

eäéézðwz.zrk zeyrl mdilr dn ,xnelk ,mzpwz dn -eáúéì ©©§©§¥§
àLéøî eâìôéìå eøcäéìå ,àì÷éc dì,miqkpdn lwc dl epzi ± ¨¦§¨§¥©§§¦§§¥¥¨

.ycgn miqkpd z` ewlgie exfgie

* * *

:dnec oipra dyrn d`ian `xnbdeäì øîàc àeäädyrn ± ©§¨©§
,ezzin zrya eiyxeil xn`y mc`aúøáì àì÷éccg` lwc ± ¦§¨¦§©

e .izal ozpiáéëL,[zne-]àì÷éãc ébìt éøz ÷éáLåxi`yde - ¨¦§¨¦§¥©§¥§¦§¨
szey did mday milwc ipy xnelk ,milwc i`vg ipy ezyexia
evxe .ezeyxa eidy mitqep minily milwc caln ,mixg` mr
daexn mzgxh oky ,el` mi`vg ipy mzeg`l zzl mig`d

.cigi lwc xy`ndéì àéL÷ à÷å éMà áø áéúéiy` ax ayi ± ¨¦©©¦§¨©§¨¥
,df oecipl zkiiyd dl`ya dywzdeébìt éøúì éLðéà eø÷ éî¦¨¦§¥¦§¥©§¥

'àì÷éc' éì÷éc,'lwc' milwc i`vg ipyl miyp` mi`xew m`d - ¦§¥¦§¨
mi`vg ipy mig`d dl epziy dfa a`d z`eev miiwzz ok m`e

,el`àì Bà,'lwc' mya mipekn mpi` lwc i`vg ipyy e` - Ÿ
.mly lwc dl zzl mig`d miaiige,éMà áøì éëcøî áø déì øîà̈©¥©¨§§©§©©¦

éëä[jk-]éøúì éLðéà eø÷ ,àáøc déîMî àéðBøâäî éîéáà øîà ¨¦¨©£¦¦¥©§§¨¦§¥§¨¨¨¦§¥¦§¥
c ébìt,'àì÷éc' éì÷é,el` mi`vg ipy dl zzl mig`d milekie ©§¥¦§¥¦§¨
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המשך ביאור למסכת כתובות ליום שישי עמ' ב
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ה'תשע"ה  אייר כ"ח ראשון יום

-dcearxtq
WCwOd z`iA zFkld¦§¦©©¦§¨

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
מּיֹום ‡. אּלא הּקדׁשים לקדׁש נכנס ּגדֹול ּכהן ְְֳִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹאין

הּכּפּורים  ליֹום לּקדׁש2הּכּפּורים נכנס הדיֹוט וכהן .3 ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָֹֹ
יֹום  ּבכל .4לעבֹודה ְֲָָָ

הּכהנים ·. ּכל לקדׁש5והזהרּו אֹו לּקדׁש יּכנסּו ׁשּלא ְְְְֲֲִִֶֶֶַַָָֹֹֹֹֻ
עבֹודה  ּבׁשעת ׁשּלא בכל 6הּקדׁשים יבא ואל ׁשּנאמר: . ְְְֱֲֳִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

הּקדׁש אל -7עת לּפרכת מּבית הּקדׁשים; קדׁש זה - ֳִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹ
הּבית 8להזהיר  ּכל .9על ְְִִַַַַָ

הּקדׁשים ‚. לקדׁש ׁשּנכנס  הּׁשנה 10ּכהן ימֹות ,11ּבׁשאר ְְְְֳִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹ
ּכ לֹוּבין ׁשּנכנס ּגדֹול ּכהן אֹו ּגדֹול, ּכהן ּבין הדיֹוט הן ְְִֵֵֵֵֵֶֶַָָֹֹֹ

ּבידי  מיתה חּיב - העבֹודה ּבׁשעת ׁשּלא הּכּפּורים ְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָֹּביֹום
נכנס  הּוא ּפעמים וכּמה ימּות. ולא ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִֶֶַַַָָָָָֹׁשמים;
ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו ארּבע, הּכּפּורים? ּביֹום ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָלׁשם

ׁשמים  ּבידי מיתה חּיב - חמיׁשית נכנס .12ואם ְְֲִִִִִִִֵַַַָָָ

הּקדׁשים „. לקדׁש חּוץ לּקדׁש לעבֹודה 13והּנכנס ׁשּלא ְְְֲֳִִֶֶֶַַַַָָָֹֹֹ
להׁשּתחוֹות  ואינֹו14אֹו לֹוקה, - ּגדֹול ּבין הדיֹוט ּבין , ְְְְֲִֵֵֵֶֶַָ

הּכּפרת  ּפני אל ׁשּנאמר: מיתה. על 15חּיב - ימּות ולא ְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ
ולֹוקה. ּבלאו הּבית ׁשאר ועל ּבמיתה, הּקדׁשים ְְְְְֳִִִֶֶַַַַַָָָֹקדׁש

חּיב ‰. - ּבלבד העבֹודה ּבׁשעת הּמקּדׁש מן ׁשּיצא ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹּכהן
הדיֹוט  ּכהן ּבין ּגדֹול ּכהן ּבין ּומּפתח 16מיתה. ׁשּנאמר: . ְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹ

ּתּניחּו לא ּכלֹומר, ּתמתּו. ּפן תצאּו לא מֹועד ְְִֵֵֶֶַַָֹֹֹֻאהל
זה  וכן זֹו. גזרה מּפני ּודחּופים מבהלים ותצאּו ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶָָָֹעבֹודה
אּלא  אינֹו - יצא לא הּמקּדׁש ּומן ּגדֹול: ּבכהן ְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹׁשּנאמר

ויצא. עבֹודתֹו יּניח ׁשּלא ּבלבד, העבֹודה ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹּבׁשעת
.Âזֹו אזהרה נׁשנת מה מּפני ּכן, ּגדֹול?17אם ּבכהן ְְְְִִִֵֵֵֵַָָָָֹ

לֹו ׁשּמת וׁשמע ּבעבֹודתֹו ּבּמקּדׁש ׁשהיה הדיֹוט ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּכהן
ׁשאינ  ּפי על אף עליו, להתאּבל חּיב ׁשהּוא יֹוצא מת ֹו ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ

הּמקּדׁש עבד 18מן ואם אֹונן; ׁשהּוא מּפני עֹובד, אינֹו - ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָ
יחיד  ּבקרּבן ּבין עבֹודתֹו, חּלל - ּתֹורה ׁשל אֹונן ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָוהּוא

אֹונן  ּכׁשהּוא עֹובד ּגדֹול ּכהן אבל צּבּור. ּבקרּבן ,19ּבין ְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָֹ
יׁשב  ּכלֹומר, יחּלל. ולא יצא לא הּמקּדׁש ּומן ְְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹֹׁשּנאמר:

ּבּה עֹוסק ׁשהיה עבֹודה מתחּללת.20ויעבד ואינּה ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ
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עבודה.1) בשעת שלא לקודש הנכנס כהן ודין הכפורים, ביום אלא הקדשים לקודש נכנס גדול כהן שאין בו יבואר
עבודה.2) המנורה,4)להיכל.3)בשעת להדליק וכן משנה). (כסף בהיכל שהוא הזהב מזבח על הקטורת להקטיר

להיכל  נכנסים שהיו יא הלכה המקדש כלי מהלכות ה בפרק למעלה וראה הנרות, ולהטבת הפנימי, מזבח ולדישון
לומר 5)להשתחוות. תלמוד - יבוא בלא הבנים ואין יבוא בבל אחיך "או וֿז): הלכה א פרשה מות אחרי (פרשת בספרא

הוא  "וכן נוסף: שם טוב ובלקח הבנים". את לרבות אחיך לומר תלמוד ומה אחיך, לומר תלמוד שאין אהרן, אל דבר
אחיו". בן לוט והוא אחיו, נשבה כי אברם וישמע לא 6)אומר המצוות (ספר השכינה לפני ויראה למקדש כבוד משום

סח). הכפרת".7)תעשה פני "אל הפסוק: לסוף והכוונה הקדשים", קדש זה [וגו'] הקדש "אל להיות: שצריך [נראה
לפרוכת]. מבפנים הבית כל של דינו מה ידענו לא ועדיין הארון, ליד מיתה.8)והיינו ולא מלקות [היינו 9)לחייב

בארבעים  לפרוכת ומבית כולו ההיכל "כל שעל כז: במנחות יהודה ר' וכדעת הקדשים), קודש (=בית הפנימי הבית
במיתה"]. הארון) (=ליד הכפורת פני ואל במיתה), ולא ארבעים הארון.10)(=במלקות ליד (שם 11)כלומר, בספרא

השנה". ימות שאר לרבות הקדש אל הכיפורים יום זה עת בכל יבא "ואל ח): בכל 12)הלכה יבא "ואל (שם): בספרא
פי  על שאף הכתוב, הקפיד היום בעתות מינה שמע עת, בכל אלא יום, בכל כתיב מדלא "פירוש הכיפורים" יום זה עת

לבא". לו ראויים היום עיתות כל לא לבוא, רשאי שהוא עת הארון 13)שיש אל קרב שלא שכל ב, הלכה למעלה ראה
הקדשים". לקדש "חוץ בכלל הוא עבודה 14)הרי בכלל שהשתחוויה מותר, להשתחוות שהרי להשתחוות, שלא כלומר,

שאינו 15)היא. יהודה, ר' כדעת שדעתו נראה הפסוק, סוף אלא לפרוכת", מבית "אל הפסוק תחילת הביא שלא מכיוון
הארון. ליד היינו הכפורת, פני על אלא מיתה "ומן 16)חייב מבֿמג): הלכה דמילואים (מכילתא שמיני פרשת בספרא

שנתרבו  ובניו אהרן אלא לי אין וכו', עבודה בשעת אומר הוי יחלל ולא יוצא אינו אימתי יחלל, ולא יצא לא המקדש
אף  שהכוונה רבינו, וסובר עליכם". ה' משחת שמן כי לומר תלמוד הדורות? כל של לכהנים מניין וכו', המשחה בשמן
גדול, בכהן אלא אינו וזה עליכם" ה' משחת שמן "כי ז) י, (ויקרא שנאמר פי על שאף הדורות, שבכל הדיוטים לכהנים
הכוונה  שאין כרחנו על נמשחתם", הקדש בשמן "כי נאמר שלא מכיוון המשחה. בשמן נמשח הוא רק לדורות שהרי
היא  אהרן, בני בו שנמשחו ה', משחת אבל נמשחים, שאינם הדיוטים לכהנים אף אלא בשמן, הנמשחים גדולים לכהנים
לכהונת  משחתם להם להיות והיתה וגו' אותם ומשחת וגו' תקריב בניו "ואת ידֿטו) מ, (שמות שנאמר כמו לדורות, עליהם

צו). פרשת סוף התורה על ובפירוש המצוות בספר הרמב"ן בשם משנה (כסף יצא".17)עולם" לא המקדש "ומן של
לקדשים 18) בזיון היא העבודה בשעת שהיציאה אחר, כהן ידי על שתיגמר עד שם עומד אלא העבודה בשעת כלומר,

תצאו". לא מועד אהל "ומפתח הדיוטים: כהנים שהיו אהרן בבני שם) (ויקרא המפורש מהפסוק לכך וראיה משנה). (כסף
עבודתו.19) מחלל אינו דרבנן אונן אבל תורה (יומא20)של הברייתא כהן כלשון (פירוש: ומקריב עומד "היה יג:)

אבל  בה, עוסק שהיה עבודה רק משמע יגמור". אומר יוסי ר' וכו' המזבח גבי על היה) המתחיל דיבור שם תוספות - גדול

ycwnd z`ia zekld - dcear xtq - xii` g"k oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.Ê ּבעל אם וחמר: מּקל ּפסּולה? האֹונן ׁשעבֹודת ְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹּומּנין
ׁשהּוא  אֹונן, חּלל; - עבד אם ּבקדׁשים, ׁשאֹוכל ְִִִֵֵֵֶֶַָָָמּום,
ּדין  - מּמּנּו באני אכלּתי לא ׁשּנאמר: ּבקדׁשים, ְְְֱִִִִִֶֶֶַַָָָָֹֹאסּור

ׁשּיחּלל  .21הּוא ְֵֶַ
.Á לאכל אסּור - אֹונן עֹובד ּגדֹול ׁשּכהן ּפי על 22ואף ְֱִֵֵֵֶֶַַָָֹֹ

ׁשּנאמר  ואכלּתי 23ּבקדׁשים; הּייטב 24: הּיֹום חּטאת ְְְֱִִִֶֶַַַַַַָָָָ
ּבערב  לאכל חֹולק אינֹו וכן יי. -25ּבעיני ׁשעבד אֹונן . ְְְֱֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹ

לֹוקה  ּבקדׁשים 26אינֹו לּגע ּומּתר ׁשּלא 27. ּפי על אף ְִִִֵֶֶַַַָָָֹֻ
ּבאכילה  אּלא מעלה עּׂשּו ׁשּלא -28טבל; ּבנגיעה אבל , ְֲֲֲִִִֶֶַַַָָָָָָָֹ

ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו טהֹור, זה ְְְֲִִֵֵֶֶָָהרי
.Ë ׁשהּוא הּקרֹובים מן מת לֹו ׁשּמת זה אֹונן? זהּו ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַאי

עליהן  להתאּבל הּוא 29חּיב - ּבלבד הּמיתה ּביֹום , ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָ
ּתֹורה  ּדין אֹונן מּדברי 30הּנקרא אֹונן הּוא ולילה , ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָ

.31סֹופרים  ְִ
.È הּימים אֹותם ּכל - נקּבר ּכ ואחר ימים ׁשּׁשהה ְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָּומת

יֹום  וכן מּדבריהם, אֹונן הּוא הּמיתה יֹום ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָׁשאחר

לילֹו ּתֹופּׂש ואינֹו מת 32הּקבּורה, לֹו ׁשּמת מי ,לפיכ . ְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָ
מקריב  אינֹו הּקבּורה יֹום ּכל - הּמיתה יֹום לאחר ְְְְִִֵַַַַַָָָָּוקברֹו
לערב. ואֹוכל וטֹובל מּדבריהם, ּבקדׁשים אֹוכל ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָואינֹו

קרֹובה  ׁשמּועה עצמֹות 33ויֹום לּקּוט הּוא 34ויֹום הרי - ְְְְֲֲִֵָָָ
מּדבריהם. ואפּלּו לילֹו ּתֹופּׂש ׁשאינֹו קבּורה, ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָּכיֹום
- הּמיתה יֹום אבל לערב. ּבקדׁשים ואֹוכל טֹובל ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָלפיכ
אסּור  ּכ הּתֹורה, מן קדׁשים ּבֹו לאכל ׁשאסּור ְֱִִֵֶֶַָָָָָָֹּכׁשם
ׁשהּוא  ּבלבד, הּפסח מן חּוץ מּדבריהם; ּבלילֹו ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַֹלאכל

לערב  ּבמקֹומֹו.35אֹוכל ׁשּיתּבאר ּכמֹו , ְְְִִֵֵֶֶֶָָ
.‡È ׁשבעה ּכל קרּבנֹותיו מׁשּלח אינֹו יין 36האבל אפּלּו , ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָ

לבֹונה  אֹו עצים מצרע 37אֹו וכן מׁשּלח 38. אינֹו ְְְְִֵֵֵֵַַָָֹ
הּמחנה  אל לביאה ראּוי ׁשאינֹו זמן ּכל -39קרּבנֹותיו. ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָ

ספק  ּבֹו יׁש המנּדה אבל להקרבה. ראּוי אם 40אינֹו ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָֻ
- עליו הקריבּו אם ,לפיכ מׁשּלח. אינֹו אם ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָמׁשּלח

.41נרצה  ְִָ
.·Èבֹו וכּיֹוצא ׁשרץ את 42טמא מׁשּלחין והערל ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָ
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אסור. - בעבודה (ויקרא 21)להתחיל יחלל" ולא יצא לא המקדש "ומן מהפסוק רבינו הביא קסה עשה המצוות בספר
חילל". יצא שלא אחר "הא - יב) אוכל".22)כא, ולא אונן מקריב גדול "כהן יב: הגדול.23)הוריות הכהן באהרן

בו 24) שנאמר שני, ממעשר וחומר בקל למדו דורות וקדשי שעה. לקדשי אלא זה מפסוק ללמוד שאין אמרו קא. בזבחים
ממנו". באוני אכלתי "לא שם): לחלוקה,25)(דברים זקוק אינו אונן, שאינו גדול שכהן פי על [שאף צט. צח: זבחים

יח) הלכה הקרבנות מעשה מהלכות י פרק ולהלן יב הלכה המקדש כלי מהלכות ה פרק (למעלה שרוצה כמה נוטל אלא
בחלוקה]. אפילו נוטל אינו אונן, כשהוא הכתוב 26)- מדקדוק או וחומר בקל נלמד אלא מפורש, לאו בו שאין משום

משנה. בכסף וראה הדין, מן עונשים ואין ז. הלכה למעלה ראה חילל", יצא שלא אחר "הא - יחלל" ולא יצא "לא
שם 27) המשנה ובפירוש טו. הלכה הטומאות אבות מהלכות י"ב בפרק כתב וכן שלפנינו. הנוסחא לפי במשנה צח: שם

שם). טוב יום (תוספות בקדש לאכול אסור שאונן הוגה ישראל ארץ נוסחת המשנה בפירוש אבל נוגע". אינו "אונן
שם).28) הטומאות אבות והלכות כא. וחגיגה צא: (פסחים האכילה לפני ואחיו 29)שטובל ובתו, בנו ואביו, "אמו

שם). עיין א, הלכה אבל מהלכות ב (פרק מאחיו" ו).30)ואחותו הלכה (למעלה עבודתו ואינו 31)ומחלל מדרבנן,
וכרבי. שמעון כרבי עבודתו. לילו.32)מחלל תופס הקבורה שיום (שם) רבי כדעת ולא ק: שם חכמים בתוך 33)כדעת

למיתתו. יום לילותיהם 34)שלושים תופשים אינם עצמות ליקוט יום וגם קרובה שמועה יום שגם ק: בזבחים ברייתא
מדרבנן. אלא אינם אלו שימים הרי מדרבנן, באכילת 35)אפילו - מדרבנן אלא אינה לילה שאנינות שכיוון שם. פסחים

דבריהם. חכמים ביטלו בכרת, שהוא בפסח אבל דבריהם, חכמים ביטלו לא עשה, מצוות אלא שאינה קדשים
המיתה,36) ביום אלא אינו ואונן אונן" שהוא בזמן ולא שלם שהוא "בזמן שם) קטן ומועד (זבחים שמעון ר' של בברייתא

האונן  שאין י"א פרק תחילת זבחים בתוספתא מפורש וכן לאבל גם הנ"ל מהברייתא למדו שם קטן מועד בגמרא אבל
שבעה. כל קרבנות כשהוא 37)מביא קרבנו") שלמים זבח "ואם א ג, (ויקרא שלמים אומר שמעון "ר' שם: בזבחים

ופסח  מעשר בכור וכו' העולה וכו' התודה את לרבות מניין אונן, כשהוא מביא ואינו מביאן, עליו) מיושבת (שדעתו שלם
מביא, שהוא קרבנות כל קרבנו שלמים לומר תלמוד והלבונה, והעצים והיין והמנחות העופות וכו' ואשם חטאת וכו'

אונן". כשהוא מביא ואינו מביא שלם כז)38)כשהוא מד, (יחזקאל שנאמר ממה שמעון ר' כן למד טז. קטן במועד
להקרבה". ראוי אינו לביאה ראוי שאינו בזמן להקרבה, ראוי לביאה שראוי "בזמן חטאתו" יקריב וגו' בואו [זו 39)"וביום

נשים  לעזרת השמיני ביום בא כשהוא היינו בואו". "וביום בו נאמר שכן ממנה, גם נשלח שהמצורע לויה, מחנה היא
נשלח  הוא שאף לזב, הדין שהוא פשוט זה ולפי לויה. מחנה שהוא ב) הלכה כפרה מחוסרי מהלכות ד (פרק ניקנור לשער

שמותר בו, וכיוצא שרץ טמא אבל קרבנותיו. משלח שאינו לויה, למחנה הוא מחוץ משלח לויה, למחנה להיכנס לו
בזה 40)קרבנותיו]. חז"ל והסתפקו קרבנותיהם", ושלחו (=לשמים) היו מנודין במדבר ישראל שהיו שנים אותם ש"כל

בארבע  לעמוד שאסור העם, עם לבוא רשאי שאינו פי על ואף טו:). קטן (מועד לשמים ממנודה חמור לבריות מנודה שמא
יחידי. לבוא ראוי מנודה ואילו יחידי, אפילו כלל לבוא ראוי שאינו למצורע, דומה שאינו ייתכן - שמכיוון 41)אמותיו

שבקרבנות. הבעיות בכל רבינו דעת וכן מספק. לפוסלו לנו אין הבעיא נפשטה נשים.42)שלא לעזרת לבוא [שראויים
קרבן  עליו שוחטין אין ולפיכך טבל שלא שרץ בטמא והמדובר זה. בכלל אינו - נשים לעזרת לבוא ראוי שאינו זב אבל

א]. הלכה פסח קרבן מהלכות ו בפרק כמפורש פסח, קרבן גם עליו שוחטין - טבל אם אבל כדלהלן, פסח,
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ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
מּיֹום ‡. אּלא הּקדׁשים לקדׁש נכנס ּגדֹול ּכהן ְְֳִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹאין

הּכּפּורים  ליֹום לּקדׁש2הּכּפּורים נכנס הדיֹוט וכהן .3 ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָֹֹ
יֹום  ּבכל .4לעבֹודה ְֲָָָ

הּכהנים ·. ּכל לקדׁש5והזהרּו אֹו לּקדׁש יּכנסּו ׁשּלא ְְְְֲֲִִֶֶֶַַָָֹֹֹֹֻ
עבֹודה  ּבׁשעת ׁשּלא בכל 6הּקדׁשים יבא ואל ׁשּנאמר: . ְְְֱֲֳִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

הּקדׁש אל -7עת לּפרכת מּבית הּקדׁשים; קדׁש זה - ֳִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹ
הּבית 8להזהיר  ּכל .9על ְְִִַַַַָ

הּקדׁשים ‚. לקדׁש ׁשּנכנס  הּׁשנה 10ּכהן ימֹות ,11ּבׁשאר ְְְְֳִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹ
ּכ לֹוּבין ׁשּנכנס ּגדֹול ּכהן אֹו ּגדֹול, ּכהן ּבין הדיֹוט הן ְְִֵֵֵֵֵֶֶַָָֹֹֹ

ּבידי  מיתה חּיב - העבֹודה ּבׁשעת ׁשּלא הּכּפּורים ְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָֹּביֹום
נכנס  הּוא ּפעמים וכּמה ימּות. ולא ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִֶֶַַַָָָָָֹׁשמים;
ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו ארּבע, הּכּפּורים? ּביֹום ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָלׁשם

ׁשמים  ּבידי מיתה חּיב - חמיׁשית נכנס .12ואם ְְֲִִִִִִִֵַַַָָָ

הּקדׁשים „. לקדׁש חּוץ לּקדׁש לעבֹודה 13והּנכנס ׁשּלא ְְְֲֳִִֶֶֶַַַַָָָֹֹֹ
להׁשּתחוֹות  ואינֹו14אֹו לֹוקה, - ּגדֹול ּבין הדיֹוט ּבין , ְְְְֲִֵֵֵֶֶַָ

הּכּפרת  ּפני אל ׁשּנאמר: מיתה. על 15חּיב - ימּות ולא ְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ
ולֹוקה. ּבלאו הּבית ׁשאר ועל ּבמיתה, הּקדׁשים ְְְְְֳִִִֶֶַַַַַָָָֹקדׁש

חּיב ‰. - ּבלבד העבֹודה ּבׁשעת הּמקּדׁש מן ׁשּיצא ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹּכהן
הדיֹוט  ּכהן ּבין ּגדֹול ּכהן ּבין ּומּפתח 16מיתה. ׁשּנאמר: . ְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹ

ּתּניחּו לא ּכלֹומר, ּתמתּו. ּפן תצאּו לא מֹועד ְְִֵֵֶֶַַָֹֹֹֻאהל
זה  וכן זֹו. גזרה מּפני ּודחּופים מבהלים ותצאּו ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶָָָֹעבֹודה
אּלא  אינֹו - יצא לא הּמקּדׁש ּומן ּגדֹול: ּבכהן ְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹׁשּנאמר

ויצא. עבֹודתֹו יּניח ׁשּלא ּבלבד, העבֹודה ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹּבׁשעת
.Âזֹו אזהרה נׁשנת מה מּפני ּכן, ּגדֹול?17אם ּבכהן ְְְְִִִֵֵֵֵַָָָָֹ

לֹו ׁשּמת וׁשמע ּבעבֹודתֹו ּבּמקּדׁש ׁשהיה הדיֹוט ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּכהן
ׁשאינ  ּפי על אף עליו, להתאּבל חּיב ׁשהּוא יֹוצא מת ֹו ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ

הּמקּדׁש עבד 18מן ואם אֹונן; ׁשהּוא מּפני עֹובד, אינֹו - ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָ
יחיד  ּבקרּבן ּבין עבֹודתֹו, חּלל - ּתֹורה ׁשל אֹונן ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָוהּוא

אֹונן  ּכׁשהּוא עֹובד ּגדֹול ּכהן אבל צּבּור. ּבקרּבן ,19ּבין ְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָֹ
יׁשב  ּכלֹומר, יחּלל. ולא יצא לא הּמקּדׁש ּומן ְְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹֹׁשּנאמר:

ּבּה עֹוסק ׁשהיה עבֹודה מתחּללת.20ויעבד ואינּה ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

עבודה.1) בשעת שלא לקודש הנכנס כהן ודין הכפורים, ביום אלא הקדשים לקודש נכנס גדול כהן שאין בו יבואר
עבודה.2) המנורה,4)להיכל.3)בשעת להדליק וכן משנה). (כסף בהיכל שהוא הזהב מזבח על הקטורת להקטיר

להיכל  נכנסים שהיו יא הלכה המקדש כלי מהלכות ה בפרק למעלה וראה הנרות, ולהטבת הפנימי, מזבח ולדישון
לומר 5)להשתחוות. תלמוד - יבוא בלא הבנים ואין יבוא בבל אחיך "או וֿז): הלכה א פרשה מות אחרי (פרשת בספרא

הוא  "וכן נוסף: שם טוב ובלקח הבנים". את לרבות אחיך לומר תלמוד ומה אחיך, לומר תלמוד שאין אהרן, אל דבר
אחיו". בן לוט והוא אחיו, נשבה כי אברם וישמע לא 6)אומר המצוות (ספר השכינה לפני ויראה למקדש כבוד משום

סח). הכפרת".7)תעשה פני "אל הפסוק: לסוף והכוונה הקדשים", קדש זה [וגו'] הקדש "אל להיות: שצריך [נראה
לפרוכת]. מבפנים הבית כל של דינו מה ידענו לא ועדיין הארון, ליד מיתה.8)והיינו ולא מלקות [היינו 9)לחייב

בארבעים  לפרוכת ומבית כולו ההיכל "כל שעל כז: במנחות יהודה ר' וכדעת הקדשים), קודש (=בית הפנימי הבית
במיתה"]. הארון) (=ליד הכפורת פני ואל במיתה), ולא ארבעים הארון.10)(=במלקות ליד (שם 11)כלומר, בספרא

השנה". ימות שאר לרבות הקדש אל הכיפורים יום זה עת בכל יבא "ואל ח): בכל 12)הלכה יבא "ואל (שם): בספרא
פי  על שאף הכתוב, הקפיד היום בעתות מינה שמע עת, בכל אלא יום, בכל כתיב מדלא "פירוש הכיפורים" יום זה עת

לבא". לו ראויים היום עיתות כל לא לבוא, רשאי שהוא עת הארון 13)שיש אל קרב שלא שכל ב, הלכה למעלה ראה
הקדשים". לקדש "חוץ בכלל הוא עבודה 14)הרי בכלל שהשתחוויה מותר, להשתחוות שהרי להשתחוות, שלא כלומר,

שאינו 15)היא. יהודה, ר' כדעת שדעתו נראה הפסוק, סוף אלא לפרוכת", מבית "אל הפסוק תחילת הביא שלא מכיוון
הארון. ליד היינו הכפורת, פני על אלא מיתה "ומן 16)חייב מבֿמג): הלכה דמילואים (מכילתא שמיני פרשת בספרא

שנתרבו  ובניו אהרן אלא לי אין וכו', עבודה בשעת אומר הוי יחלל ולא יוצא אינו אימתי יחלל, ולא יצא לא המקדש
אף  שהכוונה רבינו, וסובר עליכם". ה' משחת שמן כי לומר תלמוד הדורות? כל של לכהנים מניין וכו', המשחה בשמן
גדול, בכהן אלא אינו וזה עליכם" ה' משחת שמן "כי ז) י, (ויקרא שנאמר פי על שאף הדורות, שבכל הדיוטים לכהנים
הכוונה  שאין כרחנו על נמשחתם", הקדש בשמן "כי נאמר שלא מכיוון המשחה. בשמן נמשח הוא רק לדורות שהרי
היא  אהרן, בני בו שנמשחו ה', משחת אבל נמשחים, שאינם הדיוטים לכהנים אף אלא בשמן, הנמשחים גדולים לכהנים
לכהונת  משחתם להם להיות והיתה וגו' אותם ומשחת וגו' תקריב בניו "ואת ידֿטו) מ, (שמות שנאמר כמו לדורות, עליהם

צו). פרשת סוף התורה על ובפירוש המצוות בספר הרמב"ן בשם משנה (כסף יצא".17)עולם" לא המקדש "ומן של
לקדשים 18) בזיון היא העבודה בשעת שהיציאה אחר, כהן ידי על שתיגמר עד שם עומד אלא העבודה בשעת כלומר,

תצאו". לא מועד אהל "ומפתח הדיוטים: כהנים שהיו אהרן בבני שם) (ויקרא המפורש מהפסוק לכך וראיה משנה). (כסף
עבודתו.19) מחלל אינו דרבנן אונן אבל תורה (יומא20)של הברייתא כהן כלשון (פירוש: ומקריב עומד "היה יג:)

אבל  בה, עוסק שהיה עבודה רק משמע יגמור". אומר יוסי ר' וכו' המזבח גבי על היה) המתחיל דיבור שם תוספות - גדול
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.Ê ּבעל אם וחמר: מּקל ּפסּולה? האֹונן ׁשעבֹודת ְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹּומּנין
ׁשהּוא  אֹונן, חּלל; - עבד אם ּבקדׁשים, ׁשאֹוכל ְִִִֵֵֵֶֶַָָָמּום,
ּדין  - מּמּנּו באני אכלּתי לא ׁשּנאמר: ּבקדׁשים, ְְְֱִִִִִֶֶֶַַָָָָֹֹאסּור

ׁשּיחּלל  .21הּוא ְֵֶַ
.Á לאכל אסּור - אֹונן עֹובד ּגדֹול ׁשּכהן ּפי על 22ואף ְֱִֵֵֵֶֶַַָָֹֹ

ׁשּנאמר  ואכלּתי 23ּבקדׁשים; הּייטב 24: הּיֹום חּטאת ְְְֱִִִֶֶַַַַַַָָָָ
ּבערב  לאכל חֹולק אינֹו וכן יי. -25ּבעיני ׁשעבד אֹונן . ְְְֱֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹ

לֹוקה  ּבקדׁשים 26אינֹו לּגע ּומּתר ׁשּלא 27. ּפי על אף ְִִִֵֶֶַַַָָָֹֻ
ּבאכילה  אּלא מעלה עּׂשּו ׁשּלא -28טבל; ּבנגיעה אבל , ְֲֲֲִִִֶֶַַַָָָָָָָֹ

ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו טהֹור, זה ְְְֲִִֵֵֶֶָָהרי
.Ë ׁשהּוא הּקרֹובים מן מת לֹו ׁשּמת זה אֹונן? זהּו ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַאי

עליהן  להתאּבל הּוא 29חּיב - ּבלבד הּמיתה ּביֹום , ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָ
ּתֹורה  ּדין אֹונן מּדברי 30הּנקרא אֹונן הּוא ולילה , ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָ

.31סֹופרים  ְִ
.È הּימים אֹותם ּכל - נקּבר ּכ ואחר ימים ׁשּׁשהה ְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָּומת

יֹום  וכן מּדבריהם, אֹונן הּוא הּמיתה יֹום ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָׁשאחר

לילֹו ּתֹופּׂש ואינֹו מת 32הּקבּורה, לֹו ׁשּמת מי ,לפיכ . ְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָ
מקריב  אינֹו הּקבּורה יֹום ּכל - הּמיתה יֹום לאחר ְְְְִִֵַַַַַָָָָּוקברֹו
לערב. ואֹוכל וטֹובל מּדבריהם, ּבקדׁשים אֹוכל ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָואינֹו

קרֹובה  ׁשמּועה עצמֹות 33ויֹום לּקּוט הּוא 34ויֹום הרי - ְְְְֲֲִֵָָָ
מּדבריהם. ואפּלּו לילֹו ּתֹופּׂש ׁשאינֹו קבּורה, ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָּכיֹום
- הּמיתה יֹום אבל לערב. ּבקדׁשים ואֹוכל טֹובל ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָלפיכ
אסּור  ּכ הּתֹורה, מן קדׁשים ּבֹו לאכל ׁשאסּור ְֱִִֵֶֶַָָָָָָֹּכׁשם
ׁשהּוא  ּבלבד, הּפסח מן חּוץ מּדבריהם; ּבלילֹו ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַֹלאכל

לערב  ּבמקֹומֹו.35אֹוכל ׁשּיתּבאר ּכמֹו , ְְְִִֵֵֶֶֶָָ
.‡È ׁשבעה ּכל קרּבנֹותיו מׁשּלח אינֹו יין 36האבל אפּלּו , ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָ

לבֹונה  אֹו עצים מצרע 37אֹו וכן מׁשּלח 38. אינֹו ְְְְִֵֵֵֵַַָָֹ
הּמחנה  אל לביאה ראּוי ׁשאינֹו זמן ּכל -39קרּבנֹותיו. ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָ

ספק  ּבֹו יׁש המנּדה אבל להקרבה. ראּוי אם 40אינֹו ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָֻ
- עליו הקריבּו אם ,לפיכ מׁשּלח. אינֹו אם ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָמׁשּלח

.41נרצה  ְִָ
.·Èבֹו וכּיֹוצא ׁשרץ את 42טמא מׁשּלחין והערל ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָ
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אסור. - בעבודה (ויקרא 21)להתחיל יחלל" ולא יצא לא המקדש "ומן מהפסוק רבינו הביא קסה עשה המצוות בספר
חילל". יצא שלא אחר "הא - יב) אוכל".22)כא, ולא אונן מקריב גדול "כהן יב: הגדול.23)הוריות הכהן באהרן

בו 24) שנאמר שני, ממעשר וחומר בקל למדו דורות וקדשי שעה. לקדשי אלא זה מפסוק ללמוד שאין אמרו קא. בזבחים
ממנו". באוני אכלתי "לא שם): לחלוקה,25)(דברים זקוק אינו אונן, שאינו גדול שכהן פי על [שאף צט. צח: זבחים

יח) הלכה הקרבנות מעשה מהלכות י פרק ולהלן יב הלכה המקדש כלי מהלכות ה פרק (למעלה שרוצה כמה נוטל אלא
בחלוקה]. אפילו נוטל אינו אונן, כשהוא הכתוב 26)- מדקדוק או וחומר בקל נלמד אלא מפורש, לאו בו שאין משום

משנה. בכסף וראה הדין, מן עונשים ואין ז. הלכה למעלה ראה חילל", יצא שלא אחר "הא - יחלל" ולא יצא "לא
שם 27) המשנה ובפירוש טו. הלכה הטומאות אבות מהלכות י"ב בפרק כתב וכן שלפנינו. הנוסחא לפי במשנה צח: שם

שם). טוב יום (תוספות בקדש לאכול אסור שאונן הוגה ישראל ארץ נוסחת המשנה בפירוש אבל נוגע". אינו "אונן
שם).28) הטומאות אבות והלכות כא. וחגיגה צא: (פסחים האכילה לפני ואחיו 29)שטובל ובתו, בנו ואביו, "אמו

שם). עיין א, הלכה אבל מהלכות ב (פרק מאחיו" ו).30)ואחותו הלכה (למעלה עבודתו ואינו 31)ומחלל מדרבנן,
וכרבי. שמעון כרבי עבודתו. לילו.32)מחלל תופס הקבורה שיום (שם) רבי כדעת ולא ק: שם חכמים בתוך 33)כדעת

למיתתו. יום לילותיהם 34)שלושים תופשים אינם עצמות ליקוט יום וגם קרובה שמועה יום שגם ק: בזבחים ברייתא
מדרבנן. אלא אינם אלו שימים הרי מדרבנן, באכילת 35)אפילו - מדרבנן אלא אינה לילה שאנינות שכיוון שם. פסחים

דבריהם. חכמים ביטלו בכרת, שהוא בפסח אבל דבריהם, חכמים ביטלו לא עשה, מצוות אלא שאינה קדשים
המיתה,36) ביום אלא אינו ואונן אונן" שהוא בזמן ולא שלם שהוא "בזמן שם) קטן ומועד (זבחים שמעון ר' של בברייתא

האונן  שאין י"א פרק תחילת זבחים בתוספתא מפורש וכן לאבל גם הנ"ל מהברייתא למדו שם קטן מועד בגמרא אבל
שבעה. כל קרבנות כשהוא 37)מביא קרבנו") שלמים זבח "ואם א ג, (ויקרא שלמים אומר שמעון "ר' שם: בזבחים

ופסח  מעשר בכור וכו' העולה וכו' התודה את לרבות מניין אונן, כשהוא מביא ואינו מביאן, עליו) מיושבת (שדעתו שלם
מביא, שהוא קרבנות כל קרבנו שלמים לומר תלמוד והלבונה, והעצים והיין והמנחות העופות וכו' ואשם חטאת וכו'

אונן". כשהוא מביא ואינו מביא שלם כז)38)כשהוא מד, (יחזקאל שנאמר ממה שמעון ר' כן למד טז. קטן במועד
להקרבה". ראוי אינו לביאה ראוי שאינו בזמן להקרבה, ראוי לביאה שראוי "בזמן חטאתו" יקריב וגו' בואו [זו 39)"וביום

נשים  לעזרת השמיני ביום בא כשהוא היינו בואו". "וביום בו נאמר שכן ממנה, גם נשלח שהמצורע לויה, מחנה היא
נשלח  הוא שאף לזב, הדין שהוא פשוט זה ולפי לויה. מחנה שהוא ב) הלכה כפרה מחוסרי מהלכות ד (פרק ניקנור לשער

שמותר בו, וכיוצא שרץ טמא אבל קרבנותיו. משלח שאינו לויה, למחנה הוא מחוץ משלח לויה, למחנה להיכנס לו
בזה 40)קרבנותיו]. חז"ל והסתפקו קרבנותיהם", ושלחו (=לשמים) היו מנודין במדבר ישראל שהיו שנים אותם ש"כל

בארבע  לעמוד שאסור העם, עם לבוא רשאי שאינו פי על ואף טו:). קטן (מועד לשמים ממנודה חמור לבריות מנודה שמא
יחידי. לבוא ראוי מנודה ואילו יחידי, אפילו כלל לבוא ראוי שאינו למצורע, דומה שאינו ייתכן - שמכיוון 41)אמותיו

שבקרבנות. הבעיות בכל רבינו דעת וכן מספק. לפוסלו לנו אין הבעיא נפשטה נשים.42)שלא לעזרת לבוא [שראויים
קרבן  עליו שוחטין אין ולפיכך טבל שלא שרץ בטמא והמדובר זה. בכלל אינו - נשים לעזרת לבוא ראוי שאינו זב אבל

א]. הלכה פסח קרבן מהלכות ו בפרק כמפורש פסח, קרבן גם עליו שוחטין - טבל אם אבל כדלהלן, פסח,



ycwndעח z`ia zekld - dcear xtq - xii` g"k oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.Â יֹום טבּול מּמּנּו מׁשּלחין - הּנׁשים לא 27עזרת אבל , ְְְְֲִִִֶֶַַַָָֹ
ּכּפּורים  ׁשמׁשֹו28מחּסר העריב ּכּפּורים ׁשּמחּסר ;29. ְְְֱִִִִִִֶֶַַֻֻ

סֹופרים  מּדברי לוּיה ּבמחנה יֹום טבּול .30ואּסּור ְְְְְְֲִִִִִֵֵַָ
.Ê יּׂשראל לא 31מעזרת ּכּפּורים מחּסר אפּלּו - ולפנים ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָֹֻ

לׁשם  גמּורה 32יּכנס טהרה טהר לא ׁשעדין ׁשּנאמר:33, ; ְְֱֲֳִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ
נגמרה  לא ׁשעדין מּכלל וטהרה, הּכהן עליה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹוכּפר

ֳָָָטהרתּה.
.Á הּבית מהר המׁשּלח ּבלא 34הּטמא עֹובר - נכנס אם , ְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָֹֻ

מחנה 35תעּׂשה  זה - לּמחנה מחּוץ ויצא ׁשּנאמר: ; ְֱֲֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ
לוּיה 36ׁשכינה  מחנה זה - הּמחנה ּתֹו אל יבא ולא ,37. ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹ

לֹוקה  - לירּוׁשלים ׁשּנכנס מצרע נכנס 38וכן אם אבל . ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָֹ
חֹומה  הּמּקפֹות הערים ׁשאינֹו39לׁשאר ּפי על אף , ְִִִֵֶֶַַַָָָָֻ

לֹוקה 40רּׁשאי  אינֹו - יׁשב ּבדד ׁשּנאמר: לפי ,41. ְֱִֵֵֵֶֶֶַַַָָ
.Ë ׁשמֹונים לֹוקה - הּבית להר הּמצרע אבל 42נכנס . ְְְְֲִִִֶַַַַַָָֹ

מת  יֹום 43טמא טבּול אֹו44אֹו נׁשים, לעזרת ׁשּנכנס ְְְְְִִֵֵֶֶַַָ
ּכּפּורים  ׁשאינֹו45מחּסר ּפי על אף יּׂשראל, לעזרת ׁשּנכנס ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֻ

מר  מּכת אֹותֹו מּכין - ּדּות.לֹוקה ְִֶַַַַ
.È טמאים ׁשּׁשּלּוח הּמקּדׁש46ּוכׁשם אם 47מן ּכ ּבעּׂשה, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָ

תעּׂשה 48נכנסּו ּבלא עֹוברים יטּמאּו49- ולא ׁשּנאמר: ; ְְְְְְְֱֲִִֶֶֶַַַֹֹ
ׁשכינה  מחנה זה - מחניהם .50את ְֲֲִֵֵֶֶֶַַָ
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משלחים נשים מעזרת שרק שהרחקנו שם (מה) כמו החיל מן יום טבול נרחיק "ולא שם: המשנה בפירוש גם כתב וכן אותו.
שם. ספרי וראה מת", כטמא האדם את מטמא ואינו נטהר, כבר יום שטבול לפי מת, פרק 27)טמא ולמעלה שם, כלים

יז. הלכה הבחירה בית מהלכות הוא,28)ז כיפורים ומחוסר אותו. משלחים ישראל מעזרת שרק שם, בכלים נראה כן
כפרה  מחוסרי מהלכות פ"א להלן ראה קרבנותיהם, הביאו לא ועדיין השמש והעריב שטבלו אחר ויולדת מצורע וזבה, זב

א. שעדיין 29)הלכה טבולֿיום, כמו אותו מרחיקים אין שמשו, שהעריב כיון – חמורה היתה טומאתו כי אף כלומר,
מותר  כיפורים ומחוסר בתרומה, אסור שטבולֿיום כפרה, ממחוסר חמור יום טבול אמרו: שם ובספרי שמשו. העריב לא

הוריות 30)בתרומה. ז: יבמות צב: פסחים וראה יז, הלכה הבחירה בית מהלכות ז פרק למעלה רבינו כתב וכן מדרבנן.
לב: וזבחים שכינה.31)ה. מחנה מתחיל יח.32)שכאן הלכה שם הבחירה בית בהלכות וראה שם. כלים

אחר,33) מפסוק למדו למקדש כניסה לענין ואילו במקדש, ששימש כפרה מחוסר לענין זה מפסוק כן למדו פג: בסנהדרין
בהר  וראה ח:) (מכות כיפורים" מחוסר לרבות בו, "טומאתו – בו" טומאתו עוד יהיה "טמא יג) יט, (במדבר שנאמר

הבית.34)המוריה. הר מהו א, הלכה הבחירה בית מהלכות ה פרק למעלה כלים 35)ראה תוספתא ראה לוקה. וגם
פ"א. קמא "ולא 36)בבא משום בלאֿתעשה שעובר י הלכה להלן וראה לאֿתעשה. ולא עשה אלא אין הנ"ל בפסוק

מחניהם". את ֿ 37)יטמאו לא המצוות בספר הוא הגמרא כן במסקנת סח. בפסחים אבל שד. לאוין ובסמ"ג עח, תעשה
תצא  בספרי הוא וכן שכינה", מחנה זה המחנה, תוך אל יבא ולא לויה. מחנה זה למחנה, מחוץ אל "ויצא להיפך: אמרו
שכינה". מחנה זה המחנה, תוך אל יבא ולא לויה. מחנה זה למחנה, מחוץ אל ויצא אומר: התימני "ר"ש שם) (דברים

בכסףֿמשנה. לפנים 38)וראה מצורעים "נכנסו ח): משנה א פרק כלים המשנה בפירוש שם (הובאה שם כלים תוספתא
הכתוב  שניתקו פטור, ממחיצתו לפנים שנכנס "מצורע סז.) (פסחים חסדא רב שאמר (ומה הארבעים". את לוקין החומה מן

להלן). ראה חומה, המוקפות הערים לשאר הכוונה כי יתכן "והוא 39)לעשה", ז: משנה א פרק כלים רא"ש פירוש ראה
יכול  חומה, עיר מושב בית ימכור כי איש בהר בפ' דדרשינן חומה ערי דבתי דומיא נון, בן יהושע מימות מוקפות שיהו
שם. הר"ש כתב וכן נון". בן יהושע מימות חומה מוקפת שהיא חומה, עיר מושב בית ת"ל ולהבא, מכאן חומה הקיפוה

ז 40) פרק למעלה גם וראה המצורעים", את מתוכן שמשלחין ממנה, מקודשות חומה המוקפות "עיירות שם: בכלים
יג. הלכה הבחירה בית מפרש 41)מהלכות כן כי (ויתכן ח. משנה בסוף א פרק לכלים המשנה בפירוש גם רבינו כתב כן

הנ"ל). שם בפסחים חסדא רב דברי ראה 42)רבינו הבית, להר כניסתו על וארבעים לירושלים, כניסתו על ארבעים
לוקין  - הבית להר ויולדות נדות וזבות זבין הארבעים, את לוקין החומה מן לפנים מצורעים "נכנסו שם: כלים תוספתא
להר  שנכנס מצורע שם), בפסחים (וכ"ה ארבעים לוקין הבית להר שנכנסו ויולדות "כו' מגיה: הגר"א ובהגהת שמונים",
כהגהת  שלא כמקורה זו תוספתא הביא ח משנה א פרק כלים במסכת רבינו שהרי הדבר פלא אבל שמונים". לוקה הבית

שם. ראשונים בתוספת וראה נשים,43)הגר"א. לעזרת ליכנס מת לטמא מותר התורה מן כי ביארנו ה הלכה למעלה
יז. הלכה הבחירה בית מהלכות ז פרק למעלה גם מן 44)וראה כי שם, הבחירה בית ובהלכות ו, הלכה למעלה ראה

נשים. לעזרת ליכנס לטבולֿיום מותר לעזרה 45)התורה שנכנסו כפרה "מחוסרי כז: במנחות בברייתא שאמרו אףֿעלֿפי
חטאת, חייב בשוגג ישראל) 29)(=לעזרת 569 עמ' צוק"מ הוצ' פ"א ב"ק (כלים בתוספתא הוא וכן כרת", ענוש במזיד

ועל  כרת זדונן על חייבין אלו הרי  כפרה, מחוסרי הן אפילו ישראל), (=עזרת ולפנים ניקנור משער שנכנסו הטמאים "כל
דעת  אבל יז:), (זבחים כזב" דזב, כיפורים "מחוסר דאמר למאן אלא אינו זה - הראב"ד), בהשגת (ראה חטאת" שגגתן
המוקדשין  פסולי מהלכות בפי"ח הוא וכן בכסףֿמשנה. ראה לדבר, ראיות וכמה כזב" לאו דזב, כיפורים "מחוסר היא רבינו

יא. הלכה ופ"ט ד, הלכה פ"ד ולהלן יח, הלכה שם הבחירה בית הלכות למעלה נראה וכן יד. "וישלחו 46)הלכה שנאמר
שכינה". מחנה זו למחנה, מחוץ "ויצא ח הלכה למעלה גם וראה א). הלכה (למעלה וגו'" המחנה מחנה 47)מן היינו

ולפנים. ישראל מעזרת שכינה.48)שכינה, המצוות 49)למחנה ובספר שם, לבמדבר זוטא וספרי יד: מכות ראה
עז. ממחנה 50)לאֿתעשה הנשלחים אלו ואילו הנ"ל, בלאֿתעשה עוברים נכנסו, אם שכינה ממחנה הנשלחים כלומר,

ח. הלכה למעלה  ראה המחנה", תוך אל יבוא "לא שנאמר משום אחר, בלאֿתעשה עוברים לויה, למחנה נכנסו אם לויה,

ycwnd z`ia zekld - dcear xtq - xii` g"k oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

מּפסח 43קרּבנֹותיהם  חּוץ עליהן; ׁשאין 44ּומקריבין , ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָ
ׁשרץ  טמא על אֹותֹו הערל 45ׁשֹוחטין על ׁשֹוחטין ואין , ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָ

מת  טמא אבל ׁשּיתּבאר. ּכמֹו מקריבין 46ּפסח, אין - ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ
ּכלל  קרּבן ׁשּיטהר 47עליו .48עד ְְְִֶַָָָָָָ

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
הּמקּדׁש‡. מן הּטמאים ּכל לׁשּלח עּׂשה ,2מצות ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָ

הּמחנה  מן ויׁשּלחּו זב 3ׁשּנאמר: וכל צרּוע וכל 4ּכל ְְְֱֲִִֶֶֶַַַַַָָָָֹ
לנפׁש .5טמא ֵֶָָָ

ׁשכינה ·. מחנה הּוא ּכאן האמּור הּמחנה ׁשהּוא 6זה , ְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָ
ולפנים  יּׂשראל עזרת אני 7מּפתח ׁשֹומע ׁשהּמצרע 8. , ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

אחד  ּבמקֹום ׁשלׁשּתן מת ּוטמא לֹומר 9והּזב ּתלמּוד . ְְְְְְֵֵֶַַַָָָָָ
מחנה  זה - מֹוׁשבֹו לּמחנה מחּוץ יׁשב, ּבדד ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּבמצרע:

ולפנים 10יּׂשראל  ירּוׁשלים מּפתח ׁשהּוא ּמצרע 11, מה .12, ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹ
חמּורה  חברֹו13ׁשּטמאתֹו מּׁשּלּוח ׁשּלּוחֹו חמּור אף 14, ; ְֲֲִִִֵֶַַָָָֻ

חברֹו. מּׁשּלּוח ׁשּלּוחֹו חמּור חמּורה, ׁשּטמאתֹו ְֲֲִִִֵֶַָָָֹֻּכל
מחנֹות  לׁשלׁש חּוץ הּמצרע את מׁשּלחין ׁשהּוא 15לפיכ , ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָֹ

לירּוׁשלים  ּבביאה 16חּוץ מטּמא ׁשהּוא מּפני ּׁשאין 17, מה ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָ
מטּמא  .18הּזב ְֵַַָ

לׁשּתי ‚. חּוץ ויֹולדֹות נּדֹות וזבֹות זבין ְְְְְְִִִִֵַָָּומׁשּלחין
הּבית  להר חּוץ ׁשהּוא מטּמאין 19מחנֹות, ׁשהן מּפני , ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַ

האבן  מּתחת אפּלּו והּמֹוׁשב הּמת 20הּמׁשּכב ּׁשאין מה ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ
.21מטּמא  ְֵַ

להר „. להּכנס מּתר - עצמֹו הּמת אפּלּו מת, ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָֻטמא
-22הּבית  עּמֹו יֹוסף עצמֹות את מׁשה וּיּקח ׁשּנאמר: ; ְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַַ

הלוּיה. ּבמחנה ְְֲִִֵַַָעּמֹו

מת 23החיל ‰. ּוטמאי ּכֹוכבים עֹובדי מּמּנּו מׁשּלחין - ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָ
נּדֹות  יֹום 24ּובֹועלי טבּול אבל ׁשּכבר 25; לׁשם, נכנס ְְְְֲֲִִֵֶָָָָ

.26טבל  ַָ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

כב:43) בזבחים הוא וכן קרבנותיהם". משלחין וטמא ערל הזבחים "בכל סב. על 44)בפסחים אלא אותו שוחטין שאין
לאכול. שראוי טבל.45)מי שלא זמן איש 46)כל "איש יֿיא) ט, (במדבר בפסח שנאמר ממה כן ולמדו שם. זבחים

עליו  והוזה פסח בערב להיות שלו שביעי חל אם ואפילו וגו'", השני בחודש לה' פסח ועשה וגו' לנפש טמא יהיה כי
הדין  והוא שם. פסח קרבן מהלכות ו בפרק כמפורש עליו, וזורקין שוחטין אין בלילה לאכול ראוי שהוא טבל, וגם כדין

אחר. לכתחילה,47)לקרבן עליו שוחטין אין דרום לזקני שגם שם, ואמרו דרום, וזקני לקיש ריש בזה נחלקו שם בזבחים
משנה). (כסף בדיעבד אפילו פסול - המחמיר לקיש לריש כן שלו,48)ואם השמיני וביום וטבילה, הזאות אחר היינו

למעלה. ממנו.1)ראה שילוחו חמור - מחבירו חמורה שטומאתו ושכל המקדש, מן טמאים לשלח המצוה בו  תתבאר
לא.2) עשה המצוות, ספר מהלכות 3)ראה פ"ז למעלה ראה ישראל, ומחנה לויה מחנה שכינה, מחנה היו: מחנות שלש

ה). הערה ב הלכה (להלן שכינה במחנה המדובר וכאן יא. הלכה הבחירה זו 4)בית מצוה ונכפלה סו: פסחים ראה
מצותֿעשה". "זו שם ) (דברים תצא בספרי ואמרו למחנה", מחוץ אל "ויצא א כג, מת.5)בדברים טמא ספרי 6)כלומר,

(פ' ספרי ולשון וכו' שכינה מחנה הוא כאן האמור זה "ומחנה (שם): המצוות ובספר סח. ופסחים נשא, פרשת בתחלת
והוא  אחר, בלשון זה ציווי נכפל וכבר בטומאה, למקדש יכנסו שלא לטמאים אזהרה המחנה, מן וישלחו שם) במדבר נשא
באמרו  כאן רצה יא). כג, (דברים למחנה מחוץ אל ויצא לילה מקרה טהור יהיה לא אשר איש בך יהיה כי יתעלה אמרו

שכינה". מחנה למחנה", לויה 7)"מחוץ ומחנה שכינה מחנה מחנות: שלש במדבר שהיו "כשם כי המקדש, שבבית
ניקנור  שערי ועד הבית הר מפתח ישראל, מחנה – הבית הר פתח ועד ירושלים מפתח בירושלים. היו כך ישראל, ומחנה
.(10 570 עמ' צוקרמנדל הוצאת פ"א, קמא בבא כלים (תוספתא שכינה" מחנה – ולפנים ניקנור משערי לויה, מחנה –

ח. משנה א פרק כלים המשנה ובפירוש שם, הבחירה בית בהלכות למעלה מן 8)וראה "וישלחו של הנ"ל מהפסוק
שם. בספרי זה וכל לנפש", טמא וכל זב וכל צרוע כל בלבד.9)המחנה שכינה ממחנה משולחים זוהי 10)כלומר, כי

משנה). (כסף במחיצתו אחר ואין שם, לבדו שהוא ישב", "בדד של שם.11)המשמעות נשא 12)תוספתא פ' ספרי
ההלכה.13)שם. סוף להלן ראה בביאה, מטמא ישראל.14)שהרי ממחנה גם משולח שהוא שמענו בו רק שהרי
יד.15) הלכה יב פרק תזריע פ' המוקפות 16)ספרא מעיירות גם משולח הוא כי ז, משנה כלים ממסכת בפ"א ראה

ח. הלכה ולהלן יג, הלכה שם הבחירה בית בהלכות למעלה וראה לבית,17)חומה. בביאתו "מטמא כלומר, שם. ספרי
הלכה  צרעת טומאת מהלכות י פרק (להלן וכו'" בבית אשר כל נטמא לבית נכנס כיצד? הסגר, בימי בין החלט בימי בין

ד). משנה פ"א בכלים גם וראה טומאת 18)יב, מהלכות ובפ"א ג, הלכה (להלן ובמושב במשכב אלא בביאה מטמא שאין
המטה". בתשמיש ואסור ופרימה, פריעה טעון שכן דמצורע, חומריה "מאי אמרו: סז: ובפסחים א). הלכה ומושב משכב

כאן. המוריה בהר בזה שכתב מה וראה כשם, ד"ה שם בתוספות הבחירה 19)ועיין בית מהלכות ז פרק למעלה ראה
ח. משנה א פרק ובכלים טו, ה,20)הלכה הלכה ומושב משכב מטמאי מהלכות בפ"ו רבינו זאת וביאר בספרי. שם

או  המשכב נטמא מלמעלה, האבנים על הזב ונישא למרכב או למשכב העשוי הכלי מן למעלה גדולות אבנים "היו שאם
טומאה". אב ונעשה פג:21)המרכב בשבת נראה וכן סט: בנדה הוא בבא 22)כן כלים בתוספתא היא זו הלכה כל

כ. וסוטה מה. נזיר סז. בפסחים והובאה א, פרק "לפנים 23)קמא כי ג הלכה הבחירה בית מהלכות פ"ה למעלה ראה
אמות". עשר גובהו החיל הסורג מן ולפנים טפחים, עשרה גובהו סביב מקיף סורג הבית) (=מהר שם.24)ממנו כלים

לויה  מחנה זה שכל מותרים, נשים בעזרת אפילו התורה מן אבל מדרבנן, זה וכל טז. הלכה ז פרק שם למעלה הוא וכן
ח. משנה כלים ממסכת א פרק ורא"ש ר"ש ראה ישראל, עזרת שמשו.25)עד העריב ולא במשנה 26)שטבל נראה כן
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.Â יֹום טבּול מּמּנּו מׁשּלחין - הּנׁשים לא 27עזרת אבל , ְְְְֲִִִֶֶַַַָָֹ
ּכּפּורים  ׁשמׁשֹו28מחּסר העריב ּכּפּורים ׁשּמחּסר ;29. ְְְֱִִִִִִֶֶַַֻֻ

סֹופרים  מּדברי לוּיה ּבמחנה יֹום טבּול .30ואּסּור ְְְְְְֲִִִִִֵֵַָ
.Ê יּׂשראל לא 31מעזרת ּכּפּורים מחּסר אפּלּו - ולפנים ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָֹֻ

לׁשם  גמּורה 32יּכנס טהרה טהר לא ׁשעדין ׁשּנאמר:33, ; ְְֱֲֳִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ
נגמרה  לא ׁשעדין מּכלל וטהרה, הּכהן עליה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹוכּפר

ֳָָָטהרתּה.
.Á הּבית מהר המׁשּלח ּבלא 34הּטמא עֹובר - נכנס אם , ְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָֹֻ

מחנה 35תעּׂשה  זה - לּמחנה מחּוץ ויצא ׁשּנאמר: ; ְֱֲֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ
לוּיה 36ׁשכינה  מחנה זה - הּמחנה ּתֹו אל יבא ולא ,37. ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹ

לֹוקה  - לירּוׁשלים ׁשּנכנס מצרע נכנס 38וכן אם אבל . ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָֹ
חֹומה  הּמּקפֹות הערים ׁשאינֹו39לׁשאר ּפי על אף , ְִִִֵֶֶַַַָָָָֻ

לֹוקה 40רּׁשאי  אינֹו - יׁשב ּבדד ׁשּנאמר: לפי ,41. ְֱִֵֵֵֶֶֶַַַָָ
.Ë ׁשמֹונים לֹוקה - הּבית להר הּמצרע אבל 42נכנס . ְְְְֲִִִֶַַַַַָָֹ

מת  יֹום 43טמא טבּול אֹו44אֹו נׁשים, לעזרת ׁשּנכנס ְְְְְִִֵֵֶֶַַָ
ּכּפּורים  ׁשאינֹו45מחּסר ּפי על אף יּׂשראל, לעזרת ׁשּנכנס ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֻ

מר  מּכת אֹותֹו מּכין - ּדּות.לֹוקה ְִֶַַַַ
.È טמאים ׁשּׁשּלּוח הּמקּדׁש46ּוכׁשם אם 47מן ּכ ּבעּׂשה, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָ

תעּׂשה 48נכנסּו ּבלא עֹוברים יטּמאּו49- ולא ׁשּנאמר: ; ְְְְְְְֱֲִִֶֶֶַַַֹֹ
ׁשכינה  מחנה זה - מחניהם .50את ְֲֲִֵֵֶֶֶַַָ
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משלחים נשים מעזרת שרק שהרחקנו שם (מה) כמו החיל מן יום טבול נרחיק "ולא שם: המשנה בפירוש גם כתב וכן אותו.
שם. ספרי וראה מת", כטמא האדם את מטמא ואינו נטהר, כבר יום שטבול לפי מת, פרק 27)טמא ולמעלה שם, כלים

יז. הלכה הבחירה בית מהלכות הוא,28)ז כיפורים ומחוסר אותו. משלחים ישראל מעזרת שרק שם, בכלים נראה כן
כפרה  מחוסרי מהלכות פ"א להלן ראה קרבנותיהם, הביאו לא ועדיין השמש והעריב שטבלו אחר ויולדת מצורע וזבה, זב

א. שעדיין 29)הלכה טבולֿיום, כמו אותו מרחיקים אין שמשו, שהעריב כיון – חמורה היתה טומאתו כי אף כלומר,
מותר  כיפורים ומחוסר בתרומה, אסור שטבולֿיום כפרה, ממחוסר חמור יום טבול אמרו: שם ובספרי שמשו. העריב לא

הוריות 30)בתרומה. ז: יבמות צב: פסחים וראה יז, הלכה הבחירה בית מהלכות ז פרק למעלה רבינו כתב וכן מדרבנן.
לב: וזבחים שכינה.31)ה. מחנה מתחיל יח.32)שכאן הלכה שם הבחירה בית בהלכות וראה שם. כלים

אחר,33) מפסוק למדו למקדש כניסה לענין ואילו במקדש, ששימש כפרה מחוסר לענין זה מפסוק כן למדו פג: בסנהדרין
בהר  וראה ח:) (מכות כיפורים" מחוסר לרבות בו, "טומאתו – בו" טומאתו עוד יהיה "טמא יג) יט, (במדבר שנאמר

הבית.34)המוריה. הר מהו א, הלכה הבחירה בית מהלכות ה פרק למעלה כלים 35)ראה תוספתא ראה לוקה. וגם
פ"א. קמא "ולא 36)בבא משום בלאֿתעשה שעובר י הלכה להלן וראה לאֿתעשה. ולא עשה אלא אין הנ"ל בפסוק

מחניהם". את ֿ 37)יטמאו לא המצוות בספר הוא הגמרא כן במסקנת סח. בפסחים אבל שד. לאוין ובסמ"ג עח, תעשה
תצא  בספרי הוא וכן שכינה", מחנה זה המחנה, תוך אל יבא ולא לויה. מחנה זה למחנה, מחוץ אל "ויצא להיפך: אמרו
שכינה". מחנה זה המחנה, תוך אל יבא ולא לויה. מחנה זה למחנה, מחוץ אל ויצא אומר: התימני "ר"ש שם) (דברים

בכסףֿמשנה. לפנים 38)וראה מצורעים "נכנסו ח): משנה א פרק כלים המשנה בפירוש שם (הובאה שם כלים תוספתא
הכתוב  שניתקו פטור, ממחיצתו לפנים שנכנס "מצורע סז.) (פסחים חסדא רב שאמר (ומה הארבעים". את לוקין החומה מן

להלן). ראה חומה, המוקפות הערים לשאר הכוונה כי יתכן "והוא 39)לעשה", ז: משנה א פרק כלים רא"ש פירוש ראה
יכול  חומה, עיר מושב בית ימכור כי איש בהר בפ' דדרשינן חומה ערי דבתי דומיא נון, בן יהושע מימות מוקפות שיהו
שם. הר"ש כתב וכן נון". בן יהושע מימות חומה מוקפת שהיא חומה, עיר מושב בית ת"ל ולהבא, מכאן חומה הקיפוה

ז 40) פרק למעלה גם וראה המצורעים", את מתוכן שמשלחין ממנה, מקודשות חומה המוקפות "עיירות שם: בכלים
יג. הלכה הבחירה בית מפרש 41)מהלכות כן כי (ויתכן ח. משנה בסוף א פרק לכלים המשנה בפירוש גם רבינו כתב כן

הנ"ל). שם בפסחים חסדא רב דברי ראה 42)רבינו הבית, להר כניסתו על וארבעים לירושלים, כניסתו על ארבעים
לוקין  - הבית להר ויולדות נדות וזבות זבין הארבעים, את לוקין החומה מן לפנים מצורעים "נכנסו שם: כלים תוספתא
להר  שנכנס מצורע שם), בפסחים (וכ"ה ארבעים לוקין הבית להר שנכנסו ויולדות "כו' מגיה: הגר"א ובהגהת שמונים",
כהגהת  שלא כמקורה זו תוספתא הביא ח משנה א פרק כלים במסכת רבינו שהרי הדבר פלא אבל שמונים". לוקה הבית

שם. ראשונים בתוספת וראה נשים,43)הגר"א. לעזרת ליכנס מת לטמא מותר התורה מן כי ביארנו ה הלכה למעלה
יז. הלכה הבחירה בית מהלכות ז פרק למעלה גם מן 44)וראה כי שם, הבחירה בית ובהלכות ו, הלכה למעלה ראה

נשים. לעזרת ליכנס לטבולֿיום מותר לעזרה 45)התורה שנכנסו כפרה "מחוסרי כז: במנחות בברייתא שאמרו אףֿעלֿפי
חטאת, חייב בשוגג ישראל) 29)(=לעזרת 569 עמ' צוק"מ הוצ' פ"א ב"ק (כלים בתוספתא הוא וכן כרת", ענוש במזיד

ועל  כרת זדונן על חייבין אלו הרי  כפרה, מחוסרי הן אפילו ישראל), (=עזרת ולפנים ניקנור משער שנכנסו הטמאים "כל
דעת  אבל יז:), (זבחים כזב" דזב, כיפורים "מחוסר דאמר למאן אלא אינו זה - הראב"ד), בהשגת (ראה חטאת" שגגתן
המוקדשין  פסולי מהלכות בפי"ח הוא וכן בכסףֿמשנה. ראה לדבר, ראיות וכמה כזב" לאו דזב, כיפורים "מחוסר היא רבינו

יא. הלכה ופ"ט ד, הלכה פ"ד ולהלן יח, הלכה שם הבחירה בית הלכות למעלה נראה וכן יד. "וישלחו 46)הלכה שנאמר
שכינה". מחנה זו למחנה, מחוץ "ויצא ח הלכה למעלה גם וראה א). הלכה (למעלה וגו'" המחנה מחנה 47)מן היינו

ולפנים. ישראל מעזרת שכינה.48)שכינה, המצוות 49)למחנה ובספר שם, לבמדבר זוטא וספרי יד: מכות ראה
עז. ממחנה 50)לאֿתעשה הנשלחים אלו ואילו הנ"ל, בלאֿתעשה עוברים נכנסו, אם שכינה ממחנה הנשלחים כלומר,

ח. הלכה למעלה  ראה המחנה", תוך אל יבוא "לא שנאמר משום אחר, בלאֿתעשה עוברים לויה, למחנה נכנסו אם לויה,

ycwnd z`ia zekld - dcear xtq - xii` g"k oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

מּפסח 43קרּבנֹותיהם  חּוץ עליהן; ׁשאין 44ּומקריבין , ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָ
ׁשרץ  טמא על אֹותֹו הערל 45ׁשֹוחטין על ׁשֹוחטין ואין , ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָ

מת  טמא אבל ׁשּיתּבאר. ּכמֹו מקריבין 46ּפסח, אין - ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ
ּכלל  קרּבן ׁשּיטהר 47עליו .48עד ְְְִֶַָָָָָָ

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
הּמקּדׁש‡. מן הּטמאים ּכל לׁשּלח עּׂשה ,2מצות ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָ

הּמחנה  מן ויׁשּלחּו זב 3ׁשּנאמר: וכל צרּוע וכל 4ּכל ְְְֱֲִִֶֶֶַַַַַָָָָֹ
לנפׁש .5טמא ֵֶָָָ

ׁשכינה ·. מחנה הּוא ּכאן האמּור הּמחנה ׁשהּוא 6זה , ְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָ
ולפנים  יּׂשראל עזרת אני 7מּפתח ׁשֹומע ׁשהּמצרע 8. , ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

אחד  ּבמקֹום ׁשלׁשּתן מת ּוטמא לֹומר 9והּזב ּתלמּוד . ְְְְְְֵֵֶַַַָָָָָ
מחנה  זה - מֹוׁשבֹו לּמחנה מחּוץ יׁשב, ּבדד ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּבמצרע:

ולפנים 10יּׂשראל  ירּוׁשלים מּפתח ׁשהּוא ּמצרע 11, מה .12, ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹ
חמּורה  חברֹו13ׁשּטמאתֹו מּׁשּלּוח ׁשּלּוחֹו חמּור אף 14, ; ְֲֲִִִֵֶַַָָָֻ

חברֹו. מּׁשּלּוח ׁשּלּוחֹו חמּור חמּורה, ׁשּטמאתֹו ְֲֲִִִֵֶַָָָֹֻּכל
מחנֹות  לׁשלׁש חּוץ הּמצרע את מׁשּלחין ׁשהּוא 15לפיכ , ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָֹ

לירּוׁשלים  ּבביאה 16חּוץ מטּמא ׁשהּוא מּפני ּׁשאין 17, מה ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָ
מטּמא  .18הּזב ְֵַַָ

לׁשּתי ‚. חּוץ ויֹולדֹות נּדֹות וזבֹות זבין ְְְְְְִִִִֵַָָּומׁשּלחין
הּבית  להר חּוץ ׁשהּוא מטּמאין 19מחנֹות, ׁשהן מּפני , ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַ

האבן  מּתחת אפּלּו והּמֹוׁשב הּמת 20הּמׁשּכב ּׁשאין מה ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ
.21מטּמא  ְֵַ

להר „. להּכנס מּתר - עצמֹו הּמת אפּלּו מת, ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָֻטמא
-22הּבית  עּמֹו יֹוסף עצמֹות את מׁשה וּיּקח ׁשּנאמר: ; ְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַַ

הלוּיה. ּבמחנה ְְֲִִֵַַָעּמֹו

מת 23החיל ‰. ּוטמאי ּכֹוכבים עֹובדי מּמּנּו מׁשּלחין - ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָ
נּדֹות  יֹום 24ּובֹועלי טבּול אבל ׁשּכבר 25; לׁשם, נכנס ְְְְֲֲִִֵֶָָָָ

.26טבל  ַָ
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כב:43) בזבחים הוא וכן קרבנותיהם". משלחין וטמא ערל הזבחים "בכל סב. על 44)בפסחים אלא אותו שוחטין שאין
לאכול. שראוי טבל.45)מי שלא זמן איש 46)כל "איש יֿיא) ט, (במדבר בפסח שנאמר ממה כן ולמדו שם. זבחים

עליו  והוזה פסח בערב להיות שלו שביעי חל אם ואפילו וגו'", השני בחודש לה' פסח ועשה וגו' לנפש טמא יהיה כי
הדין  והוא שם. פסח קרבן מהלכות ו בפרק כמפורש עליו, וזורקין שוחטין אין בלילה לאכול ראוי שהוא טבל, וגם כדין

אחר. לכתחילה,47)לקרבן עליו שוחטין אין דרום לזקני שגם שם, ואמרו דרום, וזקני לקיש ריש בזה נחלקו שם בזבחים
משנה). (כסף בדיעבד אפילו פסול - המחמיר לקיש לריש כן שלו,48)ואם השמיני וביום וטבילה, הזאות אחר היינו

למעלה. ממנו.1)ראה שילוחו חמור - מחבירו חמורה שטומאתו ושכל המקדש, מן טמאים לשלח המצוה בו  תתבאר
לא.2) עשה המצוות, ספר מהלכות 3)ראה פ"ז למעלה ראה ישראל, ומחנה לויה מחנה שכינה, מחנה היו: מחנות שלש

ה). הערה ב הלכה (להלן שכינה במחנה המדובר וכאן יא. הלכה הבחירה זו 4)בית מצוה ונכפלה סו: פסחים ראה
מצותֿעשה". "זו שם ) (דברים תצא בספרי ואמרו למחנה", מחוץ אל "ויצא א כג, מת.5)בדברים טמא ספרי 6)כלומר,

(פ' ספרי ולשון וכו' שכינה מחנה הוא כאן האמור זה "ומחנה (שם): המצוות ובספר סח. ופסחים נשא, פרשת בתחלת
והוא  אחר, בלשון זה ציווי נכפל וכבר בטומאה, למקדש יכנסו שלא לטמאים אזהרה המחנה, מן וישלחו שם) במדבר נשא
באמרו  כאן רצה יא). כג, (דברים למחנה מחוץ אל ויצא לילה מקרה טהור יהיה לא אשר איש בך יהיה כי יתעלה אמרו

שכינה". מחנה למחנה", לויה 7)"מחוץ ומחנה שכינה מחנה מחנות: שלש במדבר שהיו "כשם כי המקדש, שבבית
ניקנור  שערי ועד הבית הר מפתח ישראל, מחנה – הבית הר פתח ועד ירושלים מפתח בירושלים. היו כך ישראל, ומחנה
.(10 570 עמ' צוקרמנדל הוצאת פ"א, קמא בבא כלים (תוספתא שכינה" מחנה – ולפנים ניקנור משערי לויה, מחנה –

ח. משנה א פרק כלים המשנה ובפירוש שם, הבחירה בית בהלכות למעלה מן 8)וראה "וישלחו של הנ"ל מהפסוק
שם. בספרי זה וכל לנפש", טמא וכל זב וכל צרוע כל בלבד.9)המחנה שכינה ממחנה משולחים זוהי 10)כלומר, כי

משנה). (כסף במחיצתו אחר ואין שם, לבדו שהוא ישב", "בדד של שם.11)המשמעות נשא 12)תוספתא פ' ספרי
ההלכה.13)שם. סוף להלן ראה בביאה, מטמא ישראל.14)שהרי ממחנה גם משולח שהוא שמענו בו רק שהרי
יד.15) הלכה יב פרק תזריע פ' המוקפות 16)ספרא מעיירות גם משולח הוא כי ז, משנה כלים ממסכת בפ"א ראה

ח. הלכה ולהלן יג, הלכה שם הבחירה בית בהלכות למעלה וראה לבית,17)חומה. בביאתו "מטמא כלומר, שם. ספרי
הלכה  צרעת טומאת מהלכות י פרק (להלן וכו'" בבית אשר כל נטמא לבית נכנס כיצד? הסגר, בימי בין החלט בימי בין

ד). משנה פ"א בכלים גם וראה טומאת 18)יב, מהלכות ובפ"א ג, הלכה (להלן ובמושב במשכב אלא בביאה מטמא שאין
המטה". בתשמיש ואסור ופרימה, פריעה טעון שכן דמצורע, חומריה "מאי אמרו: סז: ובפסחים א). הלכה ומושב משכב

כאן. המוריה בהר בזה שכתב מה וראה כשם, ד"ה שם בתוספות הבחירה 19)ועיין בית מהלכות ז פרק למעלה ראה
ח. משנה א פרק ובכלים טו, ה,20)הלכה הלכה ומושב משכב מטמאי מהלכות בפ"ו רבינו זאת וביאר בספרי. שם

או  המשכב נטמא מלמעלה, האבנים על הזב ונישא למרכב או למשכב העשוי הכלי מן למעלה גדולות אבנים "היו שאם
טומאה". אב ונעשה פג:21)המרכב בשבת נראה וכן סט: בנדה הוא בבא 22)כן כלים בתוספתא היא זו הלכה כל

כ. וסוטה מה. נזיר סז. בפסחים והובאה א, פרק "לפנים 23)קמא כי ג הלכה הבחירה בית מהלכות פ"ה למעלה ראה
אמות". עשר גובהו החיל הסורג מן ולפנים טפחים, עשרה גובהו סביב מקיף סורג הבית) (=מהר שם.24)ממנו כלים

לויה  מחנה זה שכל מותרים, נשים בעזרת אפילו התורה מן אבל מדרבנן, זה וכל טז. הלכה ז פרק שם למעלה הוא וכן
ח. משנה כלים ממסכת א פרק ורא"ש ר"ש ראה ישראל, עזרת שמשו.25)עד העריב ולא במשנה 26)שטבל נראה כן
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.ÊË ׁשרץ ּבֹו73הּמכניס ׁשהכניס 74וכּיֹוצא אֹו ּבּמקּדׁש ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָ
לּמקּדׁש טמא טּמא 75אדם ׁשהרי ּכרת, חּיב זה הרי - ְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

היּו אפּלּו לּמקּדׁש, טמאים ּכלים הּזֹורק אבל יי. ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָמקּדׁש
מלקּות  חּיב אבל הּכרת, מן ּפטּור - ּבמת ׁשּנגעּו .76ּכלים ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

למדּו הּׁשמּועה מּפי וגֹומר. יכּבס לא ואם על 77ׁשּנאמר: : ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ
ארּבעים. לֹוקה ּבגדיו ּכּבּוס ועל ּכרת, ענּוׁש ּגּופֹו ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָרחיצת

.ÊÈ אב ׁשהן ּבגדים על אּלא לֹוקה ׁשאינֹו לי, ְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָיראה
אב  ׁשהן למת, הּטמא זה ּבהן ׁשּנגע ּבגדים ּכגֹון ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻטמאה,

ׁשּיתּבאר  ּכמֹו אם 78הּטמאה, ראׁשֹון, ׁשהּוא ּבגד אבל ; ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָֻ
מּכת  אֹותֹו מּכין אבל עליו, לֹוקה אינֹו - לּמקּדׁש ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָהכניסֹו

.79מרּדּות  ְַ
.ÁÈ מּכת אֹותֹו מּכין - לּמקּדׁש ידֹו ׁשהכניס טמא ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָוכן

ׁשל 80מרּדּות  הּטמאֹות מאבֹות ּבאב טמא ּכל וכן . ְְְְֲֵֵֵֶַַָָָֻ
מׁשקין 81ּדבריהם  וׁשתה טמאים אכלין ׁשאכל אֹו , ְְְְֳִִִִֵֵֶֶַַָָָָ

ׁשּיטּבל  קדם ּבמזיד לּמקּדׁש ונכנס מּכין 82טמאין, - ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָֹֹ
מרּדּות  מּכת .83אֹותֹו ְַַַ

.ËÈּגּג ּדר לּמקּדׁש ׁשּנכנס ׁשּנאמר:טמא ּפטּור; - ֹות ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ
ּתֹורה  חּיבה ּביאה ּדר - תבא לא הּמקּדׁש ואף 84ואל . ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָֹֹ

מרּדּות  מּכת אֹותֹו מּכין מּכרת, ּפטּור ׁשהּוא ּפי .85על ְִִִֵֶַַַַַָָ
לּמקּדׁש ׁשּנכנס ּבין - ּבאויר] הּפֹורח ּבמגּדל נכנס ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָ[ואפּלּו

ּפתחים 86[ּבמגּדל] דר ּבֹו ׁשּנכנס ּבין ּגּגֹות 87ּדר. ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָ
.Î מקֹום ׁשגגתֹו88ּכל ועל ּכרת זדֹונֹו על ׁשחּיבים ְְְִִֵֶַַַָָָָָ

מֹוציאין 89קרּבן  - ּבׁשּבת טמאה ׁשם נמצאת אם , ְְְְִִִִֵַָָָָָֻ
הּמקֹומֹות 90אֹותּה ּוׁשאר אחר 91; עד ּכלי עליו ּכֹופין - ְְְִִַַַַָָָָ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

לימא 73) וכו'. פטור עצמו שרץ חייב, למקדש שרץ טמא המכניס שמואל: אמר קיסנא בר טבי רב "אמר קד: בעירובין
וכו'". מיפלגי קא בהא והכא חייב, עלמא דכולי לא וכו', מיפלגי קא בהא לאו מאי וכו'. במקדש שנמצא שרץ כתנאי,
מהלכות  בפ"ד (ראה בו נגע שלא באופן (והמדובר משנה). (כסף הלכתא דהכי משמע חייב, עלמא דכולי דאסיקנא וכיון
על  וחייב שרץ טמא הוא הרי כן, לא שאם ידו, על נטמא ולא במגע) אלא במשא מטמא שאינו א, הלכה הטומאות אבות

יג). הלכה למעלה רבינו שכתב כמו למעלה).74)עצמו, ראה במשא, מטמאים (שאינם הטומאה אבות משאר אחר
מפרש 75) שם ורש"י טמא. אדם היינו חייב", למקדש, שרץ טמא "המכניס שמואל שאמר שמה רבינו, ומפרש שם. עירובין

ט). הלכה מת טומאת מהלכות בפ"ה כמפורש במשא, מטמא אינו מת טמא (וגם להלן. וראה בשרץ. שנטמא כלי שמכניס
משנה).76) (כסף ד הלכה פ"ז נזיר ובספרי 77)ירושלמי שם בירושלמי גם וראה יג, הלכה יא פרק אחרי פרשת ספרא

הגר"א  בהגהות ועיין צ"ע. במזיד, וכרת בשוגג, חטאת חייב טמא כלי שהמכניס שם בעירובין רש"י ודברי א. פסקה נשא
מת.78)שם. טומאת מהלכות ה אינו 79)בפרק טמא חרס כלי שהמכניס שם, בעירובין שאמרו ממה כן שלמד נראה

המוריה). (הר חייב שאינו הטומאה, אב הם אם הכלים לכל שהואֿהדין רבינו וסבור הטומאה, אב נעשה שאינו לפי חייב,
וכן  יג, הלכה למעלה ראה לטומאה, ראשון ובין הטומאה אב שיהיה בין גופו, טומאת על כרת חייב שאדם ואףֿעלֿפי
התורה  החמירה באדם שהרי מכלים, אדם ללמוד אין – שרץ" בנבלת וגו' חיה בנבלת תגע אשר "נפש בפסוק מפורש

המוריה. ובהר ספר בקרית ראה בלבד, מלקות אלא חייב אינו בכלים ואילו כרת, עולא 80)לחייבו "אמר לב. בזבחים
במקצ  דביאה וכו' לוקה לפנים ידו שהכניס טמא ר"ל, רבין אמר אתא "כי אמרו: (לג:) שם הסוגיא ובסוף ביאה". שמה ת

בקודש, שנגע לטמא אלא קרא מההוא מלקות ר"ל יליף, לא ופירש"י איתמר", בקודש שנגע טמא לענין אבהו, רבי אמר
מרדות  מכת לחייבו יש – התורה מן מלקות לחייבו לנו שאין שאףֿעלֿפי רבינו וסובר ע"ש. כלל מקדש בביאת איירי ולא

משנה). (כסף י.81)מדרבנן הלכה ומושב משכב מהלכות ובפ"ב יא. הלכה מת טומאת מהלכות בפ"ה אבל 82)ראה
א. הלכה הטומאות אבות מהלכות בפ"ט עיין מרדות, מכת אותו מכין אין שמשו, העריב שלא אףֿעלֿפי שטבל, אחר

ה. משנה פי"א בפרה הדברים ופוסל 83)ומקור הקודש את מטמא סופרים, מדברי מים ביאת הטעון "כל שם: בפרה
שם: המשנה בפירוש רבינו וכתב פטור, ביאתו לאחר ובין (=במים) ביאתו לפני בין המקדש, אל בא ואם וכו' התרומה את
באב  שנטמא מי על אלא מקדש, ביאת אסר לא והפסוק מדרבנן, קלה טומאה שהוא לפי מקדש, ביאת על חייב "ואינו
משמע  "פטור", ששנינו וממה טמא". שרץ בכל או טמאה בבהמה או אדם בטומאת שאמר: כמו מדאורייתא, הטומאה
שמש, הערב צריך שאינו למעלה שכתבנו מה (ולפי דרבנן. איסור כל כעל מרדות מכת אותו ומכין אסור, אבל פטור

במים). ביאתו לפני אלא אינו אסור", אבל "פטור שהדיוק שם 84)עלֿכרחנו שהה שאם "ונראה יז: בשבועות ברייתא
להלן  כמפורש שחייב", ושהה, שם ונטמא שנכנס מטהור גרוע שאינו גגות, דרך שנכנס אף שחייב השתחוואה, שיעור

שם). ועיין למלך, (משנה כאֿכב מדרבנן,85)הלכות אסור אבל פטור משמע "פטור", שם בברייתא שנאמר ממה נראה כן
משנה). (כסף מרדות מכת אותו מכין דבריו 86)ולכן המשך זה, ולפי המוקפות. אלו תיבות אין ורומי, וויניציאה בדפוס

מוגה  ספר מצא כי כתב ובכסףֿמשנה כרת. חייב פתחים, דרך הנכנס שהרי תמוהין, פתחים" דרך בו שנכנס "בין שכתב
ה, ס"ק ג הלכה פ"ב למעלה המוריה הר וראה  אלו. נוספות תיבות שכתוב רבינו, מה מספרי רבינו מפרש אולי כי שכתב

באויר. פורח במגדל דהיינו פטור, משופש דרך נכנס שאם פב: בזבחים פירוש 87)שאמרו הכסףֿמשנה, הגהת לפי
מדרבנן. מרדות מכת אותו מכין אבל התורה, מן פטור ואףֿעלֿפיֿכן פתחים, דרך באויר פורח במגדל שנכנס הדברים

שם.88) לרבינו המשנה בפירוש גם וראה קד: בעירובין רש"י – העזרה על פרק 89)היינו להלן ראה ויורד, עולה קרבן
יב. הלכה ולמעלה ג, הלכה שגגות מהלכות מוציאין 90)א מהיכן וכו' במקדש שנמצא "שרץ במשנה: שם עירובין ראה

שגגתו  ועל כרת זדונו על שחייבין מקום כל אומר עקיבא רבי ננס. בן ר"ש דברי ולמזבח האולם ומן ההיכל מן אותו,
המוריה). (הר מחברו כר"ע שהלכה משום עקיבא, כרבי ופסק אותו". מוציאין משם ראה 91)חטאת, הלשכות, דהיינו
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.‡È נגע אם אבל נכנס, ּכן אם אּלא עֹובר ׁשאינֹו ְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּומּנין
ואל  ּביֹולדת: ׁשּנאמר ּפטּור? - מאחֹוריה ְְֱֲֲֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָּבעזרה

תבא  לא .51הּמקּדׁש ְִַָָֹֹ
.·Èלּמקּדׁש ׁשּנכנס ּכרת;52טמא ענּוׁש - ּבמזיד ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָ

עֹונֹו ונּׂשא ירחץ לא ּובּׂשרֹו יכּבס לא ואם .53ׁשּנאמר: ְְְְְֱֲִִֵֶֶַַָָָָֹֹ
ויֹורד  עֹולה קרּבן מביא - נפׁש54ּבׁשֹוגג אֹו ׁשּנאמר: ; ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָ

טמא  ּדבר ּבכל ּתּגע קרּבן 55אׁשר אֹו ּכרת חּיבין ואין . ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָ
ולפנים  יּׂשראל מעזרת העזרה 56אּלא ּתֹוספת על אֹו ,57 ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

ׁשּבארנּו ּכמֹו גמּורה, קדּׁשה .58ׁשּנתקּדׁשה ְְְְְְִֵֶֶַַָָָֻ
.‚È ׁשּנטמא ּכל הּמקּדׁש? על ּכרת ׁשחּיב הּטמא זהּו ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹואי

עליה  מגּלח ׁשהּנזיר הּמת מן נתּפרׁש59ּבטמאה ׁשּכבר , ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻ
ּבאֹותן 60ּבנזירּות  ׁשּנטמאּו ּבכלים אֹו ּבאדם ׁשּיּגע אֹו ; ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָ

עליהם  מגּלח ׁשהּנזיר ׁשני 61הּטמאֹות הּוא ׁשהרי , ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֻ

אבֹות 62לראׁשֹון  ּבׁשאר ׁשּנטמא אֹו ּבמת; ׁשּנגע ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָ
ּבמקֹומן 63הּטמאֹות  ׁשּיתּפרׁשּו ּתֹורה .64ׁשל ְְְְִִֶֶַָָָֻ

.„È מים ּביאת הּטעּון ּכל ּדבר: ׁשל הּתֹורה 65ּכללֹו מן ְִִִֶַַַַָָָָָָ
הּמקּדׁש ּביאת על ּכרת חּיב עד 66- ׁשּטבל, אחר ואפּלּו , ְֲִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָ

ׁשמׁשֹו הּמת 67ׁשּיעריב מן ּבטמאֹות הּמתטּמא אבל . ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָֻ
טמאת  טמא ׁשהּוא ּפי על אף עליהן, מגּלח הּנזיר ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֻׁשאין

הּמקּדׁש ּביאת על ּפטּור זה הרי - .68ׁשבעה ְְֲִִִֵֶַַַָָָ
.ÂË ּבמת ׁשּנגע ּבאדם ׁשּנגעּו ּבכלים הּנֹוגע אֹו69וכן , ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

ּבמת  הּנֹוגעים ּבכלים ׁשּנגע ּבאדם ּפי 70ׁשּנגע על אף , ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
קדׁשים  ּבּׂשר ּולטּמא ּתרּומה לענין ראׁשֹון טמא ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָׁשהּוא
הלכה  אּלּו ׁשּדברים הּמקּדׁש; ּביאת על ּפטּור זה הרי -ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

הּקּבלה  מּכת 71מּפי אֹותֹו מּכין ּפטּור, ׁשהּוא ּפי על ואף . ְִִִִֶַַַַַַַָָָ
.72מרּדּות  ְַ
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בני 51) את והזרתם שנאמר לפי אמרו ט) הלכה א פרק תזריע פ' שם (ראה "ובספרא וז"ל: רבינו כתב שם, המצוות בספר
כשהוא  מאחוריו במקדש הנוגע גם כלומר, מאחוריו, בין מתוכו בין אני שומע לא), טו, (שם ימותו ולא מטומאתם ישראל
בזה". שוים טמאים שאר ודין היולדת שדין נתבאר ושם תבוא, לא המקדש ואל ביולדת, תלמודֿלומר כרת, מתחייב טמא,

להלן.52) ראה תלמודֿלומר 53)לעזרה, כרת, ענוש יהיה בגדים כיבוס על "יכול טו: – יג הלכות יא פרק אחרי בספרא
וקדשיו, מקדש בטומאת אלא מדבר שאינו מנין וכו'. כרת עונש גופו רחיצת על כיצד, הא עוונו. ונשא ירחץ לא ובשרו
וקדשיו, מקדש בטומאת טומאה ידי על להלן שחייב קרבן מה טומאה, ידי על קרבן וחייב טומאה, ידי על וענש הזהיר
עוונו" "ונשא עוונו" "ונשא אומרים אחרים וקדשיו. מקדש בטומאת טומאה ידי על כאן האמורים ואזהרה עונש אף
יג  יט, (במדבר מפורש מפסוק רבינו מביא שלא ומה בכרת". כאן אף בכרת, להלן האמור עוון נשיאת מה לגזירהֿשוה,
ואיש  וכו' מישראל ההיא הנפש ונכרתה טמא ה' משכן את יתחטא ולא ימות אשר האדם בנפש במת הנוגע "כל כ) –
במת  אלא מבואר אינו דשם "משום – טמא" ה' מקדש את כי הקהל מתוך ההיא הנפש ונכרתה יתחטא ולא יטמא אשר
הפסוק  רבינו הביא ה הלכה שגגות מהלכות י בפרק להלן אבל המוריה), (הר – שמענו" לא טומאות בשאר אבל החמור,
המצוות  בספר וראה טמא", ה' מקדש את כי הקהל מתוך ההיא הנפש ונכרתה נאמר, למקדש "ובנכנס וז"ל הנ"ל, בבמדבר

א.54)שם. הלכה שם י ובפרק ג, הלכה שגגות מהלכות א בפרק להלן דחובה 55)ראה (דבורא ויקרא ספרא ראה
הטומאה, על קרבן וחייב טומאה ידי על וענש הזהיר וקדשיו, מקדש בטומאת אלא מדבר שאינו "ומנין י) הלכה יב פרק
בטומאת  טומאה ידי על כאן שחייב קרבן אף וקדשיו, מקדש בטומאת טומאה, ידי על להלן האמורים ואזהרה עונש מה

ה. הלכה שגגות מהלכות י פרק להלן גם וראה וקדשיו" א 56)מקדש פרק כלים ובמסכת במשנה, יד. שבועות ראה
תנא  כז:) (מנחות רבה ובהקומץ שם), (במדבר כתיב ומקדש דמשכן שכינה, במחנה אלא כרת חייבים שאין ח, משנה
כל  ושאר טבולֿיום צ"ל ואין כרת, עונש במזיד חטאת, חייב שוגג לעזרה שנכנס ט) הלכה למעלה (ראה כיפורים מחוסר

שם). כלים (ר"ש במשנה.57)הטמאים שם יב.58)שבועות הלכה הבחירה, בית מהלכות ו פרק "אבל 59)למעלה
נזיר  במשנה והוא יד) הלכה (להלן המקדש" ביאת על פטור וכו' עליהן מגלח הנזיר שאין המת מן בטומאות המתטמא

נכון". אינו ר"מ "מאמר כי המשנה בפירוש כתב וכן מאיר, כר' ולא יהושע, ר' משום אליעזר ר' כדעת בהלכות 60)נו:
אֿו. הלכות ז פרק שנג 61)נזירות בכלים שהנוגע וכלֿשכן אףֿעלֿפי במשנה) נד. (נזיר מגלח אינו נזיר הוא אם במת עו

במשנה) נו: (שם אמרו שלא המקדש, ביאת על חייבים הם ואףֿעלֿפיֿכן מגלח, אינו שוודאי במת שנגע באדם שהנוגע
עצמות, ורובע דם רביעית למעט אלא מקדש", ביאת על עליה חייבין אין עליה, מגלח הנזיר שאין המת מן טומאה "כל
עליה, נגלח הנזיר המת, דהיינו טומאה, של שעיקרה במת, שנוגע בכלים או באדם הנוגע אבל גילוח, בהן אין שמעיקרן
נזיר  (ירושלמי למדו וממנו יתחטא", ולא יטמא אשר "ואיש כ) יט, (במדבר שנאמר ומה מקדש. ביאת על עליה חייבים
שנגע  כלומר יטמא, אשר ואיש פירושו: הוא כן – ושביעי) שלישי (=הזאה חיטוי צריך אם אלא חייב שאינו ד) הלכה פ"ז
(כסף  חיטוי טעון אינו השני שזה אףֿעלֿפי במת, שנגע באדם הנוגע גם חייב ולפיכך חייב, – חיטוי צריך שהוא במי

שם.62)משנה). שרץ 63)ירושלמי בנבלת או וגו' חיה בנבלת וגו' תגע אשר "נפש ב) ה, (ויקרא בתורה מפורש שכן
הטומאות.64)וגו'". אבות טבילה.65)בהלכות מדברי 66)כלומר, מים ביאת הטעון "כל ד: משנה יא פרק פרה

חייב". ביאתו, לאחר בין (=במים) ביאתו לפני בין המקדש, אל בא ואם וכו' בסמוך.67)תורה למעלה ראה שם, משנה
הקודמת.68) בהלכה וראה נו: נזיר אףֿעלֿפי 69)משנה חייב, אינו – במת שנגע לראשון שלישי הוא השני שהנוגע

שם. בירושלמי וראה חיטוי. הצריכים בכלים וכנ"ל.70)שנגע לראשון, שלישי אלא אינו כאן לא 71)אף "שהרי
ה). הלכה מת טומאת מהלכות (פ"ה ראשון שהוא בו הנוגע והשני אב, שהוא במת, שנטמא זה אלא בתורה נתפרשו

ביאת 72) על עליה חייבין אין עליה מגלח הנזיר שאין המת מן טומאה "וכל שם) (נזיר במשנה שאמרו ממה נראה כן
בכסףֿמשנה. וראה לראשון, לשלישי והואֿהדין איכא. איסורא אבל מחיוב, אלא מיעטו שלא הרי – המקדש"



פי ycwnd z`ia zekld - dcear xtq - xii` g"k oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.ÊË ׁשרץ ּבֹו73הּמכניס ׁשהכניס 74וכּיֹוצא אֹו ּבּמקּדׁש ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָ
לּמקּדׁש טמא טּמא 75אדם ׁשהרי ּכרת, חּיב זה הרי - ְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

היּו אפּלּו לּמקּדׁש, טמאים ּכלים הּזֹורק אבל יי. ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָמקּדׁש
מלקּות  חּיב אבל הּכרת, מן ּפטּור - ּבמת ׁשּנגעּו .76ּכלים ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

למדּו הּׁשמּועה מּפי וגֹומר. יכּבס לא ואם על 77ׁשּנאמר: : ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ
ארּבעים. לֹוקה ּבגדיו ּכּבּוס ועל ּכרת, ענּוׁש ּגּופֹו ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָרחיצת

.ÊÈ אב ׁשהן ּבגדים על אּלא לֹוקה ׁשאינֹו לי, ְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָיראה
אב  ׁשהן למת, הּטמא זה ּבהן ׁשּנגע ּבגדים ּכגֹון ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻטמאה,

ׁשּיתּבאר  ּכמֹו אם 78הּטמאה, ראׁשֹון, ׁשהּוא ּבגד אבל ; ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָֻ
מּכת  אֹותֹו מּכין אבל עליו, לֹוקה אינֹו - לּמקּדׁש ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָהכניסֹו

.79מרּדּות  ְַ
.ÁÈ מּכת אֹותֹו מּכין - לּמקּדׁש ידֹו ׁשהכניס טמא ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָוכן

ׁשל 80מרּדּות  הּטמאֹות מאבֹות ּבאב טמא ּכל וכן . ְְְְֲֵֵֵֶַַָָָֻ
מׁשקין 81ּדבריהם  וׁשתה טמאים אכלין ׁשאכל אֹו , ְְְְֳִִִִֵֵֶֶַַָָָָ

ׁשּיטּבל  קדם ּבמזיד לּמקּדׁש ונכנס מּכין 82טמאין, - ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָֹֹ
מרּדּות  מּכת .83אֹותֹו ְַַַ

.ËÈּגּג ּדר לּמקּדׁש ׁשּנכנס ׁשּנאמר:טמא ּפטּור; - ֹות ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ
ּתֹורה  חּיבה ּביאה ּדר - תבא לא הּמקּדׁש ואף 84ואל . ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָֹֹ

מרּדּות  מּכת אֹותֹו מּכין מּכרת, ּפטּור ׁשהּוא ּפי .85על ְִִִֵֶַַַַַָָ
לּמקּדׁש ׁשּנכנס ּבין - ּבאויר] הּפֹורח ּבמגּדל נכנס ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָ[ואפּלּו

ּפתחים 86[ּבמגּדל] דר ּבֹו ׁשּנכנס ּבין ּגּגֹות 87ּדר. ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָ
.Î מקֹום ׁשגגתֹו88ּכל ועל ּכרת זדֹונֹו על ׁשחּיבים ְְְִִֵֶַַַָָָָָ

מֹוציאין 89קרּבן  - ּבׁשּבת טמאה ׁשם נמצאת אם , ְְְְִִִִֵַָָָָָֻ
הּמקֹומֹות 90אֹותּה ּוׁשאר אחר 91; עד ּכלי עליו ּכֹופין - ְְְִִַַַַָָָָ
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לימא 73) וכו'. פטור עצמו שרץ חייב, למקדש שרץ טמא המכניס שמואל: אמר קיסנא בר טבי רב "אמר קד: בעירובין
וכו'". מיפלגי קא בהא והכא חייב, עלמא דכולי לא וכו', מיפלגי קא בהא לאו מאי וכו'. במקדש שנמצא שרץ כתנאי,
מהלכות  בפ"ד (ראה בו נגע שלא באופן (והמדובר משנה). (כסף הלכתא דהכי משמע חייב, עלמא דכולי דאסיקנא וכיון
על  וחייב שרץ טמא הוא הרי כן, לא שאם ידו, על נטמא ולא במגע) אלא במשא מטמא שאינו א, הלכה הטומאות אבות

יג). הלכה למעלה רבינו שכתב כמו למעלה).74)עצמו, ראה במשא, מטמאים (שאינם הטומאה אבות משאר אחר
מפרש 75) שם ורש"י טמא. אדם היינו חייב", למקדש, שרץ טמא "המכניס שמואל שאמר שמה רבינו, ומפרש שם. עירובין

ט). הלכה מת טומאת מהלכות בפ"ה כמפורש במשא, מטמא אינו מת טמא (וגם להלן. וראה בשרץ. שנטמא כלי שמכניס
משנה).76) (כסף ד הלכה פ"ז נזיר ובספרי 77)ירושלמי שם בירושלמי גם וראה יג, הלכה יא פרק אחרי פרשת ספרא

הגר"א  בהגהות ועיין צ"ע. במזיד, וכרת בשוגג, חטאת חייב טמא כלי שהמכניס שם בעירובין רש"י ודברי א. פסקה נשא
מת.78)שם. טומאת מהלכות ה אינו 79)בפרק טמא חרס כלי שהמכניס שם, בעירובין שאמרו ממה כן שלמד נראה

המוריה). (הר חייב שאינו הטומאה, אב הם אם הכלים לכל שהואֿהדין רבינו וסבור הטומאה, אב נעשה שאינו לפי חייב,
וכן  יג, הלכה למעלה ראה לטומאה, ראשון ובין הטומאה אב שיהיה בין גופו, טומאת על כרת חייב שאדם ואףֿעלֿפי
התורה  החמירה באדם שהרי מכלים, אדם ללמוד אין – שרץ" בנבלת וגו' חיה בנבלת תגע אשר "נפש בפסוק מפורש

המוריה. ובהר ספר בקרית ראה בלבד, מלקות אלא חייב אינו בכלים ואילו כרת, עולא 80)לחייבו "אמר לב. בזבחים
במקצ  דביאה וכו' לוקה לפנים ידו שהכניס טמא ר"ל, רבין אמר אתא "כי אמרו: (לג:) שם הסוגיא ובסוף ביאה". שמה ת

בקודש, שנגע לטמא אלא קרא מההוא מלקות ר"ל יליף, לא ופירש"י איתמר", בקודש שנגע טמא לענין אבהו, רבי אמר
מרדות  מכת לחייבו יש – התורה מן מלקות לחייבו לנו שאין שאףֿעלֿפי רבינו וסובר ע"ש. כלל מקדש בביאת איירי ולא

משנה). (כסף י.81)מדרבנן הלכה ומושב משכב מהלכות ובפ"ב יא. הלכה מת טומאת מהלכות בפ"ה אבל 82)ראה
א. הלכה הטומאות אבות מהלכות בפ"ט עיין מרדות, מכת אותו מכין אין שמשו, העריב שלא אףֿעלֿפי שטבל, אחר

ה. משנה פי"א בפרה הדברים ופוסל 83)ומקור הקודש את מטמא סופרים, מדברי מים ביאת הטעון "כל שם: בפרה
שם: המשנה בפירוש רבינו וכתב פטור, ביאתו לאחר ובין (=במים) ביאתו לפני בין המקדש, אל בא ואם וכו' התרומה את
באב  שנטמא מי על אלא מקדש, ביאת אסר לא והפסוק מדרבנן, קלה טומאה שהוא לפי מקדש, ביאת על חייב "ואינו
משמע  "פטור", ששנינו וממה טמא". שרץ בכל או טמאה בבהמה או אדם בטומאת שאמר: כמו מדאורייתא, הטומאה
שמש, הערב צריך שאינו למעלה שכתבנו מה (ולפי דרבנן. איסור כל כעל מרדות מכת אותו ומכין אסור, אבל פטור

במים). ביאתו לפני אלא אינו אסור", אבל "פטור שהדיוק שם 84)עלֿכרחנו שהה שאם "ונראה יז: בשבועות ברייתא
להלן  כמפורש שחייב", ושהה, שם ונטמא שנכנס מטהור גרוע שאינו גגות, דרך שנכנס אף שחייב השתחוואה, שיעור

שם). ועיין למלך, (משנה כאֿכב מדרבנן,85)הלכות אסור אבל פטור משמע "פטור", שם בברייתא שנאמר ממה נראה כן
משנה). (כסף מרדות מכת אותו מכין דבריו 86)ולכן המשך זה, ולפי המוקפות. אלו תיבות אין ורומי, וויניציאה בדפוס

מוגה  ספר מצא כי כתב ובכסףֿמשנה כרת. חייב פתחים, דרך הנכנס שהרי תמוהין, פתחים" דרך בו שנכנס "בין שכתב
ה, ס"ק ג הלכה פ"ב למעלה המוריה הר וראה  אלו. נוספות תיבות שכתוב רבינו, מה מספרי רבינו מפרש אולי כי שכתב

באויר. פורח במגדל דהיינו פטור, משופש דרך נכנס שאם פב: בזבחים פירוש 87)שאמרו הכסףֿמשנה, הגהת לפי
מדרבנן. מרדות מכת אותו מכין אבל התורה, מן פטור ואףֿעלֿפיֿכן פתחים, דרך באויר פורח במגדל שנכנס הדברים

שם.88) לרבינו המשנה בפירוש גם וראה קד: בעירובין רש"י – העזרה על פרק 89)היינו להלן ראה ויורד, עולה קרבן
יב. הלכה ולמעלה ג, הלכה שגגות מהלכות מוציאין 90)א מהיכן וכו' במקדש שנמצא "שרץ במשנה: שם עירובין ראה

שגגתו  ועל כרת זדונו על שחייבין מקום כל אומר עקיבא רבי ננס. בן ר"ש דברי ולמזבח האולם ומן ההיכל מן אותו,
המוריה). (הר מחברו כר"ע שהלכה משום עקיבא, כרבי ופסק אותו". מוציאין משם ראה 91)חטאת, הלשכות, דהיינו

ycwnd z`ia zekld - dcear xtq - xii` g"k oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.‡È נגע אם אבל נכנס, ּכן אם אּלא עֹובר ׁשאינֹו ְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּומּנין
ואל  ּביֹולדת: ׁשּנאמר ּפטּור? - מאחֹוריה ְְֱֲֲֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָּבעזרה

תבא  לא .51הּמקּדׁש ְִַָָֹֹ
.·Èלּמקּדׁש ׁשּנכנס ּכרת;52טמא ענּוׁש - ּבמזיד ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָ

עֹונֹו ונּׂשא ירחץ לא ּובּׂשרֹו יכּבס לא ואם .53ׁשּנאמר: ְְְְְֱֲִִֵֶֶַַָָָָֹֹ
ויֹורד  עֹולה קרּבן מביא - נפׁש54ּבׁשֹוגג אֹו ׁשּנאמר: ; ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָ

טמא  ּדבר ּבכל ּתּגע קרּבן 55אׁשר אֹו ּכרת חּיבין ואין . ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָ
ולפנים  יּׂשראל מעזרת העזרה 56אּלא ּתֹוספת על אֹו ,57 ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

ׁשּבארנּו ּכמֹו גמּורה, קדּׁשה .58ׁשּנתקּדׁשה ְְְְְְִֵֶֶַַָָָֻ
.‚È ׁשּנטמא ּכל הּמקּדׁש? על ּכרת ׁשחּיב הּטמא זהּו ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹואי

עליה  מגּלח ׁשהּנזיר הּמת מן נתּפרׁש59ּבטמאה ׁשּכבר , ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻ
ּבאֹותן 60ּבנזירּות  ׁשּנטמאּו ּבכלים אֹו ּבאדם ׁשּיּגע אֹו ; ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָ

עליהם  מגּלח ׁשהּנזיר ׁשני 61הּטמאֹות הּוא ׁשהרי , ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֻ

אבֹות 62לראׁשֹון  ּבׁשאר ׁשּנטמא אֹו ּבמת; ׁשּנגע ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָ
ּבמקֹומן 63הּטמאֹות  ׁשּיתּפרׁשּו ּתֹורה .64ׁשל ְְְְִִֶֶַָָָֻ

.„È מים ּביאת הּטעּון ּכל ּדבר: ׁשל הּתֹורה 65ּכללֹו מן ְִִִֶַַַַָָָָָָ
הּמקּדׁש ּביאת על ּכרת חּיב עד 66- ׁשּטבל, אחר ואפּלּו , ְֲִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָ

ׁשמׁשֹו הּמת 67ׁשּיעריב מן ּבטמאֹות הּמתטּמא אבל . ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָֻ
טמאת  טמא ׁשהּוא ּפי על אף עליהן, מגּלח הּנזיר ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֻׁשאין

הּמקּדׁש ּביאת על ּפטּור זה הרי - .68ׁשבעה ְְֲִִִֵֶַַַָָָ
.ÂË ּבמת ׁשּנגע ּבאדם ׁשּנגעּו ּבכלים הּנֹוגע אֹו69וכן , ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

ּבמת  הּנֹוגעים ּבכלים ׁשּנגע ּבאדם ּפי 70ׁשּנגע על אף , ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
קדׁשים  ּבּׂשר ּולטּמא ּתרּומה לענין ראׁשֹון טמא ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָׁשהּוא
הלכה  אּלּו ׁשּדברים הּמקּדׁש; ּביאת על ּפטּור זה הרי -ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

הּקּבלה  מּכת 71מּפי אֹותֹו מּכין ּפטּור, ׁשהּוא ּפי על ואף . ְִִִִֶַַַַַַַָָָ
.72מרּדּות  ְַ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בני 51) את והזרתם שנאמר לפי אמרו ט) הלכה א פרק תזריע פ' שם (ראה "ובספרא וז"ל: רבינו כתב שם, המצוות בספר
כשהוא  מאחוריו במקדש הנוגע גם כלומר, מאחוריו, בין מתוכו בין אני שומע לא), טו, (שם ימותו ולא מטומאתם ישראל
בזה". שוים טמאים שאר ודין היולדת שדין נתבאר ושם תבוא, לא המקדש ואל ביולדת, תלמודֿלומר כרת, מתחייב טמא,

להלן.52) ראה תלמודֿלומר 53)לעזרה, כרת, ענוש יהיה בגדים כיבוס על "יכול טו: – יג הלכות יא פרק אחרי בספרא
וקדשיו, מקדש בטומאת אלא מדבר שאינו מנין וכו'. כרת עונש גופו רחיצת על כיצד, הא עוונו. ונשא ירחץ לא ובשרו
וקדשיו, מקדש בטומאת טומאה ידי על להלן שחייב קרבן מה טומאה, ידי על קרבן וחייב טומאה, ידי על וענש הזהיר
עוונו" "ונשא עוונו" "ונשא אומרים אחרים וקדשיו. מקדש בטומאת טומאה ידי על כאן האמורים ואזהרה עונש אף
יג  יט, (במדבר מפורש מפסוק רבינו מביא שלא ומה בכרת". כאן אף בכרת, להלן האמור עוון נשיאת מה לגזירהֿשוה,
ואיש  וכו' מישראל ההיא הנפש ונכרתה טמא ה' משכן את יתחטא ולא ימות אשר האדם בנפש במת הנוגע "כל כ) –
במת  אלא מבואר אינו דשם "משום – טמא" ה' מקדש את כי הקהל מתוך ההיא הנפש ונכרתה יתחטא ולא יטמא אשר
הפסוק  רבינו הביא ה הלכה שגגות מהלכות י בפרק להלן אבל המוריה), (הר – שמענו" לא טומאות בשאר אבל החמור,
המצוות  בספר וראה טמא", ה' מקדש את כי הקהל מתוך ההיא הנפש ונכרתה נאמר, למקדש "ובנכנס וז"ל הנ"ל, בבמדבר

א.54)שם. הלכה שם י ובפרק ג, הלכה שגגות מהלכות א בפרק להלן דחובה 55)ראה (דבורא ויקרא ספרא ראה
הטומאה, על קרבן וחייב טומאה ידי על וענש הזהיר וקדשיו, מקדש בטומאת אלא מדבר שאינו "ומנין י) הלכה יב פרק
בטומאת  טומאה ידי על כאן שחייב קרבן אף וקדשיו, מקדש בטומאת טומאה, ידי על להלן האמורים ואזהרה עונש מה

ה. הלכה שגגות מהלכות י פרק להלן גם וראה וקדשיו" א 56)מקדש פרק כלים ובמסכת במשנה, יד. שבועות ראה
תנא  כז:) (מנחות רבה ובהקומץ שם), (במדבר כתיב ומקדש דמשכן שכינה, במחנה אלא כרת חייבים שאין ח, משנה
כל  ושאר טבולֿיום צ"ל ואין כרת, עונש במזיד חטאת, חייב שוגג לעזרה שנכנס ט) הלכה למעלה (ראה כיפורים מחוסר

שם). כלים (ר"ש במשנה.57)הטמאים שם יב.58)שבועות הלכה הבחירה, בית מהלכות ו פרק "אבל 59)למעלה
נזיר  במשנה והוא יד) הלכה (להלן המקדש" ביאת על פטור וכו' עליהן מגלח הנזיר שאין המת מן בטומאות המתטמא

נכון". אינו ר"מ "מאמר כי המשנה בפירוש כתב וכן מאיר, כר' ולא יהושע, ר' משום אליעזר ר' כדעת בהלכות 60)נו:
אֿו. הלכות ז פרק שנג 61)נזירות בכלים שהנוגע וכלֿשכן אףֿעלֿפי במשנה) נד. (נזיר מגלח אינו נזיר הוא אם במת עו

במשנה) נו: (שם אמרו שלא המקדש, ביאת על חייבים הם ואףֿעלֿפיֿכן מגלח, אינו שוודאי במת שנגע באדם שהנוגע
עצמות, ורובע דם רביעית למעט אלא מקדש", ביאת על עליה חייבין אין עליה, מגלח הנזיר שאין המת מן טומאה "כל
עליה, נגלח הנזיר המת, דהיינו טומאה, של שעיקרה במת, שנוגע בכלים או באדם הנוגע אבל גילוח, בהן אין שמעיקרן
נזיר  (ירושלמי למדו וממנו יתחטא", ולא יטמא אשר "ואיש כ) יט, (במדבר שנאמר ומה מקדש. ביאת על עליה חייבים
שנגע  כלומר יטמא, אשר ואיש פירושו: הוא כן – ושביעי) שלישי (=הזאה חיטוי צריך אם אלא חייב שאינו ד) הלכה פ"ז
(כסף  חיטוי טעון אינו השני שזה אףֿעלֿפי במת, שנגע באדם הנוגע גם חייב ולפיכך חייב, – חיטוי צריך שהוא במי

שם.62)משנה). שרץ 63)ירושלמי בנבלת או וגו' חיה בנבלת וגו' תגע אשר "נפש ב) ה, (ויקרא בתורה מפורש שכן
הטומאות.64)וגו'". אבות טבילה.65)בהלכות מדברי 66)כלומר, מים ביאת הטעון "כל ד: משנה יא פרק פרה

חייב". ביאתו, לאחר בין (=במים) ביאתו לפני בין המקדש, אל בא ואם וכו' בסמוך.67)תורה למעלה ראה שם, משנה
הקודמת.68) בהלכה וראה נו: נזיר אףֿעלֿפי 69)משנה חייב, אינו – במת שנגע לראשון שלישי הוא השני שהנוגע

שם. בירושלמי וראה חיטוי. הצריכים בכלים וכנ"ל.70)שנגע לראשון, שלישי אלא אינו כאן לא 71)אף "שהרי
ה). הלכה מת טומאת מהלכות (פ"ה ראשון שהוא בו הנוגע והשני אב, שהוא במת, שנטמא זה אלא בתורה נתפרשו

ביאת 72) על עליה חייבין אין עליה מגלח הנזיר שאין המת מן טומאה "וכל שם) (נזיר במשנה שאמרו ממה נראה כן
בכסףֿמשנה. וראה לראשון, לשלישי והואֿהדין איכא. איסורא אבל מחיוב, אלא מיעטו שלא הרי – המקדש"
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יתחּיב ‚. ׁשּלא עד יׁשהה, ולא לעבד לֹו אפׁשר ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹֹוהיא
ּבלבד  ׁשמים ּבידי מיתה אּלא ּבעזרה ּכרת ׁשּנטמא ּכגֹון ? ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָ

אבר  ּבֹו והפ ּבידֹו צּנֹור היה ּוביציאתֹו ּבּקצרה, ְְְְִִִֵַַָָָָָָָָָָויצא
- עבֹודה קרּוב ׁשּכל ּׂשרפתֹו; וקרב ּבּמזּבח האׁש ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָעל

ּכעבֹודה. הּוא ֲֲֵַָהרי
.„- ׁשמׁשֹו ׁשּיעריב קדם ועבד ׁשּטבל טמא ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹוכן

ולא  ׁשּנאמר: ׁשמים. ּבידי מיתה וחּיב ּפסּולה, ְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹעבֹודתֹו
אזהרה  ׁשּזֹו למדּו, הּׁשמּועה מּפי אלהיהם. ׁשם ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָֹיחּללּו
ּובא  ׁשּנאמר: הּוא; טמא ׁשעדין ׁשעבד, יֹום ְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָלטבּול
מחּסר  אבל טהר. לא ׁשעדין מּכלל וטהר, ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻהּׁשמׁש
הרי  - וחּלל ּפסּולה ׁשעבֹודתֹו ּפי על אף ׁשעבד, ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָּכּפּורים

ּפטּור. ֶָזה
הּכהן ‰. עליה וכּפר ׁשּנאמר: ּפסּולה? ׁשעבֹודתֹו ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּומּנין

הּדין  והּוא טהרתּה. נגמרה לא ׁשעדין מּכלל ְְְְְֲֳִִִִֵֶַַָָָָָָָֹוטהרה,
ּכּפּורים. מחּסרי ְְְִִֵָֻלכל

.Â היא אם טמא: ׁשהיה נֹודע ּכ ואחר ׁשעבד ְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּכהן
ׁשהרי  ּפסּולין, ׁשהקריב הּקרּבנֹות ּכל - ידּועה ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָֻטמאה
מרּצה, הּציץ - הּתהֹום טמאת היא ואם חּלין; ְְְְֲִִִִֶַַַַָֻֻעבֹודתֹו
טמא  ׁשהּוא לֹו נֹודע ואפּלּו נרצּו. ׁשהקריב הּקרּבנֹות ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָוכל
על  מרּצה ׁשהּציץ הרצה; - וזרק הּדם ׁשּיזרק ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹקדם
ּבארנּו ּוכבר מזיד. ׁשהּוא ּפי על אף הּתהֹום ְְְְִִֵֵֶַַַַַָֻטמאת

ּבנזירּות. הּתהֹום ְְְִִַַֻטמאת
.Ê:ׁשּנאמר הּקרבין; ּדברים טמאת על מרּצה הּציץ ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֻוכן

אבל  הּקדׁשים. עֹון את אהרן ונּׂשא אהרן מצח על ְְֲֲֲֲֳִֵֶַַַַַָָָָָָֹֹוהיה
האדם  טמאת על ולא הּנאכלין, טמאת על מרּצה ְְְְֱִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֻֻאינֹו
הּטמאה  היתה ּכן אם אּלא ידּועה; ּבטמאה ְְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָֻֻׁשּנטמא

עליה. מרּצה ׁשהּציץ ּבצּבּור, ְְְִִֶֶֶַַַָָָהּדחּויה
.Á;מצחֹו על ׁשהּוא ּבזמן אּלא מרּצה הּציץ ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָואין

יי. לפני להם לרצֹון ּתמיד מצחֹו על והיה ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּנאמר:
.Ë את לא דֹוחה אינֹו - זמן לֹו קבּוע ׁשאין קרּבן ְְֵֵֶֶֶַַָָָָֹּכל

יקרב  - הּיֹום יקרב לא ׁשאם הּטמאה; את ולא ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָֹֹֻהּׁשּבת
ּבין  זמן, לֹו ׁשּקבּוע קרּבן וכל מחר. ּולמחרת ְְְְְֳֵֶַַַָָָָָָָָָלמחר
ודֹוחה  הּׁשּבת את ּדֹוחה - יחיד קרּבן ּבין צּבּור ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָקרּבן
טמאת  אּלא דֹוחה, הּוא הּטמאֹות ּכל ולא הּטמאה. ְְְְֶֶֶַַַָָָֹֻֻֻאת

לבּדּה. ְֵַַָהּמת
.È את ּדֹוחין ּכּלן לפיכ זמּנם. קבּוע הּצּבּור קרּבנֹות ְְְְִִִֶַַַָָָָָָֻּכל

הּמת. טמאת ואת ְְֵֶַַַַָֻהּׁשּבת
.‡È אּלא נאכל, אינֹו - ּבטמאה ׁשּקרב מהן קרּבן ְְְְֱֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻוכל

הראּוי  והּׁשאר להקטרה, הראּויין דברים מּמּנּו ְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָָמקטירין
ׁשּנטמאּו. קדׁשים ּכׁשאר נּׂשרף, ְְְְֲִִִִִֶַָָָָָלאכילה

.·È קרּבן אֹותֹו ׁשל זמּנֹו הּגיע הּטמאה? את ּדֹוחה ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֻּכיצד
ׁשהיּו אֹו למת, טמאין אֹותֹו ׁשּמקריבין הּקהל רב ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹוהיּו
אֹו למת, טמאים הּמקריבין הּכהנים והיּו טהֹורים ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָֹהּקהל
- למת טמאים הּׁשרת ּכלי והיּו טהֹורין ואּלּו אּלּו ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָׁשהיּו
והּטהֹורים  הּטמאים ּבֹו ויתעּסקּו ּבטמאה, יעּׂשה זה ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֻהרי
ּבטמאה  הּטמאים אבל לעזרה. ּכּלן ויּכנסּו ְְְְְְֲֲִִֵֶַָָָָָָָָֻֻּכאחד,

ׁשרץ  ּוטמאי [ויֹולדֹות] ונּדֹות וזבֹות זבין ּכגֹון ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָאחרת,
ואף  לעזרה, יּכנסּו ולא יתעּסקּו לא - ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֹּונבלה
נכנסּו אֹו ועּׂשּו עברּו ואם ּבטמאה. ׁשּנעּׂשה ּפי ְְְְְְְֲִִִֶַַָָָָֻעל
העבֹודה; על ּומיתה הּביאה על ּכרת חּיבין - ֲֲִִִֵַַַַָָָָָָָָָלעזרה

ּבלבד. הּמת טמאת אּלא נדחית ְְְִִֵֵֶֶַַַָֹֻׁשּלא
.‚Èונכנסּו מת טמאי ודחקּו ּבטמאה, ׁשּבא ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָֻּופסח

לעזרה, אּלא הּתרּו ׁשּלא ּפי על אף ּפטּורין. - ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻלהיכל
ּתׁשּלחּום  לּמחנה מחּוץ אל ּבהם קֹורא אני ואין ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָהֹואיל

ּפטּורין. אּלּו הרי -ְֲִֵֵ
.„È אף טהֹורים, ּומקצתם טמאים אב ּבית מקצת ְְְְִִִִֵֵַָָָָָהיּו

הּטהֹורים. אּלא יקריבּו לא - מת טמאי ׁשרּבן ּפי ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֻעל

אחר. אב ּבית יביאּו - מת טמאי האב ּבית ּכל ְִֵֵֵֵֵֵַָָָָָָָהיה
מׁשמרה  על מחזירין - מת טמאי הּמׁשמרה ּכל ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָהיתה
ּבּזמן  ּבירּוׁשלים ׁשם הּנכנסין הּכהנים רב היּו אם ְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָֹֹאחרת.

ּבטמאה. יעּׂשּו - טמאין ְְְֲִֵַַַָָֻהּקבּוע
.ÂË?אחר אב מּבית הּטהֹור על מחזירין מה ְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָּומּפני

ּבאּסּורּה אּלא ּבצּבּור, הּתרה לא ׁשהּטמאה ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹֻֻמּפני
ּכל  ּדֹוחין ואין הּדחק, מּפני עּתה היא ּודחּויה ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָעֹומדת,
צריכה  זה ּומּפני אפׁשר. ׁשאי ּבמקֹום אּלא הּנדחה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָּדבר

עליה. לרּצֹות ְִֶַָָציץ
.ÊË ויהי ׁשּנאמר: ּבצּבּור? ּדחּויה מת ׁשּטמאת ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָֻּומּנין

מּפי  למדּו ּכ אדם. לנפׁש טמאים היּו אׁשר ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶָָָָָָאנׁשים
אם  ׁשני לפסח ׁשּיּדחּו הם יחידים ׁשאנׁשים ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָהּׁשמּועה,
נּדחין, אינן - מת טמאי ׁשהיּו צּבּור אבל טמאים; ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָָהיּו
הּדין  והּוא ּבטמאה. ּפסח ויעּׂשּו ּתּדחה הּטמאה ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָֻֻאּלא
את  דֹוחה ׁשהּוא ּכפסח, זמן לֹו ׁשּקבּוע קר ּבן ְְְְֶֶֶֶֶַַַָָָָלכל

ְַָֻהּטמאה.
.ÊÈ רּבת ּכי ׁשם: ׁשּנאמר ּבּכתּובים. מפרׁש הּדבר ְְֱֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹוהרי

הּפסחים  ׁשחיטת על והלוּים התקּדׁשּו, לא אׁשר ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָָֹּבּקהל
לה  [להקּדיׁש טהֹור לא רּבת לכל העם מרּבית ּכי .[' ְְְְִִִַַַַַָָָֹֹ

זה  ּומהּו הּטהרּו. לא ּוזבלּון יּׂששכר ּומנּׁשה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻמאפרים
ׁשעּברּו מּפני כּכתּוב? ּבלא הּפסח את אכלּו ּכי ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּנאמר:
וּׂשריו  הּמל וּיּועץ ׁשּנאמר: הּטמאה. מּפני הּׁשנה ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻאֹותּה
ּכי  הּׁשני. ּבחדׁש הּפסח לעּׂשֹות ּבירּוׁשלים הּקהל ְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹוכל
התקּדׁשּו לא הּכהנים ּכי ההיא, ּבעת לעּׂשתֹו יכלּו ְְְֲֲִִִִֵַַַַָָֹֹֹלא
את  מעּברין ׁשאין החדׁש, ּבקּדּוׁש ּבארנּו ּוכבר ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹלמּדי.

הּטמאה. מּפני לכּתחּלה ְְְְִִֵַַַָָָָֻהּׁשנה
.ÁÈ חזקּיה ׁשעּבר הּׁשנה: ּבאֹותּה ׁשם היתה אחרת ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָועֹוד

להיֹות  ׁשראּוי אדר, ׁשל ׁשלׁשים ּביֹום הּׁשנה את ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָהּמל
הֹודּו ולא ׁשני. אדר החדׁש אֹותֹו ועּׂשה ניסן, חדׁש ְְֲִִֵֶֶַָָָָֹֹֹֹראׁש
ּבקּדּוׁש ׁשּבארנּו ּכמֹו זה, ּביֹום מעּברין ׁשאין חכמים, ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָלֹו
נאמר: ּכהלכה ׁשּלא ׁשעּׂשה אּלּו דברים ּומּפני ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹהחדׁש.
עצמֹו על רחמים ּובּקׁש כּכתּוב. ּבלא הּפסח את אכלּו ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָֹּכי
התּפּלל  ּכי ׁשּנאמר: מעּׂשיו. על ׁשהסּכימּו החכמים ְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָועל
ונאמר: ּבעד. יכּפר הּטֹוב ה' לאמר עליהם ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַָֹיחזקּיהּו
קרּבנם. ׁשּנרצה - העם את וּירּפא יחזקּיהּו אל ה' ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָוּיׁשמע
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אּלא 92ׁשּבת  אֹותּה מֹוציאין אין - מֹוציאין ּוכׁשהן . ְִִִִֵֵֶֶַָָָ
עץ  ּכלי טמאה 93ּבפׁשּוטי מקּבל לרּבֹות 94ׁשאין ׁשּלא , ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָֹֻ

הּטמאה  .95את ְֶַָֻ
.‡Î טהֹור למקּדׁש ׁשּנכנס טמא טהֹור 96אחד אֹו , ְְְִִֵֶֶַָָָָָ

ּתחת  מת ׁשהיה ּכגֹון טמאה, ּבֹו ׁשּיׁש למקּדׁש ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻׁשּנכנס
חּיב  זה הרי - האהל ּתחת הּוא ונכנס ּבּמקּדׁש ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹאהל

ּכאחת  ּבאין וטמאה ּביאתֹו ׁשהרי לּמקּדׁש97ּכרת, נכנס . ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻ
ׁשּנכנס  אחר ׁשם ּבמזיד 98ונטמא עצמֹו טּמא אפּלּו ,99- ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָ

ויצא  ויּבהל קצרה 100ימהר 101ּבדר. ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָ
.·Î לׁשהֹות לֹו לצאת 102ואסּור אֹו להׁשּתחוֹות אֹו ְְְְֲִִֵַָָ

ּפי  על אף בארּכה ׁשּיצא אֹו ׁשהה, ואם  ארּכה. ְְֲֲִִֶֶֶַַַָָָָָָֻֻּבדר
והׁשּתחוה  להיכל ּפניו ׁשהחזיר אֹו ׁשהה, אף 103ׁשּלא ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ

ׁשהה  ׁשּלא ּפי מביא 104על - ׁשֹוגג היה ואם ּכרת. חּיב - ְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹ
.105קרּבן  ְָָ

.‚Î ּכלּפי יציאתֹו דר הׁשּתחוה אּלא ּפניו, החזיר ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹלא
ּכּׁשעּור  ׁשהה ּכן אם אּלא חּיב, אינֹו - וכּמה 106חּוץ . ְִִֵֵֶַַַָָָָָ

על  ארצה אּפים וּיכרעּו לקרֹות: ּכדי ׁשהּיתֹו? ְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָׁשעּור
חסּדֹו לעֹולם ּכי טֹוב ּכי ליי והֹודֹות וּיׁשּתחוּו .107הרצפה ְְְְְֲִִִִַַַַָָָָ

הׁשּתחויה  ׁשעּור .108וזהּו ְְֲִִֶַָָ
.„Îׁשאפׁשר ּכל ארּכה? דר היא זֹו מן ואי לצאת לֹו ְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָֹֻ

ּפי  על אף ּבּקצרה, יצא מּמּנה. קצרה ּבדר ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָהּמקּדׁש

- הּיֹום ּכל אפּלּו ּגּודל, ּבצד עקב הל אּלא רץ ְֲִֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשּלא
ּבכל 109ּפטּור  עצמֹו ודחק ׁשרץ ּפי על אף ּבארּכה, יצא . ְְְֲִֶַַַַָָָָָָָָֻ

מּׁשעּור  ּפחֹות הארּכה ּבֹו ׁשהל זמן ׁשעּור ונמצא ְְְֲִִִִֶַַָָָָָֹֻּכחֹו,
- ּבארּכה ויצא הֹואיל ּבּקצרה, אדם ּכל ׁשּמהּל ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָָָָֻהּזמן

עד 110חּיב  מעט, וׁשהה ועמד מעט והל ּבּקצרה יצא . ְְְְְְַַַַַַַָָָָָָָָָ
אינֹו - ּבמזיד הׁשּתחויה: ּכדי הּׁשהּיֹות מּכל ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָׁשּנצטרף

ספק  ׁשהּדבר מּפני קרּבן, מביא אינֹו - ּבׁשֹוגג ;111לֹוקה, ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָ
מרּדּות  מּכת אֹותֹו מּכין .112אבל ְֲִַַַַָ

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
מיתה ‡. וחּיב עבֹודתֹו, חּלל - ּבּמקּדׁש ׁשעבד ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָטמא

ׁשם. ׁשהה ׁשּלא ּפי על אף עבֹודתֹו, על ׁשמים ֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹּבידי
ׁשם  את יחּללּו ולא יּׂשראל, בני מּקדׁשי ויּנזרּו ְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּנאמר:
הּוא  ּולהּלן ּבטמאה. לעֹובד אזהרה זֹו הרי - ְְְְְְֲִֵֵַַָָָָָֻקדׁשי
- [ׁשם] האמּור חּלּול מה יחּללהּו; ּכי בֹו ּומתּו ְְִִֵֵַַָָָֻאֹומר:
ׁשמים. ּבידי מיתה - ּכאן אף ׁשמים, ּבידי מיתה ִִִִִִֵֵַַַַָָָָָָחּיב
עליו. לֹוקין - ׁשמים ּבידי מיתה עליו ׁשחּיבין לאו ְִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָוכל

ּדין ·. ּבבית חּיב אינֹו - ּבטמאה עבד ׁשאם ּפי על ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֻאף
לבית  אֹותֹו מביאין היּו לא הּכהנים אחיו מלקּות, ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֹֹאּלא
ואין  מֹוחֹו, את ּופֹוצעין לחּוץ אֹותֹו מֹוציאין אּלא ְְִִִִֵֶֶַָּדין,

.ּבכ עליהן ְְֲִֵֶַָממחין
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שם. ומוספין 92)ברש"י תמידין מהלכות ג פרק להלן וראה פסכתר". עליו כופין המקומות, כל "ושאר במשנה: שם
ו. עץ.93)הלכה של י.94)בצבת הלכה כלים מהלכות פ"א להלן שנמצא 95)ראה "שרץ במשנה: שם עירובין ראה

יהודה  רבי ברוקא. בן יוחנן ר' דברי צבת) אחר (ולחזור  הטומאה את לשהות שלא (=אבנטו) בהמיינו מוציאו כהן במקדש,
מלרבות  הצבת אחר ולחזור שם, להשהותה לו ונוח האבנט "לטמא הטומאה", את לרבות שלא עץ, של בצבת אומר

שם. המשנה בפירוש פסק וכן יהודה, כר' רבינו ופסק שם). (רש"י טהור,96)טומאה" והמקדש טמא היה הוא כלומר,
יב. הלכה למעלה ראה למקדש", שנכנס "טמא של הפשוט הדין יח 97)וזהו פרק דלהלן מהאי כן, לרבינו יצא אולי

קדש  דאיתקש מקדש, לענין גם למד ומזה כרת, חייב טמא קודש בשר האוכל שטמא יג, הלכה המקודשים פסולי מהלכות
בכרת, ולא במיתה שחייב ששימש טמא של הדין למצוא שנדחקו יז. משבועות ראיה להביא יש ועוד לג:). (זבחים למקדש

אל  במקדש, ונטמא טהור שנכנס באופן פירשו המוריה).ולא (הר כרת חייב זה באופן שגם עלֿכרחנו שבועות 98)א משנה
בפנים 99)יד: דילמא או שהייה. גמירי לא במזיד שהייה, גמירי באונס מהו, במזיד עצמו טימא אשי, רב "בעי  יז. שם

המוריה). הר (ראה לקולא ופסק מלקות, לענין הוא שהספק רבינו, ופירש תיקו". במזיד, ול"ש באונס ל"ש שהייה, גמירי
צריך 100) שאין או למלקות שהייה צריך אם רבא, "בעי טז: שם וראה וממלקות, מקרבן פטור שהה שלא דכל מבואר

שנא  ולא לקרבן שנא לא שהייה, גמירי בפנים דילמא או שהייה. גמירי לא למלקות שהייה, גמירי לקרבן למלקות, שהייה
המוריה). הר (ראה לקולא ופסק תיקו", כד.101)למלקות, והלכה כב הלכה להלן כמה 102)ראה כג הלכה להלן ראה

שהייתו. שיעור פניו.103)הוא החזיר לא אם שם, להלן בכדי 104)ראה ששהה או "והשתחווה במשנה יד: שם
לא  אין, שהה - חוץ כלפי השתחווה אבל פנים, כלפי שהשתחווה אלא שנו לא רבא, אמר טז: שם ובגמ' השתחוואה"

לא. ראה 105)שהה מסיני, למשה הלכה הם אלו ושיעורים שהיה. שצריך ספק, אין שלקרבן רבא בבעיית טז: שם ראה
במשנה. יד: שם טז:106)רש"י ג).107)שם (ז, בימיםֿב בדברי שבפסוק השניה מחלוקת 108)המחצית טז: שם

כמויכרעו  אמר וחד כולו), הפסוק כל קריאת (כשיעור פסוקא דהאי כמימריה אמר חד פזי, בן שמעון ור' נחמני בר יצחק ר'
מחלוקת  ה"ג פ"ג יומא ובירושלמי הסוף). עד "ויכרעו" מתיבת הפסוק, של השניה המחצית קריאת כשיעור (כלומר, לסיפא

שבבבלי. השני האמורא כדעת רבינו ופסק המוריה, והר בכסףֿמשנה ראה זה, בענין נוספת "אמר 109)אמוראים יז. שם
כולו". היום כל ואפילו גודל, בצד עקב אפילו במשנה) שם פטור, (שהוא שאמרו קצרה אביי 110)רבא, מיניה בעא שם

כן. לו ופשט משנה).111)מרבה, (כסף לקולא ופסקה נפשטה, שלא בעיא מקומות,112)שם בכמה רבינו פסק כן
איסורי  מהלכות פ"ו ולהלן ז, הלכה שם פי"ז א, הלכה ביאה איסורי מהלכות ג' (פרק מרדות מכת אותו מכין שבספק

שם). רוקח ומעשה ובכסףֿמשנה ו, הלכה כלאים מהלכות בפ"ט וראה ג, הלכה שעבד 1)מזבח טמא דין רבינו בו יבאר
בצבור. טומאה ודיני במקדש, עבודה
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יתחּיב ‚. ׁשּלא עד יׁשהה, ולא לעבד לֹו אפׁשר ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹֹוהיא
ּבלבד  ׁשמים ּבידי מיתה אּלא ּבעזרה ּכרת ׁשּנטמא ּכגֹון ? ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָ

אבר  ּבֹו והפ ּבידֹו צּנֹור היה ּוביציאתֹו ּבּקצרה, ְְְְִִִֵַַָָָָָָָָָָויצא
- עבֹודה קרּוב ׁשּכל ּׂשרפתֹו; וקרב ּבּמזּבח האׁש ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָעל

ּכעבֹודה. הּוא ֲֲֵַָהרי
.„- ׁשמׁשֹו ׁשּיעריב קדם ועבד ׁשּטבל טמא ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹוכן

ולא  ׁשּנאמר: ׁשמים. ּבידי מיתה וחּיב ּפסּולה, ְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹעבֹודתֹו
אזהרה  ׁשּזֹו למדּו, הּׁשמּועה מּפי אלהיהם. ׁשם ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָֹיחּללּו
ּובא  ׁשּנאמר: הּוא; טמא ׁשעדין ׁשעבד, יֹום ְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָלטבּול
מחּסר  אבל טהר. לא ׁשעדין מּכלל וטהר, ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻהּׁשמׁש
הרי  - וחּלל ּפסּולה ׁשעבֹודתֹו ּפי על אף ׁשעבד, ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָּכּפּורים

ּפטּור. ֶָזה
הּכהן ‰. עליה וכּפר ׁשּנאמר: ּפסּולה? ׁשעבֹודתֹו ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּומּנין

הּדין  והּוא טהרתּה. נגמרה לא ׁשעדין מּכלל ְְְְְֲֳִִִִֵֶַַָָָָָָָֹוטהרה,
ּכּפּורים. מחּסרי ְְְִִֵָֻלכל

.Â היא אם טמא: ׁשהיה נֹודע ּכ ואחר ׁשעבד ְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּכהן
ׁשהרי  ּפסּולין, ׁשהקריב הּקרּבנֹות ּכל - ידּועה ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָֻטמאה
מרּצה, הּציץ - הּתהֹום טמאת היא ואם חּלין; ְְְְֲִִִִֶַַַַָֻֻעבֹודתֹו
טמא  ׁשהּוא לֹו נֹודע ואפּלּו נרצּו. ׁשהקריב הּקרּבנֹות ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָוכל
על  מרּצה ׁשהּציץ הרצה; - וזרק הּדם ׁשּיזרק ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹקדם
ּבארנּו ּוכבר מזיד. ׁשהּוא ּפי על אף הּתהֹום ְְְְִִֵֵֶַַַַַָֻטמאת

ּבנזירּות. הּתהֹום ְְְִִַַֻטמאת
.Ê:ׁשּנאמר הּקרבין; ּדברים טמאת על מרּצה הּציץ ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֻוכן

אבל  הּקדׁשים. עֹון את אהרן ונּׂשא אהרן מצח על ְְֲֲֲֲֳִֵֶַַַַַָָָָָָֹֹוהיה
האדם  טמאת על ולא הּנאכלין, טמאת על מרּצה ְְְְֱִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֻֻאינֹו
הּטמאה  היתה ּכן אם אּלא ידּועה; ּבטמאה ְְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָֻֻׁשּנטמא

עליה. מרּצה ׁשהּציץ ּבצּבּור, ְְְִִֶֶֶַַַָָָהּדחּויה
.Á;מצחֹו על ׁשהּוא ּבזמן אּלא מרּצה הּציץ ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָואין

יי. לפני להם לרצֹון ּתמיד מצחֹו על והיה ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּנאמר:
.Ë את לא דֹוחה אינֹו - זמן לֹו קבּוע ׁשאין קרּבן ְְֵֵֶֶֶַַָָָָֹּכל

יקרב  - הּיֹום יקרב לא ׁשאם הּטמאה; את ולא ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָֹֹֻהּׁשּבת
ּבין  זמן, לֹו ׁשּקבּוע קרּבן וכל מחר. ּולמחרת ְְְְְֳֵֶַַַָָָָָָָָָלמחר
ודֹוחה  הּׁשּבת את ּדֹוחה - יחיד קרּבן ּבין צּבּור ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָקרּבן
טמאת  אּלא דֹוחה, הּוא הּטמאֹות ּכל ולא הּטמאה. ְְְְֶֶֶַַַָָָֹֻֻֻאת

לבּדּה. ְֵַַָהּמת
.È את ּדֹוחין ּכּלן לפיכ זמּנם. קבּוע הּצּבּור קרּבנֹות ְְְְִִִֶַַַָָָָָָֻּכל

הּמת. טמאת ואת ְְֵֶַַַַָֻהּׁשּבת
.‡È אּלא נאכל, אינֹו - ּבטמאה ׁשּקרב מהן קרּבן ְְְְֱֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻוכל

הראּוי  והּׁשאר להקטרה, הראּויין דברים מּמּנּו ְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָָמקטירין
ׁשּנטמאּו. קדׁשים ּכׁשאר נּׂשרף, ְְְְֲִִִִִֶַָָָָָלאכילה

.·È קרּבן אֹותֹו ׁשל זמּנֹו הּגיע הּטמאה? את ּדֹוחה ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֻּכיצד
ׁשהיּו אֹו למת, טמאין אֹותֹו ׁשּמקריבין הּקהל רב ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹוהיּו
אֹו למת, טמאים הּמקריבין הּכהנים והיּו טהֹורים ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָֹהּקהל
- למת טמאים הּׁשרת ּכלי והיּו טהֹורין ואּלּו אּלּו ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָׁשהיּו
והּטהֹורים  הּטמאים ּבֹו ויתעּסקּו ּבטמאה, יעּׂשה זה ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֻהרי
ּבטמאה  הּטמאים אבל לעזרה. ּכּלן ויּכנסּו ְְְְְְֲֲִִֵֶַָָָָָָָָֻֻּכאחד,

ׁשרץ  ּוטמאי [ויֹולדֹות] ונּדֹות וזבֹות זבין ּכגֹון ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָאחרת,
ואף  לעזרה, יּכנסּו ולא יתעּסקּו לא - ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֹּונבלה
נכנסּו אֹו ועּׂשּו עברּו ואם ּבטמאה. ׁשּנעּׂשה ּפי ְְְְְְְֲִִִֶַַָָָָֻעל
העבֹודה; על ּומיתה הּביאה על ּכרת חּיבין - ֲֲִִִֵַַַַָָָָָָָָָלעזרה

ּבלבד. הּמת טמאת אּלא נדחית ְְְִִֵֵֶֶַַַָֹֻׁשּלא
.‚Èונכנסּו מת טמאי ודחקּו ּבטמאה, ׁשּבא ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָֻּופסח

לעזרה, אּלא הּתרּו ׁשּלא ּפי על אף ּפטּורין. - ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻלהיכל
ּתׁשּלחּום  לּמחנה מחּוץ אל ּבהם קֹורא אני ואין ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָהֹואיל

ּפטּורין. אּלּו הרי -ְֲִֵֵ
.„È אף טהֹורים, ּומקצתם טמאים אב ּבית מקצת ְְְְִִִִֵֵַָָָָָהיּו

הּטהֹורים. אּלא יקריבּו לא - מת טמאי ׁשרּבן ּפי ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֻעל

אחר. אב ּבית יביאּו - מת טמאי האב ּבית ּכל ְִֵֵֵֵֵֵַָָָָָָָהיה
מׁשמרה  על מחזירין - מת טמאי הּמׁשמרה ּכל ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָהיתה
ּבּזמן  ּבירּוׁשלים ׁשם הּנכנסין הּכהנים רב היּו אם ְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָֹֹאחרת.

ּבטמאה. יעּׂשּו - טמאין ְְְֲִֵַַַָָֻהּקבּוע
.ÂË?אחר אב מּבית הּטהֹור על מחזירין מה ְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָּומּפני

ּבאּסּורּה אּלא ּבצּבּור, הּתרה לא ׁשהּטמאה ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹֻֻמּפני
ּכל  ּדֹוחין ואין הּדחק, מּפני עּתה היא ּודחּויה ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָעֹומדת,
צריכה  זה ּומּפני אפׁשר. ׁשאי ּבמקֹום אּלא הּנדחה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָּדבר

עליה. לרּצֹות ְִֶַָָציץ
.ÊË ויהי ׁשּנאמר: ּבצּבּור? ּדחּויה מת ׁשּטמאת ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָֻּומּנין

מּפי  למדּו ּכ אדם. לנפׁש טמאים היּו אׁשר ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶָָָָָָאנׁשים
אם  ׁשני לפסח ׁשּיּדחּו הם יחידים ׁשאנׁשים ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָהּׁשמּועה,
נּדחין, אינן - מת טמאי ׁשהיּו צּבּור אבל טמאים; ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָָהיּו
הּדין  והּוא ּבטמאה. ּפסח ויעּׂשּו ּתּדחה הּטמאה ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָֻֻאּלא
את  דֹוחה ׁשהּוא ּכפסח, זמן לֹו ׁשּקבּוע קר ּבן ְְְְֶֶֶֶֶַַַָָָָלכל

ְַָֻהּטמאה.
.ÊÈ רּבת ּכי ׁשם: ׁשּנאמר ּבּכתּובים. מפרׁש הּדבר ְְֱֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹוהרי

הּפסחים  ׁשחיטת על והלוּים התקּדׁשּו, לא אׁשר ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָָֹּבּקהל
לה  [להקּדיׁש טהֹור לא רּבת לכל העם מרּבית ּכי .[' ְְְְִִִַַַַַָָָֹֹ

זה  ּומהּו הּטהרּו. לא ּוזבלּון יּׂששכר ּומנּׁשה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻמאפרים
ׁשעּברּו מּפני כּכתּוב? ּבלא הּפסח את אכלּו ּכי ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּנאמר:
וּׂשריו  הּמל וּיּועץ ׁשּנאמר: הּטמאה. מּפני הּׁשנה ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻאֹותּה
ּכי  הּׁשני. ּבחדׁש הּפסח לעּׂשֹות ּבירּוׁשלים הּקהל ְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹוכל
התקּדׁשּו לא הּכהנים ּכי ההיא, ּבעת לעּׂשתֹו יכלּו ְְְֲֲִִִִֵַַַַָָֹֹֹלא
את  מעּברין ׁשאין החדׁש, ּבקּדּוׁש ּבארנּו ּוכבר ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹלמּדי.

הּטמאה. מּפני לכּתחּלה ְְְְִִֵַַַָָָָֻהּׁשנה
.ÁÈ חזקּיה ׁשעּבר הּׁשנה: ּבאֹותּה ׁשם היתה אחרת ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָועֹוד

להיֹות  ׁשראּוי אדר, ׁשל ׁשלׁשים ּביֹום הּׁשנה את ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָהּמל
הֹודּו ולא ׁשני. אדר החדׁש אֹותֹו ועּׂשה ניסן, חדׁש ְְֲִִֵֶֶַָָָָֹֹֹֹראׁש
ּבקּדּוׁש ׁשּבארנּו ּכמֹו זה, ּביֹום מעּברין ׁשאין חכמים, ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָלֹו
נאמר: ּכהלכה ׁשּלא ׁשעּׂשה אּלּו דברים ּומּפני ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹהחדׁש.
עצמֹו על רחמים ּובּקׁש כּכתּוב. ּבלא הּפסח את אכלּו ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָֹּכי
התּפּלל  ּכי ׁשּנאמר: מעּׂשיו. על ׁשהסּכימּו החכמים ְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָועל
ונאמר: ּבעד. יכּפר הּטֹוב ה' לאמר עליהם ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַָֹיחזקּיהּו
קרּבנם. ׁשּנרצה - העם את וּירּפא יחזקּיהּו אל ה' ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָוּיׁשמע
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אּלא 92ׁשּבת  אֹותּה מֹוציאין אין - מֹוציאין ּוכׁשהן . ְִִִִֵֵֶֶַָָָ
עץ  ּכלי טמאה 93ּבפׁשּוטי מקּבל לרּבֹות 94ׁשאין ׁשּלא , ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָֹֻ

הּטמאה  .95את ְֶַָֻ
.‡Î טהֹור למקּדׁש ׁשּנכנס טמא טהֹור 96אחד אֹו , ְְְִִֵֶֶַָָָָָ

ּתחת  מת ׁשהיה ּכגֹון טמאה, ּבֹו ׁשּיׁש למקּדׁש ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻׁשּנכנס
חּיב  זה הרי - האהל ּתחת הּוא ונכנס ּבּמקּדׁש ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹאהל

ּכאחת  ּבאין וטמאה ּביאתֹו ׁשהרי לּמקּדׁש97ּכרת, נכנס . ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻ
ׁשּנכנס  אחר ׁשם ּבמזיד 98ונטמא עצמֹו טּמא אפּלּו ,99- ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָ

ויצא  ויּבהל קצרה 100ימהר 101ּבדר. ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָ
.·Î לׁשהֹות לֹו לצאת 102ואסּור אֹו להׁשּתחוֹות אֹו ְְְְֲִִֵַָָ

ּפי  על אף בארּכה ׁשּיצא אֹו ׁשהה, ואם  ארּכה. ְְֲֲִִֶֶֶַַַָָָָָָֻֻּבדר
והׁשּתחוה  להיכל ּפניו ׁשהחזיר אֹו ׁשהה, אף 103ׁשּלא ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ

ׁשהה  ׁשּלא ּפי מביא 104על - ׁשֹוגג היה ואם ּכרת. חּיב - ְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹ
.105קרּבן  ְָָ

.‚Î ּכלּפי יציאתֹו דר הׁשּתחוה אּלא ּפניו, החזיר ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹלא
ּכּׁשעּור  ׁשהה ּכן אם אּלא חּיב, אינֹו - וכּמה 106חּוץ . ְִִֵֵֶַַַָָָָָ

על  ארצה אּפים וּיכרעּו לקרֹות: ּכדי ׁשהּיתֹו? ְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָׁשעּור
חסּדֹו לעֹולם ּכי טֹוב ּכי ליי והֹודֹות וּיׁשּתחוּו .107הרצפה ְְְְְֲִִִִַַַַָָָָ

הׁשּתחויה  ׁשעּור .108וזהּו ְְֲִִֶַָָ
.„Îׁשאפׁשר ּכל ארּכה? דר היא זֹו מן ואי לצאת לֹו ְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָֹֻ

ּפי  על אף ּבּקצרה, יצא מּמּנה. קצרה ּבדר ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָהּמקּדׁש

- הּיֹום ּכל אפּלּו ּגּודל, ּבצד עקב הל אּלא רץ ְֲִֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשּלא
ּבכל 109ּפטּור  עצמֹו ודחק ׁשרץ ּפי על אף ּבארּכה, יצא . ְְְֲִֶַַַַָָָָָָָָֻ

מּׁשעּור  ּפחֹות הארּכה ּבֹו ׁשהל זמן ׁשעּור ונמצא ְְְֲִִִִֶַַָָָָָֹֻּכחֹו,
- ּבארּכה ויצא הֹואיל ּבּקצרה, אדם ּכל ׁשּמהּל ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָָָָֻהּזמן

עד 110חּיב  מעט, וׁשהה ועמד מעט והל ּבּקצרה יצא . ְְְְְְַַַַַַַָָָָָָָָָ
אינֹו - ּבמזיד הׁשּתחויה: ּכדי הּׁשהּיֹות מּכל ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָׁשּנצטרף

ספק  ׁשהּדבר מּפני קרּבן, מביא אינֹו - ּבׁשֹוגג ;111לֹוקה, ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָ
מרּדּות  מּכת אֹותֹו מּכין .112אבל ְֲִַַַַָ

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
מיתה ‡. וחּיב עבֹודתֹו, חּלל - ּבּמקּדׁש ׁשעבד ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָטמא

ׁשם. ׁשהה ׁשּלא ּפי על אף עבֹודתֹו, על ׁשמים ֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹּבידי
ׁשם  את יחּללּו ולא יּׂשראל, בני מּקדׁשי ויּנזרּו ְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּנאמר:
הּוא  ּולהּלן ּבטמאה. לעֹובד אזהרה זֹו הרי - ְְְְְְֲִֵֵַַָָָָָֻקדׁשי
- [ׁשם] האמּור חּלּול מה יחּללהּו; ּכי בֹו ּומתּו ְְִִֵֵַַָָָֻאֹומר:
ׁשמים. ּבידי מיתה - ּכאן אף ׁשמים, ּבידי מיתה ִִִִִִֵֵַַַַָָָָָָחּיב
עליו. לֹוקין - ׁשמים ּבידי מיתה עליו ׁשחּיבין לאו ְִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָוכל

ּדין ·. ּבבית חּיב אינֹו - ּבטמאה עבד ׁשאם ּפי על ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֻאף
לבית  אֹותֹו מביאין היּו לא הּכהנים אחיו מלקּות, ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֹֹאּלא
ואין  מֹוחֹו, את ּופֹוצעין לחּוץ אֹותֹו מֹוציאין אּלא ְְִִִִֵֶֶַָּדין,
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שם. ומוספין 92)ברש"י תמידין מהלכות ג פרק להלן וראה פסכתר". עליו כופין המקומות, כל "ושאר במשנה: שם
ו. עץ.93)הלכה של י.94)בצבת הלכה כלים מהלכות פ"א להלן שנמצא 95)ראה "שרץ במשנה: שם עירובין ראה

יהודה  רבי ברוקא. בן יוחנן ר' דברי צבת) אחר (ולחזור  הטומאה את לשהות שלא (=אבנטו) בהמיינו מוציאו כהן במקדש,
מלרבות  הצבת אחר ולחזור שם, להשהותה לו ונוח האבנט "לטמא הטומאה", את לרבות שלא עץ, של בצבת אומר

שם. המשנה בפירוש פסק וכן יהודה, כר' רבינו ופסק שם). (רש"י טהור,96)טומאה" והמקדש טמא היה הוא כלומר,
יב. הלכה למעלה ראה למקדש", שנכנס "טמא של הפשוט הדין יח 97)וזהו פרק דלהלן מהאי כן, לרבינו יצא אולי

קדש  דאיתקש מקדש, לענין גם למד ומזה כרת, חייב טמא קודש בשר האוכל שטמא יג, הלכה המקודשים פסולי מהלכות
בכרת, ולא במיתה שחייב ששימש טמא של הדין למצוא שנדחקו יז. משבועות ראיה להביא יש ועוד לג:). (זבחים למקדש

אל  במקדש, ונטמא טהור שנכנס באופן פירשו המוריה).ולא (הר כרת חייב זה באופן שגם עלֿכרחנו שבועות 98)א משנה
בפנים 99)יד: דילמא או שהייה. גמירי לא במזיד שהייה, גמירי באונס מהו, במזיד עצמו טימא אשי, רב "בעי  יז. שם

המוריה). הר (ראה לקולא ופסק מלקות, לענין הוא שהספק רבינו, ופירש תיקו". במזיד, ול"ש באונס ל"ש שהייה, גמירי
צריך 100) שאין או למלקות שהייה צריך אם רבא, "בעי טז: שם וראה וממלקות, מקרבן פטור שהה שלא דכל מבואר

שנא  ולא לקרבן שנא לא שהייה, גמירי בפנים דילמא או שהייה. גמירי לא למלקות שהייה, גמירי לקרבן למלקות, שהייה
המוריה). הר (ראה לקולא ופסק תיקו", כד.101)למלקות, והלכה כב הלכה להלן כמה 102)ראה כג הלכה להלן ראה

שהייתו. שיעור פניו.103)הוא החזיר לא אם שם, להלן בכדי 104)ראה ששהה או "והשתחווה במשנה יד: שם
לא  אין, שהה - חוץ כלפי השתחווה אבל פנים, כלפי שהשתחווה אלא שנו לא רבא, אמר טז: שם ובגמ' השתחוואה"

לא. ראה 105)שהה מסיני, למשה הלכה הם אלו ושיעורים שהיה. שצריך ספק, אין שלקרבן רבא בבעיית טז: שם ראה
במשנה. יד: שם טז:106)רש"י ג).107)שם (ז, בימיםֿב בדברי שבפסוק השניה מחלוקת 108)המחצית טז: שם

כמויכרעו  אמר וחד כולו), הפסוק כל קריאת (כשיעור פסוקא דהאי כמימריה אמר חד פזי, בן שמעון ור' נחמני בר יצחק ר'
מחלוקת  ה"ג פ"ג יומא ובירושלמי הסוף). עד "ויכרעו" מתיבת הפסוק, של השניה המחצית קריאת כשיעור (כלומר, לסיפא

שבבבלי. השני האמורא כדעת רבינו ופסק המוריה, והר בכסףֿמשנה ראה זה, בענין נוספת "אמר 109)אמוראים יז. שם
כולו". היום כל ואפילו גודל, בצד עקב אפילו במשנה) שם פטור, (שהוא שאמרו קצרה אביי 110)רבא, מיניה בעא שם

כן. לו ופשט משנה).111)מרבה, (כסף לקולא ופסקה נפשטה, שלא בעיא מקומות,112)שם בכמה רבינו פסק כן
איסורי  מהלכות פ"ו ולהלן ז, הלכה שם פי"ז א, הלכה ביאה איסורי מהלכות ג' (פרק מרדות מכת אותו מכין שבספק

שם). רוקח ומעשה ובכסףֿמשנה ו, הלכה כלאים מהלכות בפ"ט וראה ג, הלכה שעבד 1)מזבח טמא דין רבינו בו יבאר
בצבור. טומאה ודיני במקדש, עבודה
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לא  - ּדעּתֹו הּסיח ולא הֹואיל קּדׁש, לא ואם ְְְִִִִִֵֵַַֹֹֹעֹובד.
.31חּלל  ִֵ

.Ê ּבין ורגליו ידיו קּדׁש ולא טבל ׁשּלא ּגדֹול ְְְִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹֹּכהן
לבגדים  לעבֹודה 32ּבגדים עבֹודה הּכּפּורים 33ּוּבין ּביֹום ְְְֲֲִִִִִֵַַָָָָ

ּכׁשרה  עבֹודתֹו - הּטבילֹות 34ועבד ואֹותן הֹואיל . ְְְְֲִִֵַַָָָָ
אהרן  ורחצּו ונאמר: ּובניו, ּבאהרן ׁשוים אינן ְְְְֱֲֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹוהּקּדּוׁשין
ׁשהּוא  מעּכב, הּכהנים ּבכל הּׁשוה ּדבר - מּמּנּו ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּובניו

ראׁשֹון. ִִקּדּוׁש
.Á על אף למחר, ּולקּדׁש לחזר צרי - הּיֹום ידיו ְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָֹקּדׁש

קּדׁש ּבלינה. נפסלֹות ׁשהּידים הּלילה; ּכל יׁשן ׁשּלא ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹּפי
לחזר  צרי - הּלילה ּכל החלבים והקטיר ְְְְֲֲִִִִַַַַַַָָָָָֹּבּלילה

הּיֹום.35ּולקּדש  לעבֹודת ּבּיֹום ְֲֵַַַַַ
.Ë ׁשהּוא ּפי על אף הּדׁשן, לתרּומת ורגליו ידיו ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָקּדׁש

ּולקּדׁש לחזר צרי אינֹו - הּׁשמׁש ׁשּתעלה קדם ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹמקּדׁש
הּיֹום  ׁשהאיר קּדׁש36אחר עבֹודה בתחּלת ׁשהרי ;37. ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָ

.È מּכלי מאחד קּדׁש ואם הּכּיֹור. מּמי לקּדׁש ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָמצוה
ּכׁשר  זה הרי - מקּדׁשין 38הּׁשרת אינם החל ּכלי אבל .39. ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֹ

ּבחּוץ  ׁשרת ּבכלי -40קּדׁש ועבד ּבפנים חל ּבכלי אֹו ְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָֹ
ּבתֹו אֹו הּכּיֹור ּבתֹו מקּדׁשין ואין ּפסּולה. ְְְְְְֲִִֵַַָָעבֹודתֹו
ּובניו  אהרן ורחצּו ׁשּנאמר: מהן; אּלא הּׁשרת, ְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּכלי

ּבתֹוכֹו ולא - לא 41מּמּנּו - ועבד ּבתֹוכֹו קּדׁש ואם . ְְְְְִִִֵֶַָֹֹ
ִֵחּלל.

.‡È ּבמעין אפּלּו מקוה, ּבמי ורגליו ידיו אין 42הטּביל - ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָ

הּקדׁש ּכלי ּובכל ּבכלי. ׁשּירחץ עד ּכלל, קּדּוׁש ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֹזה
רביעית.43מקּדׁשין  ּבהן ׁשאין ּבין רביעית ּבהן ׁשּיׁש ּבין , ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָ

.·È מי ּבין חּיים מים ּבין לקּדּוׁש, ּכׁשרים הּמימֹות ְְִִִִֵֵֵֵֵַַַָּכל
ּכּמים  יהיּו אּלא מראיהן, יׁשּתּנה ׁשּלא ּובלבד ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹמקוה;

הּנרֹוק  טיט לטבילה. וׁשֹותה 44הּכׁשרים ׁשֹוחה ׁשהּפרה ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָ
למי 45מּמּנּו הּמׁשלים ּכל הּכלל: זה ּכּיֹור. למי מׁשלים - ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָ

ּכּיֹור. למי מׁשלים - ְְְִִִֵֶַמקוה
.‚È מּכדי ּפחֹות אין ּבּכּיֹור? להיֹות צריכין מים ְְְִִִִִִֵֵַַַָָּכּמה

והיּו ּובניו. אהרן ׁשּנאמר: ּכהנים. ארּבעה מּמּנּו ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹלקּדׁש
ארּבעה  הרי - עּמהם ּופינחס ואיתמר, .46אלעזר ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָָ

.„Èהיּו וכיצד ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבלינה, נפסלין ּכּיֹור ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָמי
ּולמחר  ּבמעין אֹו מקוה ּבמי אֹותֹו מׁשּקעים ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָעֹוּׂשין?

ּבּבקר. יֹום ּבכל אֹותֹו ממּלאין אֹו אֹותֹו, ְְְֲִִֶַַַָֹמעלין
.ÂË היה ּכמקוה - ׁשלמה ׁשעּׂשה ׁשאּמה 47הּים מּפני , ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹ

לא  לפיכ עיטם, מעין ּבתֹוכֹו עֹוברת היתה מים ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשל
ממלאין  היּו ּומּמּנּו הּכּיֹור, ּכמי ּבלינה נפסלין מימיו ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָהיּו

ִַהּכּיֹור.
.ÊËרגלֹו ּגּבי על הימנית ידֹו מּניח קּדּוׁש? מצות ְְְִִִִֵֵַַַַַַַַָָּכיצד

הּׂשמאלית, רגלֹו ּגּבי על הּׂשמאלית וידֹו ְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָהימנית,
ּבקּדּוׁש חֹוצץ - ּבטבילה החֹוצץ וכל ּומקּדׁש. ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָוׁשֹוחה

ׁשהּוא 48ידים  מפני יֹוׁשב, ּכׁשהּוא מקּדׁש ואינֹו . ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָ
לעמד 49ּכעבֹודה  ׁשּנאמר: מעמד, אּלא עבֹודה ואין , ְֱֲֲֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ

ְֵָלׁשרת.
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טובל 31) כל על גם מוסב שזה [ונראה משנה). (כסף עבודתו פוסלין אין ומספק שם, בזבחים היא נפשטה ולא בעיא
שנפסל  כיון דעת היסח של דין אלא ממש, הדעת היסח כאן שאין לפי ורגלים, ידים קידוש הצריך שמש) הערב (שצריך

מעבודה]. זהב].32)אז ובגדי לבן בגדי כשפושט שמקדש הקידושים חמשת שמקדש 33)[הם הקידושים חמשת [הם
פנים]. לעבודות הלבן ובגדי חוץ, לעבודות הזהב בגדי בעשה.34)בלבישת עבר ברייתות 35)אבל בשתי רבי כדעת

טעון  לאורה הלילה, כל מזבח גבי על ומקריב עומד היה ביום. לקדש צריך בלילה וכו' ורגליו ידיו "קידש שם: בזבחים
ורגלים". ידים החמה.36)קידוש הנץ אחר המימרא 37)כלומר, על רבא דברי שם זבחים היא. היום עבודת תחילת שזו

ומוספין  תמידין מהלכת ב פרק להלן [וראה בלינה. פוסל החמה הנץ היה הנ"ל הסברא שלולא ומכאן יוחנן. ר' של הנ"ל
השחר]. עלות אחרי הייתה הדשן שתרומת הנ"ל מהסוגיא שהוכחנו יב, כלי 38)הלכה לרבות ירחצו אמרו: כב. בזבחים

לא) (שם, למעלה נאמר כבר שהרי הוא ומיותר ירחצו", המזבח אל "ובקרבתם לב) מ, (שמות בתורה נאמר כלומר, שרת.
שם). (רש"י המזבח" אל ובקרבתם מועד אהל אל "בבואם לו וסמוך ממנו", כלי 39)"ורחצו למעוטי ממנו, "[ורחצו]

שמה 40)חול". ויתן המזבח ובין מועד אהל בין הכיור את "וישם שנאמר מקום, לו הוקבע שהרי בפנים, לקדש שצריך
לרחצה". ומכיוון 41)מים מתוכו". אפילו דילמא או בתוכו, ולא רחמנא אמר "ממנו נפשטה שלא בעיא היא כא. בזבחים 

וראה  משנה (כסף מספק עבודה מחלל אינו מספק ועבד בתוכו קידש ואם ממנו, אלא לכתחילה יקדש לא נפשטה, שלא
ה). הלכה טבילות,42)למעלה שרוב אלא חיים, למים הדין והוא לטבילה כשרים (שהן מערה במי "טבל כ: בזבחים

פסולה". עבודתו ועבד רש"י) - מכונסים בין 43)במים רביעית בהם שיש בין מקדשים הכלים "בכל כא: שם הוא כן
ארבעה  ממנו לקדש כדי בו שיש הכיור מן שנוטל היינו מתוכו, בקודח שהמדובר שם בגמרא וביארו רביעית" בהם שאין
עצמו. מהכיור עדיף אחר שרת כלי יהא שלא ממנו, מקדשים אין כן, לא שאם גדול, מכלי שבא כיוון ומקדש כהנים,

כלי.44) אל מכלי להוריקו שראוי דק למקוה.45)שהוא להשלים וכשר ממנו שותה והפרה עב. בגמרא 46)שאינו
נאמר  שלא יט, ל, בשמות אחר פסוק הביא ורבינו לב, מ, שבשמות ובניו" ואהרן משה ממנו "ורחצו הפסוק הביאו שם
שנאמרה  בזמן שהרי קשה, הדבר אבל ארבעה. שיהיו כדי עמהם פינחס את לכלול הוצרך ולפיכך ובניו, אהרן אלא בו
כהנים? ששה או חמשה לקדש כדי מים יצטרכו לא למה כן ואם בחיים, ואביהו נדב היו עדיין שם) (בשמות זו פרשה

מושכת 47) המים אמת הוא? כלי ולא ו) ד, הימיםֿב (דברי בו לכהנים לרחצה "והים ח: הלכה ג פרק יומא בירושלמי
מעיטם". במקדש".48)לו ורגלים ידים ובקידוש ידים בנטילת חוצץ בגוף בטבילה שחוצץ "דבר קו: בחולין

רש"י).49) - לשירות קידוש הוקש הרי לשרת, המזבח אל בגשתם (או לשרת" קרא "אמר שם: בזבחים

ycwnd z`ia zekld - dcear xtq - xii` h"k ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ה'תשע"ה  אייר כ"ט שני יום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
העֹובד ‡. ּכהן לקּדׁש עּׂשה ורגליו 2מצות ואחר 3ידיו ְְְְְֲִֵֵֵֵַַַַַָָָָֹ

ידיהם  את מּמּנּו ּובניו אהרן ורחצּו ׁשּנאמר: יעבד; ְְֱֲֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּכ
ׁשחרית  ורגליו ידיו קּדׁש ולא ׁשעבד וכהן רגליהם. 4ואת ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

מיתה  חּיב ולא 5- מים ירחצּו ׁשּנאמר: ׁשמים; ּבידי ְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ
הדיֹוט  ּכהן ּבין ּגדֹול ּכהן ּבין ּפסּולה. ועבֹודתֹו .6ימתּו. ְְֲֵֵֵֵֶַָָָָֹֹֻ

חּקת ·. ׁשּנאמר: ּפסּולה? ׁשעבֹודתֹו לֹו7ּומּנין עֹולם ְֱֲִִֶֶֶַַַָָָֻ
מה  עֹולם; חּקת אֹומר: הּוא ּכהּנה ּובבגדי ְְְְְִֵֵַַַָָֻֻּולזרעֹו,
ׁשּלא  מי אף ׁשּבארנּו, ּכמֹו עבֹודה, מחּלל ּבגדים ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹֻּמחּסר

עבֹודה. מחּלל ורגליו ידיו ְְְֲֵַַַָָָָָרחץ
אּלא ‚. ועבֹודה, עבֹודה ּכל ּבין לקּדׁש צרי הּכהן ְֲֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹאין

וכל  ּכּלֹו הּיֹום ּכל והֹול ועֹובד ּבּבקר מקּדׁש אחת ְְְְֵֵֵֶַַַַַַַָָֹֻּפעם
הּמקּדׁש8הּלילה  מן יצא ׁשּלא והּוא ולא 9. ייׁשן, ולא , ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹֹֹ

ּדעּתֹו יּסיח ולא מים, מארּבעּתן 10יטיל אחד עּׂשה ואם . ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹ
ּולקּדׁש לחזר צרי -11. ְֲִֵַַָֹ

הּסיח „. לא אם קּדׁש, ולא ועבד וחזר הּמקּדׁש מן ְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָֹֹיצא
ּכׁשרה  עבֹודתֹו - ּבּמקּדׁש12ּדעּתֹו היה הּכלל וזה אין 13. : ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָ

לעבֹודה  לעזרה נכנס טהֹור,14אדם ׁשהּוא ּפי על אף , ְֲֲִִֶַַָָָָָָָָָ
טֹובל  ׁשהּוא .15עד ֵֶַ

רגליו ‰16 את הּמסי וכל טבילה 17. טעּון וכל 18- ; ְְְְִִֵֶַַָָָָָ
ורגלים  ידים קּדּוׁש טעּון - מים יצא 19הּמטיל חּוץ 20. ְְִִִִִֵַַַַַָָָָ

העזרה  [ּכׁשחֹוזר 21לחֹומת - יצא ּבחּוץ לׁשהֹות אם : ְְְֲִִֵֶַַָָָָָ
יצא  מּיד לחזר ואם טבילה, טעּון 22טעּון ּכׁשחֹוזר - [ ְְְֲִִִֵֶַָָָָָָֹ

קּדׁש ולא טבל לא ואם ּבלבד. ורגלים ידים 23קּדּוׁש ְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָֹֹ
ולא  רגליו הסי ולא ּדעּתֹו הּסיח ולא הֹואיל ְְְְְְִִִִֵַַַַָָֹֹֹועבד,

ּכׁשרה  עבֹודתֹו - מים לחֹומת 24הטיל חּוץ ידיו הֹוציא . ְְֲִִִֵֵַַָָָָ
ּולקּדׁש. לחזר צרי אינֹו - ְֲֲִֵֵַַָָָָֹהעזרה

.Â ידיו מטּבילן 25נטמאּו ואינֹו26- טהֹורֹות, והן ְְְְְְִִֵֵַָָָ
אכלין  ּבאכילת גּופֹו נטמא ּולקּדׁש. לחזר ְְֲֲֳִִִִֵַַַַָָָֹצרי

טמאין  מׁשקין ׁשתּית אֹו ּפי 27טמאין על אף וטבל, ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָ
צ  ׁשמׁשׁשאינֹו הערב אחר 28רי ּומקּדׁש חֹוזר - ְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָ

טֹובל 29טבילה  ׁשּכל ;30ּכ ואחר ורגליו ידיו מקּדׁש ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָ
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לעבודה.1) עבודה בין לקדש צריך ואם עבודתם, לפני לכהנים ורגלים ידים קידוש מצות בו רבינו 2)תתבאר דקדק
ורגלים. ידים קידוש צריכה אינה בזר, שכשירה ששחיטה לנו להורות העובד, כהן הכיור.3)וכתב למעט 4)מן ובא

לבגד  בגד בין קידש לא שאם ז, הלכה להלן ראה לבגדים, בגדים שבין הכיפורים ביום גדול כהן של ורגלים ידים קידושי
כשירה. עבודתו כאן.5)- אין שמלקות ג, הלכה סנהדרין מהלכות י"ט בפרק "והייתה 6)ראה כא) ל, (שמות שנאמר

לדורותם". ולזרעו לו עולם חק חק.7)להם להיות: ולקדש.8)צריך לחזור צריך למחר גופו 9)אבל כל יציאת היינו
דעתו. הסיח הקודש מן שיצא זה ידי על שמא נפשטה, שלא בעיא והיא העזרה. בגמרא 10)מן מבואר הדעת היסח דין

טבילה  טעון "ישן ב: הלכה ג פרק יומא ובירושלמי משנה). (כסף דעתו מסיח ישן שסתם לשינה גם רבינו למד ומזה הנ"ל,
ורגלים". ידים קידוש טעון לחזור 11)נתנמנם צריך שאינו מהמקדש מהיוצא חוץ פסולה. עבודתו ועבד קידש לא ואם

כשרה. עבודתו - עבד אם ולפיכך מספק. אלא נפשטה,12)ולקדש ולא שם בזבחים היא שבעיא ג. הלכה למעלה ראה
משנה). (כסף כשרה עבודתו שבדיעבד רבינו פסק כל 13)ולפיכך במקדש, היה הכלל "זה במשנה: ל. - כח. [ביומא

שם) במשניות נוסחאות בשינויי הוא (כן ואין ורגלים ידים קידוש טעון מים המטיל וכל טבילה טעון רגליו את אדם המיסך
הכלל  מאותו הוא וכו' לעזרה נכנס אדם ואין שגם רבינו מדברי ונראה שיטבול". עד טהור אפילו לעבודה לעזרה נכנס

חוץ"]. "יצא מהמלים להלן אלא המסיך", "וכל מהמלים אינה ה הלכה שהתחלת נראה זה ולפי במקדש. רש"י 14)שהיה
דבר  סוף "לא ג הלכה ג פרק יומא בירושלמי הוא וכן בגמרא. שם מוכח וכן דווקא. לאו שלעבודה כתבו שם ותוספות

לעבודה". שלא אפילו אלא שבידו 15)לעבודה ישנה טומאה שיזכור כדי זו היא טבילה סרך אומר יהודה "ר' שם: בגמרא
ג. הלכה הכיפורים יום עבודת מהלכות ב בפרק רבינו כתב וכן המלים 16)ויפרוש". לפני להלן להיות צריך ההלכה [סימן

למעלה]. ראה חוץ, שהצריך 17)יצא לפי נד:), (נזיר הארץ על המיסך אילן כמו מיסך ולשון גדולים, נקבים הם כח. יומא
את  להסך שאול ויבוא ג) כד, (שמואלֿא נאמר בשאול וכן רגליו, ואת גופו את ומכסה ברכיו על כורע גדולים, לנקבים

שם). (רש"י צריך 18)רגליו ניצוצות, ישנם שאם רגליו, על רגלים מי של ניצוצות שם שאין קבוע, כסא בבית [המדובר
ורגלים]. ידים קידוש שעל 19)גם ניצוצות ומשום רגליו, לקדש צריך - רגליו גבי על שנפלו רגלים מי ניצוצות משום

ידיו. לקדש צריך רגליו, בהן ששפשף ה].20)ידיו הלכה מתחילה ישראל.21)[כאן על 22)עזרת הוגה המוקף כל
משנה. הכסף העזרה.23)פי לחומת חוץ שיצא לפסול 24)זה אין ולפיכך נפשטה, ולא היא שבעיא למעלה כתבנו כבר

משנה. בכסף ראה הגוף.25)מספק, את ולא הידים את אלא מטמאה שאינה דרבנן כ:26)בטומאה בחגיגה ראה
להטביל. החמירו הערב 27)שבקודש שצריך כיוון ליה תיפוק ורגלים, ידים לקידוש שתועיל מהו "טומאה שם: בזבחים

באוכלין  גופו שנטמא רבינו כתב לכן שכיח, שאינו דבר שהוא ומפני החמה". לשקיעת סמוך שנטמא כגון דעתו, מסיח שמש,
מיל  רבעי שלושת הוא השמשות בין ששיעור סובר רבינו הרי כן: על ויתר משנה). (כסף שמש הערב צריך שאינו טמאין,
ולכן  הדעת, היסח כאן יש כן אם רבינו), בדעת רסא סימן חיים אורח יוסף הבית כתב וכן ד, הלכה שבת מהלכות ה (פרק

כלל. שמש הערב צריך שאינו באופן רבינו מדרבנן.28)כתב - אלו טומאות שעיקר מאחר 29)מפני דעתו, הסיח שמא
לעבודה. ראוי אינו בלשון 30)שעכשיו ראה ורגלים, ידים קידוש צריך ודאי שבזה שמש הערב הצריכה טבילה [כלומר,

של  חשש היה לא אם - הקודמת) בהלכה (למעלה טבילה שצריך פי על אף רגליו שהמסיך ונראה כ: בזבחים הגמרא
טומאה]. מחמת אינה זו שטבילה כיוון ורגלים, ידים קידוש צריך אינו דֿה) הלכה למעלה (ראה רגליו גבי על ניצוצות
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לא  - ּדעּתֹו הּסיח ולא הֹואיל קּדׁש, לא ואם ְְְִִִִִֵֵַַֹֹֹעֹובד.
.31חּלל  ִֵ

.Ê ּבין ורגליו ידיו קּדׁש ולא טבל ׁשּלא ּגדֹול ְְְִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹֹּכהן
לבגדים  לעבֹודה 32ּבגדים עבֹודה הּכּפּורים 33ּוּבין ּביֹום ְְְֲֲִִִִִֵַַָָָָ

ּכׁשרה  עבֹודתֹו - הּטבילֹות 34ועבד ואֹותן הֹואיל . ְְְְֲִִֵַַָָָָ
אהרן  ורחצּו ונאמר: ּובניו, ּבאהרן ׁשוים אינן ְְְְֱֲֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹוהּקּדּוׁשין
ׁשהּוא  מעּכב, הּכהנים ּבכל הּׁשוה ּדבר - מּמּנּו ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּובניו

ראׁשֹון. ִִקּדּוׁש
.Á על אף למחר, ּולקּדׁש לחזר צרי - הּיֹום ידיו ְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָֹקּדׁש

קּדׁש ּבלינה. נפסלֹות ׁשהּידים הּלילה; ּכל יׁשן ׁשּלא ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹּפי
לחזר  צרי - הּלילה ּכל החלבים והקטיר ְְְְֲֲִִִִַַַַַַָָָָָֹּבּלילה

הּיֹום.35ּולקּדש  לעבֹודת ּבּיֹום ְֲֵַַַַַ
.Ë ׁשהּוא ּפי על אף הּדׁשן, לתרּומת ורגליו ידיו ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָקּדׁש

ּולקּדׁש לחזר צרי אינֹו - הּׁשמׁש ׁשּתעלה קדם ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹמקּדׁש
הּיֹום  ׁשהאיר קּדׁש36אחר עבֹודה בתחּלת ׁשהרי ;37. ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָ

.È מּכלי מאחד קּדׁש ואם הּכּיֹור. מּמי לקּדׁש ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָמצוה
ּכׁשר  זה הרי - מקּדׁשין 38הּׁשרת אינם החל ּכלי אבל .39. ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֹ

ּבחּוץ  ׁשרת ּבכלי -40קּדׁש ועבד ּבפנים חל ּבכלי אֹו ְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָֹ
ּבתֹו אֹו הּכּיֹור ּבתֹו מקּדׁשין ואין ּפסּולה. ְְְְְְֲִִֵַַָָעבֹודתֹו
ּובניו  אהרן ורחצּו ׁשּנאמר: מהן; אּלא הּׁשרת, ְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּכלי

ּבתֹוכֹו ולא - לא 41מּמּנּו - ועבד ּבתֹוכֹו קּדׁש ואם . ְְְְְִִִֵֶַָֹֹ
ִֵחּלל.

.‡È ּבמעין אפּלּו מקוה, ּבמי ורגליו ידיו אין 42הטּביל - ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָ

הּקדׁש ּכלי ּובכל ּבכלי. ׁשּירחץ עד ּכלל, קּדּוׁש ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֹזה
רביעית.43מקּדׁשין  ּבהן ׁשאין ּבין רביעית ּבהן ׁשּיׁש ּבין , ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָ

.·È מי ּבין חּיים מים ּבין לקּדּוׁש, ּכׁשרים הּמימֹות ְְִִִִֵֵֵֵֵַַַָּכל
ּכּמים  יהיּו אּלא מראיהן, יׁשּתּנה ׁשּלא ּובלבד ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹמקוה;

הּנרֹוק  טיט לטבילה. וׁשֹותה 44הּכׁשרים ׁשֹוחה ׁשהּפרה ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָ
למי 45מּמּנּו הּמׁשלים ּכל הּכלל: זה ּכּיֹור. למי מׁשלים - ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָ

ּכּיֹור. למי מׁשלים - ְְְִִִֵֶַמקוה
.‚È מּכדי ּפחֹות אין ּבּכּיֹור? להיֹות צריכין מים ְְְִִִִִִֵֵַַַָָּכּמה

והיּו ּובניו. אהרן ׁשּנאמר: ּכהנים. ארּבעה מּמּנּו ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹלקּדׁש
ארּבעה  הרי - עּמהם ּופינחס ואיתמר, .46אלעזר ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָָ

.„Èהיּו וכיצד ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבלינה, נפסלין ּכּיֹור ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָמי
ּולמחר  ּבמעין אֹו מקוה ּבמי אֹותֹו מׁשּקעים ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָעֹוּׂשין?

ּבּבקר. יֹום ּבכל אֹותֹו ממּלאין אֹו אֹותֹו, ְְְֲִִֶַַַָֹמעלין
.ÂË היה ּכמקוה - ׁשלמה ׁשעּׂשה ׁשאּמה 47הּים מּפני , ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹ

לא  לפיכ עיטם, מעין ּבתֹוכֹו עֹוברת היתה מים ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשל
ממלאין  היּו ּומּמּנּו הּכּיֹור, ּכמי ּבלינה נפסלין מימיו ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָהיּו

ִַהּכּיֹור.
.ÊËרגלֹו ּגּבי על הימנית ידֹו מּניח קּדּוׁש? מצות ְְְִִִִֵֵַַַַַַַַָָּכיצד

הּׂשמאלית, רגלֹו ּגּבי על הּׂשמאלית וידֹו ְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָהימנית,
ּבקּדּוׁש חֹוצץ - ּבטבילה החֹוצץ וכל ּומקּדׁש. ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָוׁשֹוחה

ׁשהּוא 48ידים  מפני יֹוׁשב, ּכׁשהּוא מקּדׁש ואינֹו . ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָ
לעמד 49ּכעבֹודה  ׁשּנאמר: מעמד, אּלא עבֹודה ואין , ְֱֲֲֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ

ְֵָלׁשרת.
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

טובל 31) כל על גם מוסב שזה [ונראה משנה). (כסף עבודתו פוסלין אין ומספק שם, בזבחים היא נפשטה ולא בעיא
שנפסל  כיון דעת היסח של דין אלא ממש, הדעת היסח כאן שאין לפי ורגלים, ידים קידוש הצריך שמש) הערב (שצריך

מעבודה]. זהב].32)אז ובגדי לבן בגדי כשפושט שמקדש הקידושים חמשת שמקדש 33)[הם הקידושים חמשת [הם
פנים]. לעבודות הלבן ובגדי חוץ, לעבודות הזהב בגדי בעשה.34)בלבישת עבר ברייתות 35)אבל בשתי רבי כדעת

טעון  לאורה הלילה, כל מזבח גבי על ומקריב עומד היה ביום. לקדש צריך בלילה וכו' ורגליו ידיו "קידש שם: בזבחים
ורגלים". ידים החמה.36)קידוש הנץ אחר המימרא 37)כלומר, על רבא דברי שם זבחים היא. היום עבודת תחילת שזו

ומוספין  תמידין מהלכת ב פרק להלן [וראה בלינה. פוסל החמה הנץ היה הנ"ל הסברא שלולא ומכאן יוחנן. ר' של הנ"ל
השחר]. עלות אחרי הייתה הדשן שתרומת הנ"ל מהסוגיא שהוכחנו יב, כלי 38)הלכה לרבות ירחצו אמרו: כב. בזבחים

לא) (שם, למעלה נאמר כבר שהרי הוא ומיותר ירחצו", המזבח אל "ובקרבתם לב) מ, (שמות בתורה נאמר כלומר, שרת.
שם). (רש"י המזבח" אל ובקרבתם מועד אהל אל "בבואם לו וסמוך ממנו", כלי 39)"ורחצו למעוטי ממנו, "[ורחצו]

שמה 40)חול". ויתן המזבח ובין מועד אהל בין הכיור את "וישם שנאמר מקום, לו הוקבע שהרי בפנים, לקדש שצריך
לרחצה". ומכיוון 41)מים מתוכו". אפילו דילמא או בתוכו, ולא רחמנא אמר "ממנו נפשטה שלא בעיא היא כא. בזבחים 

וראה  משנה (כסף מספק עבודה מחלל אינו מספק ועבד בתוכו קידש ואם ממנו, אלא לכתחילה יקדש לא נפשטה, שלא
ה). הלכה טבילות,42)למעלה שרוב אלא חיים, למים הדין והוא לטבילה כשרים (שהן מערה במי "טבל כ: בזבחים

פסולה". עבודתו ועבד רש"י) - מכונסים בין 43)במים רביעית בהם שיש בין מקדשים הכלים "בכל כא: שם הוא כן
ארבעה  ממנו לקדש כדי בו שיש הכיור מן שנוטל היינו מתוכו, בקודח שהמדובר שם בגמרא וביארו רביעית" בהם שאין
עצמו. מהכיור עדיף אחר שרת כלי יהא שלא ממנו, מקדשים אין כן, לא שאם גדול, מכלי שבא כיוון ומקדש כהנים,

כלי.44) אל מכלי להוריקו שראוי דק למקוה.45)שהוא להשלים וכשר ממנו שותה והפרה עב. בגמרא 46)שאינו
נאמר  שלא יט, ל, בשמות אחר פסוק הביא ורבינו לב, מ, שבשמות ובניו" ואהרן משה ממנו "ורחצו הפסוק הביאו שם
שנאמרה  בזמן שהרי קשה, הדבר אבל ארבעה. שיהיו כדי עמהם פינחס את לכלול הוצרך ולפיכך ובניו, אהרן אלא בו
כהנים? ששה או חמשה לקדש כדי מים יצטרכו לא למה כן ואם בחיים, ואביהו נדב היו עדיין שם) (בשמות זו פרשה

מושכת 47) המים אמת הוא? כלי ולא ו) ד, הימיםֿב (דברי בו לכהנים לרחצה "והים ח: הלכה ג פרק יומא בירושלמי
מעיטם". במקדש".48)לו ורגלים ידים ובקידוש ידים בנטילת חוצץ בגוף בטבילה שחוצץ "דבר קו: בחולין

רש"י).49) - לשירות קידוש הוקש הרי לשרת, המזבח אל בגשתם (או לשרת" קרא "אמר שם: בזבחים
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ה'תשע"ה  אייר כ"ט שני יום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
העֹובד ‡. ּכהן לקּדׁש עּׂשה ורגליו 2מצות ואחר 3ידיו ְְְְְֲִֵֵֵֵַַַַַָָָָֹ

ידיהם  את מּמּנּו ּובניו אהרן ורחצּו ׁשּנאמר: יעבד; ְְֱֲֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּכ
ׁשחרית  ורגליו ידיו קּדׁש ולא ׁשעבד וכהן רגליהם. 4ואת ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

מיתה  חּיב ולא 5- מים ירחצּו ׁשּנאמר: ׁשמים; ּבידי ְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ
הדיֹוט  ּכהן ּבין ּגדֹול ּכהן ּבין ּפסּולה. ועבֹודתֹו .6ימתּו. ְְֲֵֵֵֵֶַָָָָֹֹֻ

חּקת ·. ׁשּנאמר: ּפסּולה? ׁשעבֹודתֹו לֹו7ּומּנין עֹולם ְֱֲִִֶֶֶַַַָָָֻ
מה  עֹולם; חּקת אֹומר: הּוא ּכהּנה ּובבגדי ְְְְְִֵֵַַַָָֻֻּולזרעֹו,
ׁשּלא  מי אף ׁשּבארנּו, ּכמֹו עבֹודה, מחּלל ּבגדים ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹֻּמחּסר

עבֹודה. מחּלל ורגליו ידיו ְְְֲֵַַַָָָָָרחץ
אּלא ‚. ועבֹודה, עבֹודה ּכל ּבין לקּדׁש צרי הּכהן ְֲֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹאין

וכל  ּכּלֹו הּיֹום ּכל והֹול ועֹובד ּבּבקר מקּדׁש אחת ְְְְֵֵֵֶַַַַַַַָָֹֻּפעם
הּמקּדׁש8הּלילה  מן יצא ׁשּלא והּוא ולא 9. ייׁשן, ולא , ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹֹֹ

ּדעּתֹו יּסיח ולא מים, מארּבעּתן 10יטיל אחד עּׂשה ואם . ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹ
ּולקּדׁש לחזר צרי -11. ְֲִֵַַָֹ

הּסיח „. לא אם קּדׁש, ולא ועבד וחזר הּמקּדׁש מן ְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָֹֹיצא
ּכׁשרה  עבֹודתֹו - ּבּמקּדׁש12ּדעּתֹו היה הּכלל וזה אין 13. : ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָ

לעבֹודה  לעזרה נכנס טהֹור,14אדם ׁשהּוא ּפי על אף , ְֲֲִִֶַַָָָָָָָָָ
טֹובל  ׁשהּוא .15עד ֵֶַ

רגליו ‰16 את הּמסי וכל טבילה 17. טעּון וכל 18- ; ְְְְִִֵֶַַָָָָָ
ורגלים  ידים קּדּוׁש טעּון - מים יצא 19הּמטיל חּוץ 20. ְְִִִִִֵַַַַַָָָָ

העזרה  [ּכׁשחֹוזר 21לחֹומת - יצא ּבחּוץ לׁשהֹות אם : ְְְֲִִֵֶַַָָָָָ
יצא  מּיד לחזר ואם טבילה, טעּון 22טעּון ּכׁשחֹוזר - [ ְְְֲִִִֵֶַָָָָָָֹ

קּדׁש ולא טבל לא ואם ּבלבד. ורגלים ידים 23קּדּוׁש ְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָֹֹ
ולא  רגליו הסי ולא ּדעּתֹו הּסיח ולא הֹואיל ְְְְְְִִִִֵַַַַָָֹֹֹועבד,

ּכׁשרה  עבֹודתֹו - מים לחֹומת 24הטיל חּוץ ידיו הֹוציא . ְְֲִִִֵֵַַָָָָ
ּולקּדׁש. לחזר צרי אינֹו - ְֲֲִֵֵַַָָָָֹהעזרה

.Â ידיו מטּבילן 25נטמאּו ואינֹו26- טהֹורֹות, והן ְְְְְְִִֵֵַָָָ
אכלין  ּבאכילת גּופֹו נטמא ּולקּדׁש. לחזר ְְֲֲֳִִִִֵַַַַָָָֹצרי

טמאין  מׁשקין ׁשתּית אֹו ּפי 27טמאין על אף וטבל, ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָ
צ  ׁשמׁשׁשאינֹו הערב אחר 28רי ּומקּדׁש חֹוזר - ְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָ

טֹובל 29טבילה  ׁשּכל ;30ּכ ואחר ורגליו ידיו מקּדׁש ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

לעבודה.1) עבודה בין לקדש צריך ואם עבודתם, לפני לכהנים ורגלים ידים קידוש מצות בו רבינו 2)תתבאר דקדק
ורגלים. ידים קידוש צריכה אינה בזר, שכשירה ששחיטה לנו להורות העובד, כהן הכיור.3)וכתב למעט 4)מן ובא

לבגד  בגד בין קידש לא שאם ז, הלכה להלן ראה לבגדים, בגדים שבין הכיפורים ביום גדול כהן של ורגלים ידים קידושי
כשירה. עבודתו כאן.5)- אין שמלקות ג, הלכה סנהדרין מהלכות י"ט בפרק "והייתה 6)ראה כא) ל, (שמות שנאמר

לדורותם". ולזרעו לו עולם חק חק.7)להם להיות: ולקדש.8)צריך לחזור צריך למחר גופו 9)אבל כל יציאת היינו
דעתו. הסיח הקודש מן שיצא זה ידי על שמא נפשטה, שלא בעיא והיא העזרה. בגמרא 10)מן מבואר הדעת היסח דין

טבילה  טעון "ישן ב: הלכה ג פרק יומא ובירושלמי משנה). (כסף דעתו מסיח ישן שסתם לשינה גם רבינו למד ומזה הנ"ל,
ורגלים". ידים קידוש טעון לחזור 11)נתנמנם צריך שאינו מהמקדש מהיוצא חוץ פסולה. עבודתו ועבד קידש לא ואם

כשרה. עבודתו - עבד אם ולפיכך מספק. אלא נפשטה,12)ולקדש ולא שם בזבחים היא שבעיא ג. הלכה למעלה ראה
משנה). (כסף כשרה עבודתו שבדיעבד רבינו פסק כל 13)ולפיכך במקדש, היה הכלל "זה במשנה: ל. - כח. [ביומא

שם) במשניות נוסחאות בשינויי הוא (כן ואין ורגלים ידים קידוש טעון מים המטיל וכל טבילה טעון רגליו את אדם המיסך
הכלל  מאותו הוא וכו' לעזרה נכנס אדם ואין שגם רבינו מדברי ונראה שיטבול". עד טהור אפילו לעבודה לעזרה נכנס

חוץ"]. "יצא מהמלים להלן אלא המסיך", "וכל מהמלים אינה ה הלכה שהתחלת נראה זה ולפי במקדש. רש"י 14)שהיה
דבר  סוף "לא ג הלכה ג פרק יומא בירושלמי הוא וכן בגמרא. שם מוכח וכן דווקא. לאו שלעבודה כתבו שם ותוספות

לעבודה". שלא אפילו אלא שבידו 15)לעבודה ישנה טומאה שיזכור כדי זו היא טבילה סרך אומר יהודה "ר' שם: בגמרא
ג. הלכה הכיפורים יום עבודת מהלכות ב בפרק רבינו כתב וכן המלים 16)ויפרוש". לפני להלן להיות צריך ההלכה [סימן

למעלה]. ראה חוץ, שהצריך 17)יצא לפי נד:), (נזיר הארץ על המיסך אילן כמו מיסך ולשון גדולים, נקבים הם כח. יומא
את  להסך שאול ויבוא ג) כד, (שמואלֿא נאמר בשאול וכן רגליו, ואת גופו את ומכסה ברכיו על כורע גדולים, לנקבים

שם). (רש"י צריך 18)רגליו ניצוצות, ישנם שאם רגליו, על רגלים מי של ניצוצות שם שאין קבוע, כסא בבית [המדובר
ורגלים]. ידים קידוש שעל 19)גם ניצוצות ומשום רגליו, לקדש צריך - רגליו גבי על שנפלו רגלים מי ניצוצות משום

ידיו. לקדש צריך רגליו, בהן ששפשף ה].20)ידיו הלכה מתחילה ישראל.21)[כאן על 22)עזרת הוגה המוקף כל
משנה. הכסף העזרה.23)פי לחומת חוץ שיצא לפסול 24)זה אין ולפיכך נפשטה, ולא היא שבעיא למעלה כתבנו כבר

משנה. בכסף ראה הגוף.25)מספק, את ולא הידים את אלא מטמאה שאינה דרבנן כ:26)בטומאה בחגיגה ראה
להטביל. החמירו הערב 27)שבקודש שצריך כיוון ליה תיפוק ורגלים, ידים לקידוש שתועיל מהו "טומאה שם: בזבחים

באוכלין  גופו שנטמא רבינו כתב לכן שכיח, שאינו דבר שהוא ומפני החמה". לשקיעת סמוך שנטמא כגון דעתו, מסיח שמש,
מיל  רבעי שלושת הוא השמשות בין ששיעור סובר רבינו הרי כן: על ויתר משנה). (כסף שמש הערב צריך שאינו טמאין,
ולכן  הדעת, היסח כאן יש כן אם רבינו), בדעת רסא סימן חיים אורח יוסף הבית כתב וכן ד, הלכה שבת מהלכות ה (פרק

כלל. שמש הערב צריך שאינו באופן רבינו מדרבנן.28)כתב - אלו טומאות שעיקר מאחר 29)מפני דעתו, הסיח שמא
לעבודה. ראוי אינו בלשון 30)שעכשיו ראה ורגלים, ידים קידוש צריך ודאי שבזה שמש הערב הצריכה טבילה [כלומר,

של  חשש היה לא אם - הקודמת) בהלכה (למעלה טבילה שצריך פי על אף רגליו שהמסיך ונראה כ: בזבחים הגמרא
טומאה]. מחמת אינה זו שטבילה כיוון ורגלים, ידים קידוש צריך אינו דֿה) הלכה למעלה (ראה רגליו גבי על ניצוצות
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ואחד ‚. ּברּיתֹו מּתחּלת ּבֹו ׁשהיּו אחד ּכּלן, הּמּומין ְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָֻּכל
ּכן  אחר ּבֹו -11ׁשּנֹולדּו עֹוברין ׁשאינן ּבין עֹוברין ּבין , ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָ

ׁשּיעברּו עד ּפסּול זה .12הרי ֲֲֵֶֶַַָֹ
יד „. ׁשבר אֹו רגל ׁשבר ּכגֹון - קבּוע ּומּום 13מּום ; ְֶֶֶֶֶֶַָָ

ּגרב 14עֹובר  ּכגֹון החזזית 15- והיא יּלפת, ולא 16אֹו . ְְְֲִִֵֶֶַַָָָֹ
ּבלבד  ּבּתֹורה הּכתּובין ּבּכהנים,17הּמּומין ׁשּפֹוסלין הן ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָֹ

ּבּגּוף  הּנראין הּמּומין ּכל אׁשר 18אּלא ּכל ׁשּנאמר: ; ְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַָָֹ
ּדגמא  ּבּתֹורה הּכתּובים ואּלּו מקֹום. מּכל - מּום ְְְִִֵַַָָָָֻּבֹו

ֵהן.
מּומין ‰. יׁש הם: מּומין מיני ּפֹוסלין 19ׁשלׁשה ׁשהן ְְִִִִֵֵֵֵֶָ

ׁשּפֹוסלין  מּומין [ויׁש מּלקרב. והּבהמה מּלעבד ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָֹֹהּכהן
מּלעבד.] ּבלבד אבל 20ּבאדם ּפֹוסלין, ׁשאין מּומין ויׁש ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָֹ

מהן  אחד ּבֹו ׁשּיׁש ּכהן ׁשּכל אמרּו: העין מראית ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹמּפני
עֹובד. אינֹו -ֵֵ

.Â מּום ּבֹו ׁשּיׁש מי ועבד,21ּכל ּובבהמה ּבאדם ׁשּפֹוסל ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָ
ּבׁשֹוגג  היה 22ּבין ואם ּפסּולה. עבֹודתֹו - ּבמזיד ּבין ְְְְֲִִֵֵֵֵָָָָ

המיחדין  הּמּומין מן מּום ּבֹו ׁשּיׁש מי וכל לֹוקה. - ְְִִִִִֵֵֶֶַַָָֻמזיד
לֹוקה  ׁשהּוא ּפי על אף ועבד, חּלל 23לאדם לא - ְְִִֵֶֶַַַָָָֹ

מראית 24עבֹודתֹו מּפני ׁשהם מּדברים דבר ּבֹו היה ואם . ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָ
ּכׁשרה. ועבֹודתֹו לֹוקה, אינֹו - ְֲִֵֵֶַַָָָהעין

.Ê א ּבאדם ּפֹוסל ׁשּבּגלּוי אין מּומין מּומין 25ּלא אבל ; ְֲִִֵֵֶֶַָָָָָ
ׁשּלֹו טחֹול אֹו אדם ׁשל ּכליתֹו ׁשּנּטל ּכגֹון הּגּוף, ְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָֻׁשּבחלל

טרפה  ׁשּנעּׂשה ּפי על אף מעיו, ׁשּנּקבּו עבֹודתֹו26אֹו - ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָ
ּבּגלּוי, אּלּו מה - יד ׁשבר אֹו רגל ׁשבר ׁשּנאמר: ְֱֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָּכׁשרה.

ּבּגלּוי. ּכל ַַָֹאף
.Á נכר 27הערל ּכבן הּוא הרי נכר 28- ּבן ּכל ׁשּנאמר: , ְֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ

ּבּׂשר  וערל לב חּלל 29ערל - ׁשעבד ערל ,לפיכ . ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ
מיתה  חּיב אינֹו אבל ׁשעבד; ּכזר ולֹוקה, .30עבֹודתֹו ְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָָ

.Ë עד 31ּכהן עֹובד, אינֹו - ּבעברה נׁשים נֹוּׂשא ׁשהיה ֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹ
רּבים  ּדעת על ּדין ּבית לֹו32ׁשּיּדירּוהּו יהיה ׁשּלא ּכדי , ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַֹ

ּומגרׁש ויֹורד ועֹובד לחטא; יֹוסיף ׁשּלא אם 33הפרה, וכן . ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָֹֹ
ּדין  ּבבית עליו ׁשּיקּבל עד ּפסּול, - למתים מּטּמא ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָהיה

יּטּמא  ׁשּיקּבל,34ׁשּלא אֹו ׁשּיּדיר קדם ועבד עבר ואם . ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ
עבֹודה  חּלל לא - ּבעברה נּׂשּוי ׁשהּוא ּפי על .35אף ֲֲִִֵֵֶַַַָָָֹ

.È ּכׁשרה עבֹודתֹו - חלל ונמצא ונבּדק ׁשעבד 36ּכהן ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹ
חּלל  לא - עבד ואם להּבא. עֹובד ואינֹו ;37לׁשעבר, ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֹ
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אשר 11) תלמודֿלומר מניין, אמו ממעי מום בעל נולד מום, בעל ונעשה תמים שנולד אלא לי "אין ג: הלכה שם ספרא
מום". בו עוברים.12)יהיה יט.13)במומים כא, בויקרא כ.14)מפורש שם, בתורה להלן 15)מפורש ראה לח,

ז. הלכה מזבח איסורי מהלכות ופ"ב י, הלכה ושם.16)פ"ז שם ראה מצרית, א:17)שאינה הלכה ג פרק שם ספרא
ריבה". מום מום תלמודֿלומר המומים, שאר לרבות מנין בלבד, אלו את אלא לי ז.18)"אין הלכה להלן ראה

מג.19) זאת 20)בכורות ולמדו כדלהלן. עבודתם, מחללים ואינם גמור מום שאינם ואףֿעלֿפי במשנה. שם בכורות
(=שאינו  אהרן של בזרעו ששוה "איש – אהרן" מזרע מום בו אשר איש "כל כא) כא, (ויקרא שנאמר ממה שם בגמרא
ולהלן  שם, במשנה שנמנו אלו (כגון אהרן של בזרעו שוה שאינו מי אבל במום, אלא נפסל אינו אדם) בני משאר משונה

להלן. וראה לכתחילה, הם נפסלים – גמור מום זה שאין אףֿעלֿפי במשנה.21)פ"ח), שם ידע 22)בכורות שלא
סו: בקידושין הוא כן מום, בעל שהרי 23)שהוא עיון, צריך אבל ג). משנה פ"ז (בכורות המשנה בפירוש כתב כן

שאינו  שמי עשה", בינייהו איכא העין, מראית ומשום אהרן של בזרעו שוה שאינו בין איכא "מאי אמרו מג: בבכורות
המוריה  הר (ודברי במשנהֿלמלך. ועיין שם) (רש"י עשה – עשה מכלל הבא שלאו – בעשה עובר אהרן, של בזרעו שוה
– לאֿתעשה יש אהרן של בזרעו שוה באינו ואילו עשה, יש העין שבמראית היינו עשה", בינייהו "איכא לפרש שכתב

עשה). בהם ואין מדרבנן, אלא אסורים אינם העין במראית שאסורים שאלו מאד , איכא 24)תמוהים "מאי שם: בבכורות
כג) שם, (ויקרא דכתיב עבודה, מחלל מומא עבודה. אחולי משום איכא אהרן, של בזרעו שוה לשאינו (=מום) מומא בין

עבודה". (=מחלל) מיחיל לא – אהרן של בזרעו שוה שאינו יחלל. ולא בו בפנים 25)מום "מום פ"ד: בכורות תוספתא
וכו'". שבגלוי מום המיוחדין, ופסח עור מה ופסח, עור שנאמר מום, במשנה.26)אינו מה: טו:27)בכורות זבחים

ז).28)במשנה. הלכה פסח קרבן מהלכות (פ"ט נכר" אל העובד זה בתורה האמור נכר "מדברי 29)"בן כב: שם
עבודה, דמחלי ומנלן לשרתני. מקדשי אל יבא לא בשר וערל לב ערל נכר בן כל למדנו, ט) מד, (יחזקאל בוזי בן יחזקאל
רש"י  נחלקו ערל, ובביאור ביתי". את לחללו במקדשי להיות בשר וערלי לב ערלי נכר בני בהביאכם ז) (שם, דכתיב
ולדעת  עבודה, מחלל – הוא שאנוס מילה מחמת אחיו שמתו ערל אפילו במשנה) טו: (שם רש"י לדעת שם: ותוספות

אח  שמתו מי אבל לערלה, במומר אלא  אמורים הדברים אין ערל) ד"ה כב: שם (תוספות שאנוס רבינוֿתם מילה, מחמת יו
עבודה. מחלל אינו באזהרה.30)הוא, אלא במיתה אינו שערל פג. בסנהדרין הוא במשנה.31)כן מה: בכורות

לא 32) רבינו שהרי נדרו, לו ויתיר לחכם שילך חשש יש כן, לא שאם ח). הלכה שבועות מהלכות (פ"ו התרה לו שאין
"שיאמר  כתב אלא יד), סעיף רכח סימן יורהֿדעה (ראה נדר שבשבילה והסיבה הנדר, את לפרט שצריך במפורש הביא
שם. לבכורות רש"ש ועיין מר. ד"ה כג. בערכין התוספות דעת וכן ה) הלכה (שם ונחמתי" וכך, כך על נשבעתי אני

שם.33) נשים 34)ברייתא שנושא משום בלבד, בקבלה הסתפקו ולא רבים, דעת על אותו מדירים בעבירה, נשים בנושא
מו.). שם (גמרא תוקפו יצרו לה:35)בעבירה לגיטין במאירי וראה י, הלכה כדלהלן כשרה, עבודתו שעבד, חלל שאף

סו:36) בקידושין והובאה א, משנה פ"ח בתרומות יהושע חילל,37)כרבי לא כן גם שנודע, לאחר עבד אם שאף משמע
כתב  וכן משנה). (כסף שנודע לאחר לבין שנודע לפני בין לחלק אין תרצה", שבו (=חללים) חולין "אף שאמרו שכיון

ycwnd z`ia zekld - dcear xtq - xii` h"k ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.ÊÈ יֹוׁשב והּוא העֹובד ּפסּולה.50וכל ועבֹודתֹו חּלל, - ְְְֲִֵֵֵַָָָָ
וכן  היא. עּׂשה מּכלל ׁשּלֹו ׁשאזהרה מּפני לֹוקה, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָואינֹו
ׁשּיהיה  צרי - הּמקּדׁש מעבֹודת ּבעבֹודה העֹוסק ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּכל

הרצּפה  על חֹוצץ 51עֹומד דבר היה ואם ּובין 52. ּבינֹו ְְִִֵֵֵֵַָָָָָָ
רגלי  על אֹו ּבהמה אֹו ּכלים ּגּבי על ׁשעמד ּכגֹון ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָהּקרקע,

ּוב 53חברֹו ידֹו ּבין חֹוצץ דבר היה אם וכן ּפסּולה. ין - ְְֲִֵֵֵֵֵָָָָָָ
ּפסל.54הּכלי  - ּבֹו ׁשעֹובד ְִֵֶַַָ

.ÁÈ ּבימין אּלא עבֹודה -55ואין ּבּׂשמאל עבד ואם . ְְְְֲִִִֵֶַָָָָֹ
לֹוקה  ואינֹו אחת 56ּפסּולה, ורגלֹו הּכלי על אחת רגלֹו . ְְְְְְִֵֶַַַַַַַַָ

על  אחת ורגלֹו האבן על אחת רגלֹו הרצ ּפה, ְְְְִֶֶַַַַַַַַַָָָעל
יכֹול 57הרצּפה  האבן אֹו הּכלי יּנטל ׁשאּלּו ּכל רֹואין: - ְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹ

ּכׁשרה  עבֹודתֹו - אחת רגלֹו על -58לעמד לאו ואם , ְְְֲֲִֵַַַַַַָָֹ
עבֹודתֹו - מסּיעּתֹו ּוּׂשמאל ּבימין קּבל ּפסּולה. ְְְְְֲֲִִֵַַָָָָֹעבֹודתֹו

עליו. מׁשּגיחין אין ׁשהמסּיע ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָּכׁשרה,
.ËÈ העזרה מאבני אבן עליה 59נתנּדדה יעמד לא - ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ

עבֹודתֹו - עבד ואם ּבארץ. ׁשּתחּבר עד עבֹודה ְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָֻּבׁשעת
עֹומדת. ּובמקֹומּה הֹואיל ְְִִֵֶֶָָּכׁשרה,

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
מּום ‡. ּבין קבּוע מּום ּבין מּום, ּבֹו ׁשּיׁש ּכהן ֵֵֵֵֶַָָֹּכל

הּמזּבח 2עֹובר  מן לּמקּדׁש יּכנס לא ׁשּנאמר:4ולפנים 3, ; ְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ
עבר  ואם יּגׁש. לא הּמזּבח ואל יבא לא הּפרכת ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹֹאל

ּבּמקּדׁש5ונכנס  עבד ואם עבד. ׁשּלא ּפי על אף לֹוקה, - ְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָֹ
ּפסל  העבֹודה 6- על אף ולֹוקה עבֹודה, ׁשּנאמר:7וחּלל . ְְֱֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָ

למדּו, הּׁשמּועה מּפי יקרב. לא מּום בֹו יהיה ְְְְֲִִִִֶֶַַָָֹאׁשר
לעבֹודה  יקרב ׁשּלא זֹו .8ׁשאזהרה ְְֲִֶֶַַָָָָֹ

ולֹוקה ·. ּפסל, - ׁשעבד עֹובר מּום ּבעל ׁשּנאמר:9וכן . ְְֱֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ
למדּו, הּׁשמּועה מּפי יקרב. לא מּום ּבֹו אׁשר איׁש ְְְֲִִִִֶַָָָָֹּכל

ל  אזהרה ׁשעבדּוׁשּזֹו מּומין ּבעלי ואין עֹובר. מּום בעל ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
ּבלבד  ּבמלקּות אּלא .10ּבמיתה, ְְְְִִֶַַָָ
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לישיבה".50) ולא בחרתי לעמידה - לשרת לעמוד קרא "אמר אמרו: כג: שלא 51)שם הרצפה על וגם לעמוד, שצריך
הרצפה. לבין רגליו בין חציצה, שום שרת 52)תהיה כלי מה מקדשין, שרת וכלי מקדשת ורצפה "הואיל אמרו: כד. שם

הדבר  שרת כלי שמקדשין כמו בתוכה הנכנס תקדש "העזרה כי חוצץ". דבר יהא לא רצפה אף כו' חוצץ דבר יהא לא
בהן". חוצץ.53)הנכנס במינו מין גם בכך, דרכו שאין חבירו, רגל גבי על בעמידה - חוצץ אינו במינו שמין פי על ואף

שתהא 54) - הכהן" "ולקח ה) ד, (ויקרא שנאמר שרת", כלי לבין הכהן) (=בין בינו חוצץ דבר יהא לא שרת "כלי שם
כהן. של בעצמו ונת 55)לקיחה באצבעו החטאת מדם הכהן "ולקח כה) (שם, שנאמר ממה כן למדו מקום שם. וכל ן",

וכל  לקיחה שכל מכאן כד:), (שם הימנית" אצבעו את הכהן "וטבל טז) יד, (שם שנאמר בימין, אלא אינו אצבע שנאמר
דווקא. בימין בתורה.56)נתינה מפורשת אזהרה בזה שאין שם.57)כיוון בברייתא הוא וכן משנה. הכסף פי על נוסף

חוצץ. הוא הרי בה, שנתקל משום מבטלו שאינו כיוון הרצפה, עם במינו מין הוא שהאבן פי על אין 58)ואף שמסייע
ממש. דוודאי 59)בו לך תיבעי לא לחברה דעתו דאין היכא מהו, עליה ועמד האבן נדלדלה אמי רבי "בעי שם בזבחים

תלישא"? הא מיהא השתא דילמא או דמייא, דמחברה כמה לחברה דדעתו כיוון מאי, לחברה, דדעתו לך תיבעי כי חייצא,
לא  (שם) זוטי רבה דעת שלפי משום בדיעבד, חציצה זו אין לחברה, דעתו אין אם שאפילו נראה רבינו דברי ומסתימת
דעתו  שאין פי על אף חציצה. אינה לעולם בנדלדלה כי מזה ונראה האבן, בנעקרה אלא האבן, בנדלדלה אמי רבי הסתפק
הספיקות. בכל כדרכו כשר, עמד ואם יעמוד, לא שלכתחילה פסק ולכן הללו, הלשונות שתי בין רבינו הכריע ולא לחברה,

קבוע.1) מום הוא ומה עובר. מום הוא ומום מום, בעל לכהן המקדש בבית עבודה איסור בו מג.2)יתבאר בבכורות
ג  פרשה אמור פ' ובספרא רש"י). – לעבודה כהן (פוסלין באדם" פוסלין עוברין, בין קבועין בין אלו, "מומין במשנה:
כן  לפני פירוש: מום". בו אשר איש כל תלמודֿלומר מניין? עובר, מום בעל קבוע. מום בעל אלא לי "אין ה: הלכה
הפסוק  מביא ולכן קבוע. מום כלומר, לעולם, מום בו יהיה שמשמעו: יקרב", לא מום בו יהיה "אשר נאמר יז) כא, (ויקרא

והמצוה). (התורה עובר מום לרבות יהיה" "אשר נאמר ולא מום", בו "אשר כא) (שם, שם,3)השני המצוות בספר גם
מפשטות  ואילו יגש". לא המזבח "ואל הפסוק מלשון מוכח וכן וההיכל", והאולם ולמזבח האולם ובין "המזבח רבינו כתב
והלכה  א הלכה פ"א ולמעלה במשנהֿלמלך, וראה ולמזבח. האולם בין אלא אסורים שאינם נראה שם) (כלים המשנה לשון
שאין  רבינו סובר – עובר מום בעל גם לרבות מיוחד לימוד מצאנו לא עבודה, בלי כניסה של זה שבדין ואףֿעלֿפי טו.

עבודה. לאיסור זה איסור בין נכנסים 4)לחלק וכו' מומין בעלי שאין וכו' ולמזבח האולם "בין ט: משנה פ"א בכלים
רבינו  כתב וכן מדאורייתא, הן כלים מסכת של אלו שמעלות מד: ביומא הוא וכן תורה. איסור שזהו רבינו, ודעת לשם".
האולם  בין להכנס מום בעלי לכהנים מד.) (סוכה שהתירו ממה זה, על הקשה שם והרמב"ן סט. לאֿתעשה המצוות בספר

שם. אסתר במגילת וראה מדרבנן. אלא איסורו שאין הרי ערבה, מצות לקיים כדי כנ"ל.5)ולמזבח ולפנים, המזבח מן
וסתירה  משנה). (כסף עיון וצריך להיכל, נכנס אם אלא לוקה שאינו נראה כח) (אות ד הלכה סנהדרין מהלכות בפי"ט אבל
סנהדרין  בהלכות ואילו לוקה, ולפנים המזבח מן נכנס שאם כתב אֿטו הלכה פ"א שלמעלה יין, שתויי בדין גם ישנה כזו

רוקח. במעשה ועיין להיכל, נכנס אם אלא לוקה שאינו נראה כט) (אות טז:6)שם על 7)זבחים שלוקה למה נוסף
למזבח. קרוי 8)הכניסה שהוא תמיד, קרבן דהיינו אלקיו" לחם "להקריב אלא נאמר לא שם  שבפסוק אףֿעלֿפי כלומר,

לכל  גם הפסוקים מריבויי גֿד) הלכות (שם בספרא למדו – לאשי" לחמי קרבני "את ב) כח, (במדבר בו שנאמר לחם,
משנה). (כסף הקרבנות ה).9)יתר (הלכה שם וספרא שם, פד.).10)בכורות פג. (סנהדרין כרבי ולא כחכמים,
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ואחד ‚. ּברּיתֹו מּתחּלת ּבֹו ׁשהיּו אחד ּכּלן, הּמּומין ְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָֻּכל
ּכן  אחר ּבֹו -11ׁשּנֹולדּו עֹוברין ׁשאינן ּבין עֹוברין ּבין , ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָ

ׁשּיעברּו עד ּפסּול זה .12הרי ֲֲֵֶֶַַָֹ
יד „. ׁשבר אֹו רגל ׁשבר ּכגֹון - קבּוע ּומּום 13מּום ; ְֶֶֶֶֶֶַָָ

ּגרב 14עֹובר  ּכגֹון החזזית 15- והיא יּלפת, ולא 16אֹו . ְְְֲִִֵֶֶַַָָָֹ
ּבלבד  ּבּתֹורה הּכתּובין ּבּכהנים,17הּמּומין ׁשּפֹוסלין הן ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָֹ

ּבּגּוף  הּנראין הּמּומין ּכל אׁשר 18אּלא ּכל ׁשּנאמר: ; ְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַָָֹ
ּדגמא  ּבּתֹורה הּכתּובים ואּלּו מקֹום. מּכל - מּום ְְְִִֵַַָָָָֻּבֹו

ֵהן.
מּומין ‰. יׁש הם: מּומין מיני ּפֹוסלין 19ׁשלׁשה ׁשהן ְְִִִִֵֵֵֵֶָ

ׁשּפֹוסלין  מּומין [ויׁש מּלקרב. והּבהמה מּלעבד ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָֹֹהּכהן
מּלעבד.] ּבלבד אבל 20ּבאדם ּפֹוסלין, ׁשאין מּומין ויׁש ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָֹ

מהן  אחד ּבֹו ׁשּיׁש ּכהן ׁשּכל אמרּו: העין מראית ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹמּפני
עֹובד. אינֹו -ֵֵ

.Â מּום ּבֹו ׁשּיׁש מי ועבד,21ּכל ּובבהמה ּבאדם ׁשּפֹוסל ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָ
ּבׁשֹוגג  היה 22ּבין ואם ּפסּולה. עבֹודתֹו - ּבמזיד ּבין ְְְְֲִִֵֵֵֵָָָָ

המיחדין  הּמּומין מן מּום ּבֹו ׁשּיׁש מי וכל לֹוקה. - ְְִִִִִֵֵֶֶַַָָֻמזיד
לֹוקה  ׁשהּוא ּפי על אף ועבד, חּלל 23לאדם לא - ְְִִֵֶֶַַַָָָֹ

מראית 24עבֹודתֹו מּפני ׁשהם מּדברים דבר ּבֹו היה ואם . ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָ
ּכׁשרה. ועבֹודתֹו לֹוקה, אינֹו - ְֲִֵֵֶַַָָָהעין

.Ê א ּבאדם ּפֹוסל ׁשּבּגלּוי אין מּומין מּומין 25ּלא אבל ; ְֲִִֵֵֶֶַָָָָָ
ׁשּלֹו טחֹול אֹו אדם ׁשל ּכליתֹו ׁשּנּטל ּכגֹון הּגּוף, ְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָֻׁשּבחלל

טרפה  ׁשּנעּׂשה ּפי על אף מעיו, ׁשּנּקבּו עבֹודתֹו26אֹו - ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָ
ּבּגלּוי, אּלּו מה - יד ׁשבר אֹו רגל ׁשבר ׁשּנאמר: ְֱֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָּכׁשרה.

ּבּגלּוי. ּכל ַַָֹאף
.Á נכר 27הערל ּכבן הּוא הרי נכר 28- ּבן ּכל ׁשּנאמר: , ְֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ

ּבּׂשר  וערל לב חּלל 29ערל - ׁשעבד ערל ,לפיכ . ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ
מיתה  חּיב אינֹו אבל ׁשעבד; ּכזר ולֹוקה, .30עבֹודתֹו ְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָָ

.Ë עד 31ּכהן עֹובד, אינֹו - ּבעברה נׁשים נֹוּׂשא ׁשהיה ֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹ
רּבים  ּדעת על ּדין ּבית לֹו32ׁשּיּדירּוהּו יהיה ׁשּלא ּכדי , ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַֹ

ּומגרׁש ויֹורד ועֹובד לחטא; יֹוסיף ׁשּלא אם 33הפרה, וכן . ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָֹֹ
ּדין  ּבבית עליו ׁשּיקּבל עד ּפסּול, - למתים מּטּמא ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָהיה

יּטּמא  ׁשּיקּבל,34ׁשּלא אֹו ׁשּיּדיר קדם ועבד עבר ואם . ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ
עבֹודה  חּלל לא - ּבעברה נּׂשּוי ׁשהּוא ּפי על .35אף ֲֲִִֵֵֶַַַָָָֹ

.È ּכׁשרה עבֹודתֹו - חלל ונמצא ונבּדק ׁשעבד 36ּכהן ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹ
חּלל  לא - עבד ואם להּבא. עֹובד ואינֹו ;37לׁשעבר, ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֹ

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

קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

אשר 11) תלמודֿלומר מניין, אמו ממעי מום בעל נולד מום, בעל ונעשה תמים שנולד אלא לי "אין ג: הלכה שם ספרא
מום". בו עוברים.12)יהיה יט.13)במומים כא, בויקרא כ.14)מפורש שם, בתורה להלן 15)מפורש ראה לח,

ז. הלכה מזבח איסורי מהלכות ופ"ב י, הלכה ושם.16)פ"ז שם ראה מצרית, א:17)שאינה הלכה ג פרק שם ספרא
ריבה". מום מום תלמודֿלומר המומים, שאר לרבות מנין בלבד, אלו את אלא לי ז.18)"אין הלכה להלן ראה

מג.19) זאת 20)בכורות ולמדו כדלהלן. עבודתם, מחללים ואינם גמור מום שאינם ואףֿעלֿפי במשנה. שם בכורות
(=שאינו  אהרן של בזרעו ששוה "איש – אהרן" מזרע מום בו אשר איש "כל כא) כא, (ויקרא שנאמר ממה שם בגמרא
ולהלן  שם, במשנה שנמנו אלו (כגון אהרן של בזרעו שוה שאינו מי אבל במום, אלא נפסל אינו אדם) בני משאר משונה

להלן. וראה לכתחילה, הם נפסלים – גמור מום זה שאין אףֿעלֿפי במשנה.21)פ"ח), שם ידע 22)בכורות שלא
סו: בקידושין הוא כן מום, בעל שהרי 23)שהוא עיון, צריך אבל ג). משנה פ"ז (בכורות המשנה בפירוש כתב כן

שאינו  שמי עשה", בינייהו איכא העין, מראית ומשום אהרן של בזרעו שוה שאינו בין איכא "מאי אמרו מג: בבכורות
המוריה  הר (ודברי במשנהֿלמלך. ועיין שם) (רש"י עשה – עשה מכלל הבא שלאו – בעשה עובר אהרן, של בזרעו שוה
– לאֿתעשה יש אהרן של בזרעו שוה באינו ואילו עשה, יש העין שבמראית היינו עשה", בינייהו "איכא לפרש שכתב

עשה). בהם ואין מדרבנן, אלא אסורים אינם העין במראית שאסורים שאלו מאד , איכא 24)תמוהים "מאי שם: בבכורות
כג) שם, (ויקרא דכתיב עבודה, מחלל מומא עבודה. אחולי משום איכא אהרן, של בזרעו שוה לשאינו (=מום) מומא בין

עבודה". (=מחלל) מיחיל לא – אהרן של בזרעו שוה שאינו יחלל. ולא בו בפנים 25)מום "מום פ"ד: בכורות תוספתא
וכו'". שבגלוי מום המיוחדין, ופסח עור מה ופסח, עור שנאמר מום, במשנה.26)אינו מה: טו:27)בכורות זבחים

ז).28)במשנה. הלכה פסח קרבן מהלכות (פ"ט נכר" אל העובד זה בתורה האמור נכר "מדברי 29)"בן כב: שם
עבודה, דמחלי ומנלן לשרתני. מקדשי אל יבא לא בשר וערל לב ערל נכר בן כל למדנו, ט) מד, (יחזקאל בוזי בן יחזקאל
רש"י  נחלקו ערל, ובביאור ביתי". את לחללו במקדשי להיות בשר וערלי לב ערלי נכר בני בהביאכם ז) (שם, דכתיב
ולדעת  עבודה, מחלל – הוא שאנוס מילה מחמת אחיו שמתו ערל אפילו במשנה) טו: (שם רש"י לדעת שם: ותוספות

אח  שמתו מי אבל לערלה, במומר אלא  אמורים הדברים אין ערל) ד"ה כב: שם (תוספות שאנוס רבינוֿתם מילה, מחמת יו
עבודה. מחלל אינו באזהרה.30)הוא, אלא במיתה אינו שערל פג. בסנהדרין הוא במשנה.31)כן מה: בכורות

לא 32) רבינו שהרי נדרו, לו ויתיר לחכם שילך חשש יש כן, לא שאם ח). הלכה שבועות מהלכות (פ"ו התרה לו שאין
"שיאמר  כתב אלא יד), סעיף רכח סימן יורהֿדעה (ראה נדר שבשבילה והסיבה הנדר, את לפרט שצריך במפורש הביא
שם. לבכורות רש"ש ועיין מר. ד"ה כג. בערכין התוספות דעת וכן ה) הלכה (שם ונחמתי" וכך, כך על נשבעתי אני

שם.33) נשים 34)ברייתא שנושא משום בלבד, בקבלה הסתפקו ולא רבים, דעת על אותו מדירים בעבירה, נשים בנושא
מו.). שם (גמרא תוקפו יצרו לה:35)בעבירה לגיטין במאירי וראה י, הלכה כדלהלן כשרה, עבודתו שעבד, חלל שאף

סו:36) בקידושין והובאה א, משנה פ"ח בתרומות יהושע חילל,37)כרבי לא כן גם שנודע, לאחר עבד אם שאף משמע
כתב  וכן משנה). (כסף שנודע לאחר לבין שנודע לפני בין לחלק אין תרצה", שבו (=חללים) חולין "אף שאמרו שכיון
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.ÊÈ יֹוׁשב והּוא העֹובד ּפסּולה.50וכל ועבֹודתֹו חּלל, - ְְְֲִֵֵֵַָָָָ
וכן  היא. עּׂשה מּכלל ׁשּלֹו ׁשאזהרה מּפני לֹוקה, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָואינֹו
ׁשּיהיה  צרי - הּמקּדׁש מעבֹודת ּבעבֹודה העֹוסק ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּכל

הרצּפה  על חֹוצץ 51עֹומד דבר היה ואם ּובין 52. ּבינֹו ְְִִֵֵֵֵַָָָָָָ
רגלי  על אֹו ּבהמה אֹו ּכלים ּגּבי על ׁשעמד ּכגֹון ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָהּקרקע,

ּוב 53חברֹו ידֹו ּבין חֹוצץ דבר היה אם וכן ּפסּולה. ין - ְְֲִֵֵֵֵֵָָָָָָ
ּפסל.54הּכלי  - ּבֹו ׁשעֹובד ְִֵֶַַָ

.ÁÈ ּבימין אּלא עבֹודה -55ואין ּבּׂשמאל עבד ואם . ְְְְֲִִִֵֶַָָָָֹ
לֹוקה  ואינֹו אחת 56ּפסּולה, ורגלֹו הּכלי על אחת רגלֹו . ְְְְְְִֵֶַַַַַַַַָ

על  אחת ורגלֹו האבן על אחת רגלֹו הרצ ּפה, ְְְְִֶֶַַַַַַַַַָָָעל
יכֹול 57הרצּפה  האבן אֹו הּכלי יּנטל ׁשאּלּו ּכל רֹואין: - ְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹ

ּכׁשרה  עבֹודתֹו - אחת רגלֹו על -58לעמד לאו ואם , ְְְֲֲִֵַַַַַַָָֹ
עבֹודתֹו - מסּיעּתֹו ּוּׂשמאל ּבימין קּבל ּפסּולה. ְְְְְֲֲִִֵַַָָָָֹעבֹודתֹו

עליו. מׁשּגיחין אין ׁשהמסּיע ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָּכׁשרה,
.ËÈ העזרה מאבני אבן עליה 59נתנּדדה יעמד לא - ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ

עבֹודתֹו - עבד ואם ּבארץ. ׁשּתחּבר עד עבֹודה ְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָֻּבׁשעת
עֹומדת. ּובמקֹומּה הֹואיל ְְִִֵֶֶָָּכׁשרה,

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
מּום ‡. ּבין קבּוע מּום ּבין מּום, ּבֹו ׁשּיׁש ּכהן ֵֵֵֵֶַָָֹּכל

הּמזּבח 2עֹובר  מן לּמקּדׁש יּכנס לא ׁשּנאמר:4ולפנים 3, ; ְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ
עבר  ואם יּגׁש. לא הּמזּבח ואל יבא לא הּפרכת ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹֹאל

ּבּמקּדׁש5ונכנס  עבד ואם עבד. ׁשּלא ּפי על אף לֹוקה, - ְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָֹ
ּפסל  העבֹודה 6- על אף ולֹוקה עבֹודה, ׁשּנאמר:7וחּלל . ְְֱֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָ

למדּו, הּׁשמּועה מּפי יקרב. לא מּום בֹו יהיה ְְְְֲִִִִֶֶַַָָֹאׁשר
לעבֹודה  יקרב ׁשּלא זֹו .8ׁשאזהרה ְְֲִֶֶַַָָָָֹ

ולֹוקה ·. ּפסל, - ׁשעבד עֹובר מּום ּבעל ׁשּנאמר:9וכן . ְְֱֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ
למדּו, הּׁשמּועה מּפי יקרב. לא מּום ּבֹו אׁשר איׁש ְְְֲִִִִֶַָָָָֹּכל

ל  אזהרה ׁשעבדּוׁשּזֹו מּומין ּבעלי ואין עֹובר. מּום בעל ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
ּבלבד  ּבמלקּות אּלא .10ּבמיתה, ְְְְִִֶַַָָ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

לישיבה".50) ולא בחרתי לעמידה - לשרת לעמוד קרא "אמר אמרו: כג: שלא 51)שם הרצפה על וגם לעמוד, שצריך
הרצפה. לבין רגליו בין חציצה, שום שרת 52)תהיה כלי מה מקדשין, שרת וכלי מקדשת ורצפה "הואיל אמרו: כד. שם

הדבר  שרת כלי שמקדשין כמו בתוכה הנכנס תקדש "העזרה כי חוצץ". דבר יהא לא רצפה אף כו' חוצץ דבר יהא לא
בהן". חוצץ.53)הנכנס במינו מין גם בכך, דרכו שאין חבירו, רגל גבי על בעמידה - חוצץ אינו במינו שמין פי על ואף

שתהא 54) - הכהן" "ולקח ה) ד, (ויקרא שנאמר שרת", כלי לבין הכהן) (=בין בינו חוצץ דבר יהא לא שרת "כלי שם
כהן. של בעצמו ונת 55)לקיחה באצבעו החטאת מדם הכהן "ולקח כה) (שם, שנאמר ממה כן למדו מקום שם. וכל ן",

וכל  לקיחה שכל מכאן כד:), (שם הימנית" אצבעו את הכהן "וטבל טז) יד, (שם שנאמר בימין, אלא אינו אצבע שנאמר
דווקא. בימין בתורה.56)נתינה מפורשת אזהרה בזה שאין שם.57)כיוון בברייתא הוא וכן משנה. הכסף פי על נוסף

חוצץ. הוא הרי בה, שנתקל משום מבטלו שאינו כיוון הרצפה, עם במינו מין הוא שהאבן פי על אין 58)ואף שמסייע
ממש. דוודאי 59)בו לך תיבעי לא לחברה דעתו דאין היכא מהו, עליה ועמד האבן נדלדלה אמי רבי "בעי שם בזבחים

תלישא"? הא מיהא השתא דילמא או דמייא, דמחברה כמה לחברה דדעתו כיוון מאי, לחברה, דדעתו לך תיבעי כי חייצא,
לא  (שם) זוטי רבה דעת שלפי משום בדיעבד, חציצה זו אין לחברה, דעתו אין אם שאפילו נראה רבינו דברי ומסתימת
דעתו  שאין פי על אף חציצה. אינה לעולם בנדלדלה כי מזה ונראה האבן, בנעקרה אלא האבן, בנדלדלה אמי רבי הסתפק
הספיקות. בכל כדרכו כשר, עמד ואם יעמוד, לא שלכתחילה פסק ולכן הללו, הלשונות שתי בין רבינו הכריע ולא לחברה,

קבוע.1) מום הוא ומה עובר. מום הוא ומום מום, בעל לכהן המקדש בבית עבודה איסור בו מג.2)יתבאר בבכורות
ג  פרשה אמור פ' ובספרא רש"י). – לעבודה כהן (פוסלין באדם" פוסלין עוברין, בין קבועין בין אלו, "מומין במשנה:
כן  לפני פירוש: מום". בו אשר איש כל תלמודֿלומר מניין? עובר, מום בעל קבוע. מום בעל אלא לי "אין ה: הלכה
הפסוק  מביא ולכן קבוע. מום כלומר, לעולם, מום בו יהיה שמשמעו: יקרב", לא מום בו יהיה "אשר נאמר יז) כא, (ויקרא

והמצוה). (התורה עובר מום לרבות יהיה" "אשר נאמר ולא מום", בו "אשר כא) (שם, שם,3)השני המצוות בספר גם
מפשטות  ואילו יגש". לא המזבח "ואל הפסוק מלשון מוכח וכן וההיכל", והאולם ולמזבח האולם ובין "המזבח רבינו כתב
והלכה  א הלכה פ"א ולמעלה במשנהֿלמלך, וראה ולמזבח. האולם בין אלא אסורים שאינם נראה שם) (כלים המשנה לשון
שאין  רבינו סובר – עובר מום בעל גם לרבות מיוחד לימוד מצאנו לא עבודה, בלי כניסה של זה שבדין ואףֿעלֿפי טו.

עבודה. לאיסור זה איסור בין נכנסים 4)לחלק וכו' מומין בעלי שאין וכו' ולמזבח האולם "בין ט: משנה פ"א בכלים
רבינו  כתב וכן מדאורייתא, הן כלים מסכת של אלו שמעלות מד: ביומא הוא וכן תורה. איסור שזהו רבינו, ודעת לשם".
האולם  בין להכנס מום בעלי לכהנים מד.) (סוכה שהתירו ממה זה, על הקשה שם והרמב"ן סט. לאֿתעשה המצוות בספר

שם. אסתר במגילת וראה מדרבנן. אלא איסורו שאין הרי ערבה, מצות לקיים כדי כנ"ל.5)ולמזבח ולפנים, המזבח מן
וסתירה  משנה). (כסף עיון וצריך להיכל, נכנס אם אלא לוקה שאינו נראה כח) (אות ד הלכה סנהדרין מהלכות בפי"ט אבל
סנהדרין  בהלכות ואילו לוקה, ולפנים המזבח מן נכנס שאם כתב אֿטו הלכה פ"א שלמעלה יין, שתויי בדין גם ישנה כזו

רוקח. במעשה ועיין להיכל, נכנס אם אלא לוקה שאינו נראה כט) (אות טז:6)שם על 7)זבחים שלוקה למה נוסף
למזבח. קרוי 8)הכניסה שהוא תמיד, קרבן דהיינו אלקיו" לחם "להקריב אלא נאמר לא שם  שבפסוק אףֿעלֿפי כלומר,

לכל  גם הפסוקים מריבויי גֿד) הלכות (שם בספרא למדו – לאשי" לחמי קרבני "את ב) כח, (במדבר בו שנאמר לחם,
משנה). (כסף הקרבנות ה).9)יתר (הלכה שם וספרא שם, פד.).10)בכורות פג. (סנהדרין כרבי ולא כחכמים,



ycwndפח z`ia zekld - dcear xtq - oeiq '` iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

אבל  ּוברּיתן. עצמן מחמת מבּלמֹות ׁשרגליו מי מּום. ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֻזה
מּום. אינֹו - הרּוח מחמת מבּלמֹות היּו ְֲִֵֵַַָָָֻאם

.Èׁשּיׁש מי הן: ואּלּו הּגּוף, ּבכל להיֹות ראּויין ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָארּבעה
מי  ּבּתֹורה. האמּור הּגרב וזהּו ׁשהּוא. ּכל יבׁש ּגרב ְִֵֶֶַַָָָָָָָָָּבֹו
האמּורה  יּבלת הּוא וזה עצם. ּבּה ׁשּיׁש יּבלת ּבֹו ְֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשּיׁש
והיא  ׁשהיא, ּכל מצרית חזזית ּבֹו ׁשּיׁש מי ְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָּבּתֹורה.
ּבּתֹורה. האמּורה יּלפת היא וזֹו ּוכעּורה. קׁשה ְְֲֲִִֶֶַַָָָָָָָחזזית

.‡È,מּום זה הרי - חריץ ּבֹו ׁשּנחרץ ׁשּבּגלּוי עצם ֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָּכל
ּבכלל  הּצלעֹות ואין ּבּתֹורה. האמּור חרּוץ ּבכלל ְְְְְִִֵַַַַָָָָָוהּוא

ׁשּבּגלּוי. ֲֶַָָעצמֹות
.·È הּזקן הן: ואּלּו אחרים, מּומין ׁשלׁשה ׁשם יׁש ְְְֲִִֵֵֵֵֵַָָָועֹוד

החֹולה  עֹומד. ּכׁשהּוא ורֹועד רֹותת להיֹות ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַׁשהּגיע
- הּטרפה אבל ּכחֹו. וכׁשלֹון חליֹו מּפני רֹועד ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָֹּכׁשהּוא
ּבאדם  ּכׁשר - דפן יֹוצא וכן ּבבהמה. ּופסּול ּבאדם ְְְְִֵֵֵֵֵֶָָָָָָָָֹּכׁשר

ּבבהמה. ְִֵָָּופסּול
.‚È ּכל וׁשף רֹוחץ - ּבזעתֹו מזהם ׁשהּוא וכהן ְְְְְֵֵֵֶַָָָָָֹֹֹהמזהם.

ּפלּפל  ּבפיו נֹותן - רע ּפיו ריח היה ועֹובד. ּבבּׂשם ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָֹּגּופֹו
אֹו זעתֹו ּבזהּום עבד ואם ועֹובד. ּבהן וכּיֹוצא זנּגביל ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָאֹו
הּבעלי  אּלּו ּכׁשאר עבֹודתֹו, חּלל הרי - ּפיו ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָּבזהּום

ּכּלם. ִָֻמּומין

ה'תשע"ה  סיון א' שלישי יום

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
ּפרטן:‡. וזהּו ּתׁשעים. - ּבאדם המיחדין הּמּומין ְְְְְִִִִֶַַָָָָָָֻּכל

ׁשֹוקע  קדקדֹו ׁשאמצע מי הן: ואּלּו ּבראׁש, ְְְְֳִֵֵֵֶֶַַָָָֹׁשמֹונה
עֹולה  קדקדֹו ׁשאמצע מי ּבידֹו. ׁשּדחקֹו ּכמֹו ְְְְְְֳִֶֶֶֶַַָָָָלמּטה
ּכמֹו ּפניו ּכנגד יֹוצא ראׁשֹו ׁשּפאת מי ּביצה. ּכמֹו ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹלמעלה
מי  ערּפֹו. ּכנגד מאחֹוריו יֹוצא ׁשראׁשֹו מי ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹמּקבת.
על  ראׁשֹו ׁשּתמצא עד ּומּכאן, מּכאן ויֹוצא רחב ְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹׁשראׁשֹו
ׁשאין  הּקרח ׁשּלֹו. העלין על הּלפת ראׁש ּכמֹו ְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹצּוארֹו
ּׂשער  ׁשל ׁשיטה ּבֹו יׁש ואם עּקר. ּכל ּׂשער ראׁשֹו ְְִִִֵֵֵֶָָָָָָֹּבכל
הּׂשער  ׁשהיה מי ּכׁשר. - לאזן מאזן מאחֹוריו ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֻמּקפת
הּוא  קרח הראׁש ּוׁשאר ּבלבד, מּלפניו לאזן מאזן ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֹמּקיף
ּכל  את מּקיף ׁשּלֹו הּׂשער ׁשהיה מי ּפסּול. הּוא הרי -ֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
- ּבאמצע ּׂשער ׁשם ואין ּומאחריו מּלפניו סביב ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹהראׁש

ּופסּול. קרח זה ֵֵֶַַָּגם

הרּבה ·. ׁשֹוקע ׁשּצּוארֹו מי הם: ואּלּו ּבּצּואר, ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָׁשנים
ׁשּצּוארֹו מי ּכתפיו. על מּנח הּוא ּכאּלּו ראׁשֹו ׁשּנמצא ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹֻעד

ּכתפיו. מּבין ּכׁשמּוט ׁשּנראה עד הרּבה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹאר
קטּנֹות ‚. אזניו ׁשּׁשתי מי הן: ואּלּו ּבאזן, ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹארּבעה

מי  לספֹוג. ּדֹומֹות נפּוחֹות, אזניו ׁשּׁשתי מי ְְְְְִִִֵֵֶַָָהרּבה.
מׁשּנה ׁשאזניו מאזניו ׁשאחת מי למּטה. מדלּדלֹות ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָֻֻ

ּבמראה  .2מחברּתּה ְְְֲֵֶֶַָָ
ּבּגבינים „. ּׂשער 3חמּׁשה לֹו ׁשאין מי הן: ואּלּו , ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָ

ׁשֹוכבין. ׁשּגביניו מי ּבּתֹורה. האמּור גּבן והּוא ְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָּבגביניו.
אחד  גבין אּלא לֹו ׁשאין על 4מי יתר גבינין לֹו ׁשּיׁש מי . ְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ

ׁשל  ׁשּׂשערֹו ּבין מחברֹו. מׁשּנה מּגביניו ׁשאחד מי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֻׁשנים.
ׁשחֹור  אחד ׁשל ׁשּׂשערֹו ּבין קצר, זה ׁשל ּוּׂשערֹו אר ְְֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָֹזה
ׁשּנּוי  ּביניהם ויׁש הֹואיל אדם, אֹו לבן הּׁשני ׁשל ְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹּוּׂשערֹו

ּפסּול  זה הרי - .5זה ֲֵֶֶָ
ּכלל ‰. ּׂשער לֹו ׁשאין מי הן: ואּלּו העין, ּבריס ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָארּבעה

עיניו  מעּבה 6ּבריסי מרּבה עיניו ריסי ׁשּׂשער מי הרּבה.7. ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֻֻ
אחר. ריס מּׂשער מׁשּנה עיניו מריסי אחד ׁשּׂשער ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֻמי

נֹוׁשר  ׁשאחד אֹו לבן, ואחד ׁשחֹור ׁשאחד והּׁשני 8ּכגֹון ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָ
הרּבה  נפּתחֹות ואינן מעט סגּורֹות ׁשעפעּפיו מי ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֻמעּבה.

האדם. ּכל ְִָָָָָּכׁשאר
.Â עיניו ׁשּתי ׁשהיּו מי הן: ואּלּו ּבעינים, עּׂשר ְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָאחד

מי  מּפּדחּתֹו. קרֹובֹות להם, הראּוי הּמקֹום מן ְְְְִִִֶַַַַָָָָָלמעלה
ׁשהיּו מי להם. הראּוי מּמקֹום למּטה עיניו ׁשּתי ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָׁשהיּו

נמׁשכ  ואינם עגּלֹות עיניו ּכׁשאר ׁשּתי מעט ּבאר ֹות ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָֹֻ
ּוכמי  הּנמר ּכעיני יֹוצאֹות והן מּוזרֹות ׁשעיניו מי ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָהעינים.
ׁשעיניו  מי הרּבה. ּכעס ׁשּכֹועס ּבעת מסּתּכל ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָׁשהּוא
אּוז. ּכׁשל קטּנֹות ׁשעיניו מי עגל. ּכׁשל הרּבה ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּגדֹולֹות
נמׁשכת  ׁשּלחלּוחית מי ּתמיד. זֹולפֹות ׁשּדמעיו ְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָָמי
צדעיו. מּצד עינֹו מּזנב אֹו החטם, מּכנגד עינֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹמראׁש
אֹור  ׁשרֹואה ּבׁשעה מעט ועֹוצמן עיניו ריסי ׁשּמקּבץ ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָמי
עינֹו ׁשראּית מי ּבראּיה. לדקּדק רֹוצה ׁשהּוא ּבׁשעה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָאֹו
ּכאחת. העלּיה ואת החדר את ׁשרֹואה עד ְְְְֲִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֻמערּבבת
הּוא  ּכאּלּו ונראה חברֹו עם ׁשּידּבר ּבעת זה ּדבר ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָויּודע
מחברּתּה, מׁשּנה מעיניו ׁשאחת מי אחר. ּבאיׁש ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֻמסּתּכל
ׁשחֹורה  אחת ׁשהיתה ּכגֹון ּבמראה. ּבין ּבמקֹומּה ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָּבין
ויׁש הֹואיל ּגדֹולה, ואחת קטּנה אחת אֹו ּפתּוכה, ְְְְְְִֵַַַַַַַָָָואחת

ּפסּול. - מקֹום מּכל ׁשּנּוי ׁשּתיהן ְִִֵֵֶָָָּבין
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

לבדו.1) באדם המיוחדים המומים בו זה 2)מפרש שדומים אברים בגוף שיש "וידוע לשונו: וזה שם המשנה ובפירוש
וכו', כגון שינוי אותו שיהא דבר באיזה שינוי לחבירו אחד בין וכשיהיה וזולתן העיניים וגבות והאזניים העיניים כגון לזה
זוג: ו"פירוש שינוי" בהן שיהא ראויין שאין הדברים בשני שינוי בעל עניינו זגדס ויקרא זוגדס מום בעל הוא האיש הרי

עניינים. בשני - הזוג כלומר, שניים, דוס: העיניים.3)שניים, ממעל 4)בגבות יחד מתחברים הגבינים שני כלומר,
אחד. כגבין ונראים מום,5)לחוטם מטעם ואינם בתורה, מפורשים אינם שהרי מדרבנן, אלא אינו זה פסול כי ייתכן

אהרן. של בזרעו שווה שאינו מטעם אם 6)אלא אבל שבברייתא, "תמיר" והוא השרשים, אפילו נשתיירו לא כלומר,
עין". מראית מפני פסול עיניו ריסי "ושנשרו במשנה: מג: שם ראה עין, מראית משום אלא זה אין השרשים נשתיירו

מעובה.7) או שערות.8)כלומר, כמה נשרו כאילו ונראה "סמיך", השער אין כלומר, ל"דליל", שהכוונה כנראה

ycwnd z`ia zekld - dcear xtq - xii` h"k ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

חּלין  אף - ּתרצה ידיו ּופעל חילֹו יי ּבר 38ׁשּנאמר: ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻ
ּתרצה  .39ׁשּבֹו ְִֶֶ

.‡È הּגדֹול ּדין הּגזית 40ּבית ּבלׁשּכת יֹוׁשבין ,41היּו ְְְִִִִֵַַַָָָ
מעּׂשיהם  את 42ועּקר ודנין יֹוׁשבין ׁשהיּו - הּתדיר ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָ

ּובמּומין  ּביֹוחסין הּכהנים ּובֹודקין ּכהן 43הּכהּנה, ּכל . ְְְְֲֲִִִִֵַַָָֹֹֻ
ּומתעּטף  ׁשחֹורים לֹובׁש - ּביחּוסֹו ּפסּול ְְְְִִִִֵֵֶַָָׁשּנמצא
וכׁשר  ׁשלם ׁשּנמצא מי וכל העזרה; מן ויֹוצא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָָָָׁשחֹורים

הּכהנים. אחיו עם ּומׁשּמׁש ונכנס לבנים לֹובׁש -ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹ
.·È יֹוׁשב - מּום ּבֹו ונמצא ּביחּוסֹו ּכׁשר ׁשּנמצא ְְְְִִִִֵֵֶָָָמי

העצים  לּמערכה 44ּבלׁשּכת עצים וחֹולק 45ּומתּלע . ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָ
לחם 46ׁשים ּבּקד  ׁשּנאמר: ואֹוכל, ׁשּלֹו אב ּבית אנׁשי עם ְְֱֳִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ

יאכל. הּקדׁשים ּומן הּקדׁשים מּקדׁש ֱֳֳִִִִֵֶַַָָָֹֹֹאלהיו

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
חמּׁשים.‡. - ּובבהמה ּבאדם הּפֹוסלים הּמּומין ְְְֲִִִִִֵַַָָָָּכל

פרטן: ְְֶָָוזהּו
ּכדי ·. אזנֹו סחּוס ׁשּנפּגם מי הן: ואּלּו ּבאזן, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֹחמּׁשה

- האזן לסחּוס הּמּקף העֹור אבל ּבּפגם. הּצּפרן ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹֻׁשּתחּגר
נסּדק. ּבין נּקב ּבין מּום, ּבֹו ְִִֵֵֵַַאין

ׁשּלא ‚. ּפי על אף ׁשהּוא, ּבכל אזנֹו סחּוס ׁשּנסּדק ְְְְִִִֶֶֶַַַָָֹמי
ּבין  עגל נקב ּבין ּככרׁשינה. אזנֹו סחּוס ׁשּנּקב מי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹחסר.
מי  מּום. זה הרי - לכרׁשינה מצטרף אם ,אר ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹנקב
ׁשהיתה  מי דם. ּתֹוציא ולא ׁשּתּנקב ּכדי אזנֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָֹׁשּיבׁשה
להיֹותן  אזניו ׁשּדר הּגדי, אפּלּו לׁשּתים. ּכפּולה ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָאזנֹו
אם  אבל סחּוסין; ׁשני לֹו ׁשּיהיּו ּובלבד ּוכפּולֹות. ְְְְְֲִִִִֵֶַָנֹוטֹות
- ׁשּנכּפל אחד ּכגּוף הּוא והרי אחד סחּוס אּלא לּה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָאין

ֵָּכׁשר.
מריסי „. ריס ׁשּנּקב מי הן: ואּלּו עין, ׁשל ּבריס ְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָׁשלׁשה

ּבכל  עיניו מריסי ריס ׁשּנסּדק מי ׁשהּוא. ּבכל  ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָעיניו
ׁשהּוא.] ּבכל עיניו מריסי ריס ׁשּנפּגם [מי ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָׁשהּוא.

ּבּתֹורה. האמּור חרּוץ ּבכלל אּלּו מּומין ְְִִֵַַָָָָָּוׁשלׁשה
ּבין ‰. מעיניו ּבאחת ּבין העּור, הן: ואּלּו ּבעין, ְְְִִֵֵֵֵֵֵֵַַַָָָָׁשמֹונה

מהן, ּבאחת אֹו עיניו ּבׁשּתי רֹואה ׁשאינֹו מי ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָמּׁשתיהן.
ׁשּירדּו מחמת ּכלל, ׁשּנּוי ּבהן נראה ׁשאין ּפי על ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָאף

אֹו ּבעיניו רֹואה ׁשאינֹו מי ראֹותיו. ּכנגד קבּועים ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָמים
סנורים  ּבּה ׁשהיה מחמת ּברּורה ראּיה מהן ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּבאחת
רֹואה. ׁשהּוא ּפי על אף ענב, ּכמֹו ׁשּבעינֹו מי ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָקבּועים.
הּׁשחֹור  מן מעט ׁשחּפה עד ּבעינֹו יתר ּבּׂשר ׁשּיצא ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָמי
מעט  מּמּנּו ונכנס עין ׁשל הּלבן ׁשּנמׁש מי עין. ְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַֹׁשל
ּתבּלּול  והּוא ּבּלבן. מערב הּׁשחֹור ׁשּנמצא עד ְְְְְְִֶֶַַַַַָָֹֹּבּׁשחֹור,
- הּלבן לתֹו הּׁשחֹור מן יצא אם אבל ּבּתֹורה. ְְֲִִַַַָָָָָָָָהאמּור
לבנה  נקּדה ׁשהיתה מי ּבּלבן. מּומין ׁשאין מּום; ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻאינֹו
ׁשּתהיה  והּוא ּבּתֹורה. האמּור דק וזהּו הּׁשחֹור. ְְְְְִֶֶֶַַַָָָּבתֹו
אֹו צפה היתה לא אם אבל הּׁשחֹור; ּגּבי על ְְֲִֵַַַָָָָָָָֹצפה
היתה  אם וכן מּום. אינֹו - ּבּׁשחֹור מׁשּקעת ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָֻׁשהיתה
ׁשאין  מּום; אינֹו - צפה אפּלּו הּלבן, ּבתֹו ׁשחֹורה ְְְֲִֵֵֶַָָָָָָֻנקּדה
הּׁשחֹור  ּבתֹו ׁשֹוקעת ׁשחֹורה נקּדה היתה ּבּלבן. ְְְְְִַַַַָָָָָָֻמּומים
והיא  הֹואיל צפה, היתה אם אבל דק. נקרא זה אף -ְְְֲִִִִֶַַָָָָָָ

מּום. אינֹו - ּבּׁשחֹור ְְֵַָׁשחֹורה
.Â מּצד אפּלּו חטמֹו, ׁשּנּקב מי הן: ואּלּו ּבחטם, ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹׁשלׁשה

חטמֹו. ׁשּנפּגם מי חטמֹו. ׁשּנסּדק מי ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָאחד.
.Ê אחת אפּלּו ּׂשפתֹו, ׁשּנּקבה מי הן: ואּלּו ּבּפה, ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשּׁשה

והּוא  ּׂשפתֹו. ׁשּנסּדקה מי ּׂשפתֹו. ׁשּנפּגמה מי ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָמהן.
ׁשעצם  מי ראׁשים. לׁשני ׁשּתחלק עד ׁשּלּה מּזר ְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָׁשּתּסדק
ׁשּפיו  מי ׁשהּוא. ּכל העליֹון על עֹודף הּתחּתֹון ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָלחיֹו
הרּוח  מחמת נבלם אם אבל ּוברּיתֹו. ּגּופֹו מחמת ְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָנבלם

לׁשֹונֹו. ׁשל המדּבר רב ׁשּנּטל מי מּום. אינֹו -ְְִִֵֵֶֶַַַֹ
.Á הּגיד ׁשּנמע מי הן: ואּלּו הּזרע, ּבאיברי עּׂשר ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָׁשנים
הּביצים ׁש ׁשּנמעכּו מי נכרת. אֹו נּתק, אֹו נכּתת, אֹו ּלֹו, ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַ

נּתקּו אֹו מהן, אחת אֹו נכּתתּו אֹו מהן, אחת אֹו ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַׁשּלֹו
אּלא  לֹו ׁשאין מי מהן. אחת אֹו נכרתּו אֹו מהן, אחת ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָאֹו
ׁשּׁשתי  מי ּכיסין. ׁשני לֹו ׁשּיׁש ּפי על אף אחת, ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָּביצה

האנּדרֹוגינֹוס. הּטמטּום. אחד. ּבכיס ְְְְִִֵֶַַָָָֻּביציו
.Ë ּומי הּפּסח. הן: ואּלּו ּוברגלים, ּבּידים ְְִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָׁשּׁשה

ׁשאחת  מי ּבּתֹורה. האמּור ּׂשרּוע הּוא ירכֹו. ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשּנׁשמטה
והּוא  ידֹו. עצם ׁשּנׁשּבר מי מחברּתּה. ּגבֹוהה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָמּירכֹותיו
נּכר. ׁשּיהיה והּוא רגלֹו. עצם ׁשּנׁשּבר מי נּכר. ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָׁשּיהיה
הרי  - ּכׁשּיהּל נּכר אם ּכׁשעֹומד, נּכר ׁשאינֹו ּפי על ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָאף
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

לגמור  מותר הדם שקבל בשעה נודע שאם שאמרו, א) הלכה שם (תרומות מהירושלמי ויסודו שם. בקידושין המאירי
"מתה  זה בנידון נאמר אם שרק בדין: (וכן שלמה). (יריעות ולהקטיר לגמור מותר קמיצה, בשעת לו בנודע וכן ולזרוק,
לפני  בין לחלק מקום יש אז – יא:) מכות (ראה למפרע בטל ואינו מת, כאילו הוא חלל שנמצא לאחר כלומר, כהונה",
לא  כי למפרע הדבר נתגלה כלומר, כהונה", ש"בטלה יג.) (שם במסקנא שאמרו מה לפי אבל הידיעה, לאחר לבין הידיעה
לבין  הידיעה לפני בין לחלק מקום אין זה, לפי – יב הלכה רוצח מהלכות בפ"ז רבינו פסק וכן שם), (רש"י כהן היה

שם). רש"ש ועיין ועל, ד"ה יב: ובקידושין עדי, ד"ה כג. בכתובות ראה כן, אינה התוספות דעת אבל כלומר,38)לאחריה.
שם). בקידושין (רש"י שם.39)חללים ד.40)קידושין משנה פ"ה פ"ה 41)מדות למעלה ראה חול, של בחצייה

יז. הלכה הבחירה בית במשנה).42)מהלכות פו: (סנהדרין ההוראה בשטח לתפקידם התחילו 43)נוסף לא שעוד אותם
(פסחים  אותם בודקים אין ריעותא, בהם מצאו ולא בעבודה שהתחילו אלו אבל ריעותא. בהם ומצאו שהתחילו או בעבודה,

ב). הלכה ביאה איסורי מהלכות בפ"כ וראה ח.44)ג: הלכה הבחירה בית מהלכות בפ"ה וראה ה. משנה פ"ב מדות
ב).45) הלכה מזבח איסורי מהלכות פ"ו ולהלן שם, הבחירה בית (הלכות פסול" תולעת בו שנמצא עץ זבחים 46)ש"כל

יז. הלכה הקרבנות מעשה מהלכות פ"י להלן וראה במשנה, ובבהמה.1)צח: באדם הפוסלים המומים יפרש
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אבל  ּוברּיתן. עצמן מחמת מבּלמֹות ׁשרגליו מי מּום. ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֻזה
מּום. אינֹו - הרּוח מחמת מבּלמֹות היּו ְֲִֵֵַַָָָֻאם

.Èׁשּיׁש מי הן: ואּלּו הּגּוף, ּבכל להיֹות ראּויין ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָארּבעה
מי  ּבּתֹורה. האמּור הּגרב וזהּו ׁשהּוא. ּכל יבׁש ּגרב ְִֵֶֶַַָָָָָָָָָּבֹו
האמּורה  יּבלת הּוא וזה עצם. ּבּה ׁשּיׁש יּבלת ּבֹו ְֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשּיׁש
והיא  ׁשהיא, ּכל מצרית חזזית ּבֹו ׁשּיׁש מי ְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָּבּתֹורה.
ּבּתֹורה. האמּורה יּלפת היא וזֹו ּוכעּורה. קׁשה ְְֲֲִִֶֶַַָָָָָָָחזזית

.‡È,מּום זה הרי - חריץ ּבֹו ׁשּנחרץ ׁשּבּגלּוי עצם ֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָּכל
ּבכלל  הּצלעֹות ואין ּבּתֹורה. האמּור חרּוץ ּבכלל ְְְְְִִֵַַַַָָָָָוהּוא

ׁשּבּגלּוי. ֲֶַָָעצמֹות
.·È הּזקן הן: ואּלּו אחרים, מּומין ׁשלׁשה ׁשם יׁש ְְְֲִִֵֵֵֵֵַָָָועֹוד

החֹולה  עֹומד. ּכׁשהּוא ורֹועד רֹותת להיֹות ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַׁשהּגיע
- הּטרפה אבל ּכחֹו. וכׁשלֹון חליֹו מּפני רֹועד ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָֹּכׁשהּוא
ּבאדם  ּכׁשר - דפן יֹוצא וכן ּבבהמה. ּופסּול ּבאדם ְְְְִֵֵֵֵֵֶָָָָָָָָֹּכׁשר

ּבבהמה. ְִֵָָּופסּול
.‚È ּכל וׁשף רֹוחץ - ּבזעתֹו מזהם ׁשהּוא וכהן ְְְְְֵֵֵֶַָָָָָֹֹֹהמזהם.

ּפלּפל  ּבפיו נֹותן - רע ּפיו ריח היה ועֹובד. ּבבּׂשם ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָֹּגּופֹו
אֹו זעתֹו ּבזהּום עבד ואם ועֹובד. ּבהן וכּיֹוצא זנּגביל ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָאֹו
הּבעלי  אּלּו ּכׁשאר עבֹודתֹו, חּלל הרי - ּפיו ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָּבזהּום

ּכּלם. ִָֻמּומין

ה'תשע"ה  סיון א' שלישי יום

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
ּפרטן:‡. וזהּו ּתׁשעים. - ּבאדם המיחדין הּמּומין ְְְְְִִִִֶַַָָָָָָֻּכל

ׁשֹוקע  קדקדֹו ׁשאמצע מי הן: ואּלּו ּבראׁש, ְְְְֳִֵֵֵֶֶַַָָָֹׁשמֹונה
עֹולה  קדקדֹו ׁשאמצע מי ּבידֹו. ׁשּדחקֹו ּכמֹו ְְְְְְֳִֶֶֶֶַַָָָָלמּטה
ּכמֹו ּפניו ּכנגד יֹוצא ראׁשֹו ׁשּפאת מי ּביצה. ּכמֹו ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹלמעלה
מי  ערּפֹו. ּכנגד מאחֹוריו יֹוצא ׁשראׁשֹו מי ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹמּקבת.
על  ראׁשֹו ׁשּתמצא עד ּומּכאן, מּכאן ויֹוצא רחב ְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹׁשראׁשֹו
ׁשאין  הּקרח ׁשּלֹו. העלין על הּלפת ראׁש ּכמֹו ְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹצּוארֹו
ּׂשער  ׁשל ׁשיטה ּבֹו יׁש ואם עּקר. ּכל ּׂשער ראׁשֹו ְְִִִֵֵֵֶָָָָָָֹּבכל
הּׂשער  ׁשהיה מי ּכׁשר. - לאזן מאזן מאחֹוריו ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֻמּקפת
הּוא  קרח הראׁש ּוׁשאר ּבלבד, מּלפניו לאזן מאזן ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֹמּקיף
ּכל  את מּקיף ׁשּלֹו הּׂשער ׁשהיה מי ּפסּול. הּוא הרי -ֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
- ּבאמצע ּׂשער ׁשם ואין ּומאחריו מּלפניו סביב ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹהראׁש

ּופסּול. קרח זה ֵֵֶַַָּגם

הרּבה ·. ׁשֹוקע ׁשּצּוארֹו מי הם: ואּלּו ּבּצּואר, ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָׁשנים
ׁשּצּוארֹו מי ּכתפיו. על מּנח הּוא ּכאּלּו ראׁשֹו ׁשּנמצא ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹֻעד

ּכתפיו. מּבין ּכׁשמּוט ׁשּנראה עד הרּבה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹאר
קטּנֹות ‚. אזניו ׁשּׁשתי מי הן: ואּלּו ּבאזן, ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹארּבעה

מי  לספֹוג. ּדֹומֹות נפּוחֹות, אזניו ׁשּׁשתי מי ְְְְְִִִֵֵֶַָָהרּבה.
מׁשּנה ׁשאזניו מאזניו ׁשאחת מי למּטה. מדלּדלֹות ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָֻֻ

ּבמראה  .2מחברּתּה ְְְֲֵֶֶַָָ
ּבּגבינים „. ּׂשער 3חמּׁשה לֹו ׁשאין מי הן: ואּלּו , ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָ

ׁשֹוכבין. ׁשּגביניו מי ּבּתֹורה. האמּור גּבן והּוא ְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָּבגביניו.
אחד  גבין אּלא לֹו ׁשאין על 4מי יתר גבינין לֹו ׁשּיׁש מי . ְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ

ׁשל  ׁשּׂשערֹו ּבין מחברֹו. מׁשּנה מּגביניו ׁשאחד מי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֻׁשנים.
ׁשחֹור  אחד ׁשל ׁשּׂשערֹו ּבין קצר, זה ׁשל ּוּׂשערֹו אר ְְֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָֹזה
ׁשּנּוי  ּביניהם ויׁש הֹואיל אדם, אֹו לבן הּׁשני ׁשל ְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹּוּׂשערֹו

ּפסּול  זה הרי - .5זה ֲֵֶֶָ
ּכלל ‰. ּׂשער לֹו ׁשאין מי הן: ואּלּו העין, ּבריס ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָארּבעה

עיניו  מעּבה 6ּבריסי מרּבה עיניו ריסי ׁשּׂשער מי הרּבה.7. ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֻֻ
אחר. ריס מּׂשער מׁשּנה עיניו מריסי אחד ׁשּׂשער ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֻמי

נֹוׁשר  ׁשאחד אֹו לבן, ואחד ׁשחֹור ׁשאחד והּׁשני 8ּכגֹון ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָ
הרּבה  נפּתחֹות ואינן מעט סגּורֹות ׁשעפעּפיו מי ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֻמעּבה.

האדם. ּכל ְִָָָָָּכׁשאר
.Â עיניו ׁשּתי ׁשהיּו מי הן: ואּלּו ּבעינים, עּׂשר ְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָאחד

מי  מּפּדחּתֹו. קרֹובֹות להם, הראּוי הּמקֹום מן ְְְְִִִֶַַַַָָָָָלמעלה
ׁשהיּו מי להם. הראּוי מּמקֹום למּטה עיניו ׁשּתי ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָׁשהיּו

נמׁשכ  ואינם עגּלֹות עיניו ּכׁשאר ׁשּתי מעט ּבאר ֹות ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָֹֻ
ּוכמי  הּנמר ּכעיני יֹוצאֹות והן מּוזרֹות ׁשעיניו מי ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָהעינים.
ׁשעיניו  מי הרּבה. ּכעס ׁשּכֹועס ּבעת מסּתּכל ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָׁשהּוא
אּוז. ּכׁשל קטּנֹות ׁשעיניו מי עגל. ּכׁשל הרּבה ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּגדֹולֹות
נמׁשכת  ׁשּלחלּוחית מי ּתמיד. זֹולפֹות ׁשּדמעיו ְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָָמי
צדעיו. מּצד עינֹו מּזנב אֹו החטם, מּכנגד עינֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹמראׁש
אֹור  ׁשרֹואה ּבׁשעה מעט ועֹוצמן עיניו ריסי ׁשּמקּבץ ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָמי
עינֹו ׁשראּית מי ּבראּיה. לדקּדק רֹוצה ׁשהּוא ּבׁשעה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָאֹו
ּכאחת. העלּיה ואת החדר את ׁשרֹואה עד ְְְְֲִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֻמערּבבת
הּוא  ּכאּלּו ונראה חברֹו עם ׁשּידּבר ּבעת זה ּדבר ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָויּודע
מחברּתּה, מׁשּנה מעיניו ׁשאחת מי אחר. ּבאיׁש ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֻמסּתּכל
ׁשחֹורה  אחת ׁשהיתה ּכגֹון ּבמראה. ּבין ּבמקֹומּה ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָּבין
ויׁש הֹואיל ּגדֹולה, ואחת קטּנה אחת אֹו ּפתּוכה, ְְְְְְִֵַַַַַַַָָָואחת

ּפסּול. - מקֹום מּכל ׁשּנּוי ׁשּתיהן ְִִֵֵֶָָָּבין
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

לבדו.1) באדם המיוחדים המומים בו זה 2)מפרש שדומים אברים בגוף שיש "וידוע לשונו: וזה שם המשנה ובפירוש
וכו', כגון שינוי אותו שיהא דבר באיזה שינוי לחבירו אחד בין וכשיהיה וזולתן העיניים וגבות והאזניים העיניים כגון לזה
זוג: ו"פירוש שינוי" בהן שיהא ראויין שאין הדברים בשני שינוי בעל עניינו זגדס ויקרא זוגדס מום בעל הוא האיש הרי

עניינים. בשני - הזוג כלומר, שניים, דוס: העיניים.3)שניים, ממעל 4)בגבות יחד מתחברים הגבינים שני כלומר,
אחד. כגבין ונראים מום,5)לחוטם מטעם ואינם בתורה, מפורשים אינם שהרי מדרבנן, אלא אינו זה פסול כי ייתכן

אהרן. של בזרעו שווה שאינו מטעם אם 6)אלא אבל שבברייתא, "תמיר" והוא השרשים, אפילו נשתיירו לא כלומר,
עין". מראית מפני פסול עיניו ריסי "ושנשרו במשנה: מג: שם ראה עין, מראית משום אלא זה אין השרשים נשתיירו

מעובה.7) או שערות.8)כלומר, כמה נשרו כאילו ונראה "סמיך", השער אין כלומר, ל"דליל", שהכוונה כנראה

ycwnd z`ia zekld - dcear xtq - xii` h"k ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

חּלין  אף - ּתרצה ידיו ּופעל חילֹו יי ּבר 38ׁשּנאמר: ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻ
ּתרצה  .39ׁשּבֹו ְִֶֶ

.‡È הּגדֹול ּדין הּגזית 40ּבית ּבלׁשּכת יֹוׁשבין ,41היּו ְְְִִִִֵַַַָָָ
מעּׂשיהם  את 42ועּקר ודנין יֹוׁשבין ׁשהיּו - הּתדיר ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָ

ּובמּומין  ּביֹוחסין הּכהנים ּובֹודקין ּכהן 43הּכהּנה, ּכל . ְְְְֲֲִִִִֵַַָָֹֹֻ
ּומתעּטף  ׁשחֹורים לֹובׁש - ּביחּוסֹו ּפסּול ְְְְִִִִֵֵֶַָָׁשּנמצא
וכׁשר  ׁשלם ׁשּנמצא מי וכל העזרה; מן ויֹוצא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָָָָׁשחֹורים

הּכהנים. אחיו עם ּומׁשּמׁש ונכנס לבנים לֹובׁש -ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹ
.·È יֹוׁשב - מּום ּבֹו ונמצא ּביחּוסֹו ּכׁשר ׁשּנמצא ְְְְִִִִֵֵֶָָָמי

העצים  לּמערכה 44ּבלׁשּכת עצים וחֹולק 45ּומתּלע . ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָ
לחם 46ׁשים ּבּקד  ׁשּנאמר: ואֹוכל, ׁשּלֹו אב ּבית אנׁשי עם ְְֱֳִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ

יאכל. הּקדׁשים ּומן הּקדׁשים מּקדׁש ֱֳֳִִִִֵֶַַָָָֹֹֹאלהיו

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
חמּׁשים.‡. - ּובבהמה ּבאדם הּפֹוסלים הּמּומין ְְְֲִִִִִֵַַָָָָּכל

פרטן: ְְֶָָוזהּו
ּכדי ·. אזנֹו סחּוס ׁשּנפּגם מי הן: ואּלּו ּבאזן, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֹחמּׁשה

- האזן לסחּוס הּמּקף העֹור אבל ּבּפגם. הּצּפרן ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹֻׁשּתחּגר
נסּדק. ּבין נּקב ּבין מּום, ּבֹו ְִִֵֵֵַַאין

ׁשּלא ‚. ּפי על אף ׁשהּוא, ּבכל אזנֹו סחּוס ׁשּנסּדק ְְְְִִִֶֶֶַַַָָֹמי
ּבין  עגל נקב ּבין ּככרׁשינה. אזנֹו סחּוס ׁשּנּקב מי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹחסר.
מי  מּום. זה הרי - לכרׁשינה מצטרף אם ,אר ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹנקב
ׁשהיתה  מי דם. ּתֹוציא ולא ׁשּתּנקב ּכדי אזנֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָֹׁשּיבׁשה
להיֹותן  אזניו ׁשּדר הּגדי, אפּלּו לׁשּתים. ּכפּולה ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָאזנֹו
אם  אבל סחּוסין; ׁשני לֹו ׁשּיהיּו ּובלבד ּוכפּולֹות. ְְְְְֲִִִִֵֶַָנֹוטֹות
- ׁשּנכּפל אחד ּכגּוף הּוא והרי אחד סחּוס אּלא לּה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָאין

ֵָּכׁשר.
מריסי „. ריס ׁשּנּקב מי הן: ואּלּו עין, ׁשל ּבריס ְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָׁשלׁשה

ּבכל  עיניו מריסי ריס ׁשּנסּדק מי ׁשהּוא. ּבכל  ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָעיניו
ׁשהּוא.] ּבכל עיניו מריסי ריס ׁשּנפּגם [מי ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָׁשהּוא.

ּבּתֹורה. האמּור חרּוץ ּבכלל אּלּו מּומין ְְִִֵַַָָָָָּוׁשלׁשה
ּבין ‰. מעיניו ּבאחת ּבין העּור, הן: ואּלּו ּבעין, ְְְִִֵֵֵֵֵֵֵַַַָָָָׁשמֹונה

מהן, ּבאחת אֹו עיניו ּבׁשּתי רֹואה ׁשאינֹו מי ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָמּׁשתיהן.
ׁשּירדּו מחמת ּכלל, ׁשּנּוי ּבהן נראה ׁשאין ּפי על ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָאף

אֹו ּבעיניו רֹואה ׁשאינֹו מי ראֹותיו. ּכנגד קבּועים ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָמים
סנורים  ּבּה ׁשהיה מחמת ּברּורה ראּיה מהן ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּבאחת
רֹואה. ׁשהּוא ּפי על אף ענב, ּכמֹו ׁשּבעינֹו מי ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָקבּועים.
הּׁשחֹור  מן מעט ׁשחּפה עד ּבעינֹו יתר ּבּׂשר ׁשּיצא ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָמי
מעט  מּמּנּו ונכנס עין ׁשל הּלבן ׁשּנמׁש מי עין. ְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַֹׁשל
ּתבּלּול  והּוא ּבּלבן. מערב הּׁשחֹור ׁשּנמצא עד ְְְְְְִֶֶַַַַַָָֹֹּבּׁשחֹור,
- הּלבן לתֹו הּׁשחֹור מן יצא אם אבל ּבּתֹורה. ְְֲִִַַַָָָָָָָָהאמּור
לבנה  נקּדה ׁשהיתה מי ּבּלבן. מּומין ׁשאין מּום; ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻאינֹו
ׁשּתהיה  והּוא ּבּתֹורה. האמּור דק וזהּו הּׁשחֹור. ְְְְְִֶֶֶַַַָָָּבתֹו
אֹו צפה היתה לא אם אבל הּׁשחֹור; ּגּבי על ְְֲִֵַַַָָָָָָָֹצפה
היתה  אם וכן מּום. אינֹו - ּבּׁשחֹור מׁשּקעת ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָֻׁשהיתה
ׁשאין  מּום; אינֹו - צפה אפּלּו הּלבן, ּבתֹו ׁשחֹורה ְְְֲִֵֵֶַָָָָָָֻנקּדה
הּׁשחֹור  ּבתֹו ׁשֹוקעת ׁשחֹורה נקּדה היתה ּבּלבן. ְְְְְִַַַַָָָָָָֻמּומים
והיא  הֹואיל צפה, היתה אם אבל דק. נקרא זה אף -ְְְֲִִִִֶַַָָָָָָ

מּום. אינֹו - ּבּׁשחֹור ְְֵַָׁשחֹורה
.Â מּצד אפּלּו חטמֹו, ׁשּנּקב מי הן: ואּלּו ּבחטם, ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹׁשלׁשה

חטמֹו. ׁשּנפּגם מי חטמֹו. ׁשּנסּדק מי ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָאחד.
.Ê אחת אפּלּו ּׂשפתֹו, ׁשּנּקבה מי הן: ואּלּו ּבּפה, ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשּׁשה

והּוא  ּׂשפתֹו. ׁשּנסּדקה מי ּׂשפתֹו. ׁשּנפּגמה מי ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָמהן.
ׁשעצם  מי ראׁשים. לׁשני ׁשּתחלק עד ׁשּלּה מּזר ְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָׁשּתּסדק
ׁשּפיו  מי ׁשהּוא. ּכל העליֹון על עֹודף הּתחּתֹון ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָלחיֹו
הרּוח  מחמת נבלם אם אבל ּוברּיתֹו. ּגּופֹו מחמת ְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָנבלם

לׁשֹונֹו. ׁשל המדּבר רב ׁשּנּטל מי מּום. אינֹו -ְְִִֵֵֶֶַַַֹ
.Á הּגיד ׁשּנמע מי הן: ואּלּו הּזרע, ּבאיברי עּׂשר ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָׁשנים
הּביצים ׁש ׁשּנמעכּו מי נכרת. אֹו נּתק, אֹו נכּתת, אֹו ּלֹו, ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַ

נּתקּו אֹו מהן, אחת אֹו נכּתתּו אֹו מהן, אחת אֹו ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַׁשּלֹו
אּלא  לֹו ׁשאין מי מהן. אחת אֹו נכרתּו אֹו מהן, אחת ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָאֹו
ׁשּׁשתי  מי ּכיסין. ׁשני לֹו ׁשּיׁש ּפי על אף אחת, ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָּביצה

האנּדרֹוגינֹוס. הּטמטּום. אחד. ּבכיס ְְְְִִֵֶַַָָָֻּביציו
.Ë ּומי הּפּסח. הן: ואּלּו ּוברגלים, ּבּידים ְְִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָׁשּׁשה

ׁשאחת  מי ּבּתֹורה. האמּור ּׂשרּוע הּוא ירכֹו. ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשּנׁשמטה
והּוא  ידֹו. עצם ׁשּנׁשּבר מי מחברּתּה. ּגבֹוהה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָמּירכֹותיו
נּכר. ׁשּיהיה והּוא רגלֹו. עצם ׁשּנׁשּבר מי נּכר. ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָׁשּיהיה
הרי  - ּכׁשּיהּל נּכר אם ּכׁשעֹומד, נּכר ׁשאינֹו ּפי על ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָאף
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

לגמור  מותר הדם שקבל בשעה נודע שאם שאמרו, א) הלכה שם (תרומות מהירושלמי ויסודו שם. בקידושין המאירי
"מתה  זה בנידון נאמר אם שרק בדין: (וכן שלמה). (יריעות ולהקטיר לגמור מותר קמיצה, בשעת לו בנודע וכן ולזרוק,
לפני  בין לחלק מקום יש אז – יא:) מכות (ראה למפרע בטל ואינו מת, כאילו הוא חלל שנמצא לאחר כלומר, כהונה",
לא  כי למפרע הדבר נתגלה כלומר, כהונה", ש"בטלה יג.) (שם במסקנא שאמרו מה לפי אבל הידיעה, לאחר לבין הידיעה
לבין  הידיעה לפני בין לחלק מקום אין זה, לפי – יב הלכה רוצח מהלכות בפ"ז רבינו פסק וכן שם), (רש"י כהן היה

שם). רש"ש ועיין ועל, ד"ה יב: ובקידושין עדי, ד"ה כג. בכתובות ראה כן, אינה התוספות דעת אבל כלומר,38)לאחריה.
שם). בקידושין (רש"י שם.39)חללים ד.40)קידושין משנה פ"ה פ"ה 41)מדות למעלה ראה חול, של בחצייה

יז. הלכה הבחירה בית במשנה).42)מהלכות פו: (סנהדרין ההוראה בשטח לתפקידם התחילו 43)נוסף לא שעוד אותם
(פסחים  אותם בודקים אין ריעותא, בהם מצאו ולא בעבודה שהתחילו אלו אבל ריעותא. בהם ומצאו שהתחילו או בעבודה,

ב). הלכה ביאה איסורי מהלכות בפ"כ וראה ח.44)ג: הלכה הבחירה בית מהלכות בפ"ה וראה ה. משנה פ"ב מדות
ב).45) הלכה מזבח איסורי מהלכות פ"ו ולהלן שם, הבחירה בית (הלכות פסול" תולעת בו שנמצא עץ זבחים 46)ש"כל

יז. הלכה הקרבנות מעשה מהלכות פ"י להלן וראה במשנה, ובבהמה.1)צח: באדם הפוסלים המומים יפרש



ycwndצ z`ia zekld - dcear xtq - oeiq '` iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.ÊÈ מאה ּבּכהנים הּפֹוסלים הּמּומין ּכל ְְְֲִִִִֵַַַָָֹנמצאּו
ּבּצּואר. ּוׁשנים ּבראׁש. ׁשמֹונה ּכללם: וזהּו ְְְְְְִִֶַַַַָָָָָָֹוארּבעים.
העין. ּבריס וׁשבעה ּבּגבינים. וחמּׁשה ּבאזנים. ְְְְְְְֲִִִִִִִִַַַַָָָָָָותׁשעה
ּבּפה. ותׁשעה ּבחטם. ותׁשעה ּבעינים. עּׂשר ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹותׁשעה
וׁשּׁשה  ּבּידים. וׁשבעה ּבּגב. ּוׁשלׁשה ּבּבטן. ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָּוׁשלׁשה
ּבכל  ּוׁשמֹונה ּברגלים. ועּׂשרים הּזרע. ּבאיברי ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָעּׂשר
וריחֹו. הּגּוף ּבכח וׁשבעה הּבּׂשר. ּבעֹור ּוׁשמֹונה ְְְְְְִֵַַַַָָָָֹהּגּוף.
מראית  מּפני ּפסלּו ואּלּו אחד. אחד ּכּלן נפרטּו ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֻּוכבר
הּׂשער  ׁשּנׁשאר ּפי על אף עיניו, ריסי ׁשּנׁשרּו מי ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהעין:

ׁשּניו. ׁשּנּטלּו ּומי ְְִִִִֶָָָּבעּקרן.

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ּבּמקּדׁש2זר ‡. ּפסּולה 3ׁשעבד עבֹודתֹו מיתה 4- וחּיב , ְְְֲִִֶַַַָָָָָָָ

ׁשמים  יּומת 5ּבידי הּקרב והּזר ׁשּנאמר: הּׁשמּועה 6. מּפי . ְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
הזהיר 7למדּו והיכן לעבֹודה. לּקרב אּלא זה חּיּוב ׁשאין , ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ
אליכם 8עליו  יקרב לא וזר ׁשאינֹו9: ּכל זר? זהּו אי . ְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹ

הּזכרים  אהרן אהרן,10מּזרע ּבני וערכּו ׁשּנאמר: . ְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹ
אהרן  ּבני אהר 11והקטירּו ּבני אהרן ; ּבנֹות ולא - .12ן ְְְְְְֲֲֲִִֵֵַַַֹֹֹֹ

ּבעבֹודה ·. יתעּסקּו ׁשּלא מזהרין ׁשהּזרים ּפי על ְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָֹֻאף
עבֹודה  על אּלא מיתה חּיבין אין - הּקרּבנֹות ְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָמעבֹודֹות

עבֹודה 13ּתּמה  אחריה ׁשּיׁש עבֹודה על לא הּזר 14, ואין . ְֲֲֲֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
ּבלבד  עבֹודֹות ארּבע על אּלא מיתה על 15חּיב : ְְֲִִֶַַַַַַָָָ

ּבחג 16הּזריקה  הּמים נּסּו ועל ההקטרה, ועל ועל 17, , ְְְְְִִִֶַַַַַַַַָָָָ
ּתמיד  הּיין 18נּסּו. ִִִַַָ

ּבפנים ‚. ׁשּזרק ּבין הּזריקה? על ׁשּזרק 19ּכיצד ּבין , ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
הּדם 20ּבחּוץ  הּזיֹות מּכל אחת הּזאה ׁשהּזה ּבין ּבין 21, , ִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָ

הּמצרע  קרּבנֹות הּזיֹות מּכל אחת הּזאה הרי 22ׁשהּזה - ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹ
מיתה. חּיב ִֶַָָזה

לבֹונה „. אֹו קמץ אֹו איברים הקטיר הקטרה? על ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹּכיצד
הּמזּבח  וקרב 23על נתעּכלּו ׁשּלא ּבאיברים הפ אפּלּו , ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹ

מיתה  חּיב - ּכּזית 24ּׂשרפתן ׁשהקטיר והּוא אם 25. וכן . ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָ
חּיב  ּכזית מּׁשּיקטיר - הּזהב מזּבח על קטרת .26הקטיר ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָֹ

- הּקדׁשים ּבקדׁש הּכּפּורים ּביֹום קטרת הּמקטיר ְְְְֲֳִִִִֶֶַַַַָָֹֹאבל
ׁשעּור  חפניו, מלא ׁשּיקטיר עד עליה מיתה חּיב ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹאינֹו

ּבּתֹורה  .27המפרׁש ְַַָָֹ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הוא.1) חייב עבודה איזו ועל שמים, בידי מיתה חייב והוא פסולה, עבודתו במקדש, שעבד זר כי רבינו בו ראה 2)יבאר
זר. איזה ההלכה, שלפנינו.3)בסוף בנידון עבודה איזוהי ח, והלכה ב הלכה להלן וטו:4)ראה יד: זבחים

ולא 5) כחכמים והלכה שמים". בידי אומרים וחכמים בחנק, אומר עקיבא רבי במקדש, ששמש "זר במשנה: פא: סנהדרין
שם. המשנה פירוש ראה עקיבא, פג:6)כרבי לעבודה".7)סנהדרין יומת, הקרב "והזר טז: פ' קרח אזהרה 8)בספרי

מיתה  חייב ואףֿעלֿפיֿכן אזהרה, בו אין ורגלים ידים קידוש בלא המשמש שהרי שמים, בידי מיתה לחייבו נצרכה לא זו
ב  הלכה שם סנהדרין ובהלכות ח, הלכה להלן ראה מלקות, לחייבו אלא – ג) הלכה סנהדרין מהלכות (פי"ט שמים בידי

יא. וראה 9)אות אליכם". יקרב לא וזר תלמודֿלומר שמענו, לא אזהרה שמענו, עונש יומת. הקרב "והזר שם: בספרי
טז. בזבחים משנה).10)גם (כסף הניכר" חסרון יש ר"מ) רומי בדפוס (גם רבינו ספרי ובקצת הנכונה, הנוסחא היא "כך

אהרן".11) בני (אותו) "והקטירו לו.12)צ"ל: הדבר 13)קידושין את ומתממת גומרת שהיא עבודה והיא כד. יומא
שם). שם.14)(רש"י יומא ראה זריקה, אחריהן שיש והולכה קבלה זר 15)כגון עבודות ארבע רב, "אמר שם: ראה

(במדבר  דכתיב דרב, טעמא מאי וכו' הדשן תרומת אמר ולוי היין. וניסוך המים וניסוך והקטרה זריקה מיתה, עליהן חייב
כהונתכם  את אתן מתנה עבודת ועבדתם, לפרוכת ולמבית המזבח דבר לכל כהונתכם את תשמרו אתך ובניך ואתה ז) יח,
ולא  תמה עבודה ועבדתם, ח). הלכה להלן ראה הדשן, תרומת (היא סילוק עבודת ולא מתנה עבודת – יומת הקרב והזר

כרב. רבינו ופסק וכו'". עבודה אחריה שיש בדם,16)עבודה אחרונה עבודה היא זריקה גמורות: עבודות הן אלו כל
אחרות. עבודות אחריהם אין והמים היין ניסוך וכן ובפדרים, ובאברים המנחה בקומץ – ראה 17)הקטרה הסוכות, בחג

ו. הלכה ומוספין תמידין מהלכות פ"י השנה.18)להלן ימות גם 19)בכל וראה המוריה, (הר הפנימי הזהב במזבח
המשנה). ומרכבת רוקח, וביומא 20)מעשה המשנה). ומרכבת רוקח מעשה גם וראה המוריה, (הר החיצון העולה, במזבח

" רש"י: ופירש ולפנים", לפני בין לפנים בין דם זריקת מיתה, עליהן חייב שזר עבודות דרב, כוותיה "תניא דם כד: זריקת
בין  מפרש, רבינו אבל הכיפורים", דיום הבדים בין שעל ולפנים לפני בין הפרוכת, שעל הזאות לפנים, בין בחוץ. המזבח
וראה  המוריה, (הר הפנימי הזהב במזבח הוא ולפנים ולפני החיצון, המזבח על בפנים אלא לעזרה, מחוץ שלא היינו לפנים

מעשה 21)בכסףֿמשנה). מהלכות ה פרק להלן ראה הזהב, המזבח ועל הפרוכת על הבדים, בין על שמזין הזיות כלומר,
מההזאות, אחת היינו שבפנים, הזאות שבע על חייב ללוי, ובין לרב בין כי כד: כד. ביומא וראה יבֿיג. הלכות הקרבנות

המזבח. שעל ובין הבדים בין שעל ובין הפרוכת שעל והזאות 22)בין ושבמצורע", שבפנים הזאות "שבע שם: יומא
כן  וכמו ב). הלכה כפרה מחוסרי מהלכות ד פרק להלן (ראה הקדשים קודש בית כנגד השמן מלוג ההזאות הן שבמצורע,

המוריה). (הר והבהונות התנוך על והשמן הדם חטאת,23)מתן מבשר "המעלה קיב: בזבחים ששנינו ממה כן למד
ואין  וכו' מנחות ושירי הפנים, ולחם הלחם ושתי העומר, ומותר קלים קדשים מבשר קדשים, קדשי מבשר אשם, מבשר
זרות, משום חייב להקטיר שדרכו בדבר אבל להקטיר, דרכן שאין מפני זרות, משום אין באלו שרק הרי זרות". משום בהם

המוריה). (הר והמקטיר ד"ה כד: יומא תוספות חייב 24)וראה בצינורא שהפך זר הונא, רב "אמר יז: ושבועות יב. יומא
בשעה  נשרפו שהיפך, ועלֿידיֿזה שעות. לשתי נשרפים היו בהם, מהפך היה לא שאם שם), (שבועות בגמרא ואמרו מיתה"

ג. הלכה ד פרק למעלה וראה היא, עבודה עבודה, קירוב שכל עבודה, זו הרי בסמוך.25)אחת, להלן כי 26)ראה
ב). הלכה מזבח איסורי מהלכות ה פרק (להלן מכזית פחותה הקטרה עבודה,27)אין זו אין מזה ופחות יב. טז, ויקרא

ycwnd z`ia zekld - dcear xtq - oeiq '` iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
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.Ê אף ׁשֹוקע, חטמֹו ׁשעּקר מי הן: ואּלּו ּבחטם, ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹׁשּׁשה
האמּור  חרּום וזה ּכאחת. עיניו ׁשּתי ּכֹוחל ׁשאינֹו ּפי ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָעל
ׁשעקץ  מי למעלה. ּבֹולט חטמֹו ׁשאמצע מי ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹּבּתֹורה.
מי  אחד. לצד עקם ׁשחטמֹו מי למּטה. נֹוטף ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹחטמֹו
וכיצד  מאיבריו. קטן ׁשחטמֹו מי מאיבריו. גדֹול ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָׁשחטמֹו
חטמֹו היה אם ידֹו. ׁשעל קטּנה ּבאצּבע אֹותֹו? ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָמׁשערין

מּום. זה הרי - מּמּנה קטן אֹו מּמּנה ֲִִֵֶֶֶָָָָָגדֹול
.Á העליֹונה ׁשּׂשפתֹו מי הן: ואּלּו ּבּׂשפתים, ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשלׁשה

על  עֹודפת הּתחּתֹונה ׁשּׂשפתֹו מי הּתחּתֹונה. על ְְְִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָעֹודפת
מּפיו. יֹורד ורירֹו רפּוי ׁשּפיו מי ְְִִִִִֵֶֶָָָהעליֹונה.

.Ëׁשּטּבּורֹו מי צבה. ׁשּכרסֹו מי הן: ואּלּו ּבּבטן, ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשלׁשה
ׁשֹוכבין  ׁשּדּדיו מי אדם. ּבני ּכׁשאר ׁשֹוקע ואינֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָיֹוצא

אּׁשה. ּכדּדי ּבטנֹו ְְִִֵַַָעל
.È מי עקּמה. ׁשּׁשדרתֹו מי הן: ואּלּו ּבּגב, ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֻׁשלׁשה

נכנסה  אֹו לחּוץ ׁשּבלטה ּבין מּׁשדרתֹו. חליא ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָֻׁשּיצאתה
ׁשּתפח  מי חטֹוטרת. ּבעל וזהּו לּצדדין. נטתה אֹו ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָלּפנים
חליא  זזה ׁשּלא ּפי על אף ּכחטֹוטרת, ונעּׂשה ּבגּבֹו ְְְֲֲִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻּבּׂשר

מּום. זה הרי - ְֲִֵֶָמּמקֹומּה
.‡È יתרה אצּבע ּבידֹו ׁשּיׁש מי הן: ואּלּו ּבּידים, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשּׁשה

את  חת ואם וׁשׁש. ׁשׁש היּו אפּלּו ידיו, ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָּבאצּבעֹות
ּפסּול. - חתכּה אפּלּו עצם, ּבּה היה ואם ּכׁשר. - ְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָָהיתרה
קלּוטֹות  ידיו אצּבעֹות ׁשּׁשתי מי מּידֹו. אצּבע ׁשחסר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָמי
- הּפרק עד והפריׁשן חתכן ואם הּפרק. מן למּטה ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָעד
לכף  הּסמּו ראׁשֹון ּבפרק אמרּו? ּפרק זה ּבאי ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּכׁשר.
ׁשּפּקה  מי זֹו. ּגּבי על זֹו מרּכבֹות ׁשאצּבעֹותיו מי ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻהּיד.

ימינֹו יד אּטר ׁשהּוא מי מּגּודלֹו. היה 9יֹוצאת ואם . ְְִִִִִֵֵֶַָָָ
ּכׁשר  - ידיו ּבׁשּתי .10ׁשֹולט ְִֵֵֵָָָ

.·È הּביצים ׁשּכיס מי הן: ואּלּו הּזרע, ּבאיברי ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָארּבעה
אר ׁשּלֹו ׁשהּגיד מי לארכּבֹותיו. ׁשּמּגיע עד ואר ְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֻּגדֹול
הּכיס  והם אׁשכיו, ׁשּנמרחּו מי לארכּבֹותיו. ׁשּמּגיע ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָֻעד
אׁש מרֹוח והּוא ּבאׁשכיו. ׁשהרּוח מי ּביצים. ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשל

ּבּתֹורה. ַָָָהאמּור
.‚È מי הן: ואּלּו ּוברגלים, ּבּׁשֹוקים עּׂשר ְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָחמּׁשה

ארכּבֹותיו  ואין לרגל רגל ׁשּמחּבר עד עקּמֹות, 11ׁשּׁשֹוקיו ְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֻֻ

העצם  היא והּפּקה יֹוצאת. ׁשּפּקתֹו מי ּבזֹו. זֹו ְְִִִִֵֶֶֶַָָָָנֹוגעֹות
לּפּקה  דֹומה והּוא ּפנים, מּצד העקב מן ׁשּלמעלה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹהעגל
עד  לאחֹוריו, יֹוצא ׁשעקבֹו מי הּנׁשים. ּבּה ֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹׁשּטוֹות
מי  עֹומד. רגלֹו ּבאמצע הּוא ּכאּלּו הּׁשֹוק ְְְְְִִִֵֶֶַַַָׁשּנמצא
קלּוטֹות  ׁשאינן ּפי על אף אּוז, ּכׁשל רחבֹות ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּפרסֹותיו
ּברגלֹו ׁשּיׁש מי מּגּודלֹו. יֹוצאה ׁשּפּקה מי אּוז. ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָּכׁשל
והּוא  ּכׁשר. - חתכּה ואם וׁשׁש. ׁשׁש אפּלּו יתרה, ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָאצּבע
רגליו. מאצּבעֹות אחת ׁשחסר מי עצם. בּה יהיה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּלא
אצּבעֹות  ׁשהיּו מי זֹו. ּגּבי על זֹו מרּכבֹות ׁשאצּבעֹותיו ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֻמי
הּפרק, עד היּו ואם הּפרק. מן למּטה עד קלּוטֹות ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָרגליו
ׁשוה, כּלּה ׁשרגלֹו מי ּכׁשר. - והפריׁשן ׁשחתכן ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָֻאֹו
היא  ּוכאּלּו עקבֹו ּכרחב אצּבעֹותיו ּפס רחב ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָֹֹׁשּנמצא
ּפס  ׁשּנמצא למּגל, ּדֹומה עקּמה, ׁשרגלֹו מי ׁשוה. ְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָָָֻחתיכה
ראׁשי  ׁשני הם ּכאּלּו עקבֹו עם האצּבעֹות ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָרגלֹו
ּגבֹוּה אמצעּה ׁשּיהיה והּוא חלּולה. ׁשרגלֹו מי ְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָהּקׁשת.
ועל  עקבֹו על עֹומד - ּכׁשעֹומד ונמצא הארץ, ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָמעל
מי  .ׁשּמהּל ּבעת ּבקרסּליו הּמּקיׁש רגליו. ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָֻאצּבעֹות
ּברגל  אּטר ׁשהּוא מי .ׁשּמהּל ּבעת ּבארכּבֹותיו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֻׁשּמּקיׁש

.12ימינֹו ְִ
.„È ּגדֹול ׁשּגּופֹו מי הן: ואּלּו הּגּוף, ּבכל ְְְִֵֵֶַַָָָָארּבעה

הּנּנס,13מאיבריו  ּביֹותר. האר מאיבריו. קטן ׁשּגּופֹו מי . ְִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָֹ
העם. מּׁשאר מפלגין ׁשּיהיּו עד ּביֹותר. הּקצר ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֻוהּוא

.ÂË ּביֹותר הּלבן הּכּוׁשי. הן: ואּלּו הּבּׂשר, ּבעֹור ְְְְִֵֵֵַַַָָָָָׁשמֹונה
ׁשּנׁשּתּנה  טהֹורים. נגעים ּבעלי ּכּׁשני. האדם גבינה. ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹּכמֹו
מחמת  העֹור ׁשּנׁשּתּנה הּבהק; ּכמֹו עצמֹו, מחמת ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָֹהעֹור
טהֹורין. נגעים ּבכלל וזה הּמכוה. צרבת ּכגֹון אחר, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּדבר
ּפי  על אף ּׂשער, ּבּה ׁשּיׁש ׁשּומא ּפניו ּבעֹור ׁשהיתה ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָמי
ּפניו  ּבעֹור ׁשהיתה מי ׁשהּוא. ּכל אּלא ּכאיסר ְְְִִֵֶֶֶֶָָָָָָָָׁשאינּה
ׁשּיּדלּדל  והּוא הּדלּדּולין. ּבעלי יֹותר. אֹו ּכאיסר ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָׁשּומא
ּבאי  ׁשּנּדלּדל ּבעֹור ׁשּיׁש הּלחלּוחית אֹו והּבּׂשר, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָהעֹור

מּום. זה הרי - הּגּוף מּכל ׁשּיהיה מקֹום ְֲִִֵֶֶֶֶַָָזה
.ÊËואּלּו אחרים, מּומין ארּבעה ּבאדם ׁשם יׁש ְְְְֲִִֵֵֵַָָָָָועֹוד

מי  רּבים. לימים אפּלּו והּנכּפה, הּׁשֹוטה. החרׁש. ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָהן:
ידּועים. ּבעּתים אֹו ּתמיד מבעתּתּו רעה ְְְֲִִִִֶַַַָָָׁשרּוח
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

דכתיב 9) פסול ביד "איטר שם: רש"י וכתב פסול". ברגל בין ביד בין "איטר מה: שם ברייתא ימינו. רגל איטר כן וכמו
אם  רק וזהו עבודתו, חילל עבד אם דבריו, ולפי כד.)". (זבחים ימין אלא אינו וכהן אצבע שנאמר מקום כל אצבעו, וטבל
זוהי  שהרי "שמאל", משום פסול שאינו נראה מיומנת), (שהיא שמאלו ביד עבד אם אבל שמאלית). (שהיא ימינו ביד עבד
נראה, רבינו מדברי אבל עבודתו. מחלל אינו אהרן, של בזרעו שווה שאינו ומכיוון מום, משום לוקה אלא שלו, ידֿימינו
בעל  הוא הרי אלא ימין, ביד עבד סוף סוף שהרי "שמאל", מטעם פסול אינו שמאלית), (שהיא ימינו ביד עבד אם שאף

חילל. לא עבד שאם לאדם, המיוחד מר 10)מום ... מכשירין", וחכמים פוסל רבי ידיו בשתי "השולט במשנה: מה. שם
(התחילה  בשמאל אתחלא בריותא (=חכמים) סבר ומר ימין) ביד חולשה (=התחילה בימין אתחלא כחישותא (=רבי) סבר

כחכמים. ופסק שמאל)", ביד וחוזק ואיטר 12)ברכיו.11)הבראה שם: רש"י ופירש פסול" ברגל בין ביד בין "איטר
בימין. שעיקרה עמידה שאר כדרך כתיב, ולשרת לעמוד כו' קטן 13)ברגל או מאבריו גדול "גופו במשנה: מד. שם ראה

קצתם  גופו, לשיעור הראוי כשיעור משוערים גופו אברי להיות שצריך מזה בידינו "העולה המשנה: בפירוש ראה מאבריו",
קצתם". אל
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.ÊÈ מאה ּבּכהנים הּפֹוסלים הּמּומין ּכל ְְְֲִִִִֵַַַָָֹנמצאּו
ּבּצּואר. ּוׁשנים ּבראׁש. ׁשמֹונה ּכללם: וזהּו ְְְְְְִִֶַַַַָָָָָָֹוארּבעים.
העין. ּבריס וׁשבעה ּבּגבינים. וחמּׁשה ּבאזנים. ְְְְְְְֲִִִִִִִִַַַַָָָָָָותׁשעה
ּבּפה. ותׁשעה ּבחטם. ותׁשעה ּבעינים. עּׂשר ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹותׁשעה
וׁשּׁשה  ּבּידים. וׁשבעה ּבּגב. ּוׁשלׁשה ּבּבטן. ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָּוׁשלׁשה
ּבכל  ּוׁשמֹונה ּברגלים. ועּׂשרים הּזרע. ּבאיברי ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָעּׂשר
וריחֹו. הּגּוף ּבכח וׁשבעה הּבּׂשר. ּבעֹור ּוׁשמֹונה ְְְְְְִֵַַַַָָָָֹהּגּוף.
מראית  מּפני ּפסלּו ואּלּו אחד. אחד ּכּלן נפרטּו ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֻּוכבר
הּׂשער  ׁשּנׁשאר ּפי על אף עיניו, ריסי ׁשּנׁשרּו מי ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהעין:

ׁשּניו. ׁשּנּטלּו ּומי ְְִִִִֶָָָּבעּקרן.

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ּבּמקּדׁש2זר ‡. ּפסּולה 3ׁשעבד עבֹודתֹו מיתה 4- וחּיב , ְְְֲִִֶַַַָָָָָָָ

ׁשמים  יּומת 5ּבידי הּקרב והּזר ׁשּנאמר: הּׁשמּועה 6. מּפי . ְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
הזהיר 7למדּו והיכן לעבֹודה. לּקרב אּלא זה חּיּוב ׁשאין , ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ
אליכם 8עליו  יקרב לא וזר ׁשאינֹו9: ּכל זר? זהּו אי . ְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹ

הּזכרים  אהרן אהרן,10מּזרע ּבני וערכּו ׁשּנאמר: . ְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹ
אהרן  ּבני אהר 11והקטירּו ּבני אהרן ; ּבנֹות ולא - .12ן ְְְְְְֲֲֲִִֵֵַַַֹֹֹֹ

ּבעבֹודה ·. יתעּסקּו ׁשּלא מזהרין ׁשהּזרים ּפי על ְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָֹֻאף
עבֹודה  על אּלא מיתה חּיבין אין - הּקרּבנֹות ְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָמעבֹודֹות

עבֹודה 13ּתּמה  אחריה ׁשּיׁש עבֹודה על לא הּזר 14, ואין . ְֲֲֲֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
ּבלבד  עבֹודֹות ארּבע על אּלא מיתה על 15חּיב : ְְֲִִֶַַַַַַָָָ

ּבחג 16הּזריקה  הּמים נּסּו ועל ההקטרה, ועל ועל 17, , ְְְְְִִִֶַַַַַַַַָָָָ
ּתמיד  הּיין 18נּסּו. ִִִַַָ

ּבפנים ‚. ׁשּזרק ּבין הּזריקה? על ׁשּזרק 19ּכיצד ּבין , ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
הּדם 20ּבחּוץ  הּזיֹות מּכל אחת הּזאה ׁשהּזה ּבין ּבין 21, , ִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָ

הּמצרע  קרּבנֹות הּזיֹות מּכל אחת הּזאה הרי 22ׁשהּזה - ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹ
מיתה. חּיב ִֶַָָזה

לבֹונה „. אֹו קמץ אֹו איברים הקטיר הקטרה? על ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹּכיצד
הּמזּבח  וקרב 23על נתעּכלּו ׁשּלא ּבאיברים הפ אפּלּו , ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹ

מיתה  חּיב - ּכּזית 24ּׂשרפתן ׁשהקטיר והּוא אם 25. וכן . ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָ
חּיב  ּכזית מּׁשּיקטיר - הּזהב מזּבח על קטרת .26הקטיר ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָֹ

- הּקדׁשים ּבקדׁש הּכּפּורים ּביֹום קטרת הּמקטיר ְְְְֲֳִִִִֶֶַַַַָָֹֹאבל
ׁשעּור  חפניו, מלא ׁשּיקטיר עד עליה מיתה חּיב ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹאינֹו

ּבּתֹורה  .27המפרׁש ְַַָָֹ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הוא.1) חייב עבודה איזו ועל שמים, בידי מיתה חייב והוא פסולה, עבודתו במקדש, שעבד זר כי רבינו בו ראה 2)יבאר
זר. איזה ההלכה, שלפנינו.3)בסוף בנידון עבודה איזוהי ח, והלכה ב הלכה להלן וטו:4)ראה יד: זבחים

ולא 5) כחכמים והלכה שמים". בידי אומרים וחכמים בחנק, אומר עקיבא רבי במקדש, ששמש "זר במשנה: פא: סנהדרין
שם. המשנה פירוש ראה עקיבא, פג:6)כרבי לעבודה".7)סנהדרין יומת, הקרב "והזר טז: פ' קרח אזהרה 8)בספרי

מיתה  חייב ואףֿעלֿפיֿכן אזהרה, בו אין ורגלים ידים קידוש בלא המשמש שהרי שמים, בידי מיתה לחייבו נצרכה לא זו
ב  הלכה שם סנהדרין ובהלכות ח, הלכה להלן ראה מלקות, לחייבו אלא – ג) הלכה סנהדרין מהלכות (פי"ט שמים בידי

יא. וראה 9)אות אליכם". יקרב לא וזר תלמודֿלומר שמענו, לא אזהרה שמענו, עונש יומת. הקרב "והזר שם: בספרי
טז. בזבחים משנה).10)גם (כסף הניכר" חסרון יש ר"מ) רומי בדפוס (גם רבינו ספרי ובקצת הנכונה, הנוסחא היא "כך

אהרן".11) בני (אותו) "והקטירו לו.12)צ"ל: הדבר 13)קידושין את ומתממת גומרת שהיא עבודה והיא כד. יומא
שם). שם.14)(רש"י יומא ראה זריקה, אחריהן שיש והולכה קבלה זר 15)כגון עבודות ארבע רב, "אמר שם: ראה

(במדבר  דכתיב דרב, טעמא מאי וכו' הדשן תרומת אמר ולוי היין. וניסוך המים וניסוך והקטרה זריקה מיתה, עליהן חייב
כהונתכם  את אתן מתנה עבודת ועבדתם, לפרוכת ולמבית המזבח דבר לכל כהונתכם את תשמרו אתך ובניך ואתה ז) יח,
ולא  תמה עבודה ועבדתם, ח). הלכה להלן ראה הדשן, תרומת (היא סילוק עבודת ולא מתנה עבודת – יומת הקרב והזר

כרב. רבינו ופסק וכו'". עבודה אחריה שיש בדם,16)עבודה אחרונה עבודה היא זריקה גמורות: עבודות הן אלו כל
אחרות. עבודות אחריהם אין והמים היין ניסוך וכן ובפדרים, ובאברים המנחה בקומץ – ראה 17)הקטרה הסוכות, בחג

ו. הלכה ומוספין תמידין מהלכות פ"י השנה.18)להלן ימות גם 19)בכל וראה המוריה, (הר הפנימי הזהב במזבח
המשנה). ומרכבת רוקח, וביומא 20)מעשה המשנה). ומרכבת רוקח מעשה גם וראה המוריה, (הר החיצון העולה, במזבח

" רש"י: ופירש ולפנים", לפני בין לפנים בין דם זריקת מיתה, עליהן חייב שזר עבודות דרב, כוותיה "תניא דם כד: זריקת
בין  מפרש, רבינו אבל הכיפורים", דיום הבדים בין שעל ולפנים לפני בין הפרוכת, שעל הזאות לפנים, בין בחוץ. המזבח
וראה  המוריה, (הר הפנימי הזהב במזבח הוא ולפנים ולפני החיצון, המזבח על בפנים אלא לעזרה, מחוץ שלא היינו לפנים

מעשה 21)בכסףֿמשנה). מהלכות ה פרק להלן ראה הזהב, המזבח ועל הפרוכת על הבדים, בין על שמזין הזיות כלומר,
מההזאות, אחת היינו שבפנים, הזאות שבע על חייב ללוי, ובין לרב בין כי כד: כד. ביומא וראה יבֿיג. הלכות הקרבנות

המזבח. שעל ובין הבדים בין שעל ובין הפרוכת שעל והזאות 22)בין ושבמצורע", שבפנים הזאות "שבע שם: יומא
כן  וכמו ב). הלכה כפרה מחוסרי מהלכות ד פרק להלן (ראה הקדשים קודש בית כנגד השמן מלוג ההזאות הן שבמצורע,

המוריה). (הר והבהונות התנוך על והשמן הדם חטאת,23)מתן מבשר "המעלה קיב: בזבחים ששנינו ממה כן למד
ואין  וכו' מנחות ושירי הפנים, ולחם הלחם ושתי העומר, ומותר קלים קדשים מבשר קדשים, קדשי מבשר אשם, מבשר
זרות, משום חייב להקטיר שדרכו בדבר אבל להקטיר, דרכן שאין מפני זרות, משום אין באלו שרק הרי זרות". משום בהם

המוריה). (הר והמקטיר ד"ה כד: יומא תוספות חייב 24)וראה בצינורא שהפך זר הונא, רב "אמר יז: ושבועות יב. יומא
בשעה  נשרפו שהיפך, ועלֿידיֿזה שעות. לשתי נשרפים היו בהם, מהפך היה לא שאם שם), (שבועות בגמרא ואמרו מיתה"

ג. הלכה ד פרק למעלה וראה היא, עבודה עבודה, קירוב שכל עבודה, זו הרי בסמוך.25)אחת, להלן כי 26)ראה
ב). הלכה מזבח איסורי מהלכות ה פרק (להלן מכזית פחותה הקטרה עבודה,27)אין זו אין מזה ופחות יב. טז, ויקרא
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.Ê אף ׁשֹוקע, חטמֹו ׁשעּקר מי הן: ואּלּו ּבחטם, ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹׁשּׁשה
האמּור  חרּום וזה ּכאחת. עיניו ׁשּתי ּכֹוחל ׁשאינֹו ּפי ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָעל
ׁשעקץ  מי למעלה. ּבֹולט חטמֹו ׁשאמצע מי ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹּבּתֹורה.
מי  אחד. לצד עקם ׁשחטמֹו מי למּטה. נֹוטף ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹחטמֹו
וכיצד  מאיבריו. קטן ׁשחטמֹו מי מאיבריו. גדֹול ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָׁשחטמֹו
חטמֹו היה אם ידֹו. ׁשעל קטּנה ּבאצּבע אֹותֹו? ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָמׁשערין

מּום. זה הרי - מּמּנה קטן אֹו מּמּנה ֲִִֵֶֶֶָָָָָגדֹול
.Á העליֹונה ׁשּׂשפתֹו מי הן: ואּלּו ּבּׂשפתים, ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשלׁשה

על  עֹודפת הּתחּתֹונה ׁשּׂשפתֹו מי הּתחּתֹונה. על ְְְִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָעֹודפת
מּפיו. יֹורד ורירֹו רפּוי ׁשּפיו מי ְְִִִִִֵֶֶָָָהעליֹונה.

.Ëׁשּטּבּורֹו מי צבה. ׁשּכרסֹו מי הן: ואּלּו ּבּבטן, ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשלׁשה
ׁשֹוכבין  ׁשּדּדיו מי אדם. ּבני ּכׁשאר ׁשֹוקע ואינֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָיֹוצא

אּׁשה. ּכדּדי ּבטנֹו ְְִִֵַַָעל
.È מי עקּמה. ׁשּׁשדרתֹו מי הן: ואּלּו ּבּגב, ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֻׁשלׁשה

נכנסה  אֹו לחּוץ ׁשּבלטה ּבין מּׁשדרתֹו. חליא ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָֻׁשּיצאתה
ׁשּתפח  מי חטֹוטרת. ּבעל וזהּו לּצדדין. נטתה אֹו ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָלּפנים
חליא  זזה ׁשּלא ּפי על אף ּכחטֹוטרת, ונעּׂשה ּבגּבֹו ְְְֲֲִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻּבּׂשר

מּום. זה הרי - ְֲִֵֶָמּמקֹומּה
.‡È יתרה אצּבע ּבידֹו ׁשּיׁש מי הן: ואּלּו ּבּידים, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשּׁשה

את  חת ואם וׁשׁש. ׁשׁש היּו אפּלּו ידיו, ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָּבאצּבעֹות
ּפסּול. - חתכּה אפּלּו עצם, ּבּה היה ואם ּכׁשר. - ְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָָהיתרה
קלּוטֹות  ידיו אצּבעֹות ׁשּׁשתי מי מּידֹו. אצּבע ׁשחסר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָמי
- הּפרק עד והפריׁשן חתכן ואם הּפרק. מן למּטה ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָעד
לכף  הּסמּו ראׁשֹון ּבפרק אמרּו? ּפרק זה ּבאי ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּכׁשר.
ׁשּפּקה  מי זֹו. ּגּבי על זֹו מרּכבֹות ׁשאצּבעֹותיו מי ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻהּיד.

ימינֹו יד אּטר ׁשהּוא מי מּגּודלֹו. היה 9יֹוצאת ואם . ְְִִִִִֵֵֶַָָָ
ּכׁשר  - ידיו ּבׁשּתי .10ׁשֹולט ְִֵֵֵָָָ

.·È הּביצים ׁשּכיס מי הן: ואּלּו הּזרע, ּבאיברי ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָארּבעה
אר ׁשּלֹו ׁשהּגיד מי לארכּבֹותיו. ׁשּמּגיע עד ואר ְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֻּגדֹול
הּכיס  והם אׁשכיו, ׁשּנמרחּו מי לארכּבֹותיו. ׁשּמּגיע ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָֻעד
אׁש מרֹוח והּוא ּבאׁשכיו. ׁשהרּוח מי ּביצים. ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשל

ּבּתֹורה. ַָָָהאמּור
.‚È מי הן: ואּלּו ּוברגלים, ּבּׁשֹוקים עּׂשר ְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָחמּׁשה

ארכּבֹותיו  ואין לרגל רגל ׁשּמחּבר עד עקּמֹות, 11ׁשּׁשֹוקיו ְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֻֻ

העצם  היא והּפּקה יֹוצאת. ׁשּפּקתֹו מי ּבזֹו. זֹו ְְִִִִֵֶֶֶַָָָָנֹוגעֹות
לּפּקה  דֹומה והּוא ּפנים, מּצד העקב מן ׁשּלמעלה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹהעגל
עד  לאחֹוריו, יֹוצא ׁשעקבֹו מי הּנׁשים. ּבּה ֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹׁשּטוֹות
מי  עֹומד. רגלֹו ּבאמצע הּוא ּכאּלּו הּׁשֹוק ְְְְְִִִֵֶֶַַַָׁשּנמצא
קלּוטֹות  ׁשאינן ּפי על אף אּוז, ּכׁשל רחבֹות ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּפרסֹותיו
ּברגלֹו ׁשּיׁש מי מּגּודלֹו. יֹוצאה ׁשּפּקה מי אּוז. ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָּכׁשל
והּוא  ּכׁשר. - חתכּה ואם וׁשׁש. ׁשׁש אפּלּו יתרה, ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָאצּבע
רגליו. מאצּבעֹות אחת ׁשחסר מי עצם. בּה יהיה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּלא
אצּבעֹות  ׁשהיּו מי זֹו. ּגּבי על זֹו מרּכבֹות ׁשאצּבעֹותיו ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֻמי
הּפרק, עד היּו ואם הּפרק. מן למּטה עד קלּוטֹות ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָרגליו
ׁשוה, כּלּה ׁשרגלֹו מי ּכׁשר. - והפריׁשן ׁשחתכן ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָֻאֹו
היא  ּוכאּלּו עקבֹו ּכרחב אצּבעֹותיו ּפס רחב ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָֹֹׁשּנמצא
ּפס  ׁשּנמצא למּגל, ּדֹומה עקּמה, ׁשרגלֹו מי ׁשוה. ְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָָָֻחתיכה
ראׁשי  ׁשני הם ּכאּלּו עקבֹו עם האצּבעֹות ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָרגלֹו
ּגבֹוּה אמצעּה ׁשּיהיה והּוא חלּולה. ׁשרגלֹו מי ְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָהּקׁשת.
ועל  עקבֹו על עֹומד - ּכׁשעֹומד ונמצא הארץ, ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָמעל
מי  .ׁשּמהּל ּבעת ּבקרסּליו הּמּקיׁש רגליו. ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָֻאצּבעֹות
ּברגל  אּטר ׁשהּוא מי .ׁשּמהּל ּבעת ּבארכּבֹותיו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֻׁשּמּקיׁש

.12ימינֹו ְִ
.„È ּגדֹול ׁשּגּופֹו מי הן: ואּלּו הּגּוף, ּבכל ְְְִֵֵֶַַָָָָארּבעה

הּנּנס,13מאיבריו  ּביֹותר. האר מאיבריו. קטן ׁשּגּופֹו מי . ְִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָֹ
העם. מּׁשאר מפלגין ׁשּיהיּו עד ּביֹותר. הּקצר ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֻוהּוא

.ÂË ּביֹותר הּלבן הּכּוׁשי. הן: ואּלּו הּבּׂשר, ּבעֹור ְְְְִֵֵֵַַַָָָָָׁשמֹונה
ׁשּנׁשּתּנה  טהֹורים. נגעים ּבעלי ּכּׁשני. האדם גבינה. ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹּכמֹו
מחמת  העֹור ׁשּנׁשּתּנה הּבהק; ּכמֹו עצמֹו, מחמת ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָֹהעֹור
טהֹורין. נגעים ּבכלל וזה הּמכוה. צרבת ּכגֹון אחר, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּדבר
ּפי  על אף ּׂשער, ּבּה ׁשּיׁש ׁשּומא ּפניו ּבעֹור ׁשהיתה ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָמי
ּפניו  ּבעֹור ׁשהיתה מי ׁשהּוא. ּכל אּלא ּכאיסר ְְְִִֵֶֶֶֶָָָָָָָָׁשאינּה
ׁשּיּדלּדל  והּוא הּדלּדּולין. ּבעלי יֹותר. אֹו ּכאיסר ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָׁשּומא
ּבאי  ׁשּנּדלּדל ּבעֹור ׁשּיׁש הּלחלּוחית אֹו והּבּׂשר, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָהעֹור

מּום. זה הרי - הּגּוף מּכל ׁשּיהיה מקֹום ְֲִִֵֶֶֶֶַָָזה
.ÊËואּלּו אחרים, מּומין ארּבעה ּבאדם ׁשם יׁש ְְְְֲִִֵֵֵַָָָָָועֹוד

מי  רּבים. לימים אפּלּו והּנכּפה, הּׁשֹוטה. החרׁש. ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָהן:
ידּועים. ּבעּתים אֹו ּתמיד מבעתּתּו רעה ְְְֲִִִִֶַַַָָָׁשרּוח
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

דכתיב 9) פסול ביד "איטר שם: רש"י וכתב פסול". ברגל בין ביד בין "איטר מה: שם ברייתא ימינו. רגל איטר כן וכמו
אם  רק וזהו עבודתו, חילל עבד אם דבריו, ולפי כד.)". (זבחים ימין אלא אינו וכהן אצבע שנאמר מקום כל אצבעו, וטבל
זוהי  שהרי "שמאל", משום פסול שאינו נראה מיומנת), (שהיא שמאלו ביד עבד אם אבל שמאלית). (שהיא ימינו ביד עבד
נראה, רבינו מדברי אבל עבודתו. מחלל אינו אהרן, של בזרעו שווה שאינו ומכיוון מום, משום לוקה אלא שלו, ידֿימינו
בעל  הוא הרי אלא ימין, ביד עבד סוף סוף שהרי "שמאל", מטעם פסול אינו שמאלית), (שהיא ימינו ביד עבד אם שאף

חילל. לא עבד שאם לאדם, המיוחד מר 10)מום ... מכשירין", וחכמים פוסל רבי ידיו בשתי "השולט במשנה: מה. שם
(התחילה  בשמאל אתחלא בריותא (=חכמים) סבר ומר ימין) ביד חולשה (=התחילה בימין אתחלא כחישותא (=רבי) סבר

כחכמים. ופסק שמאל)", ביד וחוזק ואיטר 12)ברכיו.11)הבראה שם: רש"י ופירש פסול" ברגל בין ביד בין "איטר
בימין. שעיקרה עמידה שאר כדרך כתיב, ולשרת לעמוד כו' קטן 13)ברגל או מאבריו גדול "גופו במשנה: מד. שם ראה

קצתם  גופו, לשיעור הראוי כשיעור משוערים גופו אברי להיות שצריך מזה בידינו "העולה המשנה: בפירוש ראה מאבריו",
קצתם". אל



ycwndצב z`ia zekld - dcear xtq - oeiq '` iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.Ë הּמערכה ּפֹורקּה54סּדר וסֹודרּה,55- הּכהן וחֹוזר , ְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָֹ
ּפסּול  ׁשּסּדּורּה .56מּפני ְִִֵֶָָ

.Èׁשּׁשּמׁש ורגלים ידים רחּוץ וׁשּלא מּום ּובעל ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹהּטמא
חּיבין  אינן - חּיב 57ּבּמקּדׁש ׁשהּזר עבֹודֹות על אּלא ְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָ

מיתה  ּבאזהרה 58עליהן - העבֹודֹות ׁשאר ועל ,59. ְְְְֲֲִֵֶַַָָָָָ
.‡È ּכּפּורים ּומחּסר יֹום טבּול והרי 61ׁשּנטמא 60ּכהן , ְְְֲִִִֵֵֶַַָֹֻ

- ועבד ורגלים, ידים רחּוץ וׁשּלא ּבגדים מחּסר ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָֹֻהּוא
ואחד  אחד ּכל על אּלא 62חּיב לֹוקה אינֹו - זר היה ואם . ְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָ

זרּות  מּׁשּום .63אחת, ִַַָ
.·Èׁשּׁשּמׁש ּומּׁשּום 64זר ׁשּבת מּׁשּום חּיב - ּבׁשּבת ְִִִֵֶַַַָָָָ

מּׁשּום 65זרּות  חּיב - ּבטמאה ׁשּׁשּמׁש מּום ּבעל וכן . ְְְִִֵֵֶַַַָָָֻ
מּום  ּבעל ּומּׁשּום .66טמאה ְִַַָֻ

.‚È ּבמזיד ּבין זרה, עבֹודה ׁשעבד ּכהן ּבין 67ּכל ְֲִֵֵֵֵֶַָָָָָֹ
גמּורה 68ּבׁשֹוגג  ּבתׁשּובה ׁשחזר ּפי על אף זה 69, הרי - ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָ

אלי  יּגׁשּו ולא ׁשּנאמר: לעֹולם; ּבּמקּדׁש יׁשּמׁש ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹלא
לי  ׁשּנעּׂשה 70לכהן ּכגֹון ּבׁשרּות, אֹותּה העֹובד אחד . ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָ

ּבּה הּמֹודה אֹו לּה, הּמׁשּתחוה אֹו זרה, לעבֹודה ְֲֲִֶֶֶַַַַָָָָָֹּכמר
ּבאלֹוּה עליו הר 71וקּבלּה עבר - לעֹולם. ּפסּול זה י ְְְֱֲִֵֶֶַַָָָָָָ

ׁשֹוגג  ׁשהיה ּפי על אף ניחֹוח, ריח קרּבנֹו אין - ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָוהקריב
הּׁשֹוחט  אבל ׁשהֹודה. אֹו ׁשהׁשּתחוה אֹו ׁשּׁשרת ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּבעת

ּבׁשֹוגג  זרה ריח 72לעבֹודה קרּבנֹו - והקריב עבר אם , ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָ
אּלא  כמר, נעּׂשה ולא ׁשרת לא ׁשהרי ונתקּבל; ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹניחֹוח

ּבלבד  לא 73ׁשחט לכּתחּלה כן ּפי על ואף ׁשֹוגג. והּוא , ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָֹ
.74יעבד  ֲַֹ

.„Èּבֹו להקריב לּמקּדׁש חּוץ ּבית ועּׂשה ׁשעבר ְְְְִִִִֶַַַַָָָָמי
זרה  עבֹודה ּכבית אינֹו - לּׁשם ּפי 75קרּבנֹות על ואף ; ְְְֲִֵֵֵַַַָָָָָ

ּבּמקּדׁש יׁשּמׁש לא - ּכזה ּבבית ׁשּׁשּמׁש ּכהן ּכל ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹכן,
יׁשּתּמׁשּו76לעֹולם  לא - ׁשם ּבהן ׁשּנׁשּתּמׁשּו ּכלים וכן . ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹ
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ופשטה. שחזר כד:), (שם רבא של בבעיא הדברים ומקור הדשן. בהרמת שנתבאר וכמו שסידר 54)סילוק, זה כלומר,
כז:).55)המערכה. (יומא כהן לזה צריך ואין בעצמו פורקה הזר זר 56)כלומר, יוחנן, ר' אמר אסי "א"ר שם: יומא

חיוב  על אלא אינה שם, זירא ר' של והתקפתו כהן" וסודרה זר פורקה וכו' עושה הוא כיצד חייב, המערכה את שסידר
ישנים). תוספות וראה משנה, (כסף התקיף לא הפסול על אבל ידים 57)מיתה, רחוץ ושלא טמא כדינו: מהם אחד כל

משנה). (כסף ב הלכה פ"ו למעלה ראה במלקות, – מום ובעל במיתה, ראה 58)– מתנה, ועבודת תמה עבודה כלומר,
משום  ולא טומאה, משום ולא זרות, משום לא עליו חייבים "ואין שנינו: קיב: בזבחים והנה ח. והלכה ב הלכה למעלה
מהלכות  בפ"י למעלה כתב שכבר מאחר בגדים, מחוסר השמיט ורבינו ורגלים". ידים רחוץ שלא משום ולא בגדים, מחוסר
בחיוב  אלא שם דיברו שלא מפני שם, במשנה נזכר לא מום ובעל כזר. הוא הרי בגדים שמחוסר ד הלכה המקדש כלי

קורקוס). (ר"י האחרים מהפסולים רבינו ולמדו למעלה, ראה בלבד, מלקות אלא אין מום בבעל ואילו ראה 59)מיתה.
ה הלכה ח.למעלה וגם 60)והלכה טבולֿיום הוא הרי שמשו, העריב ולא שטבל טהרתו, ימי מלאות ביום מצורע כגון

למחר. קרבנותיו להביא שצריך כיפורים, נוספת.61)מחוסר מלקות,62)בטומאה חיוב לפרש ואין מיתה. חיוב היינו
למעלה  במשנהֿלמלך וראה ג. הלכה סנהדרין מהלכות בפי"ט כמפורש לוקה, אינו ורגלים, ידים קידוש בלא המשמש שהרי
ובהלכות  שפטור. ד הלכה פ"ד למעלה שכתב ממה צריךֿעיון מיתה, שחייב מכאן שנראה כיפורים ובמחוסר ב, הלכה פ"ב
הלכה  פ"ג למעלה גם וראה שם. למעלה בכסףֿמשנה וראה מלקות, וגם מיתה גם חייב שהוא כתב ב, הלכה שם סנהדרין
ורגלים  ידים רחוץ ושלא כיפורים ומחוסר בגדים ומחוסר טבולֿיום טמא שעבד "כהן יב: פרק זבחים בתוספתא וראה ט.
אין  כאן), בכסףֿמשנה דבריו הובאו קורקוס ר"י - נטמא, כך ואחר כיפורים, ומחוסר טבולֿיום מקודם שהיה (=כלומר,
דאיסור  פוסק שרבינו ומאחר אחת". בת ובאיסור כולל באיסור תנאי דפליגי "אפשר כי הראב"ד וכתב אחת", אלא חייב
ואחת  אחת כל על חייב לכן הן, אחת בת כיפורים ומחוסר טבולֿיום והכא אחת, בת או מוסיף או בכולל איסור על חל

החיובים). כל כאן חלים כיצד בפרטות שמבאר שם ועיין טבולֿיום 63)(כסףֿמשנה, טמא שעבד "זר שם: תוספתא
טמא  מלעבוד הוזהר דלא משום "וטעמא אחת". אלא חייב אין ורגלים, ידים רחוץ ושלא כיפורים ומחוסר בגדים ומחוסר
משום  עובר אינו לעבוד, ראוי ואינו הואיל הזר אבל לעבוד, ראוי שהוא מי אלא ורגלים, ידים רחוץ ושלא בגדים ומחוסר

משנה). (כסף מאלה" עבודה.64)אחד לא 65)שעבד כו"ע אחת דבבת וס"ל בזה, תנאים שנחלקו לב: ביבמות ראה
רבינו  ולדעת שנים, כן גם חייב כולל באיסור יוסי ולר' כולל, באיסור רק ור"ש יוסי ר' פליגי ולא שנים, דחייב פליגי

וכסףֿמשנה. המוריה הר ראה שנים, חייב ענין שבכל כאן פסק יפה שנים, חייב כולל וראה 66)שבאיסור שם, יבמות
בלבד. מלקות אלא מיתה, חייב אינו מום שבעל ב, הלכה פ"ו למעלה עוד וראה במשנה 67)למעלה. קט. במנחות

ו  שבירושלים, במקדש ישמשו לא חוניו, בבית ששמשו לא "הכהנים לעבודהֿזרה שמשו (=אם אחר לדבר לומר צריך אין
וכו'". בירושלים ה' מזבח אל הבמות כהני יעלו לא אך ט) כג, (מלכיםֿב שנאמר שם), רש"י – בירושלים עוד ישמשו

נחמן.68) כרב ולא שם, במנחות ששת קט:69)כרב שם נראה ישרתו 70)כן אשר "יען יב) (שם, נאמר זה ולפני
עוונם". ונשאו אלקים, ה' נאם עליהם ידי נשאתי כן על עוון, למכשול ישראל לבית והיו גילוליהם, לפני שם.71)אותם

ששת. נחמן.72)וכרב כרב ולא ששת, וכרב קט. כשרה 73)שם במקדש דהא הוא, שירות לאו שחיטה כי שם ראה
המוריה.74)בזר. ובהר בכסףֿמשנה וראה אסור, ענין בכל שלכתחילה שם, הגמרא מלשון נראה שם 75)כן במשנה

המשנה, בפירוש (ראה וכו'" אחר לדבר לומר צריך ואין שבירושלים, במקדש ישמשו לא חוניו, בבית ששמשו "הכהנים
והקריב  מזבח שם ובנה מקדש, בית בצורת בית לו ועשה מצרים של לאלכסנדריא ברח הצדיק שמעון של בנו חוניו כי
לאו  חוניו דבית מכלל אחר, דבר לומר צריך אין "מדקאמר אמרו קט:) (שם ובגמרא לשםֿיתברך) קרבנות עליו

ז. הלכה הקרבנות מעשה מהלכות פי"ד להלן וראה וכו'". הוא למעלה.76)עבודתֿכוכבים מובא שם, משנה

ycwnd z`ia zekld - dcear xtq - oeiq '` iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

הּוא ‰. הרי - הּמערכה על עצים גזרי ׁשני ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַַַָָוהמסּדר
מיתה  וחּיב איברים הּוא 28ּכמקטיר קרּבן ׁשהעצים ;29. ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָ

הּיֹוצק  והּפֹותת 31והּבֹולל 30אבל והּמניף 33והּמֹולח 32, ,34 ְְְְֲִֵֵֵֵֵַַַַַַָ
על 35והּמּגיׁש הּבזיכין את אֹו הּפנים לחם את ּומסּדר , ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָ

הּנרֹות  את והּמטיב ּבּמזּבח,36הּׁשלחן, אׁש והּמּצית , ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָֻ
הּוא  והרי ׁשּנפסלּו ּפי על אף ּדמים, והמקּבל ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָוהּקֹומץ

ולֹוקה  אּלּו ּכל על ׁשּכל 37מזהר מּפני מיתה; חּיב אינֹו - ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻ
ּגמר  ואינּה עבֹודה, ׁשאחריה עבֹודה מהן ְְֲֲֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָאחת

.38עבֹודה  ֲָ
.Â הּקד ּבזרים ׁשחיטת ּכׁשרה קדׁשי 39ׁשים אפּלּו , ְְְְֲֳִִִִֵֵַַָָָָ

צּבּור  קדׁשי ּבין יחיד קדׁשי ּבין ׁשּנאמר:40קדׁשים, ; ְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָ
- אהרן ּבני והקריבּו יי, לפני הּבקר ּבן את ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹוׁשחט

ּכהּנה  מצות ואיל והּנּתּוח 41מּקּבלה ההפׁשט וכן .42 ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֻ

ּבזרים  ּכׁשרה - לּמזּבח עצים ׁשּנאמר 43והֹולכת . ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
הֹולכת  זֹו - הּמזּבחה הּכל את הּכהן והקטיר ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹּבאיברים:
ּכהּנה, ׁשּצריכה היא איברים הֹולכת לּכבׁש; ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻאיברים

עצים  הֹולכת .44ולא ְִֵַָֹ
.Ê ּבזרים ּכׁשרה הּנרֹות הדלקת הטיב 45וכן אם ,לפיכ . ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָ

להדליקן  לזר מּתר - לחּוץ והֹוציאן הּנרֹות את .46הּכהן ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹֻ
.Á ּכהן צריכה הּדׁשן הּכהן 47הרמת ולבׁש ׁשּנאמר: , ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ

וגֹומר  בד לֹוקה 48מּדֹו - יּׂשראל הרים ואם חּיב 49. ואינֹו , ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָ
עבֹודה  אחריה ׁשאין ּפי על אף עבדת 50מיתה, ׁשּנאמר: . ֱֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

ואם 51מּתנה  לבּדֹו, ּבכהן ׁשּתהיה הּוא מּתנה עבֹודת . ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹ
סּלּוק  עבֹודת אבל מיתה; חּיב - הּזר לּה אין 52קרב - ֲֲִִֵַַַַָָָָָָ

והּמנֹורה  הּפנימי מזּבח ּדּׁשן אם [וכן מיתה. עליה ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָחּיבין
מיתה.] חּיב אינֹו -53 ִֵַָָ
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קט: בזבחים וסידור 28)ראה היא", תמה ועבודה הואיל חייב, עצים גיזרי שני שסידר "זר כד:) (יומא יוחנן א"ר אסי כר'
(שם). עליו החולקין ולוי כרב ולא שם). (רש"י אחרת לעבודה התחלה הוא כך, שאחר יד 29)האיברים פרק להלן ראה

הקרבנות. מעבודות בעבודות יתעסקו שלא האזהרה עליו חלה ולפיכך א, הלכה הקרבנות מעשה "הוא 30)מהלכות
קיב:). לזבחים (פיה"מ שמן" עליה ויצקת ו) ב, (ויקרא שנאמר מה והוא המנחות, על השמן שבולל 31)שיוצק "ר"ל

שם). (רבינו למנחה" בשמן בלולה יג) ז, (במדבר שנאמר בשמן, שנאמר 32)הסולת כמו המנחות, לחם הפותת "הוא
שם). (רבינו פתים" אותה פתות שם) מלח"33)(ויקרא תקריב קרבנך כל על יג) (שם, שנאמר למנחה, המלח נותן "הוא

שם). שם.34)(רבינו רבינו – כה) ה, במדבר המנחה", את "והניף (צ"ל תנופה אותם והניף שנאמר מה "הוא 35)"הוא
שם). (רבינו והגישה" ח) ב, (ויקרא שנאמר –36)מה הדלקה שהרי שם), זבחים רש"י (ראה המנורה דישון כלומר,

ז. הלכה להלן ראה בזר, השולחן 37)כשרה את והמסדר והמגיש והמניף והמולח והבולל "היוצק שם: זבחים במשנה
אש  ומצית שמים). בידי מיתה (=כלומר, זרות" משום עליו חייבין ואין וכו' דמים והמקבל והקומץ הנרות את והמטיב
וכו'". חייב יהא וכו' והבולל והיוצק היוצא "יכול ט: הלכה י פרק אחרי בספרא ומקורו במשנה, שם נזכר לא במזבח
שהצתת  הצתה, ד"ה שם יומא ישנים בתוספות הוא וכן והיוצק". היוצת "יכול וצ"ל סופר, טעות כאן יש המוריה הר ולדברי
ב' הלכה למעלה וראה , כד: ביומא נזכר בזיכין וסידור עצים. גיזרי שני סידור אחריה שיש לפי תמה, עבודה אינה האש
במקדש  שעבד זר כי א, הלכה למעלה וראה שבקרבנות, העבודות מכל עבודה בשום יתעסקו שלא מוזהרין הזרים כי

פסולה. ב.38)עבודתו הלכה למעלה וראה תמה, עבודה על אלא מיתה חייבין אין כי שם, ויומא קטו: בזבחים ראה
ב.39) הלכה ד פרשה נדבה ויקרא וספרא יט. מנחות לא: זבחים כז. יומא סד: פסחים לא: מהלכות ברכות פ"ה להלן וראה

א. הלכה המוקדשין פסולי מהלכות ובפ"א א, הלכה הקרבנות המוריה).40)מעשה (הר תמיד בקרבן כה: יומא
לח.41) הערה כז.42)ראה כו: יומא כז.43)ראה וניתוח,44)שם הפשט ממעטים הנ"ל שמהפסוק שם יומא ראה

נפלה  שמח, האור ולדעת המזבחה". והקטיר הכל את הכהן "והקריב יג) א, (שם אחר מפסוק נתמעטה עצים הולכת ואילו
רבינו. בדברי היא 45)טעותֿסופר הרי עבודה, שאינה שכיון רבינו וסובר היא", עבודה לאו "הדלקה, אמרו כד: ביומא

(ראה  הנרות" את בהעלותך וכו' אהרן אל "דבר ב) ח, (במדבר שנאמר ומה משנה). (כסף בזרים שכשרה שחיטה, כמו
המוריה). (הר להיכל ליכנס אסור שזר משום הוא כאן), בכסףֿמשנה מובא ובריטב"א, שם ישנים הראב"ד 46)בתוספות

על  הקשה א) אות צח (מצוה ובמנחתֿחינוך כשרות". הדליקן שאם אלא להדליקן, לזר מותר כשאמר "הפליג כי כתב
אמור  פ' מספרא הקשה ועוד בחוץ. מדליקה היאך ואםֿכן מצוה, עושה הדלקה – שבמנורה כב: בשבת מבואר הרי רבינו:
ואףֿעלֿפיֿכן  מקומה, על בהנחה אלא בהדלקה, המצוה אין המנורה שבהדלקת רבינו שדעת (ונראה יב). הלכה יג (פרשה
הנחה  למאןֿדאמר לנר מנר להדליק אסור חנוכה בנר שרק יג), הלכה ומוספין תמידין מהלכות (פ"ג לנר מנר להדליק מותר
ומה  נרותיה. שבעת כל שידלקו עד חובתו, ידי יוצא אינו במנורה אבל אחר, נר הוא המצוה שעיקר מפני מצוה, עושה
יתקן", "שלא אלא וכו'", ידליק "שלא אמרו לא שהרי להדלקה, הכוונה אין ויכניס", מבחוץ יתקן "שלא בספרא שאמרו
שם  אותם ולערוך בפנים ולהכניסן בחוץ ולהדליקן הפתילות להוציא אבל שם. אותה ולערוך בחוץ המנורה להוציא והיינו

כנ"ל). מצוה, עושה שהנחה לפי איסור, אין – י.47)במנורה הלכה ומוספין תמידין מהלכות ב' פרק להלן ראה
הדשן.48) את א.49)והרים הלכה למעלה ראה אליכם", יקרב לא "וזר עבו 50)משום על כי ב, הלכה למעלה דה ראה

מיתה. חייבים עבודה, אחריה שאין לפרוכת 51)תמה, ולמבית המזבח דבר לכל כהונתכם את תשמרו אתך ובניך "ואתה
זורק  כגון המזבח, גבי על נותן שהוא כזו, עבודה לומר ורוצה יומת". הקרב והזר כהונתכם את אתן מתנה עבודת ועבדתם,

קטורת. עליו מקטיר או מים, או יין עליו מנסך או דם, כלוי.52)עליו ולא כרב, כד. יומא המזבח. מן כל 53)שמסלק
עבודות  שהן מפני וטעמו, רבינו. ספרי בקצת הכסףֿמשנה מצאו אבל ר"מ, רומי בדפוס אינו מרובעים בסוגריים המוקף



צג ycwnd z`ia zekld - dcear xtq - oeiq '` iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.Ë הּמערכה ּפֹורקּה54סּדר וסֹודרּה,55- הּכהן וחֹוזר , ְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָֹ
ּפסּול  ׁשּסּדּורּה .56מּפני ְִִֵֶָָ

.Èׁשּׁשּמׁש ורגלים ידים רחּוץ וׁשּלא מּום ּובעל ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹהּטמא
חּיבין  אינן - חּיב 57ּבּמקּדׁש ׁשהּזר עבֹודֹות על אּלא ְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָ

מיתה  ּבאזהרה 58עליהן - העבֹודֹות ׁשאר ועל ,59. ְְְְֲֲִֵֶַַָָָָָ
.‡È ּכּפּורים ּומחּסר יֹום טבּול והרי 61ׁשּנטמא 60ּכהן , ְְְֲִִִֵֵֶַַָֹֻ

- ועבד ורגלים, ידים רחּוץ וׁשּלא ּבגדים מחּסר ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָֹֻהּוא
ואחד  אחד ּכל על אּלא 62חּיב לֹוקה אינֹו - זר היה ואם . ְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָ

זרּות  מּׁשּום .63אחת, ִַַָ
.·Èׁשּׁשּמׁש ּומּׁשּום 64זר ׁשּבת מּׁשּום חּיב - ּבׁשּבת ְִִִֵֶַַַָָָָ

מּׁשּום 65זרּות  חּיב - ּבטמאה ׁשּׁשּמׁש מּום ּבעל וכן . ְְְִִֵֵֶַַַָָָֻ
מּום  ּבעל ּומּׁשּום .66טמאה ְִַַָֻ

.‚È ּבמזיד ּבין זרה, עבֹודה ׁשעבד ּכהן ּבין 67ּכל ְֲִֵֵֵֵֶַָָָָָֹ
גמּורה 68ּבׁשֹוגג  ּבתׁשּובה ׁשחזר ּפי על אף זה 69, הרי - ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָ

אלי  יּגׁשּו ולא ׁשּנאמר: לעֹולם; ּבּמקּדׁש יׁשּמׁש ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹלא
לי  ׁשּנעּׂשה 70לכהן ּכגֹון ּבׁשרּות, אֹותּה העֹובד אחד . ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָ

ּבּה הּמֹודה אֹו לּה, הּמׁשּתחוה אֹו זרה, לעבֹודה ְֲֲִֶֶֶַַַַָָָָָֹּכמר
ּבאלֹוּה עליו הר 71וקּבלּה עבר - לעֹולם. ּפסּול זה י ְְְֱֲִֵֶֶַַָָָָָָ

ׁשֹוגג  ׁשהיה ּפי על אף ניחֹוח, ריח קרּבנֹו אין - ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָוהקריב
הּׁשֹוחט  אבל ׁשהֹודה. אֹו ׁשהׁשּתחוה אֹו ׁשּׁשרת ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּבעת

ּבׁשֹוגג  זרה ריח 72לעבֹודה קרּבנֹו - והקריב עבר אם , ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָ
אּלא  כמר, נעּׂשה ולא ׁשרת לא ׁשהרי ונתקּבל; ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹניחֹוח

ּבלבד  לא 73ׁשחט לכּתחּלה כן ּפי על ואף ׁשֹוגג. והּוא , ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָֹ
.74יעבד  ֲַֹ

.„Èּבֹו להקריב לּמקּדׁש חּוץ ּבית ועּׂשה ׁשעבר ְְְְִִִִֶַַַַָָָָמי
זרה  עבֹודה ּכבית אינֹו - לּׁשם ּפי 75קרּבנֹות על ואף ; ְְְֲִֵֵֵַַַָָָָָ

ּבּמקּדׁש יׁשּמׁש לא - ּכזה ּבבית ׁשּׁשּמׁש ּכהן ּכל ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹכן,
יׁשּתּמׁשּו76לעֹולם  לא - ׁשם ּבהן ׁשּנׁשּתּמׁשּו ּכלים וכן . ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹ
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ופשטה. שחזר כד:), (שם רבא של בבעיא הדברים ומקור הדשן. בהרמת שנתבאר וכמו שסידר 54)סילוק, זה כלומר,
כז:).55)המערכה. (יומא כהן לזה צריך ואין בעצמו פורקה הזר זר 56)כלומר, יוחנן, ר' אמר אסי "א"ר שם: יומא

חיוב  על אלא אינה שם, זירא ר' של והתקפתו כהן" וסודרה זר פורקה וכו' עושה הוא כיצד חייב, המערכה את שסידר
ישנים). תוספות וראה משנה, (כסף התקיף לא הפסול על אבל ידים 57)מיתה, רחוץ ושלא טמא כדינו: מהם אחד כל

משנה). (כסף ב הלכה פ"ו למעלה ראה במלקות, – מום ובעל במיתה, ראה 58)– מתנה, ועבודת תמה עבודה כלומר,
משום  ולא טומאה, משום ולא זרות, משום לא עליו חייבים "ואין שנינו: קיב: בזבחים והנה ח. והלכה ב הלכה למעלה
מהלכות  בפ"י למעלה כתב שכבר מאחר בגדים, מחוסר השמיט ורבינו ורגלים". ידים רחוץ שלא משום ולא בגדים, מחוסר
בחיוב  אלא שם דיברו שלא מפני שם, במשנה נזכר לא מום ובעל כזר. הוא הרי בגדים שמחוסר ד הלכה המקדש כלי

קורקוס). (ר"י האחרים מהפסולים רבינו ולמדו למעלה, ראה בלבד, מלקות אלא אין מום בבעל ואילו ראה 59)מיתה.
ה הלכה ח.למעלה וגם 60)והלכה טבולֿיום הוא הרי שמשו, העריב ולא שטבל טהרתו, ימי מלאות ביום מצורע כגון

למחר. קרבנותיו להביא שצריך כיפורים, נוספת.61)מחוסר מלקות,62)בטומאה חיוב לפרש ואין מיתה. חיוב היינו
למעלה  במשנהֿלמלך וראה ג. הלכה סנהדרין מהלכות בפי"ט כמפורש לוקה, אינו ורגלים, ידים קידוש בלא המשמש שהרי
ובהלכות  שפטור. ד הלכה פ"ד למעלה שכתב ממה צריךֿעיון מיתה, שחייב מכאן שנראה כיפורים ובמחוסר ב, הלכה פ"ב
הלכה  פ"ג למעלה גם וראה שם. למעלה בכסףֿמשנה וראה מלקות, וגם מיתה גם חייב שהוא כתב ב, הלכה שם סנהדרין
ורגלים  ידים רחוץ ושלא כיפורים ומחוסר בגדים ומחוסר טבולֿיום טמא שעבד "כהן יב: פרק זבחים בתוספתא וראה ט.
אין  כאן), בכסףֿמשנה דבריו הובאו קורקוס ר"י - נטמא, כך ואחר כיפורים, ומחוסר טבולֿיום מקודם שהיה (=כלומר,
דאיסור  פוסק שרבינו ומאחר אחת". בת ובאיסור כולל באיסור תנאי דפליגי "אפשר כי הראב"ד וכתב אחת", אלא חייב
ואחת  אחת כל על חייב לכן הן, אחת בת כיפורים ומחוסר טבולֿיום והכא אחת, בת או מוסיף או בכולל איסור על חל

החיובים). כל כאן חלים כיצד בפרטות שמבאר שם ועיין טבולֿיום 63)(כסףֿמשנה, טמא שעבד "זר שם: תוספתא
טמא  מלעבוד הוזהר דלא משום "וטעמא אחת". אלא חייב אין ורגלים, ידים רחוץ ושלא כיפורים ומחוסר בגדים ומחוסר
משום  עובר אינו לעבוד, ראוי ואינו הואיל הזר אבל לעבוד, ראוי שהוא מי אלא ורגלים, ידים רחוץ ושלא בגדים ומחוסר

משנה). (כסף מאלה" עבודה.64)אחד לא 65)שעבד כו"ע אחת דבבת וס"ל בזה, תנאים שנחלקו לב: ביבמות ראה
רבינו  ולדעת שנים, כן גם חייב כולל באיסור יוסי ולר' כולל, באיסור רק ור"ש יוסי ר' פליגי ולא שנים, דחייב פליגי

וכסףֿמשנה. המוריה הר ראה שנים, חייב ענין שבכל כאן פסק יפה שנים, חייב כולל וראה 66)שבאיסור שם, יבמות
בלבד. מלקות אלא מיתה, חייב אינו מום שבעל ב, הלכה פ"ו למעלה עוד וראה במשנה 67)למעלה. קט. במנחות

ו  שבירושלים, במקדש ישמשו לא חוניו, בבית ששמשו לא "הכהנים לעבודהֿזרה שמשו (=אם אחר לדבר לומר צריך אין
וכו'". בירושלים ה' מזבח אל הבמות כהני יעלו לא אך ט) כג, (מלכיםֿב שנאמר שם), רש"י – בירושלים עוד ישמשו

נחמן.68) כרב ולא שם, במנחות ששת קט:69)כרב שם נראה ישרתו 70)כן אשר "יען יב) (שם, נאמר זה ולפני
עוונם". ונשאו אלקים, ה' נאם עליהם ידי נשאתי כן על עוון, למכשול ישראל לבית והיו גילוליהם, לפני שם.71)אותם

ששת. נחמן.72)וכרב כרב ולא ששת, וכרב קט. כשרה 73)שם במקדש דהא הוא, שירות לאו שחיטה כי שם ראה
המוריה.74)בזר. ובהר בכסףֿמשנה וראה אסור, ענין בכל שלכתחילה שם, הגמרא מלשון נראה שם 75)כן במשנה

המשנה, בפירוש (ראה וכו'" אחר לדבר לומר צריך ואין שבירושלים, במקדש ישמשו לא חוניו, בבית ששמשו "הכהנים
והקריב  מזבח שם ובנה מקדש, בית בצורת בית לו ועשה מצרים של לאלכסנדריא ברח הצדיק שמעון של בנו חוניו כי
לאו  חוניו דבית מכלל אחר, דבר לומר צריך אין "מדקאמר אמרו קט:) (שם ובגמרא לשםֿיתברך) קרבנות עליו

ז. הלכה הקרבנות מעשה מהלכות פי"ד להלן וראה וכו'". הוא למעלה.76)עבודתֿכוכבים מובא שם, משנה
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הּוא ‰. הרי - הּמערכה על עצים גזרי ׁשני ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַַַָָוהמסּדר
מיתה  וחּיב איברים הּוא 28ּכמקטיר קרּבן ׁשהעצים ;29. ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָ

הּיֹוצק  והּפֹותת 31והּבֹולל 30אבל והּמניף 33והּמֹולח 32, ,34 ְְְְֲִֵֵֵֵֵַַַַַַָ
על 35והּמּגיׁש הּבזיכין את אֹו הּפנים לחם את ּומסּדר , ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָ

הּנרֹות  את והּמטיב ּבּמזּבח,36הּׁשלחן, אׁש והּמּצית , ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָֻ
הּוא  והרי ׁשּנפסלּו ּפי על אף ּדמים, והמקּבל ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָוהּקֹומץ

ולֹוקה  אּלּו ּכל על ׁשּכל 37מזהר מּפני מיתה; חּיב אינֹו - ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻ
ּגמר  ואינּה עבֹודה, ׁשאחריה עבֹודה מהן ְְֲֲֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָאחת

.38עבֹודה  ֲָ
.Â הּקד ּבזרים ׁשחיטת ּכׁשרה קדׁשי 39ׁשים אפּלּו , ְְְְֲֳִִִִֵֵַַָָָָ

צּבּור  קדׁשי ּבין יחיד קדׁשי ּבין ׁשּנאמר:40קדׁשים, ; ְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָ
- אהרן ּבני והקריבּו יי, לפני הּבקר ּבן את ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹוׁשחט

ּכהּנה  מצות ואיל והּנּתּוח 41מּקּבלה ההפׁשט וכן .42 ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֻ

ּבזרים  ּכׁשרה - לּמזּבח עצים ׁשּנאמר 43והֹולכת . ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
הֹולכת  זֹו - הּמזּבחה הּכל את הּכהן והקטיר ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹּבאיברים:
ּכהּנה, ׁשּצריכה היא איברים הֹולכת לּכבׁש; ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻאיברים

עצים  הֹולכת .44ולא ְִֵַָֹ
.Ê ּבזרים ּכׁשרה הּנרֹות הדלקת הטיב 45וכן אם ,לפיכ . ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָ

להדליקן  לזר מּתר - לחּוץ והֹוציאן הּנרֹות את .46הּכהן ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹֻ
.Á ּכהן צריכה הּדׁשן הּכהן 47הרמת ולבׁש ׁשּנאמר: , ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ

וגֹומר  בד לֹוקה 48מּדֹו - יּׂשראל הרים ואם חּיב 49. ואינֹו , ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָ
עבֹודה  אחריה ׁשאין ּפי על אף עבדת 50מיתה, ׁשּנאמר: . ֱֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

ואם 51מּתנה  לבּדֹו, ּבכהן ׁשּתהיה הּוא מּתנה עבֹודת . ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹ
סּלּוק  עבֹודת אבל מיתה; חּיב - הּזר לּה אין 52קרב - ֲֲִִֵַַַַָָָָָָ

והּמנֹורה  הּפנימי מזּבח ּדּׁשן אם [וכן מיתה. עליה ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָחּיבין
מיתה.] חּיב אינֹו -53 ִֵַָָ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

קט: בזבחים וסידור 28)ראה היא", תמה ועבודה הואיל חייב, עצים גיזרי שני שסידר "זר כד:) (יומא יוחנן א"ר אסי כר'
(שם). עליו החולקין ולוי כרב ולא שם). (רש"י אחרת לעבודה התחלה הוא כך, שאחר יד 29)האיברים פרק להלן ראה

הקרבנות. מעבודות בעבודות יתעסקו שלא האזהרה עליו חלה ולפיכך א, הלכה הקרבנות מעשה "הוא 30)מהלכות
קיב:). לזבחים (פיה"מ שמן" עליה ויצקת ו) ב, (ויקרא שנאמר מה והוא המנחות, על השמן שבולל 31)שיוצק "ר"ל

שם). (רבינו למנחה" בשמן בלולה יג) ז, (במדבר שנאמר בשמן, שנאמר 32)הסולת כמו המנחות, לחם הפותת "הוא
שם). (רבינו פתים" אותה פתות שם) מלח"33)(ויקרא תקריב קרבנך כל על יג) (שם, שנאמר למנחה, המלח נותן "הוא

שם). שם.34)(רבינו רבינו – כה) ה, במדבר המנחה", את "והניף (צ"ל תנופה אותם והניף שנאמר מה "הוא 35)"הוא
שם). (רבינו והגישה" ח) ב, (ויקרא שנאמר –36)מה הדלקה שהרי שם), זבחים רש"י (ראה המנורה דישון כלומר,

ז. הלכה להלן ראה בזר, השולחן 37)כשרה את והמסדר והמגיש והמניף והמולח והבולל "היוצק שם: זבחים במשנה
אש  ומצית שמים). בידי מיתה (=כלומר, זרות" משום עליו חייבין ואין וכו' דמים והמקבל והקומץ הנרות את והמטיב
וכו'". חייב יהא וכו' והבולל והיוצק היוצא "יכול ט: הלכה י פרק אחרי בספרא ומקורו במשנה, שם נזכר לא במזבח
שהצתת  הצתה, ד"ה שם יומא ישנים בתוספות הוא וכן והיוצק". היוצת "יכול וצ"ל סופר, טעות כאן יש המוריה הר ולדברי
ב' הלכה למעלה וראה , כד: ביומא נזכר בזיכין וסידור עצים. גיזרי שני סידור אחריה שיש לפי תמה, עבודה אינה האש
במקדש  שעבד זר כי א, הלכה למעלה וראה שבקרבנות, העבודות מכל עבודה בשום יתעסקו שלא מוזהרין הזרים כי

פסולה. ב.38)עבודתו הלכה למעלה וראה תמה, עבודה על אלא מיתה חייבין אין כי שם, ויומא קטו: בזבחים ראה
ב.39) הלכה ד פרשה נדבה ויקרא וספרא יט. מנחות לא: זבחים כז. יומא סד: פסחים לא: מהלכות ברכות פ"ה להלן וראה

א. הלכה המוקדשין פסולי מהלכות ובפ"א א, הלכה הקרבנות המוריה).40)מעשה (הר תמיד בקרבן כה: יומא
לח.41) הערה כז.42)ראה כו: יומא כז.43)ראה וניתוח,44)שם הפשט ממעטים הנ"ל שמהפסוק שם יומא ראה

נפלה  שמח, האור ולדעת המזבחה". והקטיר הכל את הכהן "והקריב יג) א, (שם אחר מפסוק נתמעטה עצים הולכת ואילו
רבינו. בדברי היא 45)טעותֿסופר הרי עבודה, שאינה שכיון רבינו וסובר היא", עבודה לאו "הדלקה, אמרו כד: ביומא

(ראה  הנרות" את בהעלותך וכו' אהרן אל "דבר ב) ח, (במדבר שנאמר ומה משנה). (כסף בזרים שכשרה שחיטה, כמו
המוריה). (הר להיכל ליכנס אסור שזר משום הוא כאן), בכסףֿמשנה מובא ובריטב"א, שם ישנים הראב"ד 46)בתוספות

על  הקשה א) אות צח (מצוה ובמנחתֿחינוך כשרות". הדליקן שאם אלא להדליקן, לזר מותר כשאמר "הפליג כי כתב
אמור  פ' מספרא הקשה ועוד בחוץ. מדליקה היאך ואםֿכן מצוה, עושה הדלקה – שבמנורה כב: בשבת מבואר הרי רבינו:
ואףֿעלֿפיֿכן  מקומה, על בהנחה אלא בהדלקה, המצוה אין המנורה שבהדלקת רבינו שדעת (ונראה יב). הלכה יג (פרשה
הנחה  למאןֿדאמר לנר מנר להדליק אסור חנוכה בנר שרק יג), הלכה ומוספין תמידין מהלכות (פ"ג לנר מנר להדליק מותר
ומה  נרותיה. שבעת כל שידלקו עד חובתו, ידי יוצא אינו במנורה אבל אחר, נר הוא המצוה שעיקר מפני מצוה, עושה
יתקן", "שלא אלא וכו'", ידליק "שלא אמרו לא שהרי להדלקה, הכוונה אין ויכניס", מבחוץ יתקן "שלא בספרא שאמרו
שם  אותם ולערוך בפנים ולהכניסן בחוץ ולהדליקן הפתילות להוציא אבל שם. אותה ולערוך בחוץ המנורה להוציא והיינו

כנ"ל). מצוה, עושה שהנחה לפי איסור, אין – י.47)במנורה הלכה ומוספין תמידין מהלכות ב' פרק להלן ראה
הדשן.48) את א.49)והרים הלכה למעלה ראה אליכם", יקרב לא "וזר עבו 50)משום על כי ב, הלכה למעלה דה ראה

מיתה. חייבים עבודה, אחריה שאין לפרוכת 51)תמה, ולמבית המזבח דבר לכל כהונתכם את תשמרו אתך ובניך "ואתה
זורק  כגון המזבח, גבי על נותן שהוא כזו, עבודה לומר ורוצה יומת". הקרב והזר כהונתכם את אתן מתנה עבודת ועבדתם,

קטורת. עליו מקטיר או מים, או יין עליו מנסך או דם, כלוי.52)עליו ולא כרב, כד. יומא המזבח. מן כל 53)שמסלק
עבודות  שהן מפני וטעמו, רבינו. ספרי בקצת הכסףֿמשנה מצאו אבל ר"מ, רומי בדפוס אינו מרובעים בסוגריים המוקף
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ּבּה ׁשּנפל קדׁשים ּבבהמת הּדין וכן קרּבן. ּבדמיה ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָויביא
מּום  ּבהן ׁשּנֹולד קדׁשים לפּדֹות הּוא עּׂשה ּומצות ְְֲִִִֵֶֶַַָָָמּום.
ּתזּבח  נפׁש אּות ּבכל רק ׁשּנאמר: ויאכלּו. לחּלין ְְְְְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַַָָֻויצאּו
מדּבר  ׁשהּכתּוב למדּו, הּׁשמּועה מּפי בּׂשר; ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָואכלּת
ׁשּזה  ּבערכין, ּבארנּו ּוכבר ׁשּיּפדּו. הּמקּדׁשין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻּבפסּולי
מּמּנה  יקריבּו לא אׁשר טמאה ּבהמה ּכל ואם ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּנאמר:

ׁשּנפּדּו. מּומין ּבבעלי מדּבר ׁשהּוא ליי, ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָקרּבן
.‡È?עֹובר מּום לבעלת קבּוע מּום ּבעלת ּבין ְֲֲֵֵַַַַַַָמה

הּולד  יּפדה - קדׁש והיא ילדה אם קבּוע, מּום ְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּבעלת
יהיה  ׁשּלא ּכדי ּתמים, ׁשהּוא ּפי על אף לחּלין, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹֻויצא
וילדה  ׁשּתּפדה קדם נתעּברה ואם העּקר. מן חמּור ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹטפל
- ׁשּתּפדה קדם מתה ואם חּלין. הּולד - ּפדיֹון ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻאחר
על  גמּורה קדּׁשה חלה לא ׁשהרי ׁשּתמּות; אחר ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻנפּדית
קבּוע. מּום ּבעלת ׁשהיתה מּפני ּדמיה, על אּלא ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּגּופּה,
ואחר  תמימה אֹו עֹובר, מּום ּבעלת הּמקּדיׁש ְְְֲֲִִֵַַַַַַָָאבל
ׁשּתּפדה  קדם מתה אם קבּוע, מּום לּה נֹולד ְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשהקּדיׁשּה
צריכה  ׁשהיא מּפני הּתמימים, הּקדׁשים ּכׁשאר ּתּקבר -ְְְְֳִִִִִִִִֵֵֶַַָָָָ
נׁשחטה  ואם ּבערכין. ׁשּבארנּו ּכמֹו והערכה, ְְְְְֲֲֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָהעמדה
מפרּכסת  ׁשהיא זמן ּכל נפּדית זֹו הרי - ׁשּתּפדה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹקדם
קדם  נתעּברה ולדּה. יקרב - ילדה ואם ּתאכל. ּכ ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹואחר
נפּדה. ואינֹו אסּור, הּולד - ׁשּנפּדת אחר וילדה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּתּפדה
הּולד  זה מתּפיס אּמֹו לפדיֹון סמּו יעּׂשה? ּכיצד ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָאּלא
אּמֹו], [מּכח להקריבֹו יכֹול ׁשאינֹו לפי הּזבח. אֹותֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָֹלׁשם

דחּויה. קדּׁשה מּכח ׁשּבא ְְְִִֵֶַָָָֹֻמּפני
.·È ּבּׁשּוק לׁשחטן מּתר ּכׁשּיּפדּו הּמקּדׁשין ּפסּולי ְְְְֳִִֵֶַַָָָָָָֻֻּכל

ּכׁשאר  ּבליטרא, ּבּׂשרם ולׁשקל ׁשם, ּולמכרן טּבחים, ְְְְְְְְִִִִֶַָָָָָָָָֹׁשל
ׁשּמכירתם  מּפני הּמעּׂשר, ּומן הּבכֹור מן חּוץ ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֻהחּלין;

ּבדמיהן  מֹוסיף חֹוזרין ּבּׁשּוק ׁשּדמיהן הּקדׁשים, ׁשאר . ְְְְֳִִִִֵֵֶֶֶַַָָ
מֹוכרין  - אחרת ּבהמה ּבדמיהם מביא ׁשהרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָלהקּדׁש,
ּדמיהם  ׁשאין והּמעּׂשר, הּבכֹור אבל ּכחּלין; ּבּׁשּוק ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָֻאֹותן
אין  - ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּבמּומן, נאכלין אּלא ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָלהקּדׁש,
אֹותם  מֹוכרין ואין טּבחים, ׁשל ּבּׁשּוק אֹותם ְְֲִִִֵֶַַָָָׁשֹוחטין
נׁשקל  אינֹו - הּבית לבדק ּבכֹור התּפיס אפּלּו ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָׁשם.

אּלא  להתּפיס יכֹול ׁשאינֹו ּבּׁשּוק; יּמכר ולא ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹּבליטרא,
ּגמּור. קנין לֹו הּקנּוי ְִַָָָָָדבר

ה'תשע"ה  סיון ב' רביעי יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
ּובבהמה ‡. ּבאדם הּפֹוסלין הּמּומין חמּׁשים.2ּכל - ְְְֲִִִִִֵַַָָָָ

נמנּו. ְְִָּוכבר
ראּויין ·. ואינן ּבבהמה מיחדין אחרים מּומין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵָָָֻויׁש

הן: ואּלּו הם, ּוׁשלׁשה ועּׂשרים ּוׁשלׁשה ּבאדם, ְְְְְְְִִֵֵֵֶָָָָלהיֹות
אדם  ּכׁשל עגל עינּה גלּגל היה ּגדֹולה 3אם אחת עינּה . ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹ

אּוז  ּכׁשל קטּנה והּׁשנּיה עגל אזן 4ּכׁשל היתה אם אבל . ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
יׁש אם ּכׁשר. - ּכפֹול עד קטּנה אפּלּו קטּנה, ואזן ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹּגדֹולה
ׁשּבין  העֹור נּקב אם ּׂשער. ּבּה ׁשּיׁש יּבלת עינּה ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹּבלבן
חזיר, לׁשל דֹומה ּפיה הּנראה. ּבמקֹום חֹוטמיה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָׁשני

ּכׁשּפּוד.5ּפרּוס  מחּדד ׁשאינֹו ּפי על אף ְְִֵֶַַַָָֻ
ּפי ‚. על אף ׁשּנפּגמּו, אֹו ׁשּנּקבּו החיצֹונֹות ְְְִִִִִֶֶֶַַַָחּטיה

נע  אם ׁשּנגממּו. אֹו מקצתן, חּטיה ׁשּנׁשאר קרּו ְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַָָָ
נראין  הן וצֹווחת ּפיה ׁשּפֹותחת ּבעת ׁשהרי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָהּפנימּיֹות,

ֲִֵחסרין.
ּכלּום.„. מהן נׁשאר ולא עּמהן וזכרּותן קרניה נּטלּו ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹאם

ּכׁשרה  - קרנים לּה ׁשּיׁש נקבה העֹור 6אבל נפּגם אם . ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
נקבה. ׁשל הערוה נפּגמה אם הּבהמה. ּגיד את ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָׁשחֹופה

הּפרק  מן לא אבל העצם, מן הּזנב נפּגם היתה 7אם אם . ְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
ּבין  היה אם עצמים. ּבׁשני לׁשנים מפּצל הּזנב ְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָָֹֻראׁש
ועד  קצר. הּזנב היה אם ּבּׂשר. אצּבע מלא לחליא ְְְְְְִֶַַַָָָָָָָָָָֹֻֻחליא
ּובטלה: ּכׁשר. - ׁשּתים מּום, - אחת חליא ּבגדי: ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֻּכּמה?
הּגדי  זנב ּכׁשר. - ׁשלׁש היתה מּום, - חליֹות ׁשּתי ְְְְְִֵֵֶַַָָָָֹֻאר
מן  עצם נׁשּבר אם חזיר. לׁשל ּדֹומה ּומדלּדל ר ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָֻׁשהיה
מּפני  ּכׁשר, - מּצלעֹותיו עצם נׁשּבר אם אבל ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהּזנב.

ּבּגלּוי  .8ׁשאינֹו ֵֶַָ
רגלים ‰. ׁשלׁש אּלא לּה אין אֹו רגלים, חמׁש .9ּבעלת ְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָ

חמֹור, ּכׁשל עגּלה ּפרסתּה וידיו מרגליו אחת היתה ְְְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָָָָָֻאם
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

חסר.1) הפנימיים מאיבריה שאחד או טריפה, שנמצאה בהמה ודין בבהמה, המיוחדים המומים רבינו בו כלומר,2)יפרש
בהמה. אצל וגם אדם אצל גם להיות שראויים כאלו ונדה 3)מומים  מ. (בכורות יוחנן ר' בשם חנה בר בר רבה לדעת

כן  כי מום, זה אין שבעין, בשחור הדמיון היה אם אבל כן, הדרך שאין שבעין בלובן הדמיון היה אם אלא זה אין כג.)
אלא  לחלק, הכרח אין שלדבריהם יוחנן, ר' אמר אבא בר חייא ור' שמואל אמר יהודה כרב פסק ורבינו להיות. הדרך

מום. זה הרי שבעין, בשחור לאדם הדמיון היה אם או 4)אפילו גדולות שתיהן אבל קטנה, ואחת גדולה אחת ודווקא
או  גדולות שתיהן אם גם שבאדם לפי בהמה, מומי בין זה מום רבינו כתב ולפיכך ג:). (שם בבהמה כשר קטנות שתיהן

ו. הלכה מקדש ביאת מהלכות ה בפרק כמפורש מום, זה הרי קטנות, על 5)שתיהן עודפות העליונות והלחיים שהשפה
כלל.6)התחתונות. מום זה שאין העצם,7)למזבח, במקצת נחתך ואם חוליות, וכמה מכמה המורכב עצם יש בזנב

זמן  שכל משום מום זה אין השנייה, עם אחת חוליה של החיבור מקום שהוא הפרק קצת נחתך אם אבל מום, זה הרי
ומתרפא. חוזר הוא לגמרי, נחתך רגל,8)שלא שבר או יד שבר לומר תלמוד צלע, שבר מרבה שאני "יכול שם: ספרא

רוב  "נשתברו ד פרק בכורות ובתוספתא בגלוי" מומן שאין צלע שבר יצא חוזרים, ואין בגלוי שמומן מיוחדין אלו מה
המיוחדים  ופסח עור מה פסח, או עור יח) כא, שם אדם, (במומי שנאמר מום, אינו מבפנים מום בו שהיה או צלעותיו

וכו'". שבגלוי חמש 9)מום "בעלת בידים, היו והחיסרון שהיתרון המדובר כי הונא רב שם ומפרש מ. בכורות משנה

gafn ixeqi` zekld - dcear xtq - oeiq '` iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

יּגנזּו אּלא לעֹולם, ּבּמקּדׁש עבד 77ּבהן ׁשאם לי, ויראה . ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ
ׁשם  ׁשּׁשּמׁש ּפסל 78ּכהן לא - .79ּבּמקּדׁש ְִִֵֵֶַַָָָֹֹ

.ÂËואּלּו עּׂשר, ׁשמֹונה לעבֹודה הּפסּולין ּכל ְְְְְֲִִֵַָָָָָָנמצאּו
זרה  עבֹודה העֹובד הּזר 80הן: מּום 81. ּבעל הערל 82. .83. ֲֵֵֵֶַַַָָָָָָ

יֹום 84הּטמא  טבּול מחּסר 85. האֹונן 86ּכּפּורים . .87. ְְִִֵֵַַָָֻ
ּבגדים 88הּׁשּכֹור  מחּסר ּבגדים 89. יתר ּבגדים 90. ּפרּום .91. ְְְְְִִִִֵַַָָָָֻ

ראׁש ורגלים 92ּפרּוע ידים רחץ ׁשּלא הּיֹוׁשב 93. מי 94. . ְְְִִִֵֶַַַַַַָָֹֹ
ידֹו ּבין רגלֹו95ׁשּיׁש ּבין ׁשּיׁש מי חֹוצץ. ּדבר הּכלי ּובין ְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ

חֹוצץ  ּדבר הארץ ּבּׂשמאלֹו96ּובין ׁשעבד מי .97. ְִִֵֵֶֶַָָָָָֹ
חּוץ חּללּו; - עבדּו ואם לעבֹודה, ּפסּולין אּלּו ְְְְֲִִִֵָָָָּכל

ראׁש ּבגדים98מּפרּוע זרה99ּוקרּוע לעבֹודה והּׁשֹוחט ְְְְֲִִֵַַַַָָָָֹ
ּכׁשרה.100ּבׁשֹוגג עבֹודתן - עבדּו ׁשאם , ְְְֲִֵֵֶָָָָ

הּמקּדׁש ּביאת הלכֹות להֹו ְְְְִִִִַַָסלקּו

zFkldgAfn ixEQ` ¦§¦¥¦§¥©
עּׂשה, מצֹות ארּבע מצֹות. עּׂשרה ארּבע ּבכללן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָיׁש
ּכל להקריב א) פרטן: וזהּו תעּׂשה, לא מצֹות ְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָֹועּׂשר
מּום ּבעל להקּדיׁש ׁשּלא ב) ּתמימים. ְְְְִִִֶַַַַָָֹהּקרּבנֹות
יזרק ׁשּלא ד) מּום]. [ּבעל יׁשחֹוט ׁשּלא ג) ְְְִִִֵֶֶַַַַֹֹֹ[לּמזּבח].
מּום ּבעל יקריב ׁשּלא ו) חלּבֹו. יקטיר ׁשּלא ה) ְְְִִֶֶֶַַַַָֹֹּדמֹו.
העֹובדי ּבקרּבנֹות אפּלּו מּום ּבעל יקריב ׁשּלא ז) ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָֹעֹובר.
ּפסּולי לפּדֹות ט) בקדׁשים. מּום יּטיל ׁשּלא ח) ְְֳִִִִֵֶַַָָֹּכֹוכבים.
זמן וקדם והלאה, הּׁשמיני מּיֹום להקריב י) ְְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָֹֻהּמקּדׁשין.
ׁשּלא יא) אֹותֹו. מקריבין ואין זמן מחּסר נקרא הּוא ְְְְְִִִֵֶֶַַַָֹֻזה
ּודבׁש. ּׂשאֹור להקטיר ׁשּלא יב) ּומחיר. אתנן ְְְְְְְְִִִֶֶַַַָֹלהקריב
מעל מלח להׁשּבית ׁשּלא יד) הּקרּבנֹות. ּכל למלח ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹיג)

הּקרּבנֹות.
gafnixeqìzekld-dcearxtq
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אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
ּומבחרין.‡. ּתמימין הּקרּבנֹות ּכל להיֹות עּׂשה ְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָֻמצות

עּׂשה. מצות זֹו - לרצֹון יהיה ּתמים ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָָׁשּנאמר:
.·- הּמזּבח לגּבי מּום ּבּה ׁשּיׁש ּבהמה הּמקּדיׁש ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָוכל

אׁשר  ּכל ׁשּנאמר: הקּדׁשֹו. על ולֹוקה תעּׂשה, ּבלא ְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַֹֹעֹובר
אזהרה  ׁשּזֹו למדּו, הּׁשמּועה מּפי תקריבּו. לא מּום ְְְְִִִֶַַַָָָָֹּבֹו
- [נסכים] לדמי הקּדיׁשֹו אפּלּו מּומין. ּבעלי ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַָלמקּדיׁש

הּוא. קדׁשים ׁשּבזיֹון ְִִֶֶָָלֹוקה,

ואמר ‚. 'עֹולה' 'עֹולה', ואמר 'ׁשלמים' לֹומר ְְְְִִֵַַַַַָָָָָהּמתּכּון
ׁשוים. ולּבֹו ּפיו ׁשּיהיה עד ּכלּום, אמר לא - ְְְְִִִִִֶֶַַָָָֹ'ׁשלמים'
והקּדיׁשֹו 'עֹולה' מּום ּבעל על לֹומר הּמתּכּון ,ְְְְִִִִֵַַַַַַָָלפיכ
ׁשּנתּכּון  ּפי על אף 'עֹולה', ואמר 'ׁשלמים' אֹו ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָׁשלמים,
ּבעל  להקּדיׁש ׁשּמּתר ׁשּדּמה מי לֹוקה. אינֹו - ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֻלאּסּור

לֹוקה. ואינֹו קדֹוׁש, זה הרי - והקּדיׁש לּמזּבח ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָמּום
נאמר „. ׁשהרי לֹוקה. - קרּבן לׁשם מּום ּבעל ְְֱֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָהּׁשֹוחט

הּׁשמּועה  ּומּפי לה'; אּלה תקריבּו לא מּומין: ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָֹּבבעלי
מּומין  ּבעלי ּדם הּזֹורק וכן לּׁשֹוחט. אזהרה ׁשּזֹו ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָלמדּו,
תקריבּו לא ּבהן: נאמר ׁשהרי לֹוקה. - הּמזּבח ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹעל
לּזֹורק. אזהרה ׁשּזֹו למדּו, הּׁשמּועה מּפי לה'; ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָ(אּלה)
לֹוקה; - הּמזּבח על מּומין ּבעלי אמּורי הּמקטיר ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַוכן
אּלּו - הּמזּבח על מהם תּתנּו לא ואּׁשה ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹׁשּנאמר:
ּוׁשחטֹו מּום ּבעל הקּדיׁש ׁשאם למד, נמצאת ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָהחלבים.

מלקּיֹות. ארּבע לֹוקה - אמּוריו והקטיר ּדמֹו ְְְְְִִֵֶַַַַָָָֻוזרק
א ‰. עֹובר, מּום ּבעל אֹו קבּוע מּום ּבעל הקריבֹואחד ם ְִִִֵֶַַַַַָָ

ׁשֹור  אלהי לה' תזּבח לא ׁשּנאמר: אּלּו. ּבכל עֹובר -ְְֱֱִֵֵֶֶֶַַַָֹֹ
ׁשּזֹו למדּו, הּׁשמּועה מּפי מּום; בֹו יהיה אׁשר ְְְֲִִִֶֶֶֶַָָָוּׂשה
לח  גרב ּבּבהמה ׁשהיה ּכגֹון עֹובר. מּום לבעל ְְְְֵֵֶַַַַַָָָָָָָאזהרה

לֹוקה. - הקריבּה אם חזזית, ְֲִִִִֶָָאֹו
.Â עֹובדי קרּבנֹות אף אּלא ּבלבד, יּׂשראל קרּבנֹות ְְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹולא

ׁשּנאמר: לֹוקה; - מּומין ּבעלי והן הקריבן אם ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָּכֹוכבים,
אּלה. מּכל אלהיכם לחם את תקריבּו לא נכר ּבן ְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹּומּיד

.Êידֹו קּטע אֹו עינֹו ׁשּסּמא ּכגֹון ּבקדׁשים, מּום ְְִִִִֵֵֶַַַָָָהּמּטיל
מּפי  ּבֹו; יהיה לא מּום ּכל ּבקרּבן: נאמר ׁשהרי לֹוקה. -ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַָָָֹ
ואינֹו מּום. ּבֹו יּתן ׁשּלא אזהרה ׁשּזֹו למדּו, ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹהּׁשמּועה
ראּוי  היה ׁשהרי קּים, הּמקּדׁש ׁשּבית בזמן אּלא ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָלֹוקה
ּבלא  ׁשעבר ּפי על אף הּזה, ּבּזמן אבל ּופסלֹו; ְְְְְֲִֶֶַַַַַַָָָָָֹלקרּבן

לֹוקה. אינֹו - ֲֵֶֶַתעּׂשה
.Á אחר מּום ּבּה והּטיל אחר ּובא ּבקדׁשים מּום ְְִִִִִֵֵַַָָָָהּטיל

לֹוקה. אינֹו הּׁשני -ִֵֵֶַ
.Ë חּוץ ּבתמּורתן. אֹו עצמן ּבּקדׁשים מּום הּמּטיל ְְֳִִִֶַַַַָָָָָאחד

אינֹו - ּבתמּורתן מּום ׁשהּמּטיל הּמעּׂשר, ּומן הּבכֹור ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָמן
ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו לקרּבן, ראּויין ׁשאינן לפי ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָלֹוקה,
לֹוקה. אינֹו - עּׂשירי טעּות ׁשל ּבתׁשיעי מּום הּמּטיל ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָוכן

.È- ׁשּלֹוקה ּפי על אף לּמזּבח, מּום ּבעלת ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַהּמקּדיׁש
לחּלין, ותצא הּכהן ּבער ותּפדה נתקּדׁשה, זֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹֻהרי
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך
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צה gafn ixeqi` zekld - dcear xtq - oeiq 'a iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּבּה ׁשּנפל קדׁשים ּבבהמת הּדין וכן קרּבן. ּבדמיה ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָויביא
מּום  ּבהן ׁשּנֹולד קדׁשים לפּדֹות הּוא עּׂשה ּומצות ְְֲִִִֵֶֶַַָָָמּום.
ּתזּבח  נפׁש אּות ּבכל רק ׁשּנאמר: ויאכלּו. לחּלין ְְְְְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַַָָֻויצאּו
מדּבר  ׁשהּכתּוב למדּו, הּׁשמּועה מּפי בּׂשר; ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָואכלּת
ׁשּזה  ּבערכין, ּבארנּו ּוכבר ׁשּיּפדּו. הּמקּדׁשין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻּבפסּולי
מּמּנה  יקריבּו לא אׁשר טמאה ּבהמה ּכל ואם ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּנאמר:

ׁשּנפּדּו. מּומין ּבבעלי מדּבר ׁשהּוא ליי, ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָקרּבן
.‡È?עֹובר מּום לבעלת קבּוע מּום ּבעלת ּבין ְֲֲֵֵַַַַַַָמה

הּולד  יּפדה - קדׁש והיא ילדה אם קבּוע, מּום ְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּבעלת
יהיה  ׁשּלא ּכדי ּתמים, ׁשהּוא ּפי על אף לחּלין, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹֻויצא
וילדה  ׁשּתּפדה קדם נתעּברה ואם העּקר. מן חמּור ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹטפל
- ׁשּתּפדה קדם מתה ואם חּלין. הּולד - ּפדיֹון ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻאחר
על  גמּורה קדּׁשה חלה לא ׁשהרי ׁשּתמּות; אחר ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻנפּדית
קבּוע. מּום ּבעלת ׁשהיתה מּפני ּדמיה, על אּלא ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּגּופּה,
ואחר  תמימה אֹו עֹובר, מּום ּבעלת הּמקּדיׁש ְְְֲֲִִֵַַַַַַָָאבל
ׁשּתּפדה  קדם מתה אם קבּוע, מּום לּה נֹולד ְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשהקּדיׁשּה
צריכה  ׁשהיא מּפני הּתמימים, הּקדׁשים ּכׁשאר ּתּקבר -ְְְְֳִִִִִִִִֵֵֶַַָָָָ
נׁשחטה  ואם ּבערכין. ׁשּבארנּו ּכמֹו והערכה, ְְְְְֲֲֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָהעמדה
מפרּכסת  ׁשהיא זמן ּכל נפּדית זֹו הרי - ׁשּתּפדה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹקדם
קדם  נתעּברה ולדּה. יקרב - ילדה ואם ּתאכל. ּכ ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹואחר
נפּדה. ואינֹו אסּור, הּולד - ׁשּנפּדת אחר וילדה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּתּפדה
הּולד  זה מתּפיס אּמֹו לפדיֹון סמּו יעּׂשה? ּכיצד ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָאּלא
אּמֹו], [מּכח להקריבֹו יכֹול ׁשאינֹו לפי הּזבח. אֹותֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָֹלׁשם

דחּויה. קדּׁשה מּכח ׁשּבא ְְְִִֵֶַָָָֹֻמּפני
.·È ּבּׁשּוק לׁשחטן מּתר ּכׁשּיּפדּו הּמקּדׁשין ּפסּולי ְְְְֳִִֵֶַַָָָָָָֻֻּכל

ּכׁשאר  ּבליטרא, ּבּׂשרם ולׁשקל ׁשם, ּולמכרן טּבחים, ְְְְְְְְִִִִֶַָָָָָָָָֹׁשל
ׁשּמכירתם  מּפני הּמעּׂשר, ּומן הּבכֹור מן חּוץ ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֻהחּלין;

ּבדמיהן  מֹוסיף חֹוזרין ּבּׁשּוק ׁשּדמיהן הּקדׁשים, ׁשאר . ְְְְֳִִִִֵֵֶֶֶַַָָ
מֹוכרין  - אחרת ּבהמה ּבדמיהם מביא ׁשהרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָלהקּדׁש,
ּדמיהם  ׁשאין והּמעּׂשר, הּבכֹור אבל ּכחּלין; ּבּׁשּוק ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָֻאֹותן
אין  - ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּבמּומן, נאכלין אּלא ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָלהקּדׁש,
אֹותם  מֹוכרין ואין טּבחים, ׁשל ּבּׁשּוק אֹותם ְְֲִִִֵֶַַָָָׁשֹוחטין
נׁשקל  אינֹו - הּבית לבדק ּבכֹור התּפיס אפּלּו ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָׁשם.

אּלא  להתּפיס יכֹול ׁשאינֹו ּבּׁשּוק; יּמכר ולא ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹּבליטרא,
ּגמּור. קנין לֹו הּקנּוי ְִַָָָָָדבר

ה'תשע"ה  סיון ב' רביעי יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
ּובבהמה ‡. ּבאדם הּפֹוסלין הּמּומין חמּׁשים.2ּכל - ְְְֲִִִִִֵַַָָָָ

נמנּו. ְְִָּוכבר
ראּויין ·. ואינן ּבבהמה מיחדין אחרים מּומין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵָָָֻויׁש

הן: ואּלּו הם, ּוׁשלׁשה ועּׂשרים ּוׁשלׁשה ּבאדם, ְְְְְְְִִֵֵֵֶָָָָלהיֹות
אדם  ּכׁשל עגל עינּה גלּגל היה ּגדֹולה 3אם אחת עינּה . ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹ

אּוז  ּכׁשל קטּנה והּׁשנּיה עגל אזן 4ּכׁשל היתה אם אבל . ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
יׁש אם ּכׁשר. - ּכפֹול עד קטּנה אפּלּו קטּנה, ואזן ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹּגדֹולה
ׁשּבין  העֹור נּקב אם ּׂשער. ּבּה ׁשּיׁש יּבלת עינּה ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹּבלבן
חזיר, לׁשל דֹומה ּפיה הּנראה. ּבמקֹום חֹוטמיה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָׁשני

ּכׁשּפּוד.5ּפרּוס  מחּדד ׁשאינֹו ּפי על אף ְְִֵֶַַַָָֻ
ּפי ‚. על אף ׁשּנפּגמּו, אֹו ׁשּנּקבּו החיצֹונֹות ְְְִִִִִֶֶֶַַַָחּטיה

נע  אם ׁשּנגממּו. אֹו מקצתן, חּטיה ׁשּנׁשאר קרּו ְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַָָָ
נראין  הן וצֹווחת ּפיה ׁשּפֹותחת ּבעת ׁשהרי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָהּפנימּיֹות,

ֲִֵחסרין.
ּכלּום.„. מהן נׁשאר ולא עּמהן וזכרּותן קרניה נּטלּו ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹאם

ּכׁשרה  - קרנים לּה ׁשּיׁש נקבה העֹור 6אבל נפּגם אם . ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
נקבה. ׁשל הערוה נפּגמה אם הּבהמה. ּגיד את ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָׁשחֹופה

הּפרק  מן לא אבל העצם, מן הּזנב נפּגם היתה 7אם אם . ְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
ּבין  היה אם עצמים. ּבׁשני לׁשנים מפּצל הּזנב ְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָָֹֻראׁש
ועד  קצר. הּזנב היה אם ּבּׂשר. אצּבע מלא לחליא ְְְְְְִֶַַַָָָָָָָָָָֹֻֻחליא
ּובטלה: ּכׁשר. - ׁשּתים מּום, - אחת חליא ּבגדי: ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֻּכּמה?
הּגדי  זנב ּכׁשר. - ׁשלׁש היתה מּום, - חליֹות ׁשּתי ְְְְְִֵֵֶַַָָָָֹֻאר
מן  עצם נׁשּבר אם חזיר. לׁשל ּדֹומה ּומדלּדל ר ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָֻׁשהיה
מּפני  ּכׁשר, - מּצלעֹותיו עצם נׁשּבר אם אבל ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהּזנב.

ּבּגלּוי  .8ׁשאינֹו ֵֶַָ
רגלים ‰. ׁשלׁש אּלא לּה אין אֹו רגלים, חמׁש .9ּבעלת ְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָ

חמֹור, ּכׁשל עגּלה ּפרסתּה וידיו מרגליו אחת היתה ְְְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָָָָָֻאם
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

חסר.1) הפנימיים מאיבריה שאחד או טריפה, שנמצאה בהמה ודין בבהמה, המיוחדים המומים רבינו בו כלומר,2)יפרש
בהמה. אצל וגם אדם אצל גם להיות שראויים כאלו ונדה 3)מומים  מ. (בכורות יוחנן ר' בשם חנה בר בר רבה לדעת

כן  כי מום, זה אין שבעין, בשחור הדמיון היה אם אבל כן, הדרך שאין שבעין בלובן הדמיון היה אם אלא זה אין כג.)
אלא  לחלק, הכרח אין שלדבריהם יוחנן, ר' אמר אבא בר חייא ור' שמואל אמר יהודה כרב פסק ורבינו להיות. הדרך

מום. זה הרי שבעין, בשחור לאדם הדמיון היה אם או 4)אפילו גדולות שתיהן אבל קטנה, ואחת גדולה אחת ודווקא
או  גדולות שתיהן אם גם שבאדם לפי בהמה, מומי בין זה מום רבינו כתב ולפיכך ג:). (שם בבהמה כשר קטנות שתיהן

ו. הלכה מקדש ביאת מהלכות ה בפרק כמפורש מום, זה הרי קטנות, על 5)שתיהן עודפות העליונות והלחיים שהשפה
כלל.6)התחתונות. מום זה שאין העצם,7)למזבח, במקצת נחתך ואם חוליות, וכמה מכמה המורכב עצם יש בזנב

זמן  שכל משום מום זה אין השנייה, עם אחת חוליה של החיבור מקום שהוא הפרק קצת נחתך אם אבל מום, זה הרי
ומתרפא. חוזר הוא לגמרי, נחתך רגל,8)שלא שבר או יד שבר לומר תלמוד צלע, שבר מרבה שאני "יכול שם: ספרא

רוב  "נשתברו ד פרק בכורות ובתוספתא בגלוי" מומן שאין צלע שבר יצא חוזרים, ואין בגלוי שמומן מיוחדין אלו מה
המיוחדים  ופסח עור מה פסח, או עור יח) כא, שם אדם, (במומי שנאמר מום, אינו מבפנים מום בו שהיה או צלעותיו

וכו'". שבגלוי חמש 9)מום "בעלת בידים, היו והחיסרון שהיתרון המדובר כי הונא רב שם ומפרש מ. בכורות משנה

gafn ixeqi` zekld - dcear xtq - oeiq '` iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

יּגנזּו אּלא לעֹולם, ּבּמקּדׁש עבד 77ּבהן ׁשאם לי, ויראה . ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ
ׁשם  ׁשּׁשּמׁש ּפסל 78ּכהן לא - .79ּבּמקּדׁש ְִִֵֵֶַַָָָֹֹ

.ÂËואּלּו עּׂשר, ׁשמֹונה לעבֹודה הּפסּולין ּכל ְְְְְֲִִֵַָָָָָָנמצאּו
זרה  עבֹודה העֹובד הּזר 80הן: מּום 81. ּבעל הערל 82. .83. ֲֵֵֵֶַַַָָָָָָ

יֹום 84הּטמא  טבּול מחּסר 85. האֹונן 86ּכּפּורים . .87. ְְִִֵֵַַָָֻ
ּבגדים 88הּׁשּכֹור  מחּסר ּבגדים 89. יתר ּבגדים 90. ּפרּום .91. ְְְְְִִִִֵַַָָָָֻ

ראׁש ורגלים 92ּפרּוע ידים רחץ ׁשּלא הּיֹוׁשב 93. מי 94. . ְְְִִִֵֶַַַַַַָָֹֹ
ידֹו ּבין רגלֹו95ׁשּיׁש ּבין ׁשּיׁש מי חֹוצץ. ּדבר הּכלי ּובין ְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ

חֹוצץ  ּדבר הארץ ּבּׂשמאלֹו96ּובין ׁשעבד מי .97. ְִִֵֵֶֶַָָָָָֹ
חּוץ חּללּו; - עבדּו ואם לעבֹודה, ּפסּולין אּלּו ְְְְֲִִִֵָָָָּכל

ראׁש ּבגדים98מּפרּוע זרה99ּוקרּוע לעבֹודה והּׁשֹוחט ְְְְֲִִֵַַַַָָָָֹ
ּכׁשרה.100ּבׁשֹוגג עבֹודתן - עבדּו ׁשאם , ְְְֲִֵֵֶָָָָ

הּמקּדׁש ּביאת הלכֹות להֹו ְְְְִִִִַַָסלקּו

zFkldgAfn ixEQ` ¦§¦¥¦§¥©
עּׂשה, מצֹות ארּבע מצֹות. עּׂשרה ארּבע ּבכללן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָיׁש
ּכל להקריב א) פרטן: וזהּו תעּׂשה, לא מצֹות ְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָֹועּׂשר
מּום ּבעל להקּדיׁש ׁשּלא ב) ּתמימים. ְְְְִִִֶַַַַָָֹהּקרּבנֹות
יזרק ׁשּלא ד) מּום]. [ּבעל יׁשחֹוט ׁשּלא ג) ְְְִִִֵֶֶַַַַֹֹֹ[לּמזּבח].
מּום ּבעל יקריב ׁשּלא ו) חלּבֹו. יקטיר ׁשּלא ה) ְְְִִֶֶֶַַַַָֹֹּדמֹו.
העֹובדי ּבקרּבנֹות אפּלּו מּום ּבעל יקריב ׁשּלא ז) ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָֹעֹובר.
ּפסּולי לפּדֹות ט) בקדׁשים. מּום יּטיל ׁשּלא ח) ְְֳִִִִֵֶַַָָֹּכֹוכבים.
זמן וקדם והלאה, הּׁשמיני מּיֹום להקריב י) ְְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָֹֻהּמקּדׁשין.
ׁשּלא יא) אֹותֹו. מקריבין ואין זמן מחּסר נקרא הּוא ְְְְְִִִֵֶֶַַַָֹֻזה
ּודבׁש. ּׂשאֹור להקטיר ׁשּלא יב) ּומחיר. אתנן ְְְְְְְְִִִֶֶַַַָֹלהקריב
מעל מלח להׁשּבית ׁשּלא יד) הּקרּבנֹות. ּכל למלח ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹיג)

הּקרּבנֹות.
gafnixeqìzekld-dcearxtq
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אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
ּומבחרין.‡. ּתמימין הּקרּבנֹות ּכל להיֹות עּׂשה ְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָֻמצות

עּׂשה. מצות זֹו - לרצֹון יהיה ּתמים ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָָׁשּנאמר:
.·- הּמזּבח לגּבי מּום ּבּה ׁשּיׁש ּבהמה הּמקּדיׁש ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָוכל

אׁשר  ּכל ׁשּנאמר: הקּדׁשֹו. על ולֹוקה תעּׂשה, ּבלא ְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַֹֹעֹובר
אזהרה  ׁשּזֹו למדּו, הּׁשמּועה מּפי תקריבּו. לא מּום ְְְְִִִֶַַַָָָָֹּבֹו
- [נסכים] לדמי הקּדיׁשֹו אפּלּו מּומין. ּבעלי ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַָלמקּדיׁש

הּוא. קדׁשים ׁשּבזיֹון ְִִֶֶָָלֹוקה,

ואמר ‚. 'עֹולה' 'עֹולה', ואמר 'ׁשלמים' לֹומר ְְְְִִֵַַַַַָָָָָהּמתּכּון
ׁשוים. ולּבֹו ּפיו ׁשּיהיה עד ּכלּום, אמר לא - ְְְְִִִִִֶֶַַָָָֹ'ׁשלמים'
והקּדיׁשֹו 'עֹולה' מּום ּבעל על לֹומר הּמתּכּון ,ְְְְִִִִֵַַַַַַָָלפיכ
ׁשּנתּכּון  ּפי על אף 'עֹולה', ואמר 'ׁשלמים' אֹו ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָׁשלמים,
ּבעל  להקּדיׁש ׁשּמּתר ׁשּדּמה מי לֹוקה. אינֹו - ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֻלאּסּור

לֹוקה. ואינֹו קדֹוׁש, זה הרי - והקּדיׁש לּמזּבח ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָמּום
נאמר „. ׁשהרי לֹוקה. - קרּבן לׁשם מּום ּבעל ְְֱֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָהּׁשֹוחט

הּׁשמּועה  ּומּפי לה'; אּלה תקריבּו לא מּומין: ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָֹּבבעלי
מּומין  ּבעלי ּדם הּזֹורק וכן לּׁשֹוחט. אזהרה ׁשּזֹו ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָלמדּו,
תקריבּו לא ּבהן: נאמר ׁשהרי לֹוקה. - הּמזּבח ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹעל
לּזֹורק. אזהרה ׁשּזֹו למדּו, הּׁשמּועה מּפי לה'; ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָ(אּלה)
לֹוקה; - הּמזּבח על מּומין ּבעלי אמּורי הּמקטיר ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַוכן
אּלּו - הּמזּבח על מהם תּתנּו לא ואּׁשה ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹׁשּנאמר:
ּוׁשחטֹו מּום ּבעל הקּדיׁש ׁשאם למד, נמצאת ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָהחלבים.

מלקּיֹות. ארּבע לֹוקה - אמּוריו והקטיר ּדמֹו ְְְְְִִֵֶַַַַָָָֻוזרק
א ‰. עֹובר, מּום ּבעל אֹו קבּוע מּום ּבעל הקריבֹואחד ם ְִִִֵֶַַַַַָָ

ׁשֹור  אלהי לה' תזּבח לא ׁשּנאמר: אּלּו. ּבכל עֹובר -ְְֱֱִֵֵֶֶֶַַַָֹֹ
ׁשּזֹו למדּו, הּׁשמּועה מּפי מּום; בֹו יהיה אׁשר ְְְֲִִִֶֶֶֶַָָָוּׂשה
לח  גרב ּבּבהמה ׁשהיה ּכגֹון עֹובר. מּום לבעל ְְְְֵֵֶַַַַַָָָָָָָאזהרה

לֹוקה. - הקריבּה אם חזזית, ְֲִִִִֶָָאֹו
.Â עֹובדי קרּבנֹות אף אּלא ּבלבד, יּׂשראל קרּבנֹות ְְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹולא

ׁשּנאמר: לֹוקה; - מּומין ּבעלי והן הקריבן אם ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָּכֹוכבים,
אּלה. מּכל אלהיכם לחם את תקריבּו לא נכר ּבן ְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹּומּיד

.Êידֹו קּטע אֹו עינֹו ׁשּסּמא ּכגֹון ּבקדׁשים, מּום ְְִִִִֵֵֶַַַָָָהּמּטיל
מּפי  ּבֹו; יהיה לא מּום ּכל ּבקרּבן: נאמר ׁשהרי לֹוקה. -ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַָָָֹ
ואינֹו מּום. ּבֹו יּתן ׁשּלא אזהרה ׁשּזֹו למדּו, ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹהּׁשמּועה
ראּוי  היה ׁשהרי קּים, הּמקּדׁש ׁשּבית בזמן אּלא ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָלֹוקה
ּבלא  ׁשעבר ּפי על אף הּזה, ּבּזמן אבל ּופסלֹו; ְְְְְֲִֶֶַַַַַַָָָָָֹלקרּבן

לֹוקה. אינֹו - ֲֵֶֶַתעּׂשה
.Á אחר מּום ּבּה והּטיל אחר ּובא ּבקדׁשים מּום ְְִִִִִֵֵַַָָָָהּטיל

לֹוקה. אינֹו הּׁשני -ִֵֵֶַ
.Ë חּוץ ּבתמּורתן. אֹו עצמן ּבּקדׁשים מּום הּמּטיל ְְֳִִִֶַַַַָָָָָאחד

אינֹו - ּבתמּורתן מּום ׁשהּמּטיל הּמעּׂשר, ּומן הּבכֹור ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָמן
ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו לקרּבן, ראּויין ׁשאינן לפי ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָלֹוקה,
לֹוקה. אינֹו - עּׂשירי טעּות ׁשל ּבתׁשיעי מּום הּמּטיל ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָוכן

.È- ׁשּלֹוקה ּפי על אף לּמזּבח, מּום ּבעלת ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַהּמקּדיׁש
לחּלין, ותצא הּכהן ּבער ותּפדה נתקּדׁשה, זֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹֻהרי

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

קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שנפשטה.77) בעיא נב: זרה חוניו.78)עבודה דמיפסלי,79)בבית הוא קנסא דמשום דכיון הוא, דמסתבר "טעמא
משנה). (כסף לקנסם" אין בדיעבד – שם) זרה (עבודה ישמעאל ר' בפרק יג.80)כדאמרינן הלכה למעלה 81)למעלה

א. וב'.82)הלכה א הלכות ו פרק ח.83)למעלה הלכה שם א.84)למעלה הלכה ד פרק למעלה 85)למעלה
ד. הלכה ה.86)שם והלכה שם ז.87)למעלה הלכה פרק א.88)למעלה הלכה פרק י 89)למעלה פרק למעלה

ד. הלכה המקדש כלי ה.90)מהלכות הלכה שם המקדש כלי הלכה 91)הלכות המקדש ביאת מהלכות א פרק למעלה
להלן. וראה עבודתו. חילל לא אבל מיתה שחייב שם ועיין מחלל 92)יד. אינו הוא ואף יד. חֿט, הלכות שם למעלה

להלן. וראה א.93)עבודתו, הלכה ה פרק שם יז.94)למעלה הלכה שם שם 97)שם.96)שם.95)למעלה
יח. ט.98)הלכה הלכה א פרק למעלה יד.99)ראה הלכה שם יג.100)ראה הלכה למעלה כי 1)ראה בו יבאר

בקרבנות. שוים ולבו פיו שיהא צריך אם ודין ומובחרים, תמימים הקרבנות כל שיהיו מצותֿעשה



gafnצו ixeqi` zekld - dcear xtq - oeiq 'a iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.·È יֹום ׁשמֹונים ׁשּׁשהה ּכל קבּועים? סנורין היא זֹו ְְְִִִִֵֵֶַָָֹאי
ּפעמים  ׁשלׁש אֹותֹו ּובֹודקין ראה. ׁשבעה 46ולא ּביֹום : ְְְְְִִִָָָָָֹ

וחמּׁשים, ארּבעה ּוביֹום ּבֹו, ׁשהרּגיׁשּו מעת ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָועּׂשרים
ראה  אם ׁשמֹונים. מעת 47ּוביֹום ׁשמֹונים לֹו מֹונים - ְְְִִִִֵֵָָ

הראּיה. ְְִֶָָָָׁשּפסקה
.‚È ּכׁשאכלה קבּועים? ׁשהּמים יּודע עּׂשבים 48ּובּמה ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָ

כן 49לחים  אחרי ואכלה ניסן, חצי עד אדר מראׁש ְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָֹ
יבׁשים  -51אלּול 50עּׂשבים נתרּפאה ולא ּתׁשרי, וחצי ְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵַַָָֹ

קבּועים  מים אּלּו .52הרי ְֲִִֵֵַ
.„È הּלח ּבזמן הּלחים אּלּו מעּׂשבים ּתאכל ְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָֹוכּמה

ּכגרֹוגרת  הּיבׁש? ּבזמן יֹותר 53והיבׁשים קדם 54אֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹ
ראׁשֹונה  אּלּו.55סעּדה חדׁשים ּבׁשלׁשה ימים ּכל ׁשל ְְֳִִִִֵֶָָָָָָֻ

ׁשתּיה  אחר יֹום ּבכל אֹותן ׁשּתאכל ותהיה 56וצרי , ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹ
אּלא 58ּבּׂשדה 57מּתרת  לבּדּה, ּתהיה ולא אכילה, ּבעת ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻ

לצֹות  אחרת ּובהמה ּכל 59היא לּה נעּׂשה אם עּמּה. ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָ
חסר  ואם וּדאי; קבּועין אּלּו הרי - נתרּפאת ולא ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָֹאּלּו

ספק  זה הרי - אּלּו מּכל קרבה 60אחד ואינּה ולא 61, ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָֹ
.62נפּדית  ְִֵ

.ÂË,ניסן וחצי ּכּלֹו ּבאדר ּכמׁשּפטֹו הּלח אכלה ְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָֻּכיצד?
ׁשּנמצא  ואּיר, ניסן ּבחצי ּכמׁשּפטֹו הּיבׁש אחריו ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָואכלה

הּסדר  על חדׁשים ּבׁשלׁשה ׁשאכלה 63ׁשאכלה אֹו , ְְְֳִִֵֶֶֶַַָָָָָָ
ׁשהיתה  אֹו ׁשתּיה, קדם אֹו אכילה אחר ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָֹּכגרֹוגרת
הּסמּוכה  ּבגינה ׁשהיתה אֹו לבּדּה, ׁשהיתה אֹו ְְְְְְִֶֶַַָָָָָָָָקׁשּורה,
אֹו קבּועין ספק אּלּו מּכל - נתרּפאת ולא ְְְִִִִֵֵַָָָָֹלעיר,

אינֹו64עֹוברים  - אחר מּום ּבּה הּטיל אם ,לפיכ . ְְִִִִִֵֵַָָ
נתרּפאה 65לֹוקה  ולא האכילה ּבזמּני ּכמׁשּפטּה אכלה . ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָֹ

קבּוע. מּום ּבעלת היא הרי -ֲֲִֵַַַָ
.ÊË ספק ּבּדבר קבּוע 66יׁש מּום ּבעלת היא למפרע אם , ְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָ

מרפּואתּה. ׁשּנתיאׁשּו מעת אֹו הּמּומים לּה ׁשּבאּו ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָמעת
ונהנה  מרפּואתּה ׁשּנתיאׁשּו קדם אֹותּה הּפֹודה ,ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹלפיכ

מרפּואתּה ׁשּנתיאׁשּו אחר הּפדיֹון ספק 67ּבאֹותֹו זה הרי - ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו מעילה, קרּבן מביא ואינֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָמֹועל,

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ּבעֹוף ‡. ּפֹוסלין הּמּומין ואחד 2אין הּזכר אחד וכן . ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָ

ּבעֹוף  ּבבהמה 3הּנקבה אּלא זכר' 'ּתמים נאמר ׁשּלא . ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ
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וכפירוש 46) משולשים", שיהיו "ובלבד יצחק בר נחמן רב אמר לט.) (שם ובגמרא שם, במשנה אנטיגנוס בן חנינא כר'
שמונים  ובאמצע שמונים ובסוף שמונים בתחילת (שבודק שם התוספות כשיטת ולא ופ, נד כז, בימים שבודקים שם רש"י

מ). יום ראייתו.47)שהוא פסקה ושוב השמונים מעשבים 48)באמצע לאכול צריכה היא כמה יד הלכה להלן ראה
החורף.49)אלו. חדשי במשך שגדלו וחציר לח,50)תבן כך ואחר יבש קודם אכל אבל הקיץ. חדשי במשך שגדלו

קבועים. מים זה אין כי ויתכן בכך, מתרפאת חודש51)אינה בכורות 52)אלול.כל ובגמרא במשנה קבוע, מום והוא
לא  (שאם מום זה הרי גשמים) במי רק שמסתפקת בעל (=שדה גשמים של ויבש לח אכל הקבועים מים הן "ואלו לח:
העשבים  (כי מום אינו בהשקייה) וגם גשמים במי גם שמסתפקת (=שדה השלחין בית מרפאה), הזאת האכילה הייתה כן,
יבש  אכל נמי ודגשמים קבועים). מים שזה משום ולא לעוורונה שגרמה אחרת, סיבה יש כי וייתכן מרפאים, אינם האלו
ויש  יבש". תשרי וחצי אלול לח, ניסן וחצי אדר וכו' חדשים ג' וישנו הלח אחר יבש שיאכל עד מום אינו לח, כך ואחר

שלחין? של ויבש לח ולא רפואה, היא (=בעל) גשמים של ויבש לח רק כי כאן רבינו הזכיר לא למה כתאנה 53)להבין
רבינו 54)יבשה. ובפירוש כגרוגרת" ערובא בן פינחס רבי משום יוחנן רבי אמר אותו? מאכילין "וכמה בגמרא שם

לבדיקה". דיו וכו' כגרוגרת "אפילו בכל 55)גרשום דלמא או ראשונה בסעודה כגרוגרת במערבא "בעי שם: בגמרא
כסמא, ליה מעלי וודאי אכילה קודם אכילה, לאחר או אכילה קודם ראשונה, בסעודה לומר תמצי אם וסעודה, סעודה
(ראה  ראשונה בסעודה רק שמספיק כאן פסק שבגמרא לומר" תמצי כ"אם מקום בכל שפוסק ורבינו מאי". אכילה לאחר
נפשט  לא כי הוא, ספק אכילה לאחר אבל מרפא, בוודאי יש שבזה הגמרא כדברי אכילה, קודם שצריך ופוסק משנה) לחם

שם. מאי".56)האיבעיא שתייה לאחר כשערי, ליה מעליא ודאי שתייה קודם שתייה, לאחר או שתייה "קודם לט. שם
קשורה.57) ורק 58)לא וכלל. כלל זו רפואה מועילה לא בעיר הייתה אם אבל בשדה, אלא מועלת זו רפואה שאין

בספק. הדבר לעיר הסמוכה מאי".59)בגינה לבדו ליה, מעלי וודאי חברו "עם שם זה  וגם עמה, בצוותא כלומר,
לעוורו 60) והסיבה קבועים, מים זה אין הנכון.שמא הטיפול את לה עשו שלא משום נתרפאה שלא ומה אחרת היא נה
עובר.61) מום בעלת בהמה מקריבים ואין עובר מום הוא אופן בכל קבועים אינם המים אם אף שאין 62)כי ייתכן כי

נפדית. אינה עובר ובמום קבועים, חצי 63)המים עד מאדר למעלה: שאמרנו כמו ולא רצופים. חדשים שלושה כלומר,
תשרי. חצי עד ומאלול הספק.64)ניסן, נפשט ולא לא, או מרפאין הם אם האלו הדברים בכל נסתפקו שם בגמרא שהרי

לזה. רפואה אינם אלו ודברים לעוורונה. אחרת סיבה כאן שיש שייתכן עוברים, או קבועים ספק הוא כך שמא 65)משום
לוקה. אינו אחר מום בה והמטיל קבוע מום בעלת משמואל,66)היא שמואל דמר אחוה פינחס מיניה "בעי לט. שם

מומא  הוא למפרע אמרת אי בפדיונו. למימעל מינה נפקא מומא, הוי ולהבא מכאן או מומא הוי למפרע איתסי, ולא אכל
הבעיא. נפשטה ולא מעיל", לא מומא הוי ולהבא מכאן ואי מרפואתה,67)מעיל, שנתייאשו אחר נהנה אפילו כלומר,

ראה  מעל, ודאי בדיקתן שלאחר שם רש"י מדברי שנראה כמו (ולא מרפואתה שנתייאשו לפני שנפדה כיון ספק, זה הרי
שם). והנעבד,1)רש"ש זרה לעבודה ומוקצה ונרבע רובע ודין יונה, ובני תורים ודין בעוף, הפוסלים המומים בו יבאר

המקדישם. דבורא 2)ודין ויקרא ובספרא יד. ותמורה כד: קידושין בעוף, וזכרות תמות ואין בבהמה, וזכרות תמות כי
וזכרות  "תמות – ובעזים" בכשבים בבקר זכר "תמים יח) כב, (ויקרא שנאמר ממה זאת למדו ג, הלכה ו פרשה דנדבה

בעוף". וזכרות תמות ואין ולא 3)בבהמה, נקבה דוקא או נקבה, ולא זכר דוקא להביא שחייבים יש בהמה, שבקרבנות

gafn ixeqi` zekld - dcear xtq - oeiq 'a iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

רגלֹו אֹו ידֹו היתה אם ּופרּוסה. סדּוקה ׁשהיא ּפי על ְְְְִִִֶַַַָָָָָאף
אם  ּבּתֹורה. האמּור קלּוט וזהּו חמֹור. ּכׁשל ְְְֲִֶֶַָָָָָקלּוטה
ׁשּנׁשאר  ּפי על אף עּמהן, וזכרּותן טלפיה ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָנגממּו

לּבּׂשר  קרֹוב מעט .10מּזכרּותן ְְִַַַָָָָ
.Â ּבבהמה הּמנּויין מּום וׁשבעים מּׁשלׁשה מּום 11ּכל ְְְְְִִִִִֵַָָָ

ּבתמימה  מהם אחד נפל ואם הּקרּבן. מן אֹותּה ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָּפֹוסלין
לחּלין  ותצא ּתּפדה - קדׁש מּזקן 12ׁשהיא חּוץ .13 ְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָֹֻ

לקרּבן 15ּומזהם 14וחֹולה  ּכׁשר ׁשאינֹו ּפי על ׁשאף ,16- ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
נפּדה  מּום 17אינֹו ּבֹו ׁשּיּולד עד ורֹועה קּים יהי אּלא , ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ
קבּוע  קדׁשים 18אחר ּבהמת וכן ויּפדה. הּמּומין מּׁשאר ְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

נפּדית  ולא קרבה אינּה - עֹובר מּום ּבּה .19ׁשּנֹולד ְְְִֵֵֵֵֶַָָָֹ
.Ê עֹוברים מּומין ואּלּו20ארּבעה ּובבהמה, ּבאדם יׁש ְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָ

לח  ּגרב חזזית 21הן: מצרית 22. ׁשּיֹורדין 23ׁשאינּה מים . ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָ
קבּועין 24ּבעין  קבּועין 25ואינן ׁשאינן סנורין .26. ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָ

.Á ׁשם אחרים 27יׁש חליים אחד 28ארּבעה נמצא אם , ְְֲֳִִִִֵֵֶַָָָָָָ
אֹותּה מקריבין אין - ּבבהמה מן 29מהם ׁשאינּה לפי , ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ

נדרי מבחר אֹומר: והּכתּוב מי 30הּמבחר, הן: ואּלּו . ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֻ
ּׂשער  ּבֹו ׁשאין יּבלת עינֹו ק 31ׁשּבלבן נגממּו אם אף . רניו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ

לּבּׂשר  סמּו מעט מּזכרּותן ׁשּנׁשאר ּפי נפּגמּו32על אם . ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָ

הּפנימּיֹות  לא 33חּטיו - ּבּקדׁשים מאּלּו אחד היה אם . ְֳִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹ
נפּדין  ולא מּום 34קרבין ּבהן ׁשּיּפל עד ירעּו אּלא ,35. ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָֹֹ

ׁשהרצּו לי יראה - הקריבן .36ואם ְְְִִִִֵֶֶָָֻ
.Ë עברה ּבּה ׁשּנעבדה קדׁשים ּבהמת אֹו37וכן ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ

הּבעלים  ּפי על אֹו אחד ּבעד האדם את -38ׁשהמיתה ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
קבּוע. מּום לּה ׁשּיּולד עד נפּדית ולא קרבה ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹלא

.È הּטרפּיֹות מן אחת ּבּה ׁשּנֹולד אֹותּה39ּבהמה האֹוסרֹות ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָ
הקריבהּו אֹומר: הּוא הרי הּמזּבח. לגּבי אסּורה - ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָּבאכילה
ׁשאינּה ּפי על ואף .פני היּׂשא אֹו הירצ לפחת ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָנא
הּקדׁשים  את ּפֹודין ׁשאין אֹותּה, ּפֹודין אין - לקרּבן ְְְֳִִִֵֵֶֶַָָָָָראּויה

לּכלבים  ויּקברּו.40להאכילן ׁשּימּותּו עד ירעּו אּלא , ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָ
.‡È טרפה ונמצאת לבית 41נׁשחטה ּתצא זֹו הרי - ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵָָ

חסר, הּפנימּיין מאיבריה אחד נמצא אם וכן ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָהּׂשרפה.
אחת  ּבכליא ׁשּנמצאת ּכגֹון טרפה, ׁשאינּה ּפי על 42אף ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻ

הּטחֹול  ׁשּנּטל ותּׂשרף 43אֹו לּמזּבח אסּורה זֹו הרי -44. ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָ
ׁשּבפנים חּסרֹון ׁשאין מּום, ּבעלת ׁשהיא מּפני מּום,לא ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָֹ

ּתמימם  ׁשּנאמר: ּכלל, חסר מקריבין ׁשאין מּפני ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָאּלא
ּכחסר  - הּיתר וכל לכם. ׁשם 45יהיּו נמצא אם ,לפיכ . ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָ

ּפסּולה. - טחֹולים ׁשני אֹו ּכליֹות ְְְְִֵָָֻׁשלׁש
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שבשני  אחת, ויד רגלים שתי לה שהיו היינו, רגלים" שלש אלא לה "אין רגלים, ושתי ידים שלש לה שהיו היא רגלים"
היא  שהרי להקריבן, אין זה בלא ברגלים, היו והיתרון החיסרון אם אבל מום, מטעם אלא אסורה אינה הנ"ל האופנים

למום.10)טרפה. נחשב זה זאת ובכל לגמרי, נעקרו מקדש,11)ולא ביאת מהלכות ז בפרק שנמנו חמישים והם
כאן. שנמנו ושלושה מצוה 12)ועשרים כלומר, עליהן". נפדין המוקדשים ופסולי וכו' מומין אלו "על מא. בכורות משנה

ועבודה. בגיזה אסורים אבל באכילה, להתירם לחולין ויצאו עומד.13)לפדותן כשהוא ורועד רותת להיות "שהגיע
כוחו".14) וכשלון חליו מפני רועד רע".15)"כשהוא שריחו ממה 16)"הוא כן ולמדו שם בגמרא הדברים ומקור

וכן  הצאן כל ולא הצאן מן (דרשו ומזוהם חולה לזקן פרט העזים, מן או הכשבים מן - הצאן "מן י) א, (ויקרא שנאמר
מומים 17)כולם). שאינם לפי במדינה" ולא המזבח") מן ("שנפסל במקדש לא עליהן שוחטין שאין "ואלו במשנה: שם

וקבוע.18)גמורים. גמור מום כז,19)כלומר, (ויקרא לומר תלמוד עובר, מום על יפדו "יכול לג. ותמורה לז: בכורות
למחר" אלא היום קריבה שאינה זו יצתה (=נפדית) עיקר כל קריבה שאינה מי לה', קרבן ממנה יקריבו לא אשר יא)

נפדית). קבועים.20)(=שאינה ובחוץ 21)אינם בפנים יבש היה אם אבל מבחוץ, ובין מבפנים בין לח שהוא שחין מין
קבועים. מומים הם הרי מחוץ, ולח מבפנים יבש (=שחין).22)או ילפת מינים:23)מין שני יש ילפת בכלל כלומר,

בויקרא  בתורה האמורה ילפת היא וזו וכעורה קשה חזזית והיא מצרים על שבאה שחין מכת שהיא מצרית" "חזזית א)
שחין  במכת הייתה (=שלא מצרית שאינה חזזית ב) קבוע. מום וזהו שם), (בכורות בחוץ ולחה בפנים יבשה והיא שם
ובעל  וכו' שוחטין שאין "ואלו במשנה בבכורות שם הנזכר עובר מום והוא בפנים, ובין בחוץ בין לחה והיא במצרים)

שם). (בכורות בראיה.24)חזזית" לקות לו יעמדו,25)הגורמים ולא ויתפזרו המים יסורו שלפעמים מא. שם משנה
גמור. מום הוא הקבועים והמים 26)אבל חוורור במדינה ולא במקדש לא עליהן שוחטין שאין "ואלו מא. שם משנה

מהעצבים  הראות שיטרד שיעור הוא "חוורור "חוורור"), על וגם "המים" על גם עולה קבועים" ("שאינם קבועים" שאינם
בעין". לבנות טיפין שיש הוא חולי "חוורור שם: וברש"י רבינו.27)האלו". בפי שגורה "שם" מומין.28)מלת ואינם

גמורים.29) מומים אינם כי נדריכם".30)אף "מבחר להיות: גמור.31)צריך מום הוא שיער בו יש אם אבל
מובחר.32) זה שאין הנ"ל, מטעם אותה, מקריבין אין זאת ובכל כלום, נשאר ולא נעקר אם אלא למום נחשב שאין
ולא 33) נגממו, או נפגמו אם אבל לגמרי, הפנימיות חיטיו נעקרו אם אלא גמור מום נחשב שאינו ג, הלכה למעלה ראה

גמור. מום זה אין לגמרי, במדינה".34)נעקרו ולא במקדש לא עליהן שוחטין נדריך 36)ויפדנו.35)"אין "דמבחר
הו  שכתוב, לפסול".[נדריכם] ולא למצוה זרה.37)א לעבודה והמוקצה זרה לעבודה והנעבד והנרבע הרובע כגון

נסקלת.38) הבהמה - עדים שני פי על היה מום.39)שאם בכלל טו)40)שאינן יב, (דברים שנאמר ממה כן למדו
לכלביך. ולא הפנימיים.41)"ואכלת" שבאברים הטרפיות מן אחת ח 42)כלומר, בפרק ראה אחת, כלייה בעלת

באכילה. מותרת שהיא כה, הלכה שחיטה באכילה.43)מהלכות ומותרת טריפה, שפסולו 44)שאינה ש"כל משום
בשריפה". דמי".45)בקדש כנטול יתר "כל נח: בחולין ראה
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.·È יֹום ׁשמֹונים ׁשּׁשהה ּכל קבּועים? סנורין היא זֹו ְְְִִִִֵֵֶַָָֹאי
ּפעמים  ׁשלׁש אֹותֹו ּובֹודקין ראה. ׁשבעה 46ולא ּביֹום : ְְְְְִִִָָָָָֹ

וחמּׁשים, ארּבעה ּוביֹום ּבֹו, ׁשהרּגיׁשּו מעת ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָועּׂשרים
ראה  אם ׁשמֹונים. מעת 47ּוביֹום ׁשמֹונים לֹו מֹונים - ְְְִִִִֵֵָָ

הראּיה. ְְִֶָָָָׁשּפסקה
.‚È ּכׁשאכלה קבּועים? ׁשהּמים יּודע עּׂשבים 48ּובּמה ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָ

כן 49לחים  אחרי ואכלה ניסן, חצי עד אדר מראׁש ְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָֹ
יבׁשים  -51אלּול 50עּׂשבים נתרּפאה ולא ּתׁשרי, וחצי ְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵַַָָֹ

קבּועים  מים אּלּו .52הרי ְֲִִֵֵַ
.„È הּלח ּבזמן הּלחים אּלּו מעּׂשבים ּתאכל ְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָֹוכּמה

ּכגרֹוגרת  הּיבׁש? ּבזמן יֹותר 53והיבׁשים קדם 54אֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹ
ראׁשֹונה  אּלּו.55סעּדה חדׁשים ּבׁשלׁשה ימים ּכל ׁשל ְְֳִִִִֵֶָָָָָָֻ

ׁשתּיה  אחר יֹום ּבכל אֹותן ׁשּתאכל ותהיה 56וצרי , ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹ
אּלא 58ּבּׂשדה 57מּתרת  לבּדּה, ּתהיה ולא אכילה, ּבעת ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻ

לצֹות  אחרת ּובהמה ּכל 59היא לּה נעּׂשה אם עּמּה. ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָ
חסר  ואם וּדאי; קבּועין אּלּו הרי - נתרּפאת ולא ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָֹאּלּו

ספק  זה הרי - אּלּו מּכל קרבה 60אחד ואינּה ולא 61, ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָֹ
.62נפּדית  ְִֵ

.ÂË,ניסן וחצי ּכּלֹו ּבאדר ּכמׁשּפטֹו הּלח אכלה ְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָֻּכיצד?
ׁשּנמצא  ואּיר, ניסן ּבחצי ּכמׁשּפטֹו הּיבׁש אחריו ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָואכלה

הּסדר  על חדׁשים ּבׁשלׁשה ׁשאכלה 63ׁשאכלה אֹו , ְְְֳִִֵֶֶֶַַָָָָָָ
ׁשהיתה  אֹו ׁשתּיה, קדם אֹו אכילה אחר ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָֹּכגרֹוגרת
הּסמּוכה  ּבגינה ׁשהיתה אֹו לבּדּה, ׁשהיתה אֹו ְְְְְְִֶֶַַָָָָָָָָקׁשּורה,
אֹו קבּועין ספק אּלּו מּכל - נתרּפאת ולא ְְְִִִִֵֵַָָָָֹלעיר,

אינֹו64עֹוברים  - אחר מּום ּבּה הּטיל אם ,לפיכ . ְְִִִִִֵֵַָָ
נתרּפאה 65לֹוקה  ולא האכילה ּבזמּני ּכמׁשּפטּה אכלה . ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָֹ

קבּוע. מּום ּבעלת היא הרי -ֲֲִֵַַַָ
.ÊË ספק ּבּדבר קבּוע 66יׁש מּום ּבעלת היא למפרע אם , ְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָ

מרפּואתּה. ׁשּנתיאׁשּו מעת אֹו הּמּומים לּה ׁשּבאּו ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָמעת
ונהנה  מרפּואתּה ׁשּנתיאׁשּו קדם אֹותּה הּפֹודה ,ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹלפיכ

מרפּואתּה ׁשּנתיאׁשּו אחר הּפדיֹון ספק 67ּבאֹותֹו זה הרי - ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו מעילה, קרּבן מביא ואינֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָמֹועל,

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ּבעֹוף ‡. ּפֹוסלין הּמּומין ואחד 2אין הּזכר אחד וכן . ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָ

ּבעֹוף  ּבבהמה 3הּנקבה אּלא זכר' 'ּתמים נאמר ׁשּלא . ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

וכפירוש 46) משולשים", שיהיו "ובלבד יצחק בר נחמן רב אמר לט.) (שם ובגמרא שם, במשנה אנטיגנוס בן חנינא כר'
שמונים  ובאמצע שמונים ובסוף שמונים בתחילת (שבודק שם התוספות כשיטת ולא ופ, נד כז, בימים שבודקים שם רש"י

מ). יום ראייתו.47)שהוא פסקה ושוב השמונים מעשבים 48)באמצע לאכול צריכה היא כמה יד הלכה להלן ראה
החורף.49)אלו. חדשי במשך שגדלו וחציר לח,50)תבן כך ואחר יבש קודם אכל אבל הקיץ. חדשי במשך שגדלו

קבועים. מים זה אין כי ויתכן בכך, מתרפאת חודש51)אינה בכורות 52)אלול.כל ובגמרא במשנה קבוע, מום והוא
לא  (שאם מום זה הרי גשמים) במי רק שמסתפקת בעל (=שדה גשמים של ויבש לח אכל הקבועים מים הן "ואלו לח:
העשבים  (כי מום אינו בהשקייה) וגם גשמים במי גם שמסתפקת (=שדה השלחין בית מרפאה), הזאת האכילה הייתה כן,
יבש  אכל נמי ודגשמים קבועים). מים שזה משום ולא לעוורונה שגרמה אחרת, סיבה יש כי וייתכן מרפאים, אינם האלו
ויש  יבש". תשרי וחצי אלול לח, ניסן וחצי אדר וכו' חדשים ג' וישנו הלח אחר יבש שיאכל עד מום אינו לח, כך ואחר

שלחין? של ויבש לח ולא רפואה, היא (=בעל) גשמים של ויבש לח רק כי כאן רבינו הזכיר לא למה כתאנה 53)להבין
רבינו 54)יבשה. ובפירוש כגרוגרת" ערובא בן פינחס רבי משום יוחנן רבי אמר אותו? מאכילין "וכמה בגמרא שם

לבדיקה". דיו וכו' כגרוגרת "אפילו בכל 55)גרשום דלמא או ראשונה בסעודה כגרוגרת במערבא "בעי שם: בגמרא
כסמא, ליה מעלי וודאי אכילה קודם אכילה, לאחר או אכילה קודם ראשונה, בסעודה לומר תמצי אם וסעודה, סעודה
(ראה  ראשונה בסעודה רק שמספיק כאן פסק שבגמרא לומר" תמצי כ"אם מקום בכל שפוסק ורבינו מאי". אכילה לאחר
נפשט  לא כי הוא, ספק אכילה לאחר אבל מרפא, בוודאי יש שבזה הגמרא כדברי אכילה, קודם שצריך ופוסק משנה) לחם

שם. מאי".56)האיבעיא שתייה לאחר כשערי, ליה מעליא ודאי שתייה קודם שתייה, לאחר או שתייה "קודם לט. שם
קשורה.57) ורק 58)לא וכלל. כלל זו רפואה מועילה לא בעיר הייתה אם אבל בשדה, אלא מועלת זו רפואה שאין

בספק. הדבר לעיר הסמוכה מאי".59)בגינה לבדו ליה, מעלי וודאי חברו "עם שם זה  וגם עמה, בצוותא כלומר,
לעוורו 60) והסיבה קבועים, מים זה אין הנכון.שמא הטיפול את לה עשו שלא משום נתרפאה שלא ומה אחרת היא נה
עובר.61) מום בעלת בהמה מקריבים ואין עובר מום הוא אופן בכל קבועים אינם המים אם אף שאין 62)כי ייתכן כי

נפדית. אינה עובר ובמום קבועים, חצי 63)המים עד מאדר למעלה: שאמרנו כמו ולא רצופים. חדשים שלושה כלומר,
תשרי. חצי עד ומאלול הספק.64)ניסן, נפשט ולא לא, או מרפאין הם אם האלו הדברים בכל נסתפקו שם בגמרא שהרי

לזה. רפואה אינם אלו ודברים לעוורונה. אחרת סיבה כאן שיש שייתכן עוברים, או קבועים ספק הוא כך שמא 65)משום
לוקה. אינו אחר מום בה והמטיל קבוע מום בעלת משמואל,66)היא שמואל דמר אחוה פינחס מיניה "בעי לט. שם

מומא  הוא למפרע אמרת אי בפדיונו. למימעל מינה נפקא מומא, הוי ולהבא מכאן או מומא הוי למפרע איתסי, ולא אכל
הבעיא. נפשטה ולא מעיל", לא מומא הוי ולהבא מכאן ואי מרפואתה,67)מעיל, שנתייאשו אחר נהנה אפילו כלומר,

ראה  מעל, ודאי בדיקתן שלאחר שם רש"י מדברי שנראה כמו (ולא מרפואתה שנתייאשו לפני שנפדה כיון ספק, זה הרי
שם). והנעבד,1)רש"ש זרה לעבודה ומוקצה ונרבע רובע ודין יונה, ובני תורים ודין בעוף, הפוסלים המומים בו יבאר

המקדישם. דבורא 2)ודין ויקרא ובספרא יד. ותמורה כד: קידושין בעוף, וזכרות תמות ואין בבהמה, וזכרות תמות כי
וזכרות  "תמות – ובעזים" בכשבים בבקר זכר "תמים יח) כב, (ויקרא שנאמר ממה זאת למדו ג, הלכה ו פרשה דנדבה

בעוף". וזכרות תמות ואין ולא 3)בבהמה, נקבה דוקא או נקבה, ולא זכר דוקא להביא שחייבים יש בהמה, שבקרבנות

gafn ixeqi` zekld - dcear xtq - oeiq 'a iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

רגלֹו אֹו ידֹו היתה אם ּופרּוסה. סדּוקה ׁשהיא ּפי על ְְְְִִִֶַַַָָָָָאף
אם  ּבּתֹורה. האמּור קלּוט וזהּו חמֹור. ּכׁשל ְְְֲִֶֶַָָָָָקלּוטה
ׁשּנׁשאר  ּפי על אף עּמהן, וזכרּותן טלפיה ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָנגממּו

לּבּׂשר  קרֹוב מעט .10מּזכרּותן ְְִַַַָָָָ
.Â ּבבהמה הּמנּויין מּום וׁשבעים מּׁשלׁשה מּום 11ּכל ְְְְְִִִִִֵַָָָ

ּבתמימה  מהם אחד נפל ואם הּקרּבן. מן אֹותּה ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָּפֹוסלין
לחּלין  ותצא ּתּפדה - קדׁש מּזקן 12ׁשהיא חּוץ .13 ְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָֹֻ

לקרּבן 15ּומזהם 14וחֹולה  ּכׁשר ׁשאינֹו ּפי על ׁשאף ,16- ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
נפּדה  מּום 17אינֹו ּבֹו ׁשּיּולד עד ורֹועה קּים יהי אּלא , ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ
קבּוע  קדׁשים 18אחר ּבהמת וכן ויּפדה. הּמּומין מּׁשאר ְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

נפּדית  ולא קרבה אינּה - עֹובר מּום ּבּה .19ׁשּנֹולד ְְְִֵֵֵֵֶַָָָֹ
.Ê עֹוברים מּומין ואּלּו20ארּבעה ּובבהמה, ּבאדם יׁש ְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָ

לח  ּגרב חזזית 21הן: מצרית 22. ׁשּיֹורדין 23ׁשאינּה מים . ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָ
קבּועין 24ּבעין  קבּועין 25ואינן ׁשאינן סנורין .26. ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָ

.Á ׁשם אחרים 27יׁש חליים אחד 28ארּבעה נמצא אם , ְְֲֳִִִִֵֵֶַָָָָָָ
אֹותּה מקריבין אין - ּבבהמה מן 29מהם ׁשאינּה לפי , ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ

נדרי מבחר אֹומר: והּכתּוב מי 30הּמבחר, הן: ואּלּו . ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֻ
ּׂשער  ּבֹו ׁשאין יּבלת עינֹו ק 31ׁשּבלבן נגממּו אם אף . רניו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ

לּבּׂשר  סמּו מעט מּזכרּותן ׁשּנׁשאר ּפי נפּגמּו32על אם . ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָ

הּפנימּיֹות  לא 33חּטיו - ּבּקדׁשים מאּלּו אחד היה אם . ְֳִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹ
נפּדין  ולא מּום 34קרבין ּבהן ׁשּיּפל עד ירעּו אּלא ,35. ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָֹֹ

ׁשהרצּו לי יראה - הקריבן .36ואם ְְְִִִִֵֶֶָָֻ
.Ë עברה ּבּה ׁשּנעבדה קדׁשים ּבהמת אֹו37וכן ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ

הּבעלים  ּפי על אֹו אחד ּבעד האדם את -38ׁשהמיתה ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
קבּוע. מּום לּה ׁשּיּולד עד נפּדית ולא קרבה ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹלא

.È הּטרפּיֹות מן אחת ּבּה ׁשּנֹולד אֹותּה39ּבהמה האֹוסרֹות ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָ
הקריבהּו אֹומר: הּוא הרי הּמזּבח. לגּבי אסּורה - ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָּבאכילה
ׁשאינּה ּפי על ואף .פני היּׂשא אֹו הירצ לפחת ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָנא
הּקדׁשים  את ּפֹודין ׁשאין אֹותּה, ּפֹודין אין - לקרּבן ְְְֳִִִֵֵֶֶַָָָָָראּויה

לּכלבים  ויּקברּו.40להאכילן ׁשּימּותּו עד ירעּו אּלא , ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָ
.‡È טרפה ונמצאת לבית 41נׁשחטה ּתצא זֹו הרי - ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵָָ

חסר, הּפנימּיין מאיבריה אחד נמצא אם וכן ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָהּׂשרפה.
אחת  ּבכליא ׁשּנמצאת ּכגֹון טרפה, ׁשאינּה ּפי על 42אף ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻ

הּטחֹול  ׁשּנּטל ותּׂשרף 43אֹו לּמזּבח אסּורה זֹו הרי -44. ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָ
ׁשּבפנים חּסרֹון ׁשאין מּום, ּבעלת ׁשהיא מּפני מּום,לא ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָֹ

ּתמימם  ׁשּנאמר: ּכלל, חסר מקריבין ׁשאין מּפני ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָאּלא
ּכחסר  - הּיתר וכל לכם. ׁשם 45יהיּו נמצא אם ,לפיכ . ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָ

ּפסּולה. - טחֹולים ׁשני אֹו ּכליֹות ְְְְִֵָָֻׁשלׁש
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שבשני  אחת, ויד רגלים שתי לה שהיו היינו, רגלים" שלש אלא לה "אין רגלים, ושתי ידים שלש לה שהיו היא רגלים"
היא  שהרי להקריבן, אין זה בלא ברגלים, היו והיתרון החיסרון אם אבל מום, מטעם אלא אסורה אינה הנ"ל האופנים

למום.10)טרפה. נחשב זה זאת ובכל לגמרי, נעקרו מקדש,11)ולא ביאת מהלכות ז בפרק שנמנו חמישים והם
כאן. שנמנו ושלושה מצוה 12)ועשרים כלומר, עליהן". נפדין המוקדשים ופסולי וכו' מומין אלו "על מא. בכורות משנה

ועבודה. בגיזה אסורים אבל באכילה, להתירם לחולין ויצאו עומד.13)לפדותן כשהוא ורועד רותת להיות "שהגיע
כוחו".14) וכשלון חליו מפני רועד רע".15)"כשהוא שריחו ממה 16)"הוא כן ולמדו שם בגמרא הדברים ומקור

וכן  הצאן כל ולא הצאן מן (דרשו ומזוהם חולה לזקן פרט העזים, מן או הכשבים מן - הצאן "מן י) א, (ויקרא שנאמר
מומים 17)כולם). שאינם לפי במדינה" ולא המזבח") מן ("שנפסל במקדש לא עליהן שוחטין שאין "ואלו במשנה: שם

וקבוע.18)גמורים. גמור מום כז,19)כלומר, (ויקרא לומר תלמוד עובר, מום על יפדו "יכול לג. ותמורה לז: בכורות
למחר" אלא היום קריבה שאינה זו יצתה (=נפדית) עיקר כל קריבה שאינה מי לה', קרבן ממנה יקריבו לא אשר יא)

נפדית). קבועים.20)(=שאינה ובחוץ 21)אינם בפנים יבש היה אם אבל מבחוץ, ובין מבפנים בין לח שהוא שחין מין
קבועים. מומים הם הרי מחוץ, ולח מבפנים יבש (=שחין).22)או ילפת מינים:23)מין שני יש ילפת בכלל כלומר,

בויקרא  בתורה האמורה ילפת היא וזו וכעורה קשה חזזית והיא מצרים על שבאה שחין מכת שהיא מצרית" "חזזית א)
שחין  במכת הייתה (=שלא מצרית שאינה חזזית ב) קבוע. מום וזהו שם), (בכורות בחוץ ולחה בפנים יבשה והיא שם
ובעל  וכו' שוחטין שאין "ואלו במשנה בבכורות שם הנזכר עובר מום והוא בפנים, ובין בחוץ בין לחה והיא במצרים)

שם). (בכורות בראיה.24)חזזית" לקות לו יעמדו,25)הגורמים ולא ויתפזרו המים יסורו שלפעמים מא. שם משנה
גמור. מום הוא הקבועים והמים 26)אבל חוורור במדינה ולא במקדש לא עליהן שוחטין שאין "ואלו מא. שם משנה

מהעצבים  הראות שיטרד שיעור הוא "חוורור "חוורור"), על וגם "המים" על גם עולה קבועים" ("שאינם קבועים" שאינם
בעין". לבנות טיפין שיש הוא חולי "חוורור שם: וברש"י רבינו.27)האלו". בפי שגורה "שם" מומין.28)מלת ואינם

גמורים.29) מומים אינם כי נדריכם".30)אף "מבחר להיות: גמור.31)צריך מום הוא שיער בו יש אם אבל
מובחר.32) זה שאין הנ"ל, מטעם אותה, מקריבין אין זאת ובכל כלום, נשאר ולא נעקר אם אלא למום נחשב שאין
ולא 33) נגממו, או נפגמו אם אבל לגמרי, הפנימיות חיטיו נעקרו אם אלא גמור מום נחשב שאינו ג, הלכה למעלה ראה

גמור. מום זה אין לגמרי, במדינה".34)נעקרו ולא במקדש לא עליהן שוחטין נדריך 36)ויפדנו.35)"אין "דמבחר
הו  שכתוב, לפסול".[נדריכם] ולא למצוה זרה.37)א לעבודה והמוקצה זרה לעבודה והנעבד והנרבע הרובע כגון

נסקלת.38) הבהמה - עדים שני פי על היה מום.39)שאם בכלל טו)40)שאינן יב, (דברים שנאמר ממה כן למדו
לכלביך. ולא הפנימיים.41)"ואכלת" שבאברים הטרפיות מן אחת ח 42)כלומר, בפרק ראה אחת, כלייה בעלת

באכילה. מותרת שהיא כה, הלכה שחיטה באכילה.43)מהלכות ומותרת טריפה, שפסולו 44)שאינה ש"כל משום
בשריפה". דמי".45)בקדש כנטול יתר "כל נח: בחולין ראה



gafnצח ixeqi` zekld - dcear xtq - oeiq 'a iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

סימנין  מקצת ּבֹו ׁשּיׁש ּפי על אף והּוא 38ּכבּׂש, הֹואיל , ְְִִִִִֵֶֶֶַַָָ
ל ׁשאין קבּוע; מּום ּכבעל ּפסּול - אחר למין ְְְִֵֵֶֶַַַַָָדֹומה

הּׁשּנּוי  מן ּגדֹול קבּוע .39מּום ִִַַָָ
.Â הרֹובע זרה 41והּנרּבע 40וכן לעבֹודה 42והּמקצה ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָֻ

ּבאכילה 43והּנעבד  מּתרין ׁשהן ּפי על אף הן 44, הרי - ְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻ
הּמזּבח  לגּבי ּכל 45ּפסּולין - ּבהם מׁשחתם ּכי ׁשּנאמר: . ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

ּפסּול  הׁשחתה ּבֹו ּובעברה 46ׁשּיׁש ּכי 47. אֹומר: הּוא ְֲִֵֵֵֶַַָָָָ
עּמ ׁשחת ּכי ּכתיב: זרה ּובעבֹודה ּבּׂשר. ּכל .48הׁשחית ְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָ

האדם  את ׁשהרגּו ועֹוף ּבהמה ּכרֹובע 49וכן הן הרי -50 ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָ
נרּבע  לּמזּבח 51אֹו .52ּופסּולין ְְְִִִֵַַָ

.Êהאּלּו הּפסּולין ּכל ׁשאין ּפי על ׁשאף לי, ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָויראה
לּמזּבח  לֹוקה 53ראּויין אינֹו - והקריבן עבר אם לקרּבן, ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָ

אזהרתן  נתּפרׁשה ׁשּלא לפי הּתֹורה, אתנן 54מן אבל .55 ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָֹ
ּכלב  ּומחיר הּמזּבח 56זֹונה לגּבי והּמקריב 57אסּורין , ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָ

לא  ׁשּנאמר: אחת; לֹוקה - ּכאחד ׁשניהן אֹו מהן ְְֱֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹאחד
לֹוקה  מה ּומּפני ּכלב. ּומחיר זֹונה אתנן אחת 58תביא ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ

אחד  ּבלאו ׁשּנאמרּו מּפני ׁשניהן? .59על ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָ
.Á עּׂשה הּקרּבנֹות 60מצות ּכל הּׁשמיני 61להקריב מּיֹום ְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָ

ּומּיֹום 62והלאה  אּמֹו ּתחת ימים ׁשבעת והיה ׁשּנאמר: , ְְְֱִִִִֶֶַַַַָָָָָָ
ירצה  והלאה מחּסר 63הּׁשמיני נקרא הּימים ׁשבעת וכל . ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֻ

ּפסּול 64זמן  זמן ׁשּמחּסר ּפי על ואף עבר 65. אם , ְְְְִִֶַַַַַַָָֻ
לֹוקה  אינֹו - מּכלל 66והקריבֹו הּבא לאו ׁשהּוא מּפני , ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָ

הּקרּבן 67עּׂשה  נרצה ולא ,68. ְְְֲִֵַָָָֹ
.Ë זמּנן הּגיע ׁשּלא זמן 69ּתֹורים ּכמחּסר ׁשהן , ְְְִִִִֵֶֶַַַַָֹֻ
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טז:38) בבכורות ראה עז", מ"או למעטו אין שאז אמו. עז,39)של מין שילדה "רחל בכורה: לענין במשנה שם ראה
אבל  לכהן, ליתנו חייב כי אמרו ג: שם וגמרא חייב". סימנים מקצת בו יש ואם הבכורה. מן פטורה רחל, מין שילדה ועז
ברש"י  וראה המזבח, על להקריבו ואסור גמור, למום אמו, סימני מקצת בו שיש הנדמה, נחשב בחוץ, עליו לישחט לענין

א  למין כולו שדומה כיון מום, בעל אינו אמו, של סימנים מקצת בו אין ואם כנ"ל.שם. עז", מ"או נתמעט והוא חר,
האשה.40) על שבא פר הבעלים,41)כגון פי על או אחד עד פי על ונרבע שרבע "וכגון האדם, מן שנרבעה בהמה

כח.). תמורה וראה עא. זבחים ורש"י בפיה"מ, (רבינו בכך" נסקלת זרה 42)שאינה לעבודה לקרבן הפרישוה כלומר,
פ"ב  קדשים לסדר בפתיחה ישראל  תפארת (ראה עבודהֿזרה לתשמישי הפרישוה אף רבינו, ולדעת כח:). בתמורה (רש"י

מוקצה. משום נפסל מאימתי ד הלכה פ"ד להלן וראה לד), לו.43)סימן ועבדו עבודהֿזרה אותו כלומר,44)שעשו
א. הלכה זרה עבודה מהלכות ופ"ח כח. תמורה משנה ראה והנעבד, המוקצה ואף למעלה, הרשומים אלה שם 45)כל

"מן 46)במשנה. ב) א, (ויקרא שנאמר ממה כן למדו ב) ועמ' א עמ' (שם בברייתא כי אף כח: שם ישמעאל ר' דרשת
ר' דרשת רבינו מביא – המוקצה את להוציא הצאן" "מן הנעבד, את להוציא הבקר" "מן ונרבע, רובע להוציא הבהמה"

המוריה). (הר משחתם כי ד"ה כג. חולין תוספות ראה בה, מודים שהכל הוא 47)ישמעאל וכן "ובערוה". מג"ע: בדפוס
רוקח). (מעשה תמונת 48)בגמרא פסל לכם ועשיתם תשחיתון "פן טז) ד, (דברים שנאמר ממה כן למדו שם, בתמורה

כאן). המוריה הר (וראה וכו'" סמל ראה 49)כל עא. זבחים (משנה מסקילה שפטורים הבעלים ע"פ או אחד עד ע"פ
ב). הלכה פ"ד א).50)להלן הלכה פ"ד להלן וראה פה: (זבחים בעוף רובע אין שהרי כן, כתב בהמה לגבי בין 51)רק

שם. פ"ד להלן ראה בעוף, ובין (ויקרא 52)בבהמה שנאמר ממה זאת שלמדו כח: בתמורה וראה במשנה. שם זבחים
ולא  למעלה, ראה מ"משחתם", ומוקצה נרבע שלמד ישמעאל ר' לדעת כי ויתכן הנוגח". את להוציא – הצאן "ומן ב) א,

לעני  וכו' הבהמה" "מן לכתוב דרש רבינו הוצרך ולכן נוגח, להוציא הצאן" "ומן גם דרש לא – שם בתמורה ראה זה, ן
המוריה. בהר וראה ונרבע", כרובע נכון.53)"שהן וכן זו, מלה חסירה וויניציאה רומי נלמדו 54)בדפוס אלא בתורה,

למעלה. כמבואר השחתה", – אתנן.55)מ"השחתה איזהו ח, הלכה פ"ד להלן טז,56)ראה הלכה שם להלן ראה
כלב. מחיר ק.57)איזהו לאֿתעשה המצוות ספר וראה כח. תמורה כדלהלן.58)משנה נתפרשה, שאזהרתם לפי

כלב",59) ומחיר זונה אתנן תביא "לא ביחד כללן אלא כלב", מחיר תביא ולא זונה, אתנן תביא "לא נאמר לא כלומר,
ובהוספות  לו, עמוד לעם" המצוות ב"ספר ראה שם, רבינו וכנוסחת מא. (פסחים כרבא ט כלל המצוות בספר רבינו ודעת

א. הלכה פ"ה להלן גם ראה אחת, אלא לוקין אין כזה שבכללות לאו שעל שמו), עמוד שם בספר 60)ותיקונים ראה
ס. עשה היום 61)המצוות, עד להמתין נצטווינו לא שבעוף נראה – הבהמה" מן שנקריב קרבן "כל שם: המצוות (בספר

שלא  יונה "בני גם כתב ולא זמנן", שעבר יונה ובני – זמנן הגיע שלא "תורים שכתב ט הלכה להלן נראה וכן השמיני.
ח: הלכה הקרבנות מעשה מהלכות ובפי"ח בבהמה". זמן כמחוסר שהן זמנן, הגיע שלא "תורים שם כתב וכן זמנן". הגיע
מיד  בהקרבה מותרים יונה שבני הרי זמנן", הגיע שלא ותורין הלידה ימי שבעת בתוך בהמה בגופו, זמן מחוסר "איזהו
להגרע"א). הרמב"ם בגליון וראה כב: בחולין רש"י דעת וכן י). הלכה אסורות מאכלות מהלכות בפ"ג (וראה לידתם משעת

יאֿיב.62) הלכה הקרבנות מעשה מהלכות פ"א ולהלן ד, משנה פ"א פרה מסכת כב,63)ראה (שמות נאמר כן וכמו
לי". תתנו השמיני ביום אמו, עם יהיה ימים "שבעת הקרבנות 64)כט) מעשה מהלכות פי"ח ולהלן קיב: בזבחים ראה

ח. פ:65)הלכה ובחולין שם, פרה במשנה נראה קיד:66)כן וזבחים שם חולין שבעת 67)ראה "והיה שנאמר
שם  וזבחים בחולין הדברים ומקור ירצה. לא הימים שבעת שבכל זה ומכלל ירצה", והלאה השמיני ומיום אמו, תחת ימים
על  שעובר לעשה, הניתק לאו כל כמו זה אין כי רבינו ומפרש לעשה", ניתקו דהכתוב זמן למחוסר הנח זירא, רבי "אמר
וחולין  אלמא, ד"ה שם זבחים בתוספות וראה עשה, מכלל הבא ללאו הכוונה אלא שבו, העשה את אחרֿכך ומקיים הלאו

שם. המצוות ובספר הנח, ד"ה השמיני 68)שם יום שלפני זה, מכלל ירצה". והלאה השמיני "ומיום (שם) נאמר שהרי
נרצה. אינו ב.69)– הלכה למעלה ראה שיזהבו, לפני

gafn ixeqi` zekld - dcear xtq - oeiq 'a iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

קטּנים  ּבמּומין אמּורים? ּדברים ּבּמה עֹוף 4ּבלבד. אבל ; ְְְְֲֲִִִִִֶַַַָָ
ּגּפֹו לגּבי 5ׁשּיבׁש אסּור - רגלֹו נקטעה אֹו עינֹו נסמית אֹו ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָ

ּכלל 6הּמזּבח  חסר מקריבין ׁשאין ּבֹו7, נֹולד אם וכן . ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָ
זה  הרי - ּבאכילה אֹותּה ׁשאֹוסרין הּטרפֹות מן ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָאחת

לקרּבן  .8נפסל ְְְִָָָ
יֹונה 10קטּנים 9ּתֹורים ·. ּובני ּפסּולין, -11- גדֹולים ְְְְִִִִֵַָ

הּיֹונה 12ּפסּולין  ּבני מן אֹו הּתרים מן ׁשּנאמר: ּתחּלת 13; . ְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַָֹ
ּפסּול 14הּצהּוב  - ּובזה מתי 15ּבזה ועד יֹונה 16. בני יהיּו ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָ

ּכנף  ׁשעֹוקר זמן ּכל עּקרֹו17ּכׁשרים? מקֹום ּומתמּלא ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָ
מּׁשּיזהבּו18ּדם  ּכׁשרים והּתֹורים .19. ְְְִִִִֵֶַָָ

מּום 21והאנּדרֹוגינֹוס 20הּטמטּום ‚. ל ׁשאין ּפי על אף , ְְְְְִִֵֶַַַַָֻ
מהן  לּמזּבח 22ּגדֹול ּפסּולין הן הרי אחרת:23- מּדר ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָ

אחר. ּכמין הן הרי - נקבה ספק זכר ספק ׁשהן ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָלפי
ׁשּיהיה  עד - תמימה ּונקבה ּתמים זכר נאמר: ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָּובּקרּבנֹות

וּדאית  נקבה אֹו וּדאי ׁשהּוא 24זכר העֹוף אף לפיכ . ְְִִֵֶַַַַָָָָָָ
אנּדרֹוגינֹוס  אֹו לּמזּבח 25טמטּום .26ּפסּול ְְְְִִֵַַַָֻ

הּכלאים „. דפן 27וכן זמן 28ויֹוצא ,30ּפסּולים 29ּומחּסר ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַֹֻ
אֹו כּׂשב אֹו ׁשֹור ׁשּנאמר: מּום. ּבהם ׁשאין ּפי על ֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַָאף
ׁשּיהיה  לא עצמֹו, ּבפני ומין מין ּכל ׁשּיהיה עד - ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹעז

ועז  מּכבּׂש דפן 31מערב ליֹוצא ּפרט - יּולד ּכי והיה 32. . ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹֹ
זמן  למחּסר ּפרט - ימים ּפרט 33ׁשבעת - אּמֹו ּתחת . ְְְְְִִִִַַַַַָָָֻ

אּמֹו34ליתֹום  ׁשּנׁשחטה אחר ׁשּנֹולד ,35. ְְֲִִֶֶַַַָָ
ּפסּול 36הּנדמה ‰. הּוא הרי - ּכלאים ׁשאינֹו ּפי על אף , ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָ

ּכמין 37לּמזּבח  ׁשּילדה ועז עז, ּכמין ׁשּילדה רחל ּכיצד? . ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ח. הלכה הקרבנות מעשה מהלכות בפ"א וראה הנקבות, מן או הזכרים מן או להביא יכול העוף מן אבל כגון 4)זכר,
במשנה). סח: זבחים (רש"י שבעין שלו.5)דוקין רגלה,6)כנף נקטעה גפה, יבשה "יכול שם: וקידושין שם ספרא

העוף". כל ולא העוף" "מן יד) א, (ויקרא לומר תלמוד עינה, יא.7)נחטטה הלכה פ"ב, למעלה בהמה,8)ראה לגבי
שייך  זה וטעם פניך", הישא או הירצך לפחתך נא "הקריבהו ח) א, (מלאכי שנאמר ממה י, הלכה שם למעלה רבינו הביא

משנה). (כסף בעוף יונים.9)גם של מיוחד עדיין.10)מין גדלו על 11)שלא כאן שמדבר ומכיון רגילים. יונים
שגור. ביטוי שנקט אלא בסמוך, להלן ראה קטנים, על מורה "בני" שהמלה היונה", "ובני לכתוב צריך היה לא "גדולים"

כב.12) בחולין וברייתא כתב 13)משנה לא כן וכמו "יונים", אצל "בני" מלת הכתוב השמיט לא כולה, התורה ובכל
קטנים. דוקא ויונים דוקא תורים כי כב:) (שם בברייתא למדו ומזה "תורים", אצל "בני" פעם להביא 14)אף כשמתחילים

שם). חולין (רש"י לצואר סביב צהובה יפה יונה 15)נוצה שבני יונה, בני אצל ובין תורים אצל בין כלומר, במשנה. שם
הם  אם נסתפקו (שם:) ובחולין גדלות. לכלל הגיע לא שעוד מפני פסול ובתורים הקטנות, מכלל יצא שכבר משום פסול

ב. הלכה הקרבנות מעשה מהלכות בפט"ז להלן וראה הבעיא, נפשטה ולא ספק, מטעם או ודאי מטעם שם 16)פסולים
שנולדו  שביום כשרים, יונה בני מאימתי ופירש"י דמא", ואתי מיניה גדפא שמיט מכי וכו' כשרים יונה בני "מאימתי בגמרא
משנה). (כסף הנכונה" הגירסא שהיא ונראה כשרים", יונה בני אימתי "עד גורס שהיה נראה "ורבינו, הם, מאוסים

ג.17) נץ ערך בערוך ראה הקטנים, הכנפיים שעל הנוצה והיינו גדפא", שמיט "מכי שם: אינו 18)בגמרא עדיין שאז
פקפוק. שום בלי לכתחילה הוא וכשר הציהוב. תחילת משיזהיבו"19)בכלל כשרים, התורים "מאימתי בגמרא: שם

כזהב". ומזהיבים ואדומים גדולים גופן כנפי "שיהא רש"י: סתום 20)ומפרש הוא אלא נקבות, ולא זכרות לא לו שאין
כה). הלכה אישות מהלכות כד).21)(פ"ב הלכה (שם נקבות" ואבר זכרות אבר לו מא.22)"שיש בכורות משנה ראה

ולא  נקבה), הם (שמא במקדש לא אותן שוחטין אין ואנדרוגינוס הטומטום סובר תנאֿקמא תנאים: מחלוקת בכור, לענין
(שבריה  ונעבד נגזז אלא בכור אינו אומרים וחכמים מזה". גדול מום לך "אין אומר ישמעאל ור' זכר), הם (שמא במדינה
אבל  ח. הלכה המקדש ביאת מהלכות בפ"ז כתב וכן ישמעאל. כר' רבינו ופסק רש"י). – ונעבד ונגזז היא, עצמה בפני
מום  בו שנפל אחרי (כלומר, במומו ויאכל  בכור הוא כי בטומטום פסק ה, הלכה  בכורות מהלכות בפ"ב שהרי עיון, צריך
– באנדרוגינוס אלא זה אין מזה", גדול מום לך "אין ישמעאל ר' שאמר מה כי שם, במשנה רש"י כתב וכן אחר,

ט. הלכה להלן גם וראה עצמה. בפני כבריה שהוא חכמים כדעת שם פסק ובאנדרוגינוס פה:23)לחםֿמשנה). זבחים
בעוף. כשרים ואנדרוגינוס שטומטום ה), הלכה ו פרשה דנדבה (דבורא ויקרא פ' בספרא אליעזר ר' כדברי כדברי 24)ולא

מחלוקת  חסדא רב "אמר מא: שם בגמרא שהרי תמוהים, דבריו אבל ונעבד. נגזז אלא בכור שאינו שם) (בכורות חכמים
מספיקא". וקדוש הוא ספיקא הכל דברי טומטום אבל למעלה 25)באנדרוגינוס, ראה בעוף, פוסלים המומים אין כי אף

א. משום 26)הלכה למזבח, בהקרבה אסורין והאנדרוגינוס שהטומטום בקרבנות שלמדנו כיון כלומר, אחרת. מדרך
למזבח. פוסלים הם בעוף גם – ודאית נקבה או ודאי זכר או להלן.27)שצריך ראה ועז, מכבש שהוציאו 28)מעורב

קיסרי. ניתוח ידי על הבטן, דרך וכל 29)הולד להיוולדו, השמיני מיום להקריב מצותֿעשה כי ח, הלכה להלן ראה
זמן. מחוסר הוא הראשונים הימים ג.30)שבעת הלכה ח פרשה אמור בספרא הוא וכן ועוד. עז: קמא בבא נז. בכורות

ראה 31) מעורבים, שיהיו ולא עז, או כבש או שור להיות צריך כי ומכאן ואחד, אחד כל על "או" שכתוב ממה כן למדו
המוריה). (הר או ד"ה לח: חולין ותוספות שם קמא  במשנה:35)שם.34)שם.33)שם.32)בבא שם בבכורות

משום  בכסףֿמשנה), (ראה מיתה לאחר נולד השמיט ורבינו ילדה". ואח"כ שנשחטה או אמה שמתה כל יתום, "ואיזהו
ולזה  מת. הוולד אין – לצאת הוולד שנעקר באופן ורק קמב:), בתרא בבא (ראה אמו לפני מת הוולד שמים בידי שבמיתה
שמתה  היתום "וכן שכתב: בהמה, מעשר לענין יד הלכה בכורות מהלכות בפ"ו דהוא) ד"ה שם תוספות (ראה רבינו כיוון

מתעשר". אינו לידתו עם נשחטה או הנדמה.36)אמו הוא כיצד ההלכה, בהמשך להלן ובבא 37)ראה וחולין בכורות
לנדמה. פרט – עז" "או שם) (ויקרא שנאמר ממה זאת ולמדו שם. וספרא בתרא



צט gafn ixeqi` zekld - dcear xtq - oeiq 'a iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

סימנין  מקצת ּבֹו ׁשּיׁש ּפי על אף והּוא 38ּכבּׂש, הֹואיל , ְְִִִִִֵֶֶֶַַָָ
ל ׁשאין קבּוע; מּום ּכבעל ּפסּול - אחר למין ְְְִֵֵֶֶַַַַָָדֹומה

הּׁשּנּוי  מן ּגדֹול קבּוע .39מּום ִִַַָָ
.Â הרֹובע זרה 41והּנרּבע 40וכן לעבֹודה 42והּמקצה ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָֻ

ּבאכילה 43והּנעבד  מּתרין ׁשהן ּפי על אף הן 44, הרי - ְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻ
הּמזּבח  לגּבי ּכל 45ּפסּולין - ּבהם מׁשחתם ּכי ׁשּנאמר: . ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

ּפסּול  הׁשחתה ּבֹו ּובעברה 46ׁשּיׁש ּכי 47. אֹומר: הּוא ְֲִֵֵֵֶַַָָָָ
עּמ ׁשחת ּכי ּכתיב: זרה ּובעבֹודה ּבּׂשר. ּכל .48הׁשחית ְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָ

האדם  את ׁשהרגּו ועֹוף ּבהמה ּכרֹובע 49וכן הן הרי -50 ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָ
נרּבע  לּמזּבח 51אֹו .52ּופסּולין ְְְִִִֵַַָ

.Êהאּלּו הּפסּולין ּכל ׁשאין ּפי על ׁשאף לי, ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָויראה
לּמזּבח  לֹוקה 53ראּויין אינֹו - והקריבן עבר אם לקרּבן, ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָ

אזהרתן  נתּפרׁשה ׁשּלא לפי הּתֹורה, אתנן 54מן אבל .55 ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָֹ
ּכלב  ּומחיר הּמזּבח 56זֹונה לגּבי והּמקריב 57אסּורין , ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָ

לא  ׁשּנאמר: אחת; לֹוקה - ּכאחד ׁשניהן אֹו מהן ְְֱֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹאחד
לֹוקה  מה ּומּפני ּכלב. ּומחיר זֹונה אתנן אחת 58תביא ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ

אחד  ּבלאו ׁשּנאמרּו מּפני ׁשניהן? .59על ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָ
.Á עּׂשה הּקרּבנֹות 60מצות ּכל הּׁשמיני 61להקריב מּיֹום ְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָ

ּומּיֹום 62והלאה  אּמֹו ּתחת ימים ׁשבעת והיה ׁשּנאמר: , ְְְֱִִִִֶֶַַַַָָָָָָ
ירצה  והלאה מחּסר 63הּׁשמיני נקרא הּימים ׁשבעת וכל . ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֻ

ּפסּול 64זמן  זמן ׁשּמחּסר ּפי על ואף עבר 65. אם , ְְְְִִֶַַַַַַָָֻ
לֹוקה  אינֹו - מּכלל 66והקריבֹו הּבא לאו ׁשהּוא מּפני , ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָ

הּקרּבן 67עּׂשה  נרצה ולא ,68. ְְְֲִֵַָָָֹ
.Ë זמּנן הּגיע ׁשּלא זמן 69ּתֹורים ּכמחּסר ׁשהן , ְְְִִִִֵֶֶַַַַָֹֻ
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טז:38) בבכורות ראה עז", מ"או למעטו אין שאז אמו. עז,39)של מין שילדה "רחל בכורה: לענין במשנה שם ראה
אבל  לכהן, ליתנו חייב כי אמרו ג: שם וגמרא חייב". סימנים מקצת בו יש ואם הבכורה. מן פטורה רחל, מין שילדה ועז
ברש"י  וראה המזבח, על להקריבו ואסור גמור, למום אמו, סימני מקצת בו שיש הנדמה, נחשב בחוץ, עליו לישחט לענין

א  למין כולו שדומה כיון מום, בעל אינו אמו, של סימנים מקצת בו אין ואם כנ"ל.שם. עז", מ"או נתמעט והוא חר,
האשה.40) על שבא פר הבעלים,41)כגון פי על או אחד עד פי על ונרבע שרבע "וכגון האדם, מן שנרבעה בהמה

כח.). תמורה וראה עא. זבחים ורש"י בפיה"מ, (רבינו בכך" נסקלת זרה 42)שאינה לעבודה לקרבן הפרישוה כלומר,
פ"ב  קדשים לסדר בפתיחה ישראל  תפארת (ראה עבודהֿזרה לתשמישי הפרישוה אף רבינו, ולדעת כח:). בתמורה (רש"י

מוקצה. משום נפסל מאימתי ד הלכה פ"ד להלן וראה לד), לו.43)סימן ועבדו עבודהֿזרה אותו כלומר,44)שעשו
א. הלכה זרה עבודה מהלכות ופ"ח כח. תמורה משנה ראה והנעבד, המוקצה ואף למעלה, הרשומים אלה שם 45)כל

"מן 46)במשנה. ב) א, (ויקרא שנאמר ממה כן למדו ב) ועמ' א עמ' (שם בברייתא כי אף כח: שם ישמעאל ר' דרשת
ר' דרשת רבינו מביא – המוקצה את להוציא הצאן" "מן הנעבד, את להוציא הבקר" "מן ונרבע, רובע להוציא הבהמה"

המוריה). (הר משחתם כי ד"ה כג. חולין תוספות ראה בה, מודים שהכל הוא 47)ישמעאל וכן "ובערוה". מג"ע: בדפוס
רוקח). (מעשה תמונת 48)בגמרא פסל לכם ועשיתם תשחיתון "פן טז) ד, (דברים שנאמר ממה כן למדו שם, בתמורה

כאן). המוריה הר (וראה וכו'" סמל ראה 49)כל עא. זבחים (משנה מסקילה שפטורים הבעלים ע"פ או אחד עד ע"פ
ב). הלכה פ"ד א).50)להלן הלכה פ"ד להלן וראה פה: (זבחים בעוף רובע אין שהרי כן, כתב בהמה לגבי בין 51)רק

שם. פ"ד להלן ראה בעוף, ובין (ויקרא 52)בבהמה שנאמר ממה זאת שלמדו כח: בתמורה וראה במשנה. שם זבחים
ולא  למעלה, ראה מ"משחתם", ומוקצה נרבע שלמד ישמעאל ר' לדעת כי ויתכן הנוגח". את להוציא – הצאן "ומן ב) א,

לעני  וכו' הבהמה" "מן לכתוב דרש רבינו הוצרך ולכן נוגח, להוציא הצאן" "ומן גם דרש לא – שם בתמורה ראה זה, ן
המוריה. בהר וראה ונרבע", כרובע נכון.53)"שהן וכן זו, מלה חסירה וויניציאה רומי נלמדו 54)בדפוס אלא בתורה,

למעלה. כמבואר השחתה", – אתנן.55)מ"השחתה איזהו ח, הלכה פ"ד להלן טז,56)ראה הלכה שם להלן ראה
כלב. מחיר ק.57)איזהו לאֿתעשה המצוות ספר וראה כח. תמורה כדלהלן.58)משנה נתפרשה, שאזהרתם לפי

כלב",59) ומחיר זונה אתנן תביא "לא ביחד כללן אלא כלב", מחיר תביא ולא זונה, אתנן תביא "לא נאמר לא כלומר,
ובהוספות  לו, עמוד לעם" המצוות ב"ספר ראה שם, רבינו וכנוסחת מא. (פסחים כרבא ט כלל המצוות בספר רבינו ודעת

א. הלכה פ"ה להלן גם ראה אחת, אלא לוקין אין כזה שבכללות לאו שעל שמו), עמוד שם בספר 60)ותיקונים ראה
ס. עשה היום 61)המצוות, עד להמתין נצטווינו לא שבעוף נראה – הבהמה" מן שנקריב קרבן "כל שם: המצוות (בספר

שלא  יונה "בני גם כתב ולא זמנן", שעבר יונה ובני – זמנן הגיע שלא "תורים שכתב ט הלכה להלן נראה וכן השמיני.
ח: הלכה הקרבנות מעשה מהלכות ובפי"ח בבהמה". זמן כמחוסר שהן זמנן, הגיע שלא "תורים שם כתב וכן זמנן". הגיע
מיד  בהקרבה מותרים יונה שבני הרי זמנן", הגיע שלא ותורין הלידה ימי שבעת בתוך בהמה בגופו, זמן מחוסר "איזהו
להגרע"א). הרמב"ם בגליון וראה כב: בחולין רש"י דעת וכן י). הלכה אסורות מאכלות מהלכות בפ"ג (וראה לידתם משעת

יאֿיב.62) הלכה הקרבנות מעשה מהלכות פ"א ולהלן ד, משנה פ"א פרה מסכת כב,63)ראה (שמות נאמר כן וכמו
לי". תתנו השמיני ביום אמו, עם יהיה ימים "שבעת הקרבנות 64)כט) מעשה מהלכות פי"ח ולהלן קיב: בזבחים ראה

ח. פ:65)הלכה ובחולין שם, פרה במשנה נראה קיד:66)כן וזבחים שם חולין שבעת 67)ראה "והיה שנאמר
שם  וזבחים בחולין הדברים ומקור ירצה. לא הימים שבעת שבכל זה ומכלל ירצה", והלאה השמיני ומיום אמו, תחת ימים
על  שעובר לעשה, הניתק לאו כל כמו זה אין כי רבינו ומפרש לעשה", ניתקו דהכתוב זמן למחוסר הנח זירא, רבי "אמר
וחולין  אלמא, ד"ה שם זבחים בתוספות וראה עשה, מכלל הבא ללאו הכוונה אלא שבו, העשה את אחרֿכך ומקיים הלאו

שם. המצוות ובספר הנח, ד"ה השמיני 68)שם יום שלפני זה, מכלל ירצה". והלאה השמיני "ומיום (שם) נאמר שהרי
נרצה. אינו ב.69)– הלכה למעלה ראה שיזהבו, לפני

gafn ixeqi` zekld - dcear xtq - oeiq 'a iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

קטּנים  ּבמּומין אמּורים? ּדברים ּבּמה עֹוף 4ּבלבד. אבל ; ְְְְֲֲִִִִִֶַַַָָ
ּגּפֹו לגּבי 5ׁשּיבׁש אסּור - רגלֹו נקטעה אֹו עינֹו נסמית אֹו ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָ

ּכלל 6הּמזּבח  חסר מקריבין ׁשאין ּבֹו7, נֹולד אם וכן . ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָ
זה  הרי - ּבאכילה אֹותּה ׁשאֹוסרין הּטרפֹות מן ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָאחת

לקרּבן  .8נפסל ְְְִָָָ
יֹונה 10קטּנים 9ּתֹורים ·. ּובני ּפסּולין, -11- גדֹולים ְְְְִִִִֵַָ

הּיֹונה 12ּפסּולין  ּבני מן אֹו הּתרים מן ׁשּנאמר: ּתחּלת 13; . ְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַָֹ
ּפסּול 14הּצהּוב  - ּובזה מתי 15ּבזה ועד יֹונה 16. בני יהיּו ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָ

ּכנף  ׁשעֹוקר זמן ּכל עּקרֹו17ּכׁשרים? מקֹום ּומתמּלא ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָ
מּׁשּיזהבּו18ּדם  ּכׁשרים והּתֹורים .19. ְְְִִִִֵֶַָָ

מּום 21והאנּדרֹוגינֹוס 20הּטמטּום ‚. ל ׁשאין ּפי על אף , ְְְְְִִֵֶַַַַָֻ
מהן  לּמזּבח 22ּגדֹול ּפסּולין הן הרי אחרת:23- מּדר ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָ

אחר. ּכמין הן הרי - נקבה ספק זכר ספק ׁשהן ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָלפי
ׁשּיהיה  עד - תמימה ּונקבה ּתמים זכר נאמר: ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָּובּקרּבנֹות

וּדאית  נקבה אֹו וּדאי ׁשהּוא 24זכר העֹוף אף לפיכ . ְְִִֵֶַַַַָָָָָָ
אנּדרֹוגינֹוס  אֹו לּמזּבח 25טמטּום .26ּפסּול ְְְְִִֵַַַָֻ

הּכלאים „. דפן 27וכן זמן 28ויֹוצא ,30ּפסּולים 29ּומחּסר ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַֹֻ
אֹו כּׂשב אֹו ׁשֹור ׁשּנאמר: מּום. ּבהם ׁשאין ּפי על ֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַָאף
ׁשּיהיה  לא עצמֹו, ּבפני ומין מין ּכל ׁשּיהיה עד - ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹעז

ועז  מּכבּׂש דפן 31מערב ליֹוצא ּפרט - יּולד ּכי והיה 32. . ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹֹ
זמן  למחּסר ּפרט - ימים ּפרט 33ׁשבעת - אּמֹו ּתחת . ְְְְְִִִִַַַַַָָָֻ

אּמֹו34ליתֹום  ׁשּנׁשחטה אחר ׁשּנֹולד ,35. ְְֲִִֶֶַַַָָ
ּפסּול 36הּנדמה ‰. הּוא הרי - ּכלאים ׁשאינֹו ּפי על אף , ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָ

ּכמין 37לּמזּבח  ׁשּילדה ועז עז, ּכמין ׁשּילדה רחל ּכיצד? . ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
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ח. הלכה הקרבנות מעשה מהלכות בפ"א וראה הנקבות, מן או הזכרים מן או להביא יכול העוף מן אבל כגון 4)זכר,
במשנה). סח: זבחים (רש"י שבעין שלו.5)דוקין רגלה,6)כנף נקטעה גפה, יבשה "יכול שם: וקידושין שם ספרא

העוף". כל ולא העוף" "מן יד) א, (ויקרא לומר תלמוד עינה, יא.7)נחטטה הלכה פ"ב, למעלה בהמה,8)ראה לגבי
שייך  זה וטעם פניך", הישא או הירצך לפחתך נא "הקריבהו ח) א, (מלאכי שנאמר ממה י, הלכה שם למעלה רבינו הביא

משנה). (כסף בעוף יונים.9)גם של מיוחד עדיין.10)מין גדלו על 11)שלא כאן שמדבר ומכיון רגילים. יונים
שגור. ביטוי שנקט אלא בסמוך, להלן ראה קטנים, על מורה "בני" שהמלה היונה", "ובני לכתוב צריך היה לא "גדולים"

כב.12) בחולין וברייתא כתב 13)משנה לא כן וכמו "יונים", אצל "בני" מלת הכתוב השמיט לא כולה, התורה ובכל
קטנים. דוקא ויונים דוקא תורים כי כב:) (שם בברייתא למדו ומזה "תורים", אצל "בני" פעם להביא 14)אף כשמתחילים

שם). חולין (רש"י לצואר סביב צהובה יפה יונה 15)נוצה שבני יונה, בני אצל ובין תורים אצל בין כלומר, במשנה. שם
הם  אם נסתפקו (שם:) ובחולין גדלות. לכלל הגיע לא שעוד מפני פסול ובתורים הקטנות, מכלל יצא שכבר משום פסול

ב. הלכה הקרבנות מעשה מהלכות בפט"ז להלן וראה הבעיא, נפשטה ולא ספק, מטעם או ודאי מטעם שם 16)פסולים
שנולדו  שביום כשרים, יונה בני מאימתי ופירש"י דמא", ואתי מיניה גדפא שמיט מכי וכו' כשרים יונה בני "מאימתי בגמרא
משנה). (כסף הנכונה" הגירסא שהיא ונראה כשרים", יונה בני אימתי "עד גורס שהיה נראה "ורבינו, הם, מאוסים

ג.17) נץ ערך בערוך ראה הקטנים, הכנפיים שעל הנוצה והיינו גדפא", שמיט "מכי שם: אינו 18)בגמרא עדיין שאז
פקפוק. שום בלי לכתחילה הוא וכשר הציהוב. תחילת משיזהיבו"19)בכלל כשרים, התורים "מאימתי בגמרא: שם

כזהב". ומזהיבים ואדומים גדולים גופן כנפי "שיהא רש"י: סתום 20)ומפרש הוא אלא נקבות, ולא זכרות לא לו שאין
כה). הלכה אישות מהלכות כד).21)(פ"ב הלכה (שם נקבות" ואבר זכרות אבר לו מא.22)"שיש בכורות משנה ראה

ולא  נקבה), הם (שמא במקדש לא אותן שוחטין אין ואנדרוגינוס הטומטום סובר תנאֿקמא תנאים: מחלוקת בכור, לענין
(שבריה  ונעבד נגזז אלא בכור אינו אומרים וחכמים מזה". גדול מום לך "אין אומר ישמעאל ור' זכר), הם (שמא במדינה
אבל  ח. הלכה המקדש ביאת מהלכות בפ"ז כתב וכן ישמעאל. כר' רבינו ופסק רש"י). – ונעבד ונגזז היא, עצמה בפני
מום  בו שנפל אחרי (כלומר, במומו ויאכל  בכור הוא כי בטומטום פסק ה, הלכה  בכורות מהלכות בפ"ב שהרי עיון, צריך
– באנדרוגינוס אלא זה אין מזה", גדול מום לך "אין ישמעאל ר' שאמר מה כי שם, במשנה רש"י כתב וכן אחר,

ט. הלכה להלן גם וראה עצמה. בפני כבריה שהוא חכמים כדעת שם פסק ובאנדרוגינוס פה:23)לחםֿמשנה). זבחים
בעוף. כשרים ואנדרוגינוס שטומטום ה), הלכה ו פרשה דנדבה (דבורא ויקרא פ' בספרא אליעזר ר' כדברי כדברי 24)ולא

מחלוקת  חסדא רב "אמר מא: שם בגמרא שהרי תמוהים, דבריו אבל ונעבד. נגזז אלא בכור שאינו שם) (בכורות חכמים
מספיקא". וקדוש הוא ספיקא הכל דברי טומטום אבל למעלה 25)באנדרוגינוס, ראה בעוף, פוסלים המומים אין כי אף

א. משום 26)הלכה למזבח, בהקרבה אסורין והאנדרוגינוס שהטומטום בקרבנות שלמדנו כיון כלומר, אחרת. מדרך
למזבח. פוסלים הם בעוף גם – ודאית נקבה או ודאי זכר או להלן.27)שצריך ראה ועז, מכבש שהוציאו 28)מעורב

קיסרי. ניתוח ידי על הבטן, דרך וכל 29)הולד להיוולדו, השמיני מיום להקריב מצותֿעשה כי ח, הלכה להלן ראה
זמן. מחוסר הוא הראשונים הימים ג.30)שבעת הלכה ח פרשה אמור בספרא הוא וכן ועוד. עז: קמא בבא נז. בכורות

ראה 31) מעורבים, שיהיו ולא עז, או כבש או שור להיות צריך כי ומכאן ואחד, אחד כל על "או" שכתוב ממה כן למדו
המוריה). (הר או ד"ה לח: חולין ותוספות שם קמא  במשנה:35)שם.34)שם.33)שם.32)בבא שם בבכורות

משום  בכסףֿמשנה), (ראה מיתה לאחר נולד השמיט ורבינו ילדה". ואח"כ שנשחטה או אמה שמתה כל יתום, "ואיזהו
ולזה  מת. הוולד אין – לצאת הוולד שנעקר באופן ורק קמב:), בתרא בבא (ראה אמו לפני מת הוולד שמים בידי שבמיתה
שמתה  היתום "וכן שכתב: בהמה, מעשר לענין יד הלכה בכורות מהלכות בפ"ו דהוא) ד"ה שם תוספות (ראה רבינו כיוון

מתעשר". אינו לידתו עם נשחטה או הנדמה.36)אמו הוא כיצד ההלכה, בהמשך להלן ובבא 37)ראה וחולין בכורות
לנדמה. פרט – עז" "או שם) (ויקרא שנאמר ממה זאת ולמדו שם. וספרא בתרא
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אֹומר: הּוא הרי נפסל. ׁשּזה ּבוּדאי ׁשּיּודע עד ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָונעבד,
הּצאן  מיטב על העם חמל אׁשר הביאּום ֱֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹמעמלקי

אלהי ליי זבח למען .114והּבקר ְְְֱֶַַַַַָָָֹֹ

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
את ‡. ׁשהמית אֹו ׁשּנרּבע העֹוף ואחד הּבהמה ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָאחד

הּמזּבח. לגּבי ּפסּול הּכל - נעבד אֹו הקצה אֹו ְְְֱִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֻהאדם
ׁשני ·. ׁשם היּו אם האדם, את וׁשהמית והּנרּבע ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָהרֹובע

אסּור  ּובּׂשרן נסקלין העֹוף אֹו הּבהמה הרי - ְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָָעדים
לּגבֹוּה. אסּורין ׁשהן ּבאּלּו לֹומר צרי ואין ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָּבהנאה,
מּתרין  ּכׁשהיּו לּמזּבח? אסּורין ׁשהן אמרּו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻּובּמה
והּבעלים  ּבלבד אחד עד ׁשם ׁשהיה ּכגֹון ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָלהדיֹוט.

עד ׁשאין ּפי על אף הּבעלים ּפי על אֹו ּכלל.ׁשֹותקין, ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָ
אּלּו הרי - אֹותֹו מכחיׁשין והּבעלים אחד עד ׁשם ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָהיה

לּמזּבח. אף ְִִֵַַַָֻמּתרין
האדם ‚. את ׁשהמיתה עד והּגיחּוה ּבּה ׁשּׂשחקּו ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָּבהמה

אין  ּכאנּוסה. ׁשהיא מּפני לּמזּבח, ּכׁשרה זֹו הרי -ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָ
האדם  ׁשּיהיה עד נרּבע אֹו רֹובע מּׁשּום נפסלת ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּבהמה
עֹובד  ּבין יּׂשראל ּבין אחד. ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָׁשרבעּה
ואם  נפסלה. אדם ּורבעּה הֹואיל עבד, [ּבין] ְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָּכֹוכבים
עד  נפסלת אינּה - הּבהמה מן ׁשּנרּבע הּוא ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהאדם
אֹו אחד, ויֹום ׁשנים ׁשלׁש ּבת הּנרּבעת האּׁשה ְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָׁשּתהיה

אחד. ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן הּנרּבע האיׁש ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָיהא
מקצה?„. מּׁשּום העֹוף אֹו הּבהמה ּתּפסל ְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָֻמאימתי

אֹו אֹותּה ׁשּיגזזּו ּכגֹון מעּׂשה, הּכמרים ּבהן ְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָָמּׁשּיעּׂשּו
נעּׂשה  אינֹו ּבדברים אבל זרה. עבֹודה לׁשם ּבּה ְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָיעבדּו

זרה. לעבֹודה הקּדׁש ׁשאין ְְֲֵֵֶֶֶַָָָֻמקצה,
ּבין ‰. ׁשּלֹו הּבהמה ׁשהיתה ּבין והּנרּבע, ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָהרֹובע

ּבין  ּבזדֹון ּבין ּברצֹון, ּבין ּבאנס ּבין חברֹו, ׁשל ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹׁשהיתה
זֹו הרי - הקּדׁשּה לאחר ּבין הקּדׁשּה לפני ּבין ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָּבׁשגגה,
קדם  והקצה ׁשּלֹו היה אם הּמקצה, אבל לּמזּבח. ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻֻאסּורה
אחר  ׁשּלֹו ׁשהקצה אֹו חברֹו ׁשל הקצה נפסל; - ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָׁשּיקּדיׁש
ׁשאינֹו דבר מקצה אדם ׁשאין מּתר; זה הרי - ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֻׁשהקּדיׁשֹו

ֶׁשּלֹו.
.Â ּבין ּבאנס ּבין חברֹו, ׁשל ּבין ׁשּלֹו ׁשעבד ּבין ְֱֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹהּנעבד,

ּבין  הקּדׁש לפני ּבין ּבׁשגגה, ּבין ּבזדֹון ּבין ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶָָָָּברצֹון,
מּום  ּבֹו ׁשּיּפל עד וירעה אסּור; זה הרי - הקּדׁש ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹלאחר
מה  וכל הּוא - והּנעבד ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבֹו, ויּפדה ְְְְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָֹקבּוע
ּבהנאה. אסּורין נעבד צּפּוי ׁשּכל לּמזּבח; אסּורין ְֱֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּׁשעליו
לּמזּבח. מּתר ּׁשעליו ּומה אסּור, הּוא - הּמקצה ְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָֻֻאבל

.Ê הרי - ּבהנאה מּתר ׁשהּוא ּפי על אף להר, ְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָֻהּמׁשּתחוה
הּנֹובע  למעין הּמׁשּתחוה וכן לּמזּבח. אסּורין ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָאבניו

אין  - ׁשּבטלה אׁשרה .לנּס ּפסּולין מימיו הרי - ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָּבארצֹו
לבהמה  הּמׁשּתחוה וכן לּמערכה. גזרים מּמּנה ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָמביאין
לבגדי  ּפסּול ׁשּלּה צמר ּכ לּמזּבח, ׁשּנפסלה ּכׁשם -ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
ּובני  לחלילין, וׁשֹוקיה לחצֹוצרֹות, ּפסּולין וקרניה ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָֻּכהּנה,

ּפסּול. הּכל לנימין, ְִִֵֶַָָֹמעיה
.Á למלאכת יעּׂשה לא - זרה לעבֹודה ׁשם ּבֹו ׁשּיׁש ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹּכל

אתנן? זהּו אי ּבהנאה. מּתר ׁשהּוא ּפי על אף ְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻהּקדׁש,
זֹונה  אחד .ּבּׂשכר זה ּדבר לי הא לזֹונה: ְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָָהאֹומר
אֹו עליו ערוה ׁשהיא יּׂשראלית אֹו ׁשפחה אֹו ְְְְִִִִִֵֶֶָָָָּכּותית
אתנּנּה - ּכהן היה אפּלּו הּפנּויה, אבל לאוין. ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹמחּיבי
ׁשהיא  ּפי על אף מּתר, אתנּנּה - נּדה אׁשּתֹו וכן ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֻֻמּתר.

ְֶָערוה.
.Ë מחמת לּה ׁשּיּתן ּכל - לאוין מחּיבי אחת ֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹנּׂשא

נתנה  אסּור. אתנּנֹו - והּזכּור ואסּור. אתנן זה הרי ְְְְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָּבעילה
אתנן. מּׁשּום מּתר זה הרי - לּבֹועל אתנן ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻהאּׁשה

.È אצל ׁשפחת ותלין זה דבר ל הא לחברֹו: ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָהאֹומר
אּׁשה  לֹו ׁשאין והּוא אתנן. זה הרי - העברי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָעבּדי
מּתר  זה הרי - ּובנים אּׁשה לֹו יׁש אם אבל ֲֲִִִִֵֵֶָָָָָֻּובנים;

ּבא  הּדין והּוא ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ּכנענית, ֹומר ּבׁשפחה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָ
הרי  - הּיּׂשראלי לפלֹוני והּבעלי זה ּדבר לי הא ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַָָָָלזֹונה:

אתנן. ְֶֶָזה
.‡È,הרּבה לּה ונתן אחד טלה לּה לּתן הּזֹונה עם ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָּפסק

לּה נתן לּמזּבח. ואסּורין אתנן ּכּלן - אלף נתן ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻאפּלּו
עד  אצל יהי לּה: אמר אּלא עליה, ּבא ולא ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹאתנּנּה
והקריבּתּו קדמה יאסר. עליה ּכׁשּיבֹוא - עלי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָׁשאבֹוא
- קרּבן חּיבת היתה [ואם ּכׁשר. - עליה ׁשּיבֹוא ְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹקדם
אימתי  ׁשּנתן: ּבעת לּה ׁשּיאמר והּוא חֹובתּה.] ידי ְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹיצאה
ּכן  לּה אמר לא אם אבל מעכׁשיו; אֹותֹו קני לי ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹׁשּתרצי

ׁשּלּה. ׁשאינֹו ּדבר להקריב יכֹולה אינּה -ְְְִֵֵֶֶַָָָָָ
.·È ּבא ּכ ואחר עליה ׁשּיבֹוא קדם והקּדיׁשּתּו ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹקדמה

עליה  ּובא הֹואיל אתנן, הּוא אם ספק זה הרי - ְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָעליה
קדם  הקּדיׁשּתּו ׁשהרי אתנן, אינֹו אֹו ׁשּתקריבּנּו, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָֹֹקדם

נרצה. - קרב ואם יקרב, לא לפיכ ְְְְִִִִִַַָָָָֹּביאה.
.‚Èאפּלּו לּה, נתן זמן ּולאחר לּה, נתן ולא עליה ְְְֲִֶַַַַַָָָָָָָֹּבא

אמּורים? ּדברים ּבּמה אתנן. זה הרי - ׁשנים ּכּמה ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָאחר
צריכה  ׁשאינּה זה, ּבטלה לי הּבעלי לּה: ׁשאמר ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָּבכּותית
לּה: ואמר ּבחצרּה הּטלה ׁשהיה ּביּׂשראלית אֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָמׁשיכה,
אבל  ;ׁשּל הּוא הרי - ּפלֹוני ּביֹום מע ֹות ל אּתן לא ְְֲֲִִֵֵֶֶָָָָֹאם
ּולאחר  עליה, ּובא סתם, ּבטלה' לי 'הּבעלי לּה אמר ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָָאם

אתנן. מּׁשּום מּתר זה הרי - טלה לּה ׁשלח ְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָֻזמן
.„Èלפיכ גּופן, אּלא ּומחיר אתנן מּׁשּום אסּור ְְְִִִֵֶֶָָָָָאין

ּכגֹון  הּמזּבח, ּגּבי על לקרב הראּוי ּדבר על אּלא חל ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָאינֹו

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

קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הגוי. מן עולה קרבן שמקבלים ב, הלכה הקרבנות פסוק 114)מעשה שמפרש אליעזר כרבי ולא חכמים, לדעת כד: שם
לה'. לזבוח בדמיהם ולקחת למכרם רובע 1)זה משום נפסל ומתי עדים, שם והיו אדם והמית ונרבע רובע דין בו יבאר

כלב. ומחיר זונה אתנן ודין ומוקצה, ונרבע

gafn ixeqi` zekld - dcear xtq - oeiq 'a iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

זמּנן 70ּבּבהמה  ׁשעבר יֹונה ּובני מּום 71, ּכבעל הּכל -72; ְְְְֵֵֶַַַַַַָָָָֹ
לֹוקה  אינֹו - ולא 73והּמקריבן ּפסּול ׁשהּקרּבן ּפי על אף , ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ

ְִָנרצה.
.È ואנּדרֹוגינֹוס טמטּום וכלאים 75ּוטרפה 74הּמקּדיׁש ְְְְְְְְִִִִֵַַַַָֻ

דפן  ואבנים 76ויֹוצא עצים ּכמקּדיׁש זה הרי - ,77לּמזּבח ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹ
ּדבר, לכל חּלין הן והרי ּגּופן, על חלה קדּׁשה ׁשאין ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֻֻלפי
ּכבעל  ואינן ׁשּירצה. קרּבן ּכל ּבדמיהם ויביא ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָויּמכרּו

קרּבן 78מּום  ּבמינֹו יׁש מּום ׁשּבעל הּמקּדיׁש79, אבל .80 ְְְֲִִֵֶַַַַָָָ
זה  הרי - ּומחיר ואתנן ונעבד ּומקצה ונרּבע ְְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָֻרֹובע
מּום  ּבהן ׁשּיּפל עד וירעּו עֹובר, מּום ּבעל ְְְְִִִֵֶֶַַַַָֹּכמקּדיׁש
זה  הרי - זמן מחּסר הּמקּדיׁש וכן עליו. ויּפדּו ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָֻקבּוע

לֹוקה  ואינֹו עֹובר, מּום ּבעל ׁשּבארנּו81ּכמקּדיׁש ּכמֹו ,82. ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַ
.‡È,עּׂשר ארּבעה הן הרי לּמזּבח האסּורין ּכל ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָנמצאּו

מּום  ּבעל הן: הּמבחר 83ואּלּו מן וׁשאינֹו אבר 84. ּומחּסר . ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָֻֻ
ּוטרפה 85מּבפנים  וכלאים 86. דפן 87. ויֹוצא ורבע 88. .89. ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָֹֹ

האדם 90ונרּבע  וׁשהמית הּנעבד 91. האתנן 92. הּמקצה. .93. ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֻ
זמן 94הּמחיר  מחּסר .95. ְְְִַַַֻ

.·È האסּורין אפּלּו96ּכל ׁשהן. ּבכל אֹוסרין הּמזּבח לגּבי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָ

ּברּבֹוא  אחד וכּלן 97נתערב לּמזּבח. ונפסל הּכל נפסד -98 ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹֻ
לּמזּבח  מּתרין ונעבדת 99ולדֹותיהן נרּבעת מּולד חּוץ ; ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֻ

לּמזּבח  אסּורין ׁשּולדן האדם, את וׁשהמיתה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻּומקצית
.100ּכמֹותן  ְָ

.‚È?אמּורים ּדברים אֹוּכׁשּנ101ּבּמה עברה ּבּה עבדה ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַָָָָ
ּבעת  עּמּה מצּוי הּולד ׁשהרי מעּברת, ּכׁשהיתה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֻׁשהמיתה
אחר  נתעּברה אם אבל מאיבריה; ּכאבר והיה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָׁשּנפסלה
ּכׁשר  ולדּה הרי - ׁשהמיתה אחר אֹו עברה ּבּה ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשּנעבדה

ּכ102לּמזּבח  ואחר מקּדׁשת ּכׁשהיא נרּבעה אפּלּו . ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֻ
חּלין 103נתעּברה  והיא נרּבעה אם לֹומר, צרי ואין . ְְְְְְִִִִִִֵַַָָָֻ

מּתר  ׁשּולדּה ונתעּברה, הקּדיׁשּה ּכ וכן 104ואחר . ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֻ
טרפה  ּביצת לּמזּבח 105אפרֹוח .106מּתר ְְְִֵֵֵֶַַַַָָֻ

.„È לקמה ׁשהרי 107הּמׁשּתחוה למנחֹות, מּתרין חּטיה - ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻ
מּתרין  ׁשהן מזּבח אּסּורי ׁשל לולדֹות ונדמּו .108נׁשּתּנּו, ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֻ

ּבכרׁשיני  ׁשּפטמּה ּבהמה מּתרת 109וכן - זרה עבֹודה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻ
נׁשּתּנּו110לּמזּבח  ׁשהרי ,111. ְְֲִִֵֵֶַַַ

.ÂË ּכֹוכבים 112לֹוקחין העֹובדי מן הּקרּבנֹות ואין 113ּכל , ְְְְִִִֵֵַָָָָָ
מקצה  מּׁשּום ולא ונרּבע רֹובע מּׁשּום לא להם ְְְְְִִִִֵֶֶַָָֹֹֻחֹוׁשׁשין
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ה"ח.70) הקרבנות מעשה מהלכות פי"ח להלן וראה קיד: זבחים זמנן.71)כת"ק מהו ב הלכה למעלה כלומר,72)ראה
שם. זבחים משנה וראה בהמה, אצל מום כבעל הוא זמנן שעבר יונה לאֿתעשה,73)בני בלשון התורה כתבן לא שהרי

כסףֿמשנה. ראה היונה", בני מן או התורים מן "והקריב יד) א, (ויקרא שנאמר עשה, מכלל הבא בלאו ראה 74)כיֿאם
ג. הלכה א.75)למעלה הלכה למעלה ד.76)ראה הלכה למעלה יז.77)ראה והיינו 78)תמורה שם. תמורה

ועל  ה) הלכה שם ופ"ג יד, הלכה תמורה מהלכות (פ"א עליו חלה התמורה שקדושת מום, בעל על קרבן בהמת בממיר
תמורה. חלה לא עצמן.79)אלה בפני מין הם הנ"ל החמישה אבל תם. הוא כח:ת 80)אם אינו 81)מורה ובזה

למעלה  עיין קבוע, מום בעל לבין עובר מום בעל בין בזה חילקו שלא לוקה, – למזבח שהמקדישו עובר מום לבעל דומה
המוריה. בהר וראה ב. הלכה ח.82)פ"א הלכה ונדמה 83)למעלה ואנדרוגינוס וטומטום ד. הלכה פ"א למעלה ראה

למעלה  (כסףֿמשנה כלאים בכלל נדמה כי אומרים ויש משנה). (לחם ה והלכה ג הלכה למעלה ראה מום, בעל בכלל הם
ה). ח.84)הלכה הלכה פ"ב למעלה יא.85)ראה הלכה ד.87)שם.86)שם הלכה שם.88)למעלה

ו.89) הלכה ז.93)שם.92)שם.91)שם.90)למעלה הלכה מנה 95)שם.94)למעלה ולא ד. הלכה למעלה
בכלל  הוא והרי לידה, זו אין אמו שחיטת אחר שנולד שכיון ד), הלכה למעלה (ראה אמו שנשחטה אחר שנולד יתום כאן

ראב"ד). ועיין משנה, (כסף דופן כח.96)יוצא ובתמורה ע: בזבחים הפסול.97)משנה הוא מי ניכר כל 98)ולא
למזבח. מו:99)הפסולין זרה בעבודה גם וראה מותרין", וולדותיהן מזבח לגבי האסורים "כל ל: בתמורה משנה

אסור 100) נוגחת ולד נרבעו, וולדה היא אסורה, הנרבעת ולד רבא "אמר שם: איכא בתמורה וכו'. נגחו וולדה היא ה,
שמינה  נראית מעובדת כשהבהמה (כלומר, בניפחיה" ליה דניחא טעמא? מאי אסור, ונעבד מוקצה ולד אפילו דאמרי,
דאמרי. כאיכא רבינו ופסק גרשום), רבינו – ואסור בעובר ליה ניחא הלכך זרה, לעבודה יותר חשובה ונראית ונפוחה,

למזבח.101) אסורין - האדם את ושהמיתה והמוקצה והנעבדת הנרבעת לדברי 102)שוולד הוא שם נחמן רב לדעת
האסורה, (האם מותר" גורם וזה "זה הסוברים רבנן, לדברי אלא זה אין רבא, דעת ולפי אליעזר. לר' וגם לרבנן גם הכל,

עליה). הבא רבנן.103)והזכר דברי ולפי נחמן, רב של הראשון הלשון לפי נחמן 104)שם רב של הראשון הלשון לפי
רבנן. לדברי אלא זה אין השני הלשון ולפי הכל, לדברי טריפה.105)הוא יונה מביצת שנולד אפרוח שם 106)כלומר,

איסורה. בטל ואז כעפר, ונעשית נסרחת שהביצה לאחר אלא נרקם האפרוח שאין מפני בזה, מודים שהכל במסקנא לא.
לארץ.107) ומחוברת צומחת כשהיא ונרבע 108)תבואה ומוקצה נעבד כגון מזבח, איסורי של לוולדות נדמו כלומר,

מז. זרה בעבודה אלו דברים ומקור קמח, הוא ועכשיו קמה היה מוקדם כאן ואף נתעברה, ואחרֿכך בה שנעבדה וכו'
הגמרא. שבת 109)במסקנת המשנה בפירוש (רבינו לבקר" אותו ומאכילין וכו' כרסנא בערבי הנקרא זרע הוא "כרשינין

ז. הלכה תרומות מהלכות בפי"ב וראה (ראה 110)רמ.). שבקרבה זרה עבודה של הכרשינים עם הבהמה מקריב כי אף
המשנה). בתמיהה:111)מרכבת ששאלו לא. בתמורה מהסוגיא דבריו ומקור האכילה, ידי על נשתנו הכרשינין כלומר,

עבודהֿזרה  בכרשיני בהמה המפטם כי ברור שהדבר הרי – דאסירה?" נמי הכי עבודהֿזרה, כרשיני האכילה מעתה, "אלא
למזבח. בברייתא.112)מותרת כב: זרה מהלכות 113)עבודה פ"ג להלן וראה לקרבן. בהמות הגויים מן קונים כלומר,



קי gafn ixeqi` zekld - dcear xtq - oeiq 'a iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

אֹומר: הּוא הרי נפסל. ׁשּזה ּבוּדאי ׁשּיּודע עד ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָונעבד,
הּצאן  מיטב על העם חמל אׁשר הביאּום ֱֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹמעמלקי

אלהי ליי זבח למען .114והּבקר ְְְֱֶַַַַַָָָֹֹ

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
את ‡. ׁשהמית אֹו ׁשּנרּבע העֹוף ואחד הּבהמה ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָאחד

הּמזּבח. לגּבי ּפסּול הּכל - נעבד אֹו הקצה אֹו ְְְֱִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֻהאדם
ׁשני ·. ׁשם היּו אם האדם, את וׁשהמית והּנרּבע ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָהרֹובע

אסּור  ּובּׂשרן נסקלין העֹוף אֹו הּבהמה הרי - ְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָָעדים
לּגבֹוּה. אסּורין ׁשהן ּבאּלּו לֹומר צרי ואין ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָּבהנאה,
מּתרין  ּכׁשהיּו לּמזּבח? אסּורין ׁשהן אמרּו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻּובּמה
והּבעלים  ּבלבד אחד עד ׁשם ׁשהיה ּכגֹון ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָלהדיֹוט.

עד ׁשאין ּפי על אף הּבעלים ּפי על אֹו ּכלל.ׁשֹותקין, ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָ
אּלּו הרי - אֹותֹו מכחיׁשין והּבעלים אחד עד ׁשם ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָהיה

לּמזּבח. אף ְִִֵַַַָֻמּתרין
האדם ‚. את ׁשהמיתה עד והּגיחּוה ּבּה ׁשּׂשחקּו ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָּבהמה

אין  ּכאנּוסה. ׁשהיא מּפני לּמזּבח, ּכׁשרה זֹו הרי -ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָ
האדם  ׁשּיהיה עד נרּבע אֹו רֹובע מּׁשּום נפסלת ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּבהמה
עֹובד  ּבין יּׂשראל ּבין אחד. ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָׁשרבעּה
ואם  נפסלה. אדם ּורבעּה הֹואיל עבד, [ּבין] ְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָּכֹוכבים
עד  נפסלת אינּה - הּבהמה מן ׁשּנרּבע הּוא ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהאדם
אֹו אחד, ויֹום ׁשנים ׁשלׁש ּבת הּנרּבעת האּׁשה ְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָׁשּתהיה

אחד. ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן הּנרּבע האיׁש ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָיהא
מקצה?„. מּׁשּום העֹוף אֹו הּבהמה ּתּפסל ְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָֻמאימתי

אֹו אֹותּה ׁשּיגזזּו ּכגֹון מעּׂשה, הּכמרים ּבהן ְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָָמּׁשּיעּׂשּו
נעּׂשה  אינֹו ּבדברים אבל זרה. עבֹודה לׁשם ּבּה ְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָיעבדּו

זרה. לעבֹודה הקּדׁש ׁשאין ְְֲֵֵֶֶֶַָָָֻמקצה,
ּבין ‰. ׁשּלֹו הּבהמה ׁשהיתה ּבין והּנרּבע, ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָהרֹובע

ּבין  ּבזדֹון ּבין ּברצֹון, ּבין ּבאנס ּבין חברֹו, ׁשל ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹׁשהיתה
זֹו הרי - הקּדׁשּה לאחר ּבין הקּדׁשּה לפני ּבין ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָּבׁשגגה,
קדם  והקצה ׁשּלֹו היה אם הּמקצה, אבל לּמזּבח. ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻֻאסּורה
אחר  ׁשּלֹו ׁשהקצה אֹו חברֹו ׁשל הקצה נפסל; - ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָׁשּיקּדיׁש
ׁשאינֹו דבר מקצה אדם ׁשאין מּתר; זה הרי - ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֻׁשהקּדיׁשֹו

ֶׁשּלֹו.
.Â ּבין ּבאנס ּבין חברֹו, ׁשל ּבין ׁשּלֹו ׁשעבד ּבין ְֱֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹהּנעבד,

ּבין  הקּדׁש לפני ּבין ּבׁשגגה, ּבין ּבזדֹון ּבין ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶָָָָּברצֹון,
מּום  ּבֹו ׁשּיּפל עד וירעה אסּור; זה הרי - הקּדׁש ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹלאחר
מה  וכל הּוא - והּנעבד ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבֹו, ויּפדה ְְְְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָֹקבּוע
ּבהנאה. אסּורין נעבד צּפּוי ׁשּכל לּמזּבח; אסּורין ְֱֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּׁשעליו
לּמזּבח. מּתר ּׁשעליו ּומה אסּור, הּוא - הּמקצה ְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָֻֻאבל

.Ê הרי - ּבהנאה מּתר ׁשהּוא ּפי על אף להר, ְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָֻהּמׁשּתחוה
הּנֹובע  למעין הּמׁשּתחוה וכן לּמזּבח. אסּורין ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָאבניו

אין  - ׁשּבטלה אׁשרה .לנּס ּפסּולין מימיו הרי - ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָּבארצֹו
לבהמה  הּמׁשּתחוה וכן לּמערכה. גזרים מּמּנה ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָמביאין
לבגדי  ּפסּול ׁשּלּה צמר ּכ לּמזּבח, ׁשּנפסלה ּכׁשם -ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
ּובני  לחלילין, וׁשֹוקיה לחצֹוצרֹות, ּפסּולין וקרניה ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָֻּכהּנה,

ּפסּול. הּכל לנימין, ְִִֵֶַָָֹמעיה
.Á למלאכת יעּׂשה לא - זרה לעבֹודה ׁשם ּבֹו ׁשּיׁש ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹּכל

אתנן? זהּו אי ּבהנאה. מּתר ׁשהּוא ּפי על אף ְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻהּקדׁש,
זֹונה  אחד .ּבּׂשכר זה ּדבר לי הא לזֹונה: ְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָָהאֹומר
אֹו עליו ערוה ׁשהיא יּׂשראלית אֹו ׁשפחה אֹו ְְְְִִִִִֵֶֶָָָָּכּותית
אתנּנּה - ּכהן היה אפּלּו הּפנּויה, אבל לאוין. ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹמחּיבי
ׁשהיא  ּפי על אף מּתר, אתנּנּה - נּדה אׁשּתֹו וכן ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֻֻמּתר.

ְֶָערוה.
.Ë מחמת לּה ׁשּיּתן ּכל - לאוין מחּיבי אחת ֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹנּׂשא

נתנה  אסּור. אתנּנֹו - והּזכּור ואסּור. אתנן זה הרי ְְְְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָּבעילה
אתנן. מּׁשּום מּתר זה הרי - לּבֹועל אתנן ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻהאּׁשה

.È אצל ׁשפחת ותלין זה דבר ל הא לחברֹו: ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָהאֹומר
אּׁשה  לֹו ׁשאין והּוא אתנן. זה הרי - העברי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָעבּדי
מּתר  זה הרי - ּובנים אּׁשה לֹו יׁש אם אבל ֲֲִִִִֵֵֶָָָָָֻּובנים;

ּבא  הּדין והּוא ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ּכנענית, ֹומר ּבׁשפחה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָ
הרי  - הּיּׂשראלי לפלֹוני והּבעלי זה ּדבר לי הא ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַָָָָלזֹונה:

אתנן. ְֶֶָזה
.‡È,הרּבה לּה ונתן אחד טלה לּה לּתן הּזֹונה עם ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָּפסק

לּה נתן לּמזּבח. ואסּורין אתנן ּכּלן - אלף נתן ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻאפּלּו
עד  אצל יהי לּה: אמר אּלא עליה, ּבא ולא ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹאתנּנּה
והקריבּתּו קדמה יאסר. עליה ּכׁשּיבֹוא - עלי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָׁשאבֹוא
- קרּבן חּיבת היתה [ואם ּכׁשר. - עליה ׁשּיבֹוא ְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹקדם
אימתי  ׁשּנתן: ּבעת לּה ׁשּיאמר והּוא חֹובתּה.] ידי ְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹיצאה
ּכן  לּה אמר לא אם אבל מעכׁשיו; אֹותֹו קני לי ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹׁשּתרצי

ׁשּלּה. ׁשאינֹו ּדבר להקריב יכֹולה אינּה -ְְְִֵֵֶֶַָָָָָ
.·È ּבא ּכ ואחר עליה ׁשּיבֹוא קדם והקּדיׁשּתּו ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹקדמה

עליה  ּובא הֹואיל אתנן, הּוא אם ספק זה הרי - ְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָעליה
קדם  הקּדיׁשּתּו ׁשהרי אתנן, אינֹו אֹו ׁשּתקריבּנּו, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָֹֹקדם

נרצה. - קרב ואם יקרב, לא לפיכ ְְְְִִִִִַַָָָָֹּביאה.
.‚Èאפּלּו לּה, נתן זמן ּולאחר לּה, נתן ולא עליה ְְְֲִֶַַַַַָָָָָָָֹּבא

אמּורים? ּדברים ּבּמה אתנן. זה הרי - ׁשנים ּכּמה ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָאחר
צריכה  ׁשאינּה זה, ּבטלה לי הּבעלי לּה: ׁשאמר ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָּבכּותית
לּה: ואמר ּבחצרּה הּטלה ׁשהיה ּביּׂשראלית אֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָמׁשיכה,
אבל  ;ׁשּל הּוא הרי - ּפלֹוני ּביֹום מע ֹות ל אּתן לא ְְֲֲִִֵֵֶֶָָָָֹאם
ּולאחר  עליה, ּובא סתם, ּבטלה' לי 'הּבעלי לּה אמר ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָָאם

אתנן. מּׁשּום מּתר זה הרי - טלה לּה ׁשלח ְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָֻזמן
.„Èלפיכ גּופן, אּלא ּומחיר אתנן מּׁשּום אסּור ְְְִִִֵֶֶָָָָָאין

ּכגֹון  הּמזּבח, ּגּבי על לקרב הראּוי ּדבר על אּלא חל ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָאינֹו

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

קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הגוי. מן עולה קרבן שמקבלים ב, הלכה הקרבנות פסוק 114)מעשה שמפרש אליעזר כרבי ולא חכמים, לדעת כד: שם
לה'. לזבוח בדמיהם ולקחת למכרם רובע 1)זה משום נפסל ומתי עדים, שם והיו אדם והמית ונרבע רובע דין בו יבאר

כלב. ומחיר זונה אתנן ודין ומוקצה, ונרבע

gafn ixeqi` zekld - dcear xtq - oeiq 'a iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

זמּנן 70ּבּבהמה  ׁשעבר יֹונה ּובני מּום 71, ּכבעל הּכל -72; ְְְְֵֵֶַַַַַַָָָָֹ
לֹוקה  אינֹו - ולא 73והּמקריבן ּפסּול ׁשהּקרּבן ּפי על אף , ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ

ְִָנרצה.
.È ואנּדרֹוגינֹוס טמטּום וכלאים 75ּוטרפה 74הּמקּדיׁש ְְְְְְְְִִִִֵַַַַָֻ

דפן  ואבנים 76ויֹוצא עצים ּכמקּדיׁש זה הרי - ,77לּמזּבח ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹ
ּדבר, לכל חּלין הן והרי ּגּופן, על חלה קדּׁשה ׁשאין ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֻֻלפי
ּכבעל  ואינן ׁשּירצה. קרּבן ּכל ּבדמיהם ויביא ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָויּמכרּו

קרּבן 78מּום  ּבמינֹו יׁש מּום ׁשּבעל הּמקּדיׁש79, אבל .80 ְְְֲִִֵֶַַַַָָָ
זה  הרי - ּומחיר ואתנן ונעבד ּומקצה ונרּבע ְְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָֻרֹובע
מּום  ּבהן ׁשּיּפל עד וירעּו עֹובר, מּום ּבעל ְְְְִִִֵֶֶַַַַָֹּכמקּדיׁש
זה  הרי - זמן מחּסר הּמקּדיׁש וכן עליו. ויּפדּו ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָֻקבּוע

לֹוקה  ואינֹו עֹובר, מּום ּבעל ׁשּבארנּו81ּכמקּדיׁש ּכמֹו ,82. ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַ
.‡È,עּׂשר ארּבעה הן הרי לּמזּבח האסּורין ּכל ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָנמצאּו

מּום  ּבעל הן: הּמבחר 83ואּלּו מן וׁשאינֹו אבר 84. ּומחּסר . ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָֻֻ
ּוטרפה 85מּבפנים  וכלאים 86. דפן 87. ויֹוצא ורבע 88. .89. ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָֹֹ

האדם 90ונרּבע  וׁשהמית הּנעבד 91. האתנן 92. הּמקצה. .93. ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֻ
זמן 94הּמחיר  מחּסר .95. ְְְִַַַֻ

.·È האסּורין אפּלּו96ּכל ׁשהן. ּבכל אֹוסרין הּמזּבח לגּבי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָ

ּברּבֹוא  אחד וכּלן 97נתערב לּמזּבח. ונפסל הּכל נפסד -98 ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹֻ
לּמזּבח  מּתרין ונעבדת 99ולדֹותיהן נרּבעת מּולד חּוץ ; ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֻ

לּמזּבח  אסּורין ׁשּולדן האדם, את וׁשהמיתה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻּומקצית
.100ּכמֹותן  ְָ

.‚È?אמּורים ּדברים אֹוּכׁשּנ101ּבּמה עברה ּבּה עבדה ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַָָָָ
ּבעת  עּמּה מצּוי הּולד ׁשהרי מעּברת, ּכׁשהיתה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֻׁשהמיתה
אחר  נתעּברה אם אבל מאיבריה; ּכאבר והיה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָׁשּנפסלה
ּכׁשר  ולדּה הרי - ׁשהמיתה אחר אֹו עברה ּבּה ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשּנעבדה

ּכ102לּמזּבח  ואחר מקּדׁשת ּכׁשהיא נרּבעה אפּלּו . ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֻ
חּלין 103נתעּברה  והיא נרּבעה אם לֹומר, צרי ואין . ְְְְְְִִִִִִֵַַָָָֻ

מּתר  ׁשּולדּה ונתעּברה, הקּדיׁשּה ּכ וכן 104ואחר . ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֻ
טרפה  ּביצת לּמזּבח 105אפרֹוח .106מּתר ְְְִֵֵֵֶַַַַָָֻ

.„È לקמה ׁשהרי 107הּמׁשּתחוה למנחֹות, מּתרין חּטיה - ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻ
מּתרין  ׁשהן מזּבח אּסּורי ׁשל לולדֹות ונדמּו .108נׁשּתּנּו, ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֻ

ּבכרׁשיני  ׁשּפטמּה ּבהמה מּתרת 109וכן - זרה עבֹודה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻ
נׁשּתּנּו110לּמזּבח  ׁשהרי ,111. ְְֲִִֵֵֶַַַ

.ÂË ּכֹוכבים 112לֹוקחין העֹובדי מן הּקרּבנֹות ואין 113ּכל , ְְְְִִִֵֵַָָָָָ
מקצה  מּׁשּום ולא ונרּבע רֹובע מּׁשּום לא להם ְְְְְִִִִֵֶֶַָָֹֹֻחֹוׁשׁשין
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ה"ח.70) הקרבנות מעשה מהלכות פי"ח להלן וראה קיד: זבחים זמנן.71)כת"ק מהו ב הלכה למעלה כלומר,72)ראה
שם. זבחים משנה וראה בהמה, אצל מום כבעל הוא זמנן שעבר יונה לאֿתעשה,73)בני בלשון התורה כתבן לא שהרי

כסףֿמשנה. ראה היונה", בני מן או התורים מן "והקריב יד) א, (ויקרא שנאמר עשה, מכלל הבא בלאו ראה 74)כיֿאם
ג. הלכה א.75)למעלה הלכה למעלה ד.76)ראה הלכה למעלה יז.77)ראה והיינו 78)תמורה שם. תמורה

ועל  ה) הלכה שם ופ"ג יד, הלכה תמורה מהלכות (פ"א עליו חלה התמורה שקדושת מום, בעל על קרבן בהמת בממיר
תמורה. חלה לא עצמן.79)אלה בפני מין הם הנ"ל החמישה אבל תם. הוא כח:ת 80)אם אינו 81)מורה ובזה

למעלה  עיין קבוע, מום בעל לבין עובר מום בעל בין בזה חילקו שלא לוקה, – למזבח שהמקדישו עובר מום לבעל דומה
המוריה. בהר וראה ב. הלכה ח.82)פ"א הלכה ונדמה 83)למעלה ואנדרוגינוס וטומטום ד. הלכה פ"א למעלה ראה

למעלה  (כסףֿמשנה כלאים בכלל נדמה כי אומרים ויש משנה). (לחם ה והלכה ג הלכה למעלה ראה מום, בעל בכלל הם
ה). ח.84)הלכה הלכה פ"ב למעלה יא.85)ראה הלכה ד.87)שם.86)שם הלכה שם.88)למעלה

ו.89) הלכה ז.93)שם.92)שם.91)שם.90)למעלה הלכה מנה 95)שם.94)למעלה ולא ד. הלכה למעלה
בכלל  הוא והרי לידה, זו אין אמו שחיטת אחר שנולד שכיון ד), הלכה למעלה (ראה אמו שנשחטה אחר שנולד יתום כאן

ראב"ד). ועיין משנה, (כסף דופן כח.96)יוצא ובתמורה ע: בזבחים הפסול.97)משנה הוא מי ניכר כל 98)ולא
למזבח. מו:99)הפסולין זרה בעבודה גם וראה מותרין", וולדותיהן מזבח לגבי האסורים "כל ל: בתמורה משנה

אסור 100) נוגחת ולד נרבעו, וולדה היא אסורה, הנרבעת ולד רבא "אמר שם: איכא בתמורה וכו'. נגחו וולדה היא ה,
שמינה  נראית מעובדת כשהבהמה (כלומר, בניפחיה" ליה דניחא טעמא? מאי אסור, ונעבד מוקצה ולד אפילו דאמרי,
דאמרי. כאיכא רבינו ופסק גרשום), רבינו – ואסור בעובר ליה ניחא הלכך זרה, לעבודה יותר חשובה ונראית ונפוחה,

למזבח.101) אסורין - האדם את ושהמיתה והמוקצה והנעבדת הנרבעת לדברי 102)שוולד הוא שם נחמן רב לדעת
האסורה, (האם מותר" גורם וזה "זה הסוברים רבנן, לדברי אלא זה אין רבא, דעת ולפי אליעזר. לר' וגם לרבנן גם הכל,

עליה). הבא רבנן.103)והזכר דברי ולפי נחמן, רב של הראשון הלשון לפי נחמן 104)שם רב של הראשון הלשון לפי
רבנן. לדברי אלא זה אין השני הלשון ולפי הכל, לדברי טריפה.105)הוא יונה מביצת שנולד אפרוח שם 106)כלומר,

איסורה. בטל ואז כעפר, ונעשית נסרחת שהביצה לאחר אלא נרקם האפרוח שאין מפני בזה, מודים שהכל במסקנא לא.
לארץ.107) ומחוברת צומחת כשהיא ונרבע 108)תבואה ומוקצה נעבד כגון מזבח, איסורי של לוולדות נדמו כלומר,

מז. זרה בעבודה אלו דברים ומקור קמח, הוא ועכשיו קמה היה מוקדם כאן ואף נתעברה, ואחרֿכך בה שנעבדה וכו'
הגמרא. שבת 109)במסקנת המשנה בפירוש (רבינו לבקר" אותו ומאכילין וכו' כרסנא בערבי הנקרא זרע הוא "כרשינין

ז. הלכה תרומות מהלכות בפי"ב וראה (ראה 110)רמ.). שבקרבה זרה עבודה של הכרשינים עם הבהמה מקריב כי אף
המשנה). בתמיהה:111)מרכבת ששאלו לא. בתמורה מהסוגיא דבריו ומקור האכילה, ידי על נשתנו הכרשינין כלומר,

עבודהֿזרה  בכרשיני בהמה המפטם כי ברור שהדבר הרי – דאסירה?" נמי הכי עבודהֿזרה, כרשיני האכילה מעתה, "אלא
למזבח. בברייתא.112)מותרת כב: זרה מהלכות 113)עבודה פ"ג להלן וראה לקרבן. בהמות הגויים מן קונים כלומר,



gafnקב ixeqi` zekld - dcear xtq - oeiq 'b iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

העֹוף  מחּטאת הּפנים 19אֹו מּלחם הּלחם 20אֹו 21ּוׁשּתי ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
מצרע  ׁשל ׁשמן מּלג מאּלּו22אֹו מאחת ּכזית הּמעלה , ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹ

לּכבׁש ּבין לּמזּבח ּבין ּבדבׁש, אֹו אף 23ּבחמץ לֹוקה. - ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָ
קרּויין  והן הֹואיל להקטרה, ראּויין אּלּו ּכל ׁשאין ּפי ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָעל

עליהן  חּיב - ּתקריבּו24קרּבן ראׁשית קרּבן ׁשּנאמר: ; ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
וגֹומר  ליי .25אתם ְֵַָָֹ

אסּור ‰. הּמזּבח 26וכן על ּדברים 27להקטיר מּכל ּדבר ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָ
ואׁשמֹות  חּטאֹות ּבּׂשר ּכגֹון להקטרה, ראּויין ׁשאינן ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָאּלּו
ׁשּכל  למדּו, הּׁשמּועה מּפי ּבהן. וכּיֹוצא מנחֹות ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָּוׁשירי

ּתקטירּו ּבבל ׁשאריתֹו הרי - לאּׁשים ׁשּמקצתֹו .28ּדבר ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָ
.Â טמאה ּבהמה איברי -29הּמקטיר הּמזּבח ּגּבי על ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָ

ׁשהרי  עּׂשה, מּכלל הקרבתּה ׁשאּסּור ּפי על ואף  ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָלֹוקה.

אכל  הּטהֹורה מן הקרב 30נאמר: הּטהֹורה הא 31ּומן , ְְְֱֱִִֵֶַַַַָָָֹ
אכילת  על ׁשּלֹוקה ּכׁשם - ּתקריב ולא ּתאכל לא ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָֹֹֹטמאה
ּכ ּבמקֹומֹו, ׁשּבארנּו ּכמֹו עּׂשה, מּכלל הּבא ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָהּטמאה

הקרבתּה על טהֹורה 32לֹוקה חּיה איברי הּמקריב אבל . ְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָ
לֹוקה  ואינֹו ּבעּׂשה, עֹובר ּבעּׂשה?33- ׁשהּוא ּומּנין . ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַ

את  ּתקריבּו הּצאן ּומן הּבקר מן הּבהמה מן ְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּנאמר:
ּתקריבּו לא החּיה מן הא מּכלל 34קרּבנכם, הּבא ולאו ; ְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָָֹ
עּׂשה. - ֲֲֵֵעּׂשה

.Ê ּפסּול - הּקרּבן והקריב הּגֹוזל אֹו והּקדֹוׁש35הּגֹונב , ְְְְִִֵֵַַַַָָָָ
צרי ואין ּבעֹולה. גזל ּׂשנא ׁשּנאמר: ּׂשֹונאֹו; הּוא ְְְֱִֵֵֵֶֶַָָָָּברּו
הּקרּבן  - הּבעלים נתיאׁשּו ואם מתקּבל. ׁשאינֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָלֹומר

את 36ּכׁשר  אֹוכלין ׁשהּכהנים חּטאת, היה ואפּלּו . ְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹ
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מזבח 19) גבי על העוף חטאת מבשר המעלה חסדא, מרב חמא בר רמי "בעי נח. במנחות זה דבר ומקור לכהנים. הנאכלת
כל  דלמא או לכהנים), וכולה דמה, אלא למזבח אין (שהרי לאישים ממנו אין והאי רחמנא אמר לאישים שממנו כל מהו,
מאי  קרבן, ששמו כל אומר עקיבא רבי לאישים, שממנו כל אומר אליעזר ר' כתנאי, קרבן. שמו נמי והאי קרבן ששמו
דבש, או שאור עם העוף חטאת בשר כשמעלה כאן המדובר כי רבינו וסובר בינייהו". איכא העוף חטאת בשר - בינייהו

עקיבא. כרבי ופסק המזבח.20)כנ"ל. לגבי קרב ואינו לכהנים כולו נאכל הפנים  לחם לכהנים.21)כי נאכלות הן כי
איכא 22) העוף חטאת בשר וכו' "כתנאי הנ"ל מנחות  בגמרא זה דבר ומקור כהונה. לזכרי נאכלים השמן לוג שיירי כי

כרבי  רבינו ופסק מצורע". של שמן לוג לרבות קרבנם" "כל לוי דתני בינייהו, איכא מצורע של שמן לוג אמר רב בינייהו,
כנ"ל. כבש.23)עקיבא, ואחד מזבח אחד - יעלו" לא המזבח "ואל שנאמר ממה כן שם 24)ולמדו בספרא כי אף

זה  אין - תקטירו בבל הוא הרי לאישים ממנו שיש כל לה'", אשה ממנו תקטירו "לא יא) (שם, שנאמר ממה זאת למדו
חייב". - לאישים ממנו אין ואפילו קרבן, ששמו "כל נח.) (מנחות עקיבא לרבי אבל אליעזר לרבי זה 25)אלא ולפני

ממנו. תקטירו לא קרבן ששמו כל לה'", אשה ממנו תקטירו "לא יא) (שם, הלכה 26)נאמר (למעלה משנה הכסף לדעת
ודבש. שאור במעלה הוא הכתוב שעיקר לפי כאן, אין מלקות אבל בלבד, איסור אלא כאן אין המזבח 27)ג) על דווקא

על  מכולם "המעלה נז: במנחות שאמרו ומה אחר. לדבר ולא כמזבח, כבש נתרבה ודבש לשאור רק כי הכבש, על ולא
עצים. לשם ודבש שאור עם אותם במעלה שהמדובר רבינו מפרש פטור", אומר אלעזר ר' חייב אמר יוחנן ר' הכבש גבי

כמזבח. כבש אין כי מודים הכל ודבש, שאור בלא לחוד אלו דברים במעלה אבל יוחנן, כרבי פי 28)ופסק על אף
אין  לחוד, חטאת בבשר - עליהן" חייב קרבן שהוא ש"כל עקיבא כרבי ד) הלכה (למעלה רבינו פסק ודבש שאור שלעניין

כן. וכו'.29)הדבר וגמל סוס פרסות 30)חמור, שתי שסע ושוסעת פרסה מפרסת בהמה "וכל ו) יד, (דברים שנאמר
תאכלו". אותה בבהמה גרה קרבנכם".31)מעלת את תקריבו הצאן ומן הבקר מן הבהמה "מן בזבחים 32)שנאמר

רי  המזבח, גבי על טמאה בהמה אברי המעלה "איתמר אמרו: ריש שם לוקה. אינו אמר יוחנן רבי לוקה, אמר לקיש ש
הבא  לאו עליו, לוקין אין אמר יוחנן ורבי עליו, לוקין עשה מכלל הבא ולאו לא, טמאה אין טהורה לוקה, אמר לקיש
רבי  ליה אמר עשה, עשה מכלל הבא ולאו טמאה, בהמה ולא תאכלו אותה ירמיה, רבי מותיב עליו. לוקין אין עשה מכלל
רש"י  ומפרש וכו'". בחיה פליגי כי פליגי, לא עלמא דכולי טמאה בהמה באברי לך אסברא תחליפא, בר ירמיה לרבי יעקב
וכו' שנוייה היא "כך עשה: עשה מכלל הבא ולאו המתחיל בדיבור לשונו וזה לקיש, ריש על היא ירמיה ר' שקושיית
היא", אזהרה לאו אחריה, תעשה לא מדאיצטריך אלמא תאכלו לא זה את אך לומר תלמוד מנלן, תעשה בלא ומסקינן
ר' על היא ירמיה ר' קושיית רבינו לדעת אבל לא", ותו דאיכא הוא "דעשה פליגי: לא עלמא דכולי המתחיל ובדיבור
כיוון  ממילא כן אם לגבוה, אסור להדיוט שאסר שכל תקריבו, אתה נמי משמע תאכלו, אותה שנאמר שכיוון יוחנן,
שלמדים  בלאו, שהוא פליגי לא עלמא כולי טמאה בהמה באברי ומתרץ: להקרבה, הדין הוא - תעשה בלא שהאכילה

מאכילה. עובר 33)הקרבה אינו אמר לקיש ריש בעשה, עובר אמר יוחנן רבי איתמר והכי בחיה, פליגי "כי שם: בזבחים
ריש  לא, חיה אין, קרבנכם") את תקריבו הצאן ומן הבקר מן הבהמה (=מן בהמה בעשה, עובר אמר יוחנן ר' כלום, בלא

יוחנן. כרבי רבינו ופסק בעלמא". למצוה ההוא וכו' אמר ו):34)לקיש הלכה ב פרשה דנדבה (דבורא ויקרא ספרא
לא  יכול וצאן, בקר אלא  בבהמה לך אין וצאן בקר לומר  תלמוד וכו' שנאמר בהמה, קרוייה שהיא החיה אף יכול "בהמה
למי  דומה זה למה הא בלבד, וצאן בקר אלא בבהמה לך ואין תקריבו, וצאן בקר לומר תלמוד וכו', כשר הביא ואם יביא

דבריו". על עובר זה הרי החטים, על זה הוסיף אם הא חטים, אלא לי תביא אל רבו לו עולה 35)שאמר "אם שנאמר
הגזול". ולא "קרבנו - סז) סו: קמא (בבא מזה ולמדו רבינו 36)קרבנו" שדעת פי על ואף נה. בגיטין יהודה רב כדעת

שם  רבא שאמר כמו ברשותיה, רבנן אוקמוה כאן - בגזילה קניין אינו שיאוש א) הלכה ואבידה גזילה מהלכות ב (פרק
להקדש. מחולין השם שינוי גם כאן שיש ועוד משנה). (כסף נה:

gafn ixeqi` zekld - dcear xtq - oeiq 'b iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

לּה נתן וסלת. וׁשמן ויין יֹונה ּובני ותֹורין טהֹורה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹּבהמה
ּכׁשר. זה הרי - קרּבן ּבהן ולקחה ְְְֲֵֵֶֶָָָָָָָמעֹות

.ÂË,ׁשמן ועּׂשאתן זיתים סלת, ועּׂשאתן חּטים לּה ֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹנתן
נׁשּתּנּו. ׁשּכבר ּכׁשרים, אּלּו הרי - יין ועּׂשאתן ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָענבים
לּמזּבח. נאסרה לא - ּבאתנּנּה קדׁשים ּבהמת לּה ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹנתן
לא  - ּבאתנּנּה חגיגתֹו ועל ּפסחֹו על אֹותּה מּנה ְְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָָֹואפּלּו
מּׁשעה  ּגבֹוּה ּבהן זכה ׁשּכבר הּמקּדׁשין, ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָָֻנפסלּו
ּפסלֹו, לא - ׁשּלֹו ׁשאינֹו ּדבר לּה נתן אם וכן ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹׁשהקּדיׁשן.
נתיאׁשּו ּכן אם אּלא ׁשּלֹו, ׁשאינֹו ּדבר אֹוסר אדם ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָׁשאין
ׁשהן  ּפי על אף עֹופֹות, לּה נתן אם אבל ְֲִִִֵֶַַַַָָָָהּבעלים.
קּבלה  ּומּדברי ואסּורים. עליהם חל אתנן - ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻמקּדׁשין

זה. דבר ֶָָהּוא
.ÊËל הא לחברֹו: האֹומר זה ּכלב? מחיר הּוא זה ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָאי

ּבכּמה  ּכלב החליף אם וכן זה. ּכלב ּתחת זה ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָטלה
לּמזּבח. אסּורֹות ּכּלן - ּבהן וכּיֹוצא עֹופֹות אֹו ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָֻּבהמֹות

.ÊÈ לקח וזה טלאים עּׂשרה לקח זה ׁשחלקּו, ׁשּתפין ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻׁשני
העּׂשרה  אבל מּתרין; הּכלב ׁשעם - אחד וכלב ְְֲֲִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֻּתׁשעה
על  יתר אֹו הּכלב ּכדמי ּדמֹו מהם אחד יׁש אם ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשּכנגּדֹו:
ויהיה  הּכלב ּכנגד העּׂשרה מן מֹוציאֹו - הּכלב ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָּדמי
ּדמיו  מהן ואחד אחד ּכל ואם מּתרים; ּוׁשארן ְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָָֻמחירֹו,

אסּורים. ּכּלן העּׂשרה הרי - הּכלב מּדמי ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָֻּפחּותין
.ÁÈונעּׂשּו ּבחּטים ּכלב ׁשהחליף ּכגֹון הּמחיר, ְְְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶַַַָנׁשּתּנה

מּתרין. - זֹונה ּומחיר ּכלב אתנן מּתר. זה הרי - ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֻֻסלת

ּו זֹונה הן אתנן ׁשהרי הּבית, לבדק מּתרין - ּכלב מחיר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֻ
לּבית; רּקּועין יעּׂשה לא אתנן ׁשל ּגּופן אבל ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹמׁשּתּנין.

הרּקּועים. את להביא - נדר לכל ְְֱִִִֶֶֶֶֶַָָָׁשּנאמר:

ה'תשע"ה  סיון ג' חמישי יום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
הּמזּבח 3ּודבׁש2ּׂשאֹור ‡. לגּבי ּבכל 4אסּורין ואּסּורן , ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָ

תקטירּו5ׁשהן  לא ּדבׁש וכל ּׂשאר כל ּכי ׁשּנאמר: ; ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָֹֹ
לׁשם  אֹו הּקרּבן עם הקטירן אם אּלא חּיב ואינֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָוגֹומר.

ׁשּלהן 6קרּבן  ּתערבת הּמקטיר אֹו עצמן הּמקטיר ואחד . ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
עצמֹו ּבפני מהן אחד ּכל על לֹוקה הקטיר 7- ואם . ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָ

ׁשּׁשניהם  לפי אחת, אּלא לֹוקה אינֹו - ּכאחד ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָׁשניהן
אחד  ּבלאו .8נאמרּו ְְֶֶֶַָ

נפסלה ·. - ּבּקטרת ׁשהּוא ּכל מהם הקטיר 9נפל ואם . ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ
ּבהיכל  לֹוקה 10מּמּנה מּכזית.11- ּפחּותה הקטרה ואין . ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

עצמן ‚. ּבפני דבׁש אֹו ּׂשאֹור לׁשם 12העלה לּמזּבח ְְְְְְֱִִֵֵֵֶַַַַָָ
לריח  יעלּו לא הּמזּבח ואל ׁשּנאמר: ּפטּור; - ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹעצים
מעלה  אּתה אבל מעלה, אּתה אי ניחֹוח לריח - ְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹניחח

להקטרה  ראּוי ׁשאינֹו ּדבר הקטיר אפּלּו עצים. 13לׁשם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָ
לֹוקה  - הּקרּבן מן והּוא הֹואיל ּבּׂשאֹור, אֹו .14ּבדבׁש ְְְְִִִִֶַַָָ

ואׁשם „. חּטאת מּבּׂשר הּמעלה מּבּׂשר 15ּכיצד? אֹו ְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָ
קּלים  הּמנחֹות 16קדׁשים מּׁשירי העמר 17אֹו מּמֹותר 18אֹו ְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹ
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שהוא.1) במה ושאיסורם למזבח , שפסולים ודבש שאור דין בו לחמץ 2)יתבאר הדין והוא אחרים. המחמיץ דבר
אחרים). ידי על דבש 3)(=שנחמץ וכן דבורים), (=דבש הידוע לדבש כולל שם ו"הוא דבש" קרוייה פרי מתיקת "כל

"כל  התורה שאמרה מפני כן, לפרש והוכרח המתוקים". הפירות מן היוצא מוהל וכן תורה, של הדבש סתם שהוא תמרים
לה'". אותם תקריבו (=ביכורים) ראשית קרבן וגו', תקטירו לא דבש וכל מהו שאור דבורים דבש הוא הנאמר הדבש ואם

דבורים. דבש ולא המינים שבעת מפירות אלא אינם ביכורים והלא אותם", תקריבו ראשית "קרבן שנאמר בקטורת 4)זה
הפנימי. במזבח אלא חייב המועט 5)אינו המרובה, אלא לי "אין ד): הלכה יב פרשה דנדבה (דבורא ויקרא פרשת בספרא

שהקטירו  כגון בכזית, הייתה כשההקטרה והמדובר נח. במנחות הוא וכן דבש". וכל וכו' שאור כל לומר תלמוד מניין?
הקטרה  שאין ב, הלכה להלן רבינו פסק שהרי מג: בפסחים וכזעירי להקטרה, המותר דבר גם הזה הכלֿשהוא עם ביחד

תערובת. היינו כן לא שאם עצמם, בפני ואחד אחד כל ניכרים וההיתר שהאיסור וכגון מכזית או 6)פחותה כלומר,
ראה  עצים. לשם ולא הקרבן לשם שיתכוון ובלבד עצמן בפני שהקטירן או עצים, לשם נתכוון ואפילו הקרבן עם שהקטירן

שם. משנה ובכסף ג הלכה בנפרד.7)להלן הקטירן אם עצמו, בפני שאור ועל עצמו בפני דבש על כרבא 8)כלומר,
אמר  רבא וכו', דבש משום ולוקה שאור משום לוקה אביי אמר המזבח גבי על ודבש שאור המעלה "איתמר שם: במנחות
דאמרי  כאיכא ופוסק וכו'", לקי לא נמי חדא דאמרי ואיכא לקי מיהא חדא דאמרי איכא שבכללות, לאו על לוקין אין

רבינו. על השיג והראב"ד ד 9)הראשון. פרק יומא בירושלמי אבל פסלה", דבש בה נתן "ואם בברייתא: ו. בכריתות
ולא  לדבש, שאור בין חילוק אין כן ואם תקטירו לא שנאמר משום הוא שהטעם "ומשמע ח. הלכה המקדש כלי מהלכות
כל  היה לא דבש מעט לתוכה נותן היה אילו שם בירושלמי שאמרו כמו לקטורת. יפה שהוא מפני אלא דבש תנא נקט

משנה). (כסף בריחה" לעמוד יכול כולו יום.10)העולם בכל הקטורת מקטירין שעליו שבהיכל, הפנימי המזבח על
שהקטיר 11) על גם לוקה הוא החיצון), מזבח על אפילו (שהוא שאור או דבש שהקטיר על לוקה שהוא מה מלבד כלומר,

זר  קטורת עליו תעלו "לא ט) ל, (שמות שנאמר זרה, קטורת הזהב מזבח ומנחה".על ועולה או 12)ה שאור העלה אבל
חייב. עצים, לשם אפילו הקרבן, עם לשם 13)דבש או הקרבן עם הקטירן אם אלא חייב שאינו א הלכה למעלה ראה

חטאת. בשר עם ביחד עצים, לשם הדבש כשהבעיר המדובר וכאן ויקרא 14)קרבן, פרשת בספרא רבינו דברי מקור
בלאֿתעשה, עובר הדבש ומן השאור מן והקטירם וכו' חטאת מבשר המעלה "ומנין ו): הלכה יב פרשה דנדבה (דבורא

וכו'. דבש וכל שאור כל כי לומר לכהנים.15)תלמוד נאכלין ופסח,16)שהם בהמה מעשר תודה, יחיד, שלמי
לכהנים. הנאכל ובכור לבעלים, על 17)שנאכלים כולו הקומץ ומקטיר נקמצות המזבח לגבי הקריבות המנחות "כל כי

לכהנים". נאכל והשאר המנחות.18)המזבח כל כשיירי לכהנים הנאכל
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העֹוף  מחּטאת הּפנים 19אֹו מּלחם הּלחם 20אֹו 21ּוׁשּתי ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
מצרע  ׁשל ׁשמן מּלג מאּלּו22אֹו מאחת ּכזית הּמעלה , ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹ

לּכבׁש ּבין לּמזּבח ּבין ּבדבׁש, אֹו אף 23ּבחמץ לֹוקה. - ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָ
קרּויין  והן הֹואיל להקטרה, ראּויין אּלּו ּכל ׁשאין ּפי ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָעל

עליהן  חּיב - ּתקריבּו24קרּבן ראׁשית קרּבן ׁשּנאמר: ; ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
וגֹומר  ליי .25אתם ְֵַָָֹ

אסּור ‰. הּמזּבח 26וכן על ּדברים 27להקטיר מּכל ּדבר ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָ
ואׁשמֹות  חּטאֹות ּבּׂשר ּכגֹון להקטרה, ראּויין ׁשאינן ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָאּלּו
ׁשּכל  למדּו, הּׁשמּועה מּפי ּבהן. וכּיֹוצא מנחֹות ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָּוׁשירי

ּתקטירּו ּבבל ׁשאריתֹו הרי - לאּׁשים ׁשּמקצתֹו .28ּדבר ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָ
.Â טמאה ּבהמה איברי -29הּמקטיר הּמזּבח ּגּבי על ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָ

ׁשהרי  עּׂשה, מּכלל הקרבתּה ׁשאּסּור ּפי על ואף  ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָלֹוקה.

אכל  הּטהֹורה מן הקרב 30נאמר: הּטהֹורה הא 31ּומן , ְְְֱֱִִֵֶַַַַָָָֹ
אכילת  על ׁשּלֹוקה ּכׁשם - ּתקריב ולא ּתאכל לא ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָֹֹֹטמאה
ּכ ּבמקֹומֹו, ׁשּבארנּו ּכמֹו עּׂשה, מּכלל הּבא ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָהּטמאה

הקרבתּה על טהֹורה 32לֹוקה חּיה איברי הּמקריב אבל . ְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָ
לֹוקה  ואינֹו ּבעּׂשה, עֹובר ּבעּׂשה?33- ׁשהּוא ּומּנין . ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַ

את  ּתקריבּו הּצאן ּומן הּבקר מן הּבהמה מן ְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּנאמר:
ּתקריבּו לא החּיה מן הא מּכלל 34קרּבנכם, הּבא ולאו ; ְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָָֹ
עּׂשה. - ֲֲֵֵעּׂשה

.Ê ּפסּול - הּקרּבן והקריב הּגֹוזל אֹו והּקדֹוׁש35הּגֹונב , ְְְְִִֵֵַַַַָָָָ
צרי ואין ּבעֹולה. גזל ּׂשנא ׁשּנאמר: ּׂשֹונאֹו; הּוא ְְְֱִֵֵֵֶֶַָָָָּברּו
הּקרּבן  - הּבעלים נתיאׁשּו ואם מתקּבל. ׁשאינֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָלֹומר

את 36ּכׁשר  אֹוכלין ׁשהּכהנים חּטאת, היה ואפּלּו . ְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מזבח 19) גבי על העוף חטאת מבשר המעלה חסדא, מרב חמא בר רמי "בעי נח. במנחות זה דבר ומקור לכהנים. הנאכלת
כל  דלמא או לכהנים), וכולה דמה, אלא למזבח אין (שהרי לאישים ממנו אין והאי רחמנא אמר לאישים שממנו כל מהו,
מאי  קרבן, ששמו כל אומר עקיבא רבי לאישים, שממנו כל אומר אליעזר ר' כתנאי, קרבן. שמו נמי והאי קרבן ששמו
דבש, או שאור עם העוף חטאת בשר כשמעלה כאן המדובר כי רבינו וסובר בינייהו". איכא העוף חטאת בשר - בינייהו

עקיבא. כרבי ופסק המזבח.20)כנ"ל. לגבי קרב ואינו לכהנים כולו נאכל הפנים  לחם לכהנים.21)כי נאכלות הן כי
איכא 22) העוף חטאת בשר וכו' "כתנאי הנ"ל מנחות  בגמרא זה דבר ומקור כהונה. לזכרי נאכלים השמן לוג שיירי כי

כרבי  רבינו ופסק מצורע". של שמן לוג לרבות קרבנם" "כל לוי דתני בינייהו, איכא מצורע של שמן לוג אמר רב בינייהו,
כנ"ל. כבש.23)עקיבא, ואחד מזבח אחד - יעלו" לא המזבח "ואל שנאמר ממה כן שם 24)ולמדו בספרא כי אף

זה  אין - תקטירו בבל הוא הרי לאישים ממנו שיש כל לה'", אשה ממנו תקטירו "לא יא) (שם, שנאמר ממה זאת למדו
חייב". - לאישים ממנו אין ואפילו קרבן, ששמו "כל נח.) (מנחות עקיבא לרבי אבל אליעזר לרבי זה 25)אלא ולפני

ממנו. תקטירו לא קרבן ששמו כל לה'", אשה ממנו תקטירו "לא יא) (שם, הלכה 26)נאמר (למעלה משנה הכסף לדעת
ודבש. שאור במעלה הוא הכתוב שעיקר לפי כאן, אין מלקות אבל בלבד, איסור אלא כאן אין המזבח 27)ג) על דווקא

על  מכולם "המעלה נז: במנחות שאמרו ומה אחר. לדבר ולא כמזבח, כבש נתרבה ודבש לשאור רק כי הכבש, על ולא
עצים. לשם ודבש שאור עם אותם במעלה שהמדובר רבינו מפרש פטור", אומר אלעזר ר' חייב אמר יוחנן ר' הכבש גבי

כמזבח. כבש אין כי מודים הכל ודבש, שאור בלא לחוד אלו דברים במעלה אבל יוחנן, כרבי פי 28)ופסק על אף
אין  לחוד, חטאת בבשר - עליהן" חייב קרבן שהוא ש"כל עקיבא כרבי ד) הלכה (למעלה רבינו פסק ודבש שאור שלעניין

כן. וכו'.29)הדבר וגמל סוס פרסות 30)חמור, שתי שסע ושוסעת פרסה מפרסת בהמה "וכל ו) יד, (דברים שנאמר
תאכלו". אותה בבהמה גרה קרבנכם".31)מעלת את תקריבו הצאן ומן הבקר מן הבהמה "מן בזבחים 32)שנאמר

רי  המזבח, גבי על טמאה בהמה אברי המעלה "איתמר אמרו: ריש שם לוקה. אינו אמר יוחנן רבי לוקה, אמר לקיש ש
הבא  לאו עליו, לוקין אין אמר יוחנן ורבי עליו, לוקין עשה מכלל הבא ולאו לא, טמאה אין טהורה לוקה, אמר לקיש
רבי  ליה אמר עשה, עשה מכלל הבא ולאו טמאה, בהמה ולא תאכלו אותה ירמיה, רבי מותיב עליו. לוקין אין עשה מכלל
רש"י  ומפרש וכו'". בחיה פליגי כי פליגי, לא עלמא דכולי טמאה בהמה באברי לך אסברא תחליפא, בר ירמיה לרבי יעקב
וכו' שנוייה היא "כך עשה: עשה מכלל הבא ולאו המתחיל בדיבור לשונו וזה לקיש, ריש על היא ירמיה ר' שקושיית
היא", אזהרה לאו אחריה, תעשה לא מדאיצטריך אלמא תאכלו לא זה את אך לומר תלמוד מנלן, תעשה בלא ומסקינן
ר' על היא ירמיה ר' קושיית רבינו לדעת אבל לא", ותו דאיכא הוא "דעשה פליגי: לא עלמא דכולי המתחיל ובדיבור
כיוון  ממילא כן אם לגבוה, אסור להדיוט שאסר שכל תקריבו, אתה נמי משמע תאכלו, אותה שנאמר שכיוון יוחנן,
שלמדים  בלאו, שהוא פליגי לא עלמא כולי טמאה בהמה באברי ומתרץ: להקרבה, הדין הוא - תעשה בלא שהאכילה

מאכילה. עובר 33)הקרבה אינו אמר לקיש ריש בעשה, עובר אמר יוחנן רבי איתמר והכי בחיה, פליגי "כי שם: בזבחים
ריש  לא, חיה אין, קרבנכם") את תקריבו הצאן ומן הבקר מן הבהמה (=מן בהמה בעשה, עובר אמר יוחנן ר' כלום, בלא

יוחנן. כרבי רבינו ופסק בעלמא". למצוה ההוא וכו' אמר ו):34)לקיש הלכה ב פרשה דנדבה (דבורא ויקרא ספרא
לא  יכול וצאן, בקר אלא  בבהמה לך אין וצאן בקר לומר  תלמוד וכו' שנאמר בהמה, קרוייה שהיא החיה אף יכול "בהמה
למי  דומה זה למה הא בלבד, וצאן בקר אלא בבהמה לך ואין תקריבו, וצאן בקר לומר תלמוד וכו', כשר הביא ואם יביא

דבריו". על עובר זה הרי החטים, על זה הוסיף אם הא חטים, אלא לי תביא אל רבו לו עולה 35)שאמר "אם שנאמר
הגזול". ולא "קרבנו - סז) סו: קמא (בבא מזה ולמדו רבינו 36)קרבנו" שדעת פי על ואף נה. בגיטין יהודה רב כדעת

שם  רבא שאמר כמו ברשותיה, רבנן אוקמוה כאן - בגזילה קניין אינו שיאוש א) הלכה ואבידה גזילה מהלכות ב (פרק
להקדש. מחולין השם שינוי גם כאן שיש ועוד משנה). (כסף נה:

gafn ixeqi` zekld - dcear xtq - oeiq 'b iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
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לּה נתן וסלת. וׁשמן ויין יֹונה ּובני ותֹורין טהֹורה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹּבהמה
ּכׁשר. זה הרי - קרּבן ּבהן ולקחה ְְְֲֵֵֶֶָָָָָָָמעֹות

.ÂË,ׁשמן ועּׂשאתן זיתים סלת, ועּׂשאתן חּטים לּה ֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹנתן
נׁשּתּנּו. ׁשּכבר ּכׁשרים, אּלּו הרי - יין ועּׂשאתן ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָענבים
לּמזּבח. נאסרה לא - ּבאתנּנּה קדׁשים ּבהמת לּה ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹנתן
לא  - ּבאתנּנּה חגיגתֹו ועל ּפסחֹו על אֹותּה מּנה ְְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָָֹואפּלּו
מּׁשעה  ּגבֹוּה ּבהן זכה ׁשּכבר הּמקּדׁשין, ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָָֻנפסלּו
ּפסלֹו, לא - ׁשּלֹו ׁשאינֹו ּדבר לּה נתן אם וכן ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹׁשהקּדיׁשן.
נתיאׁשּו ּכן אם אּלא ׁשּלֹו, ׁשאינֹו ּדבר אֹוסר אדם ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָׁשאין
ׁשהן  ּפי על אף עֹופֹות, לּה נתן אם אבל ְֲִִִֵֶַַַַָָָָהּבעלים.
קּבלה  ּומּדברי ואסּורים. עליהם חל אתנן - ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻמקּדׁשין

זה. דבר ֶָָהּוא
.ÊËל הא לחברֹו: האֹומר זה ּכלב? מחיר הּוא זה ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָאי

ּבכּמה  ּכלב החליף אם וכן זה. ּכלב ּתחת זה ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָטלה
לּמזּבח. אסּורֹות ּכּלן - ּבהן וכּיֹוצא עֹופֹות אֹו ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָֻּבהמֹות

.ÊÈ לקח וזה טלאים עּׂשרה לקח זה ׁשחלקּו, ׁשּתפין ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻׁשני
העּׂשרה  אבל מּתרין; הּכלב ׁשעם - אחד וכלב ְְֲֲִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֻּתׁשעה
על  יתר אֹו הּכלב ּכדמי ּדמֹו מהם אחד יׁש אם ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשּכנגּדֹו:
ויהיה  הּכלב ּכנגד העּׂשרה מן מֹוציאֹו - הּכלב ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָּדמי
ּדמיו  מהן ואחד אחד ּכל ואם מּתרים; ּוׁשארן ְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָָֻמחירֹו,

אסּורים. ּכּלן העּׂשרה הרי - הּכלב מּדמי ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָֻּפחּותין
.ÁÈונעּׂשּו ּבחּטים ּכלב ׁשהחליף ּכגֹון הּמחיר, ְְְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶַַַָנׁשּתּנה

מּתרין. - זֹונה ּומחיר ּכלב אתנן מּתר. זה הרי - ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֻֻסלת

ּו זֹונה הן אתנן ׁשהרי הּבית, לבדק מּתרין - ּכלב מחיר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֻ
לּבית; רּקּועין יעּׂשה לא אתנן ׁשל ּגּופן אבל ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹמׁשּתּנין.

הרּקּועים. את להביא - נדר לכל ְְֱִִִֶֶֶֶֶַָָָׁשּנאמר:

ה'תשע"ה  סיון ג' חמישי יום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
הּמזּבח 3ּודבׁש2ּׂשאֹור ‡. לגּבי ּבכל 4אסּורין ואּסּורן , ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָ

תקטירּו5ׁשהן  לא ּדבׁש וכל ּׂשאר כל ּכי ׁשּנאמר: ; ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָֹֹ
לׁשם  אֹו הּקרּבן עם הקטירן אם אּלא חּיב ואינֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָוגֹומר.

ׁשּלהן 6קרּבן  ּתערבת הּמקטיר אֹו עצמן הּמקטיר ואחד . ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
עצמֹו ּבפני מהן אחד ּכל על לֹוקה הקטיר 7- ואם . ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָ

ׁשּׁשניהם  לפי אחת, אּלא לֹוקה אינֹו - ּכאחד ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָׁשניהן
אחד  ּבלאו .8נאמרּו ְְֶֶֶַָ

נפסלה ·. - ּבּקטרת ׁשהּוא ּכל מהם הקטיר 9נפל ואם . ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ
ּבהיכל  לֹוקה 10מּמּנה מּכזית.11- ּפחּותה הקטרה ואין . ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

עצמן ‚. ּבפני דבׁש אֹו ּׂשאֹור לׁשם 12העלה לּמזּבח ְְְְְְֱִִֵֵֵֶַַַַָָ
לריח  יעלּו לא הּמזּבח ואל ׁשּנאמר: ּפטּור; - ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹעצים
מעלה  אּתה אבל מעלה, אּתה אי ניחֹוח לריח - ְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹניחח

להקטרה  ראּוי ׁשאינֹו ּדבר הקטיר אפּלּו עצים. 13לׁשם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָ
לֹוקה  - הּקרּבן מן והּוא הֹואיל ּבּׂשאֹור, אֹו .14ּבדבׁש ְְְְִִִִֶַַָָ

ואׁשם „. חּטאת מּבּׂשר הּמעלה מּבּׂשר 15ּכיצד? אֹו ְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָ
קּלים  הּמנחֹות 16קדׁשים מּׁשירי העמר 17אֹו מּמֹותר 18אֹו ְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שהוא.1) במה ושאיסורם למזבח , שפסולים ודבש שאור דין בו לחמץ 2)יתבאר הדין והוא אחרים. המחמיץ דבר
אחרים). ידי על דבש 3)(=שנחמץ וכן דבורים), (=דבש הידוע לדבש כולל שם ו"הוא דבש" קרוייה פרי מתיקת "כל

"כל  התורה שאמרה מפני כן, לפרש והוכרח המתוקים". הפירות מן היוצא מוהל וכן תורה, של הדבש סתם שהוא תמרים
לה'". אותם תקריבו (=ביכורים) ראשית קרבן וגו', תקטירו לא דבש וכל מהו שאור דבורים דבש הוא הנאמר הדבש ואם

דבורים. דבש ולא המינים שבעת מפירות אלא אינם ביכורים והלא אותם", תקריבו ראשית "קרבן שנאמר בקטורת 4)זה
הפנימי. במזבח אלא חייב המועט 5)אינו המרובה, אלא לי "אין ד): הלכה יב פרשה דנדבה (דבורא ויקרא פרשת בספרא

שהקטירו  כגון בכזית, הייתה כשההקטרה והמדובר נח. במנחות הוא וכן דבש". וכל וכו' שאור כל לומר תלמוד מניין?
הקטרה  שאין ב, הלכה להלן רבינו פסק שהרי מג: בפסחים וכזעירי להקטרה, המותר דבר גם הזה הכלֿשהוא עם ביחד

תערובת. היינו כן לא שאם עצמם, בפני ואחד אחד כל ניכרים וההיתר שהאיסור וכגון מכזית או 6)פחותה כלומר,
ראה  עצים. לשם ולא הקרבן לשם שיתכוון ובלבד עצמן בפני שהקטירן או עצים, לשם נתכוון ואפילו הקרבן עם שהקטירן

שם. משנה ובכסף ג הלכה בנפרד.7)להלן הקטירן אם עצמו, בפני שאור ועל עצמו בפני דבש על כרבא 8)כלומר,
אמר  רבא וכו', דבש משום ולוקה שאור משום לוקה אביי אמר המזבח גבי על ודבש שאור המעלה "איתמר שם: במנחות
דאמרי  כאיכא ופוסק וכו'", לקי לא נמי חדא דאמרי ואיכא לקי מיהא חדא דאמרי איכא שבכללות, לאו על לוקין אין

רבינו. על השיג והראב"ד ד 9)הראשון. פרק יומא בירושלמי אבל פסלה", דבש בה נתן "ואם בברייתא: ו. בכריתות
ולא  לדבש, שאור בין חילוק אין כן ואם תקטירו לא שנאמר משום הוא שהטעם "ומשמע ח. הלכה המקדש כלי מהלכות
כל  היה לא דבש מעט לתוכה נותן היה אילו שם בירושלמי שאמרו כמו לקטורת. יפה שהוא מפני אלא דבש תנא נקט

משנה). (כסף בריחה" לעמוד יכול כולו יום.10)העולם בכל הקטורת מקטירין שעליו שבהיכל, הפנימי המזבח על
שהקטיר 11) על גם לוקה הוא החיצון), מזבח על אפילו (שהוא שאור או דבש שהקטיר על לוקה שהוא מה מלבד כלומר,

זר  קטורת עליו תעלו "לא ט) ל, (שמות שנאמר זרה, קטורת הזהב מזבח ומנחה".על ועולה או 12)ה שאור העלה אבל
חייב. עצים, לשם אפילו הקרבן, עם לשם 13)דבש או הקרבן עם הקטירן אם אלא חייב שאינו א הלכה למעלה ראה

חטאת. בשר עם ביחד עצים, לשם הדבש כשהבעיר המדובר וכאן ויקרא 14)קרבן, פרשת בספרא רבינו דברי מקור
בלאֿתעשה, עובר הדבש ומן השאור מן והקטירם וכו' חטאת מבשר המעלה "ומנין ו): הלכה יב פרשה דנדבה (דבורא

וכו'. דבש וכל שאור כל כי לומר לכהנים.15)תלמוד נאכלין ופסח,16)שהם בהמה מעשר תודה, יחיד, שלמי
לכהנים. הנאכל ובכור לבעלים, על 17)שנאכלים כולו הקומץ ומקטיר נקמצות המזבח לגבי הקריבות המנחות "כל כי

לכהנים". נאכל והשאר המנחות.18)המזבח כל כשיירי לכהנים הנאכל



gafnקד ixeqi` zekld - dcear xtq - oeiq 'b iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.‚Èּכמֹו צּבּור, מּׁשל - הּקרּבנֹות ּכל ּבֹו ׁשּמֹולחין ְְְִִִֶֶֶַַַָָָהּמלח
לקרּבנֹו עצים אֹו מלח מביא הּיחיד ואין 60העצים; ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָ

ּבלׁשּכת  הּמלח: נֹותנין היּו מקֹומֹות ּובׁשלׁשה ְְְְְִִִִֵֶַַַָָמּביתֹו.
הּכבׁש61הּמלח  ּגּבי ועל ּבלׁשּכת 62, מזּבח. ׁשל ּובראׁשֹו , ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַֹ

הּקדׁשים  עֹורֹות מֹולחין היּו הּכבׁש63הּמלח ּגּבי ועל . ְְֳִִֵֶֶֶַַַַַַָָ
הּקמץ  מֹולחין מזּבח ׁשל ּובראׁשֹו האיברים. ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹמֹולחין

העֹוף. ועֹולת הּנּׂשרפֹות ּומנחֹות ְְְְְִַַַָָָָוהּלבֹונה

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
קרּב‡. ּכל להיֹות ׁשּמצוה ונבחר ּכׁשם ּתמים ּכ2ן , ְְְְְְִִִִֵֶָָָָָָָ

ּתמימים 3הּנסכין  יהיּו4יהיּו ּתמימם ׁשּנאמר: ונבחרים; ְְְְְְְֱִִִִִִִִִֶֶַַָָ
יביא  ׁשּלא ּתמימים. הּנסכים ׁשּיהיּו - ונסּכיהם ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹלכם

מעּׁשן  מּיין לא ׁשהתליעה 5נסכים סלת ולא ולא 6, , ְְְְְִִִִִֶֶַָָָֹֹֹֹֻ
ׁשריחֹו7יבלל  רע 8ּבׁשמן טעמֹו .9אֹו ְְְִֵֶֶֶַָֹ

הּמערכה ·. עצי יהיה 10וכן ולא נבחרים, אּלא יהיּו לא ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹ
ּפסּול  - לח ּכׁשהּוא ׁשהתליע עץ וכל ּתֹולעת. ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָּבהם

ׁשהתליע.11לּמזּבח  הּמקֹום את ּגֹורר - יבׁש התליע . ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ
סתירה  חדׁשים 12ועצי אּלא יביאּו לא לעֹולם, .13ּפסּולין ְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָָֹ

ּפסּול 14הּמקּדיׁש‚. סלת 15יין ּפסּול 16אֹו ׁשמן אֹו17אֹו ְִִֶֶֶַַַָָֹ
לּמזּבח  ּפסּולים ּדֹומים 18עצים אם ספק, הּדבר הרי - ְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָָ

ולֹוקה  ּכבהמה מּום לפיכ19לבעל מּום. ּכבעל אינן אֹו , ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָ
מרּדּות  מּכת אֹותֹו ּומּכין לֹוקה, .20אינֹו ְִֵֶַַַַ

והּלבֹונה 21הּסלת „. והּׁשמן והעצים 23והעֹופֹות 22והּיין ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
ׁשרת  ׁשּנטמאּו24ּוכלי אֹו אֹותן;25ׁשּנפסלּו ּפֹודין אין - ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָ
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כ. שם ובגמרא שם המשנה פירוש ראה היחיד 60)הזר, אשר יש אבל בו, שנתחייב קרבן היינו לקרבנו, לכתוב דקדק
עצים. המלח".61)מביא "לשכת מהן ואחת ישראל בעזרת היו לשכות שמונה של 62)כי לדרומו בנוי היה "כבש" כי

למזבח. עליו לעלות כדי מקום 63)מזבח, אבל הקדשים, עורות מולחים שבהם המלח, מונח היה המלח בלשכת כלומר,
הפרוה. בלשכת אלא המלח, בלשכת היה לא העורות, ומובחרים,1)מליחת תמימים להיות שצריכים נסכים דין בו יבואר

המערכה. עצי יא.2)וכן הלכה פ"ז ולהלן יא, הלכה ופ"ג ח. הלכה פ"ב א, הלכה פ"א למעלה שמן 3)ראה יין,
א. הלכה הקרבנות מעשה מהלכות בפ"ב וראה בסמוך. ראה הקרבן, עם שמביאין "רבי 4)וסולת במשנה: פז. מנחות

בו  שיש יין שלענין ואףֿעלֿפי ונסכיהם". לכם יהיו תמימים וכו' שנאמר פסול, קמחין בו שיש יין אומר, יהודה ב"ר יוסי
שצריך  זה, מפסוק שדורש והדרשה ההלכה בעצם – שם) המשנה בפירוש (ראה יהודה ב"ר יוסי כר' הלכה אין קמחים,

משנה). (כסף עליו חולק אין תמימים, הנסכים מעשנים 5)שיהיו היו מרים, הענבים "כשהיו הוא ומעושן פו: במשנה שם
בו  היה היין אותו ריח לכלי היה שאם ר"ל, מעושן, "פירוש כתב: המשנה) (בפירוש ורבינו (רש"י). למתקן" כדי אותן
צ"ל  שם, התוי"ט על וההגהה התוי"ט ולפי המערב". ביינות אצלנו הזה המום הרבה ואירע מעושן, הנקרא והוא הבל
הלכה  להלן וראה וכו'". כן) גם הכלי (ריח בו (יהיה) היין אותו (רע), ריח לכלי היה שאם ר"ל, מעושן, "פי' רבינו: בדברי

לכם 6)ט. יהיו "תמימים מהפסוק נלמד שזה המשנה, בפירוש רבינו שם וכתב פסולה", התליעה "ואם פה. שם משנה
יא. הלכה להלן וראה במיניהם". השלימות בתכלית והיין והשמן הסולת ר"ל הנסכים, גם "שיהיו את 7)ונסכיהם":

פסול".8)המנחה. הביא ואם יביא, לא רע ריח ושל וכו' "שמן בברייתא: פו. יד.9)שם הלכה להלן ראה 10)ראה
אֿד. הלכות ומוספין תמידין מהלכות פ"ב מזבח",11)להלן לגבי פסול תולעת, בו שנמצא עץ "וכל ה: משנה פ"ב מדות

אבל  רש"י), – היבש כמו שהתליע, מה ממנו לגרר יכול אינו שלח (לפי לח אלא שנו לא שמואל, "אמר פה: ובמנחות
שהעצים  מפני למזבח) פסולים מתולעים (=שעצים הדבר שטעם "ונראה וז"ל: כתב, רוקח ובמעשה וכשר". גוררו יבש

בעי. ד"ה פה: ובדף מלמד, ד"ה בתוספות שם ועיין כ: במנחות כמפורש קרבן, (הוצאת 12)נקראו פ"ט מנחות תוספתא
משנה). (לחם העצים ולקחו הבנין וסתרו בבנין שהיו עצים והם .(24 526 עמוד קטז:13)צוקרמנדל וזבחים כב. מנחות

נשתמש  שלא מזבח מה המזבח, על אשר האש על אשר העצים "על ח) א, (ויקרא לומר תלמוד אומר: שמוע בן אלעזר רבי
הדיוט". בהן נשתמש שלא ואש עצים אף הדיוט, המשנהֿלמלך 14)בו ונסתפק ופז. פו. פה: במנחות רבא של בעיות

זריקת. ד"ה סג: יומא לתוספות וציין ד), הלכה להלן (ראה מקטיר על גם או מקדיש על רק הוא הספק ראה 15)אם
ט. הלכה יא.16)להלן הלכה להלן יד.17)ראה הלכה להלן ב.18)ראה הלכה למעלה למעלה 19)ראה ראה

ב. הלכה מרד),20)פ"א ערך בערוך וראה ו, הלכה עדות מהלכות (פי"ח שיראו מה כפי מכין שביתֿדין מדרבנן, מלקות
נפשו", שתצא עד מרדות מכת אותו מכין הפסח, בערב מצה שאכל "ומי רבינו: כתב יב, הלכה ומצה חמץ מהלכות ובפ"ו
לכתובות  הרי"ף על בהגהותיו הב"ח כתב וכן נה, הערה שם עיין נפשו". שתצא "עד המלים חסרות אחרות בנוסחאות אבל
בעבירה  אלא נפשו שתצא עד מכין ואין מרדות", מכת אותו "מכין רק כתוב היה לפניו, שהיתה בנוסחא כי מ"ה: פ"ד
מהלכות  בפ"א עוד וראה הביתֿדין. שיראו כפי רק אותו מכין שעשה, מה על לעונשו כדי אלא שאינו כל אבל נמשכת,

עליו  שלוקין לאו באיסור ספק בכל כי רבינו, וסובר יד. והערה ג הלכה מלקות שבת אותו מכין – ומיתה כרת איסור או ,
מקדש  ביאת מהלכות ובפ"ג ה, הלכה אסורות מאכלות מהלכות ובפ"י א, הלכה ביאה איסורי מהלכות בפ"ג ראה מדרבנן,

כד. וכו'".21)הלכה והנסכים "המנחות ק: במנחות עם 22)משנה ביחד אחרת, בבבא הלבונה הובאה שם במשנה
להלן. וראה ונסכים, מנחות עם ביחד ולא שרת, וכלי ועצים "והעמיד 23)עופות ה) הלכה ד פרשה בחוקותי (פ' ספרא

(תמורה  לוי של כברייתא ולא נפדים". שרת וכלי והלבונה והעצים העופות ואין נפדית, בהמה הכהן, לפני הבהמה את
העופות), ד"ה שם (מנחות התוספות שכתבו כמו ודלא עופות". ואפילו חיה אפילו וכו' העמדה בכלל היו "שהכל לג.)

שם. עיין לוי, כדעת נפדים, הם להקדישם מומם קדם במקדש.24)שאם בהם שמשרתים לא 25)כלים שם במשנה
והלבונה  והעצים "העופות ב ובבא והנסכים", "המנחות א בבא בבות: לשתי המשנה חולקה ולפיכך "שנטמאו", אלא שנינו

gafn ixeqi` zekld - dcear xtq - oeiq 'b iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

הּגזּולה,37ּבּׂשרּה ׁשהחּטאת אמרּו: מזּבח ּתּקנת ּומּפני . ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָ
ׁשּנתיאׁשּו ּפי על אף מכּפרת אינּה - לרּבים נֹודעה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָאם
וכן  ּגזלֹות. אֹוכל מזּבח יאמרּו: ׁשּלא ּכדי ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָֹֹהּבעלים,

.38העֹולה  ָָ
.Á סתם והקריבּה חברֹו עֹולת ּבּה39הּגֹונב נתּכּפרּו - ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָ

הראׁשֹונים. ְִִִַָָהּבעלים
.Ë ּונסכים מנחֹות מביאין הּטבל 40אין מן מן 41לא ולא ְְְְִִִִִֵֶֶַָָֹֹ

לעמר  קדם המדּמע 42החדׁש מן לֹומר 43ולא צרי ואין , ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֹֻ
הּבאה  מצוה ׁשהיא מּפני הּכרם; וכלאי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָמערלה

לא 44ּבעברה  - הביא ואם ּׂשֹונאּה. הּוא ּברּו ׁשהּקדֹוׁש , ְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹ
להּפסל, נתקּדׁשּו אבל לקרּבן, ראּויין להיֹותן ְְְְְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָנתקּדׁשּו

ׁשּנפסלּו ּכקדׁשים .45ויהיּו ְְְְְִִִֶָָ
.È ׁשּתי קדם החדׁש מן אֹותן מביאין אין הּמנחֹות ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹּכל

ּבהן  נאמר ׁשהרי לכּתחּלה, ליי 46הּלחם ּבּכּורים ואם 47: ; ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

ּכׁשר  - הּמקצה 48הביא מן נסכים ּומביאים ּביֹום 49. ְְְְִִִִִֵֵֶַָָֻ
.50טֹוב 

.‡Èׁשּיעלּו קדם הּקרּבנֹות ּכל למלח עּׂשה ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָֹֹמצות
ל ואין מלח. ּתקריב קרּבנ ּכל על ׁשּנאמר: ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָלּמזּבח,

הּנסכים  מּיין חּוץ מלח, ּבלא לּמזּבח ׁשּקרב והּדם 51דבר ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ
קּבלה 52והעצים  זה ודבר עליו.53. לסמ מקרא לֹו ואין , ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָָֹ

ּכמֹו יפה, יפה הּבּׂשר למלח לצלי ּומצוה ּבּׂשר לח ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ
אפּלּו ׁשהּוא, ּכל מלח ואם ּומֹולח. האבר את ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּמהּפ

אחד  מלח ּכׁשר 54ּבגרּגיר -55. ְְִֵֶֶַַָָ
.·È לֹוקה - ּכלל מלח ּבלא ולא 56הקריב ׁשּנאמר: , ְְְְֱִִֶֶֶֶַַָֹֹ

הּקרּבן  - ׁשּלֹוקה ּפי על ואף .אלהי ּברית מלח ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹתׁשּבית
והרצה  מעּכב 57ּכׁשר ׁשהּמלח הּמנחה, מן חּוץ . ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֻ

אלהי58ּבּקמיצה  ּברית מלח תׁשּבית ולא ׁשּנאמר: ; ְְְְֱֱִִִֶֶֶֶַַַַָֹֹ
מנחת .59מעל ְִֵֶַָ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

לכהנים.37) אכילה גם בה שיש בחטאת, אפילו אלא הכשירו, המזבח, על לריצוי אלא שאינה בעולה, רק לא כלומר,
לא 38) נמי, עולה אפילו חטאת איריא "מאי שם: בגיטין הוא וכן למזבח, כולה שהיא העולה, שכן וכל להיות צריך

כהנים  ואידך מזבח, לגבי דסליק היא ודם דחלב נמי חטאת אפילו אלא היא, דכליל עולה מיבעיא לא קאמר מיבעיא
גזלות". אוכל מזבח יאמרו שלא גזור הכי אפילו לה, אחר.39)אוכלים לשם להקריבה נתכוון לא [היינו 40)כלומר,

חדש]. מטעם העומר לפני האסורה א) הלכה הקרבנות מעשה מהלכות ב בפרק (ראה מח.41)הסולת פסחים גם ראה
הטבל". מן נסכים מביאין אין אמרו מכאן לישראל, המותר מן טו) מה, (יחזקאל ישראל חדשה 42)"ממשקה תבואה

העומר. שהקריבו מנחות 43)לפני מהם מביאין אין - לכהנים מותרים שהם פי על ואף התרומה. עם שנתערבו חולין
לישראל. המותר מן ישראל ממשקה שנאמר ישראל, לכל מותרים שאינם מכיוון צט 44)ונסכים, סימן אריה' ה'שאגת

לישראל? המותר מן ישראל, ממשקה זה אין הלא בעבירה, הבאה מצוה שהוא משום הטעם לומר לרבינו לו למה העיר
קדש,45) לא הביא ואם הכרם, וכלאי מערלה לומר צריך ואין המדומע מן וכו' ונסכים מנחות מביאין "אין פח. זבחים

הכלי". שקדשם וישרפו לחול נפקי "דלא רש"י ומפרש ליפסל". קדש אבל ליקרב, קדש לא אסי רב ואיתימא רב אמר
הלחם.46) "משום 47)בשתי אחד נוסח לפי ה: שם בגמרא אמרו יביא", לא הלחם לשתי "קודם סח: מנחות במשנה

ביכורים". משום 48)דאיקרו העומר הקרבת לאחר להדיוט שהותר כיוון נחמיה בר יהודה אמר שם ובגמרא במשנה. שם
הלחם. שתי קודם הביא אם בדיעבד כשר (ראה 49)כך בחנות למכירה אלא לשתייה עומדות שאינן יין של חביות היינו

איסור  יש אם שמעון ור' יהודה דר' פלוגתא - דעיסקא ותמרי דרידיא ותורי לביצתה תרנגולת לגיזתה רחל טז: בשבת
לא). או פי 50)מוקצה על ואף יז). הלכה טוב יום מהלכות א (פרק מוקצה איסור אין שבשבת לפי טוב" "יום נקט

התלוי  איסור אלא בעצם, איסור ואינו מדרבנן, אלא אינו איסורו שכל משום המוקצה מן נסכים מביאים אסור, שמוקצה
מח.). (פסחים על 51)בזמן [ואף מלח. עליו נותן עצמו בפני יין נדב אם אבל הנסכים, עם הבא ביין אלא אינו זה וכל

לא  עצמו בפני הבא יין גם כן ואם כא.), (מנחות לאשים עולה שאינו מפני הוא מלח, צריך היין שאין דבר של שטעמו פי
בין  יסודי הבדל יש - משנה) בלחם שם ועיין שם. הקרבנות מעשה (הלכות לאשים עולה אינו הוא גם שהרי מלח, יצטרך
שאיסור  אלא לאישים, לבוא לו היה שמעיקרו עצמו, בפני הבא יין לבין לאישים, אינו הדין שמעיקר הנסכים, עם הבא יין

האישים]. גבי על יבוא שלא לו גרם המזבח על האש יג)52)כיבוי ב, (ויקרא שנאמר ממה כ. במנחות איתמעט דם
דמך. מעל ולא - מנחתך" כאן,53)"מעל משנה לחם ראה קבלה, מדברי הוא מלח בלא קרבים שהעצים זה דבר כלומר,

אלא  מלח בלא אפשר אי לשרפה המזבח גבי על שנקרב כל "וכן לשונו: וזה יח. למנחות המשנה בפירוש רבינו כתב וכן
עצים. לעניין רק היא שהקבלה הרי דמך", מעל ולא מנחתך מעל אמר הדם וכן קבלה, וזה בלבד, "מהו 54)העצים שם

מצוות  לקיים בכדי שהוא, כל מליחה צריך שדם לטעות מקום היה (כלומר, בעלמא" למצוה משהו בה מישדא דתימא
שהוא. כל מספיק שלמצוה הרי גם 55)מליחה). כשר הקרבן אבל מליחה, מצוות ידי שיצא כשרה, המליחה לומר רוצה

כלום. מלח לא שעצם 56)אם - עליו לוקין שאין מעשה, בו שאין לאו זה ואין צט. תעשה לא המצוות בספר גם הוא כן
בלחם  והקשה שם. המצוות בספר מפורש וכן לוקה, - קרבן שבכל מכאן ונראה איסור. של מעשה הוא מלח בלא ההקרבה
ולא  שנאמר המנחה בקמיצת אלא קרבן, בשום מעכב אינו שהמלח כדלהלן, במנחה, אלא אינו זה פסוק הלא משנה:

קרבן? בכל מלקות לחייב לו מנין כן ואם וגו', מלח מלח,57)תשבית תקריב קרבנך כל על הכתוב מפשט משמע "כן
לעכב". ולא בלבד.58)למצוה הקומץ את אלא מולח שאינו משום קמיצה (כסף 59)נקט לעכב" ודאי "שמשמע

שם  במשנה שאמרו ומה לעכב", אלא אינו המנחה בתורת הכתוב שהחזיר מקום כל רב "אמר יט. שם ובמנחות משנה).
מלחה  אבל הכהן, מלח שלא אלא כלל, מלח שלא הכוונה אין כשרה", וכו' מלח ולא פתת ולא בלל לא יצק "לא יח,
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.‚Èּכמֹו צּבּור, מּׁשל - הּקרּבנֹות ּכל ּבֹו ׁשּמֹולחין ְְְִִִֶֶֶַַַָָָהּמלח
לקרּבנֹו עצים אֹו מלח מביא הּיחיד ואין 60העצים; ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָ

ּבלׁשּכת  הּמלח: נֹותנין היּו מקֹומֹות ּובׁשלׁשה ְְְְְִִִִֵֶַַַָָמּביתֹו.
הּכבׁש61הּמלח  ּגּבי ועל ּבלׁשּכת 62, מזּבח. ׁשל ּובראׁשֹו , ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַֹ

הּקדׁשים  עֹורֹות מֹולחין היּו הּכבׁש63הּמלח ּגּבי ועל . ְְֳִִֵֶֶֶַַַַַַָָ
הּקמץ  מֹולחין מזּבח ׁשל ּובראׁשֹו האיברים. ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹמֹולחין

העֹוף. ועֹולת הּנּׂשרפֹות ּומנחֹות ְְְְְִַַַָָָָוהּלבֹונה

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
קרּב‡. ּכל להיֹות ׁשּמצוה ונבחר ּכׁשם ּתמים ּכ2ן , ְְְְְְִִִִֵֶָָָָָָָ

ּתמימים 3הּנסכין  יהיּו4יהיּו ּתמימם ׁשּנאמר: ונבחרים; ְְְְְְְֱִִִִִִִִִֶֶַַָָ
יביא  ׁשּלא ּתמימים. הּנסכים ׁשּיהיּו - ונסּכיהם ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹלכם

מעּׁשן  מּיין לא ׁשהתליעה 5נסכים סלת ולא ולא 6, , ְְְְְִִִִִֶֶַָָָֹֹֹֹֻ
ׁשריחֹו7יבלל  רע 8ּבׁשמן טעמֹו .9אֹו ְְְִֵֶֶֶַָֹ

הּמערכה ·. עצי יהיה 10וכן ולא נבחרים, אּלא יהיּו לא ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹ
ּפסּול  - לח ּכׁשהּוא ׁשהתליע עץ וכל ּתֹולעת. ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָּבהם

ׁשהתליע.11לּמזּבח  הּמקֹום את ּגֹורר - יבׁש התליע . ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ
סתירה  חדׁשים 12ועצי אּלא יביאּו לא לעֹולם, .13ּפסּולין ְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָָֹ

ּפסּול 14הּמקּדיׁש‚. סלת 15יין ּפסּול 16אֹו ׁשמן אֹו17אֹו ְִִֶֶֶַַַָָֹ
לּמזּבח  ּפסּולים ּדֹומים 18עצים אם ספק, הּדבר הרי - ְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָָ

ולֹוקה  ּכבהמה מּום לפיכ19לבעל מּום. ּכבעל אינן אֹו , ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָ
מרּדּות  מּכת אֹותֹו ּומּכין לֹוקה, .20אינֹו ְִֵֶַַַַ

והּלבֹונה 21הּסלת „. והּׁשמן והעצים 23והעֹופֹות 22והּיין ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
ׁשרת  ׁשּנטמאּו24ּוכלי אֹו אֹותן;25ׁשּנפסלּו ּפֹודין אין - ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

כ. שם ובגמרא שם המשנה פירוש ראה היחיד 60)הזר, אשר יש אבל בו, שנתחייב קרבן היינו לקרבנו, לכתוב דקדק
עצים. המלח".61)מביא "לשכת מהן ואחת ישראל בעזרת היו לשכות שמונה של 62)כי לדרומו בנוי היה "כבש" כי

למזבח. עליו לעלות כדי מקום 63)מזבח, אבל הקדשים, עורות מולחים שבהם המלח, מונח היה המלח בלשכת כלומר,
הפרוה. בלשכת אלא המלח, בלשכת היה לא העורות, ומובחרים,1)מליחת תמימים להיות שצריכים נסכים דין בו יבואר

המערכה. עצי יא.2)וכן הלכה פ"ז ולהלן יא, הלכה ופ"ג ח. הלכה פ"ב א, הלכה פ"א למעלה שמן 3)ראה יין,
א. הלכה הקרבנות מעשה מהלכות בפ"ב וראה בסמוך. ראה הקרבן, עם שמביאין "רבי 4)וסולת במשנה: פז. מנחות

בו  שיש יין שלענין ואףֿעלֿפי ונסכיהם". לכם יהיו תמימים וכו' שנאמר פסול, קמחין בו שיש יין אומר, יהודה ב"ר יוסי
שצריך  זה, מפסוק שדורש והדרשה ההלכה בעצם – שם) המשנה בפירוש (ראה יהודה ב"ר יוסי כר' הלכה אין קמחים,

משנה). (כסף עליו חולק אין תמימים, הנסכים מעשנים 5)שיהיו היו מרים, הענבים "כשהיו הוא ומעושן פו: במשנה שם
בו  היה היין אותו ריח לכלי היה שאם ר"ל, מעושן, "פירוש כתב: המשנה) (בפירוש ורבינו (רש"י). למתקן" כדי אותן
צ"ל  שם, התוי"ט על וההגהה התוי"ט ולפי המערב". ביינות אצלנו הזה המום הרבה ואירע מעושן, הנקרא והוא הבל
הלכה  להלן וראה וכו'". כן) גם הכלי (ריח בו (יהיה) היין אותו (רע), ריח לכלי היה שאם ר"ל, מעושן, "פי' רבינו: בדברי

לכם 6)ט. יהיו "תמימים מהפסוק נלמד שזה המשנה, בפירוש רבינו שם וכתב פסולה", התליעה "ואם פה. שם משנה
יא. הלכה להלן וראה במיניהם". השלימות בתכלית והיין והשמן הסולת ר"ל הנסכים, גם "שיהיו את 7)ונסכיהם":

פסול".8)המנחה. הביא ואם יביא, לא רע ריח ושל וכו' "שמן בברייתא: פו. יד.9)שם הלכה להלן ראה 10)ראה
אֿד. הלכות ומוספין תמידין מהלכות פ"ב מזבח",11)להלן לגבי פסול תולעת, בו שנמצא עץ "וכל ה: משנה פ"ב מדות

אבל  רש"י), – היבש כמו שהתליע, מה ממנו לגרר יכול אינו שלח (לפי לח אלא שנו לא שמואל, "אמר פה: ובמנחות
שהעצים  מפני למזבח) פסולים מתולעים (=שעצים הדבר שטעם "ונראה וז"ל: כתב, רוקח ובמעשה וכשר". גוררו יבש

בעי. ד"ה פה: ובדף מלמד, ד"ה בתוספות שם ועיין כ: במנחות כמפורש קרבן, (הוצאת 12)נקראו פ"ט מנחות תוספתא
משנה). (לחם העצים ולקחו הבנין וסתרו בבנין שהיו עצים והם .(24 526 עמוד קטז:13)צוקרמנדל וזבחים כב. מנחות

נשתמש  שלא מזבח מה המזבח, על אשר האש על אשר העצים "על ח) א, (ויקרא לומר תלמוד אומר: שמוע בן אלעזר רבי
הדיוט". בהן נשתמש שלא ואש עצים אף הדיוט, המשנהֿלמלך 14)בו ונסתפק ופז. פו. פה: במנחות רבא של בעיות

זריקת. ד"ה סג: יומא לתוספות וציין ד), הלכה להלן (ראה מקטיר על גם או מקדיש על רק הוא הספק ראה 15)אם
ט. הלכה יא.16)להלן הלכה להלן יד.17)ראה הלכה להלן ב.18)ראה הלכה למעלה למעלה 19)ראה ראה

ב. הלכה מרד),20)פ"א ערך בערוך וראה ו, הלכה עדות מהלכות (פי"ח שיראו מה כפי מכין שביתֿדין מדרבנן, מלקות
נפשו", שתצא עד מרדות מכת אותו מכין הפסח, בערב מצה שאכל "ומי רבינו: כתב יב, הלכה ומצה חמץ מהלכות ובפ"ו
לכתובות  הרי"ף על בהגהותיו הב"ח כתב וכן נה, הערה שם עיין נפשו". שתצא "עד המלים חסרות אחרות בנוסחאות אבל
בעבירה  אלא נפשו שתצא עד מכין ואין מרדות", מכת אותו "מכין רק כתוב היה לפניו, שהיתה בנוסחא כי מ"ה: פ"ד
מהלכות  בפ"א עוד וראה הביתֿדין. שיראו כפי רק אותו מכין שעשה, מה על לעונשו כדי אלא שאינו כל אבל נמשכת,

עליו  שלוקין לאו באיסור ספק בכל כי רבינו, וסובר יד. והערה ג הלכה מלקות שבת אותו מכין – ומיתה כרת איסור או ,
מקדש  ביאת מהלכות ובפ"ג ה, הלכה אסורות מאכלות מהלכות ובפ"י א, הלכה ביאה איסורי מהלכות בפ"ג ראה מדרבנן,

כד. וכו'".21)הלכה והנסכים "המנחות ק: במנחות עם 22)משנה ביחד אחרת, בבבא הלבונה הובאה שם במשנה
להלן. וראה ונסכים, מנחות עם ביחד ולא שרת, וכלי ועצים "והעמיד 23)עופות ה) הלכה ד פרשה בחוקותי (פ' ספרא

(תמורה  לוי של כברייתא ולא נפדים". שרת וכלי והלבונה והעצים העופות ואין נפדית, בהמה הכהן, לפני הבהמה את
העופות), ד"ה שם (מנחות התוספות שכתבו כמו ודלא עופות". ואפילו חיה אפילו וכו' העמדה בכלל היו "שהכל לג.)

שם. עיין לוי, כדעת נפדים, הם להקדישם מומם קדם במקדש.24)שאם בהם שמשרתים לא 25)כלים שם במשנה
והלבונה  והעצים "העופות ב ובבא והנסכים", "המנחות א בבא בבות: לשתי המשנה חולקה ולפיכך "שנטמאו", אלא שנינו
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הּגזּולה,37ּבּׂשרּה ׁשהחּטאת אמרּו: מזּבח ּתּקנת ּומּפני . ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָ
ׁשּנתיאׁשּו ּפי על אף מכּפרת אינּה - לרּבים נֹודעה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָאם
וכן  ּגזלֹות. אֹוכל מזּבח יאמרּו: ׁשּלא ּכדי ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָֹֹהּבעלים,

.38העֹולה  ָָ
.Á סתם והקריבּה חברֹו עֹולת ּבּה39הּגֹונב נתּכּפרּו - ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָ

הראׁשֹונים. ְִִִַָָהּבעלים
.Ë ּונסכים מנחֹות מביאין הּטבל 40אין מן מן 41לא ולא ְְְְִִִִִֵֶֶַָָֹֹ

לעמר  קדם המדּמע 42החדׁש מן לֹומר 43ולא צרי ואין , ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֹֻ
הּבאה  מצוה ׁשהיא מּפני הּכרם; וכלאי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָמערלה

לא 44ּבעברה  - הביא ואם ּׂשֹונאּה. הּוא ּברּו ׁשהּקדֹוׁש , ְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹ
להּפסל, נתקּדׁשּו אבל לקרּבן, ראּויין להיֹותן ְְְְְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָנתקּדׁשּו

ׁשּנפסלּו ּכקדׁשים .45ויהיּו ְְְְְִִִֶָָ
.È ׁשּתי קדם החדׁש מן אֹותן מביאין אין הּמנחֹות ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹּכל

ּבהן  נאמר ׁשהרי לכּתחּלה, ליי 46הּלחם ּבּכּורים ואם 47: ; ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

ּכׁשר  - הּמקצה 48הביא מן נסכים ּומביאים ּביֹום 49. ְְְְִִִִִֵֵֶַָָֻ
.50טֹוב 

.‡Èׁשּיעלּו קדם הּקרּבנֹות ּכל למלח עּׂשה ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָֹֹמצות
ל ואין מלח. ּתקריב קרּבנ ּכל על ׁשּנאמר: ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָלּמזּבח,

הּנסכים  מּיין חּוץ מלח, ּבלא לּמזּבח ׁשּקרב והּדם 51דבר ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ
קּבלה 52והעצים  זה ודבר עליו.53. לסמ מקרא לֹו ואין , ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָָֹ

ּכמֹו יפה, יפה הּבּׂשר למלח לצלי ּומצוה ּבּׂשר לח ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ
אפּלּו ׁשהּוא, ּכל מלח ואם ּומֹולח. האבר את ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּמהּפ

אחד  מלח ּכׁשר 54ּבגרּגיר -55. ְְִֵֶֶַַָָ
.·È לֹוקה - ּכלל מלח ּבלא ולא 56הקריב ׁשּנאמר: , ְְְְֱִִֶֶֶֶַַָֹֹ

הּקרּבן  - ׁשּלֹוקה ּפי על ואף .אלהי ּברית מלח ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹתׁשּבית
והרצה  מעּכב 57ּכׁשר ׁשהּמלח הּמנחה, מן חּוץ . ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֻ

אלהי58ּבּקמיצה  ּברית מלח תׁשּבית ולא ׁשּנאמר: ; ְְְְֱֱִִִֶֶֶֶַַַַָֹֹ
מנחת .59מעל ְִֵֶַָ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

לכהנים.37) אכילה גם בה שיש בחטאת, אפילו אלא הכשירו, המזבח, על לריצוי אלא שאינה בעולה, רק לא כלומר,
לא 38) נמי, עולה אפילו חטאת איריא "מאי שם: בגיטין הוא וכן למזבח, כולה שהיא העולה, שכן וכל להיות צריך

כהנים  ואידך מזבח, לגבי דסליק היא ודם דחלב נמי חטאת אפילו אלא היא, דכליל עולה מיבעיא לא קאמר מיבעיא
גזלות". אוכל מזבח יאמרו שלא גזור הכי אפילו לה, אחר.39)אוכלים לשם להקריבה נתכוון לא [היינו 40)כלומר,

חדש]. מטעם העומר לפני האסורה א) הלכה הקרבנות מעשה מהלכות ב בפרק (ראה מח.41)הסולת פסחים גם ראה
הטבל". מן נסכים מביאין אין אמרו מכאן לישראל, המותר מן טו) מה, (יחזקאל ישראל חדשה 42)"ממשקה תבואה

העומר. שהקריבו מנחות 43)לפני מהם מביאין אין - לכהנים מותרים שהם פי על ואף התרומה. עם שנתערבו חולין
לישראל. המותר מן ישראל ממשקה שנאמר ישראל, לכל מותרים שאינם מכיוון צט 44)ונסכים, סימן אריה' ה'שאגת

לישראל? המותר מן ישראל, ממשקה זה אין הלא בעבירה, הבאה מצוה שהוא משום הטעם לומר לרבינו לו למה העיר
קדש,45) לא הביא ואם הכרם, וכלאי מערלה לומר צריך ואין המדומע מן וכו' ונסכים מנחות מביאין "אין פח. זבחים

הכלי". שקדשם וישרפו לחול נפקי "דלא רש"י ומפרש ליפסל". קדש אבל ליקרב, קדש לא אסי רב ואיתימא רב אמר
הלחם.46) "משום 47)בשתי אחד נוסח לפי ה: שם בגמרא אמרו יביא", לא הלחם לשתי "קודם סח: מנחות במשנה

ביכורים". משום 48)דאיקרו העומר הקרבת לאחר להדיוט שהותר כיוון נחמיה בר יהודה אמר שם ובגמרא במשנה. שם
הלחם. שתי קודם הביא אם בדיעבד כשר (ראה 49)כך בחנות למכירה אלא לשתייה עומדות שאינן יין של חביות היינו

איסור  יש אם שמעון ור' יהודה דר' פלוגתא - דעיסקא ותמרי דרידיא ותורי לביצתה תרנגולת לגיזתה רחל טז: בשבת
לא). או פי 50)מוקצה על ואף יז). הלכה טוב יום מהלכות א (פרק מוקצה איסור אין שבשבת לפי טוב" "יום נקט

התלוי  איסור אלא בעצם, איסור ואינו מדרבנן, אלא אינו איסורו שכל משום המוקצה מן נסכים מביאים אסור, שמוקצה
מח.). (פסחים על 51)בזמן [ואף מלח. עליו נותן עצמו בפני יין נדב אם אבל הנסכים, עם הבא ביין אלא אינו זה וכל

לא  עצמו בפני הבא יין גם כן ואם כא.), (מנחות לאשים עולה שאינו מפני הוא מלח, צריך היין שאין דבר של שטעמו פי
בין  יסודי הבדל יש - משנה) בלחם שם ועיין שם. הקרבנות מעשה (הלכות לאשים עולה אינו הוא גם שהרי מלח, יצטרך
שאיסור  אלא לאישים, לבוא לו היה שמעיקרו עצמו, בפני הבא יין לבין לאישים, אינו הדין שמעיקר הנסכים, עם הבא יין

האישים]. גבי על יבוא שלא לו גרם המזבח על האש יג)52)כיבוי ב, (ויקרא שנאמר ממה כ. במנחות איתמעט דם
דמך. מעל ולא - מנחתך" כאן,53)"מעל משנה לחם ראה קבלה, מדברי הוא מלח בלא קרבים שהעצים זה דבר כלומר,

אלא  מלח בלא אפשר אי לשרפה המזבח גבי על שנקרב כל "וכן לשונו: וזה יח. למנחות המשנה בפירוש רבינו כתב וכן
עצים. לעניין רק היא שהקבלה הרי דמך", מעל ולא מנחתך מעל אמר הדם וכן קבלה, וזה בלבד, "מהו 54)העצים שם

מצוות  לקיים בכדי שהוא, כל מליחה צריך שדם לטעות מקום היה (כלומר, בעלמא" למצוה משהו בה מישדא דתימא
שהוא. כל מספיק שלמצוה הרי גם 55)מליחה). כשר הקרבן אבל מליחה, מצוות ידי שיצא כשרה, המליחה לומר רוצה

כלום. מלח לא שעצם 56)אם - עליו לוקין שאין מעשה, בו שאין לאו זה ואין צט. תעשה לא המצוות בספר גם הוא כן
בלחם  והקשה שם. המצוות בספר מפורש וכן לוקה, - קרבן שבכל מכאן ונראה איסור. של מעשה הוא מלח בלא ההקרבה
ולא  שנאמר המנחה בקמיצת אלא קרבן, בשום מעכב אינו שהמלח כדלהלן, במנחה, אלא אינו זה פסוק הלא משנה:

קרבן? בכל מלקות לחייב לו מנין כן ואם וגו', מלח מלח,57)תשבית תקריב קרבנך כל על הכתוב מפשט משמע "כן
לעכב". ולא בלבד.58)למצוה הקומץ את אלא מולח שאינו משום קמיצה (כסף 59)נקט לעכב" ודאי "שמשמע

שם  במשנה שאמרו ומה לעכב", אלא אינו המנחה בתורת הכתוב שהחזיר מקום כל רב "אמר יט. שם ובמנחות משנה).
מלחה  אבל הכהן, מלח שלא אלא כלל, מלח שלא הכוונה אין כשרה", וכו' מלח ולא פתת ולא בלל לא יצק "לא יח,



gafnקו ixeqi` zekld - dcear xtq - oeiq 'b iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּבטמאה  והּלבֹונה העצים ויּפסלּו הּקרּבנֹות, לענין ְְְְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֹֻּכאכל
אֹותן. מקריבין ואין לּמזּבח ְְְִִִֵֵַַַָזֹו

.Ë הּמזּבח לגּבי הּפסּולין הּיינֹות הן הּמתֹוק 48ואּלּו :49, ְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַַָ
ּבּׁשמׁש50והמעּׁשן  אֹו ּבאׁש והמבּׁשל ׁשּנׁשּתּנה 52אֹו51, ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָֻֻ

ולא  ּבּׁשמׁש אֹותֹו ׁשּמחּממין יין אבל ּבּבּׁשּול. ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָֹטעמֹו
ּבּׁשּול  טעם ּבֹו צּמּוקין 53נתנה יין וכן מּגּתֹו54, ויין ,55 ְְְִִִִִִֵֵַַַָָ

יֹום  ארּבעים ׁשהה הּדלּיֹות 56ׁשּלא ויין ּכרם 57, ויין , ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
הּׁשלחין  ּבבית הּזבלים 58הּנטּוע ּבבית יין 59אֹו אֹו , ְְְְִִֵֵֵַַַַָָָ

ּביניהן  זרע ׁשּנזרע נעבד 60ּגפנים ׁשּלא ּכרם יין אֹו ,61 ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹ

- הביא ואם לכּתחּלה, יביא לא הּיינֹות אּלּו ּכל -ְְְִִִִֵֵֵַַָָָֹ
.62ּכׁשר  ֵָ

.È ׁשּנתּגּלה הּמזּבח 63יין לגּבי ּפסּול על 64- גפן הדלה . ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ
תאנ  לנסכים 65ה ּגּבי ּפסּול יינּה ריחֹו.66- ׁשּנׁשּתּנה מּפני , ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָ

ּונסכים  זבח אֹומר: הּוא נׁשּתּנה 67הרי ׁשּלא ּזבח מה -68, ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ
נׁשּתּנּו ׁשּלא נסכים .69אף ְְִִֶַַָֹ

.‡Èרּבּה ׁשהתליעה החּטים 70סלת רב התליעּו 71אֹו ְְִִִִִִֶֶַָָֹֹֻ
מהן  ּפסּולה 72ׁשּנעּׂשית הרי 73- - אחת חּטה רב התליע . ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ

ספק  ּפסּולה 74זה - קמח ּבּה ׁשּנׁשאר סלת וכל .75. ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בדיעבד.48) אפילו שפסולים מהם ויש לכתחילה, רק שפסולים מהם הביא 49)יש ואם וכו' מתוק "לא פו: במנחות משנה
עברו  שלא תירוש אחר, ענין פז.). (שם בגמרא כדמפרש השמש) מחמת (ולא עצמו מחמת מתוק "כשהוא ופירש"י פסול".
כשר  יום, ארבעים שהה שלא שיין בסמוך כתב שהרי השני, כפירוש לפרש אפשר אי רבינו, ובדברי יום". ארבעים עליו
עצמו  מחמת מתוק בין חילוק שאין נראה במתוק, רבינו חילק שלא זה ומתוך מתוק. ד"ה פז. שם בתוספות ועיין בדיעבד,
להלן. וראה פז. שם בגמרא אחר ופירוש אחרת גירסא לפניו שהיתה ועלֿכרחנו כפירש"י. ולא השמש, מחמת מתוק לבין

הכלי)50) (ריח בו (יהיה) היין אותו (רע) ריח לכלי היה שאם לומר, "ורצה פסול". הביא ואם וכו' מעושן "ולא במשנה שם
בתוי"ט  שהגיה מה לפי שם, המשנה בפירוש (רבינו המערב" ביינות אצלנו הזה המום הרבה (ויקרה) מעושן, הנקרא והוא

א). הלכה למעלה וראה תוי"ט, על מבושל 51)ובהגהות ולא מתוק לא מביאין "אין שנאמר ממה מקשה פז. שם בגמרא
(=מתיקות) "חוליא ומתרץ כשר", הביא ואם הליסטיון, את מביאין "אין שם שנאמר למה פסול", הביא ואם מעושן, ולא
למעלה, ראה כלל, במתוק מחלק שלא רבינו אבל במתוק, המדובר רש"י ולדעת מאיס". דפירי חוליא מאיס, לא דשימשא
מבושל  הוא שאף  לליסטיון , ממבושל הגמרא וקושיית בשמש, בין באש בין ודאי, שהוא במבושל שהמדובר שמפרש נראה
או  בישול, טעם השמש בו נתנה בין מחלק אלא שלפנינו כנוסחא רבינו גרס לא שם הגמרא ובתירוץ להלן), (ראה בשמש

"או".52)לא. בטעות: חדשים, בדפוסים ישנים. בדפוסים הוא וכן להיות, צריך במשנה:53)כן שם שאמרו מה זהו
שעושים  כמו שישבר עד השמש תחת בכדים אותו "שנותנים שם: רבינו מפרש שכן כשר", הביא ואם הליסטיון, מביאין "אין

יוסטן". מפרשים: קצת דברי כפי יוני, בלשון השמש ושם צז:54)במצרים, בתרא בבא גם וראה פ"ט, מנחות תוספתא
הענבים).55) דריכת (=מקום מגיתו יצא עתה שזה תירוש יום,56)יין ארבעים מבן פחות יין מביאין "אין שם: תוספתא

"יין  ע. סנהדרין וראה כשר", הביא ואם יביא, לא מגיתו יין חייא, ר' תני צז. בתרא בבבא הוא וכן כשר", מגתו הביא ואם
ז. הלכה פ"ז ולהלן א, משנה פ"ו עדיות וראה יום", ארבעים עד וכו' הדליות 57)מגיתו מן מביאין "ואין במשנה: שם

הדליות", מן ולא הכדמת מן לא מביאין "אין שם: מנחות בתוספתא הוא וכן ו), הלכה פ"ז להלן (ראה הרגילות" מן אלא
יין  שאינו לפי טריילש, "שקורין וברש"י קנים", של ערש על הארץ מן הגבוהות "הדליות שם: המשנה בפירוש רבינו וכתב

ההלכה. בסוף להלן וראה מביאין 58)יפה": "אין במשנה: שם לרוותם. מספיקים אינם הגשמים ומי למים, הצמא מקום
כשר". הביא ואם וכו' השלחים מבית ולא הזבלים מבית כנ"ל.59)לא במשנה, שם האשפתות, אצל שנטוע כלומר,

הקרקע"60) שהכחישו ביניהם זרוע שהיה "מגפנים כלומר, כשר". הביא ואם ביניהם, שנזרע ממה "ולא במשנה: שם
יחֿיט). הלכה כלאים מהלכות בפ"ה ראה בכרם, כלאים שאינם בזרעים (והמדובר ישראל). בשנה.61)(תפארת פעמיים

בשנה", פעמיים העבודים כרמים "תנא, פז. שם ובגמרא העבודים". הכרמים ומן הרגילות מן אלא מביאין "אין במשנה: שם
ו. הלכה פ"ז להלן בלתי 62)וראה ובכרמים בדליות אבל שם, בתוספתא או במשנה כן מפורש למעלה, הנזכרים בכל

כמו  פסול, הביא שאם במשנה נאמר שלא ממה רבינו זאת שלמד ונראה כשר, הביא שאם מקום בשום נזכר לא עבודים,
ומעושן. מתוק על כן אר 63)שנאמר בו והכניס מהיין, נחש שתה שמא חשש "והמים 64)ס.ויש מח: סוכה משנה

משום  לנסכים, הוא פסול – היין את יסנן אם שאף אמרו, שם בתרא ובבבא נ. שם ובגמרא מזבח", לגבי פסולין מגולין
צבאות". ה' אמר פניך, הישא או הירצך לפחתך נא "הקריבהו ח) א, (מלאכי על 65)שנאמר ונתנם הגפן שריגי את הרים

הענבים. גדלו וכן התאנה, יז.66)עץ בבכורות אשי רב לזה.67)דברי זה כי 68)הוקשו ה. הלכה פ"ג למעלה ראה
השינוי". מן גדול קבוע מום לך שאין וכו' למזבח פסול וכו' לנסכים.69)"הנדמה פסולים נשתנו, פה.70)אבל מנחות

- רובן שהתליעו וחיטין פסולה, - רובה שהתליעה סולת רבנן, "תנו פה:) (שם ובברייתא פסולה", התליעה "ואם במשנה
ולא 71)פסולות". במיעוטה רק נתלעה הללו מהששים וחיטה חיטה כל אם ואפי' ששים, נתלעו חטים ממאה כלומר,

מתולעים). רוב בהם אין יחסי (שבאופן מתולעים.72)ברובה מהם שרוב הללו, מהחיטים נעשתה שם 73)שהסולת
פסולות". - רובן שהתליעו "וחיטין ומפרש 74)בברייתא: תיקו". סאה, ברוב או חיטה ברוב ירמיה, רבי "בעי בגמרא: שם

צורך  אין או מתולעת, רובה תהיה בהם וחיטה חיטה שכל גם שיהיו צריך שהתליעו החיטין רוב אם היא שהבעיא רש"י,
רבינו  אבל מתולעת. במיעוטה רק היא מהם וחיטה חיטה שכל גם מספיק אלא מתולעת, רובה תהיה וחיטה חיטה שכל
ביטול  של ענין כאן אין כי מתולעת, במיעוטה רק היא וחיטה חיטה כל אפילו אם ליפסל מספיק כי ברור זה כי מפרש,
הבעיא  וכל כג), סימן ב חלק הקודש ציץ (ראה המובחר מן זה אין רוב, כאן אין כי ואף מובחר, להיות שצריך דין אלא ברוב
כל  שתיעשה מתולעת, אחת חיטה רוב רק היה אם גם מספיק או במיעוטם, מתולעים יהיו החיטים שרוב  צריך אם היא

כאן. המוריה והר כסףֿמשנה גם וראה בתיקו, הדבר ונשאר מובחר, לבלתי להלן 75)הסאה ראה אותה, וינפה שיחזור עד
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,נער ּבהעמדה ׁשּיׁשנֹו ּכל - והערי והעמיד ְְְְֱֱֱֱֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשּנאמר:
העמדה  ּבכלל אינן לעֹולם 26ואּלּו נפּדין אין לפיכ ,27. ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָ

אחר ‰. ׁשּנטמאּו אֹו ּבׁשּנפסלּו אמּורים? ּדברים ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָּבּמה
אם  ּבכלי, ׁשּיתקּדׁשּו קדם אבל ׁשרת; ּבכלי ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַָָֹׁשּנתקּדׁשּו

אֹותן  ּפֹודין - נפסלּו אֹו על 28נטמאּו אף טהֹורין, אבל . ְְְְְֲִִִִַַָָ
אֹותן  ּפֹודין אין - ּבכלי קדׁשּו לא ׁשעדין חּוץ 29ּפי . ְְֲִִִִִֵֶַָָֹ

חֹוטא  חּטאתֹו30מּמנחת על מחּטאתֹו, ּבּה: ׁשּנאמר ,31- ְֱִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
קדם  ,לפיכ חּטאתֹו. מּדמי חּטאתֹו ׁשּמביא ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹלֹומר,
ּופֹודין  ּדמים, ּכקדּׁשת היא הרי - ׁשרת ּבכלי ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָָֻׁשּתתקּדׁש

הּנסכים  וכל טהֹורה. ׁשהיא ּפי על אף 33ׁשּנטמאּו32אֹותּה ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָ
ּבּמזּבח  וּׂשֹורפן עצמן ּבפני מערכה להם עֹוּׂשה -34. ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

.Â החג ׁשּיתּבאר 37והּׁשיקן 36ׁשּנטמאּו35מי [ּכמֹו וטהרן ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָָ
אּלּו38ּבטהרֹות] הרי - הקּדיׁשן ּכ ואחר טהרן אם : ְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָָ

ונדחּו הֹואיל - נטמאּו ּכ ואחר הקּדיׁשן ואם ְְְְְְְְְִִִִִִִִַַַָָמתנּסכין;
.39יּדחּו ִָ

.Ê וענבים מּכביצה 41ׁשּנטמאּו40זיתים ּפחֹות ּדֹורכן -42, ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָ
ׁשהּמׁשקה  לנסכים; ּכׁשרים מהן הּיֹוצאין ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָוהּמׁשקין

מּגּופֹו אינֹו ּוכאּלּו ּבאכל, הּוא .43מפקד ְְִִֵֶָָֹֻ
.Á ׁשּזרעים 44מעלה ּבקדׁשים: חכמים עּׂשּו יתרה ְְְֲֲִִִֵֶַָָָָָָָ

לנסכים; ּפסּולין מהן הּיֹוצא - זרען אפּלּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָׁשּנטמאּו,
מֹועלת  זריעה העצים 46ּבקדׁשים 45ׁשאין וכן . ְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָ

מתטּמאין 47והּלבֹונה  הן הרי - אכלין ׁשאינן ּפי על אף , ְְְְֲֳִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ
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להלן  (ראה מדרבנן אלא טומאה מקבלים אינם הם אף ולבונה ועצים טומאה, מקבלים אינם חיים שעופות לפי שרת", וכלי
המוריה. בהר וראה כאחד, כולם כלל שנטמאו" או "שנפסלו שכתב רבינו אבל במקוה, טהרה להם יש שרת וכלי ח), הלכה

וראה 26) ט. הלכה ערכין מהלכות בפ"ה גם ועיין ספר), (קרית אלו" ולא נפדית בהמת הבהמה, את  והעמיד "דכתיב
א. משנה פי"ב מנחות טוב' יום זו.27)'תוספות הלכה בתחילת למעלה ראה להקדשן, מומן קדם במשנה 28)אפילו

והעצים  העופות פדיון, להם אין בכלי משקדשו פדיון, להם יש בכלי קדשו שלא עד שנטמאו והנסכים "המנחות שם:
שרת, בכלי שנתקדשו קודם לבין שרת בכלי שנתקדשו אחר בין שההבדל הרי וכו'", פדיון להם אין שרת וכלי והלבונה

והוכחה  רבינו, כוונת גם שכן ונראה ונסכים, במנחות אלא נאמר כלל לא שייך לא ודאי זה ובעופות שרת בכלי שהרי לכך
המשנה). קא.29)(מרכבת שם אלעזר אלעזר.30)כרבי ר' דברי המשך כשבה 31)שם אצל נאמר ויורד, עולה בקרבן

"מחטאתו" כז:) (כריתות ודרשו חטאתו", "על יג) (שם, נאמר ובמנחה "מחטאתו", י) (שם, ובתורים ו) ה, (ויקרא ושעירה
הדמים  ממקצת יביא העני, ואח"כ שעירה, או לכבשה מעות והפריש מקדש כשטימא עשיר היה שאם חטאתו, מקצת משמע
ויוסיף  יפדנה והעשיר, האיפה עשירית והפריש עני היה שאם שיוסיף, משמע חטאתו" ו"על חולין, והשאר מנחה או תורים

שם). מנחות רש"י (ראה שעירה או כשבה ויביא צב.32)מעות (להלן 33)זבחים רבינו כתב קדשים, קדשי בבשר
בפנים. נשרף הוא בפנים נטמא אם שרק ו), הלכה המוקדשין פסולי מהלכות רבינו,34)פי"ט וסובר צב. בזבחים ברייתא

מערכות, שם שאין בעזרה ולא המערכות, במקום במזבח שהמדובר נראה עצמן" בפני מערכה להן "עושה שאמרו שמכיון
ג. הלכה הקרבנות מעשה מהלכות בפ"ז וראה משנה). (לחם שם כרש"י במקדש 35)ודלא הסוכות בחג שמנסכים מים

ו). הלכה ומוספין תמידין מהלכות שבתוך 36)(פ"י בשבת והמדובר הושעיא. ר' בשם לקיש ריש של מימרא לד: פסחים
(רש"י  בהשקה וטהרן והלך בשבת, ולמלאות לילך יכולין אין וכשנטמאו שבת, מערב השילוח ממעיין ממלאין שהיו החג,

כא).37)ומאירי). הלכה אוכלין טומאת מהלכות (פ"ב עליהם צפו המקוה שמי עד במקוה, והשקיען בכלי המים נתן
שם.38) אוכלין טומאת טמאים",39)הלכות השיקן ואחרֿכך הקדישן טהורין, הקדישן ואחרֿכך "השיקן שם: בפסחים

בקדשים, מועלת זריעתה) היא זו מקוה במי (והשקה זריעה תהא שלא מעלה עשו שחכמים הדבר, בטעם אמרו שם ובגמרא
היו  ואם חג, מי אותן ועושה משיקן שנטמאו מים יוחנן, ר' בשם אבהו "ר' דתרומות: פ"ט סוף ובירושלמי ח. הלכה ראה

ה  בין הפרש בזה "ואין נדחו", כבר מעיקרא, חג בכלי מי שהקדישן בין חג, לשם במלואן שם בקריאת ר"ל, בפה, קדישן
תנינא). נמי אנן אף רבא אמר בד"ה שם, פסחים רש"י וראה (מאירי פחות 40)שרת" דורכן שנטמאו, "ענבים לג: פסחים

שם. כמבואר זיתים, לענין הוא וכן לנסכים", כשר ויינן שרץ 41)מכביצה בטמא שנגעו כגון לטומאה, ראשון ידי "על
מטמא  התרומה את הפוסל שכל ראשון, (מהם) היוצאים המשקין את עושין הם והרי שניים, הענבים שנעשו נבלה, טמא או
והזיתים  הענבים ואין רביעי נעשה שלישי אין וכו', שלישי הם שנעשו בשני בנגעו אבל ראשון. להיות בחולין, אף משקין,

(מאירי). מהן" היוצאין למשקין כלל מטמאין בו 42)האלו שיהיה עד אלא אחר אוכל מטמא טמא אוכל שאין משום
היוצא  המשקין אין מכביצה פחות בדורכן כך ומשום א). הלכה אוכלין טומאת מהלכות (פ"ד כביצה הטמא) (=באוכל
אם  שאפילו היה הדין מן כי אמרו, שם ובגמרא הענבים, ידי על נטמאין הסחיטה) אחר במשקה נוגעין שהענבים (אף מהן
הענבים  נפחתו המשקה של הראשונה הטיפה יציאת עם שהרי מהן, היוצא המשקין נטמאו לא מכוונת, בכביצה דרכן
מכביצה. ביותר לעשות יבוא שלא כביצה, על גזרו שחכמים אלא אחרים, מטמאים אינם ושוב כביצה, משיעור

בגמרא).43) (שם בתוכו מכונסים היותם בעת בפרי, הטומאה מגע עלֿידי נטמאו לא לד:44)ולפיכך לטהר.45)שם
לד.).46) (שם הזריעה מועלת שבתרומה יתירה 47)אףֿעלֿפי מעלה בהם חכמים עשו אלו שגם נראה, "וכן" מלשון

מעלה  היא זו כי שם), רש"י (ראה מו: ובזבחים שם) רש"י (ראה לה. בפסחים נראה וכן (כסףֿמשנה), טומאה שיקבלו
יאכל" לא טמא בכל יגע אשר "והבשר יט) ז, (ויקרא שנאמר ממה ושם) (שם שהביאו מה כי לומר צריך זה, ולפי מדרבנן.

לאסמכת  אלא זה אין ולבונה", עצים "לרבות המוקדשין – פסולי מהלכות בפי"ח רבינו שכתב ממה עיון צריך אבל א,
אסמכתא, ולא גמורה דרשה היא זו כי הרי – לוקה בכלי שנתקדשה אחר שנטמאה המנחה מלבונת כזית האוכל כי יב, הלכה

המוריה. ובהר רוקח במעשה בלחםֿמשנה, ראה
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ּבטמאה  והּלבֹונה העצים ויּפסלּו הּקרּבנֹות, לענין ְְְְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֹֻּכאכל
אֹותן. מקריבין ואין לּמזּבח ְְְִִִֵֵַַַָזֹו

.Ë הּמזּבח לגּבי הּפסּולין הּיינֹות הן הּמתֹוק 48ואּלּו :49, ְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַַָ
ּבּׁשמׁש50והמעּׁשן  אֹו ּבאׁש והמבּׁשל ׁשּנׁשּתּנה 52אֹו51, ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָֻֻ

ולא  ּבּׁשמׁש אֹותֹו ׁשּמחּממין יין אבל ּבּבּׁשּול. ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָֹטעמֹו
ּבּׁשּול  טעם ּבֹו צּמּוקין 53נתנה יין וכן מּגּתֹו54, ויין ,55 ְְְִִִִִִֵֵַַַָָ

יֹום  ארּבעים ׁשהה הּדלּיֹות 56ׁשּלא ויין ּכרם 57, ויין , ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
הּׁשלחין  ּבבית הּזבלים 58הּנטּוע ּבבית יין 59אֹו אֹו , ְְְְִִֵֵֵַַַַָָָ

ּביניהן  זרע ׁשּנזרע נעבד 60ּגפנים ׁשּלא ּכרם יין אֹו ,61 ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹ

- הביא ואם לכּתחּלה, יביא לא הּיינֹות אּלּו ּכל -ְְְִִִִֵֵֵַַָָָֹ
.62ּכׁשר  ֵָ

.È ׁשּנתּגּלה הּמזּבח 63יין לגּבי ּפסּול על 64- גפן הדלה . ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ
תאנ  לנסכים 65ה ּגּבי ּפסּול יינּה ריחֹו.66- ׁשּנׁשּתּנה מּפני , ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָ

ּונסכים  זבח אֹומר: הּוא נׁשּתּנה 67הרי ׁשּלא ּזבח מה -68, ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ
נׁשּתּנּו ׁשּלא נסכים .69אף ְְִִֶַַָֹ

.‡Èרּבּה ׁשהתליעה החּטים 70סלת רב התליעּו 71אֹו ְְִִִִִִֶֶַָָֹֹֻ
מהן  ּפסּולה 72ׁשּנעּׂשית הרי 73- - אחת חּטה רב התליע . ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ

ספק  ּפסּולה 74זה - קמח ּבּה ׁשּנׁשאר סלת וכל .75. ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
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בדיעבד.48) אפילו שפסולים מהם ויש לכתחילה, רק שפסולים מהם הביא 49)יש ואם וכו' מתוק "לא פו: במנחות משנה
עברו  שלא תירוש אחר, ענין פז.). (שם בגמרא כדמפרש השמש) מחמת (ולא עצמו מחמת מתוק "כשהוא ופירש"י פסול".
כשר  יום, ארבעים שהה שלא שיין בסמוך כתב שהרי השני, כפירוש לפרש אפשר אי רבינו, ובדברי יום". ארבעים עליו
עצמו  מחמת מתוק בין חילוק שאין נראה במתוק, רבינו חילק שלא זה ומתוך מתוק. ד"ה פז. שם בתוספות ועיין בדיעבד,
להלן. וראה פז. שם בגמרא אחר ופירוש אחרת גירסא לפניו שהיתה ועלֿכרחנו כפירש"י. ולא השמש, מחמת מתוק לבין

הכלי)50) (ריח בו (יהיה) היין אותו (רע) ריח לכלי היה שאם לומר, "ורצה פסול". הביא ואם וכו' מעושן "ולא במשנה שם
בתוי"ט  שהגיה מה לפי שם, המשנה בפירוש (רבינו המערב" ביינות אצלנו הזה המום הרבה (ויקרה) מעושן, הנקרא והוא

א). הלכה למעלה וראה תוי"ט, על מבושל 51)ובהגהות ולא מתוק לא מביאין "אין שנאמר ממה מקשה פז. שם בגמרא
(=מתיקות) "חוליא ומתרץ כשר", הביא ואם הליסטיון, את מביאין "אין שם שנאמר למה פסול", הביא ואם מעושן, ולא
למעלה, ראה כלל, במתוק מחלק שלא רבינו אבל במתוק, המדובר רש"י ולדעת מאיס". דפירי חוליא מאיס, לא דשימשא
מבושל  הוא שאף  לליסטיון , ממבושל הגמרא וקושיית בשמש, בין באש בין ודאי, שהוא במבושל שהמדובר שמפרש נראה
או  בישול, טעם השמש בו נתנה בין מחלק אלא שלפנינו כנוסחא רבינו גרס לא שם הגמרא ובתירוץ להלן), (ראה בשמש

"או".52)לא. בטעות: חדשים, בדפוסים ישנים. בדפוסים הוא וכן להיות, צריך במשנה:53)כן שם שאמרו מה זהו
שעושים  כמו שישבר עד השמש תחת בכדים אותו "שנותנים שם: רבינו מפרש שכן כשר", הביא ואם הליסטיון, מביאין "אין

יוסטן". מפרשים: קצת דברי כפי יוני, בלשון השמש ושם צז:54)במצרים, בתרא בבא גם וראה פ"ט, מנחות תוספתא
הענבים).55) דריכת (=מקום מגיתו יצא עתה שזה תירוש יום,56)יין ארבעים מבן פחות יין מביאין "אין שם: תוספתא

"יין  ע. סנהדרין וראה כשר", הביא ואם יביא, לא מגיתו יין חייא, ר' תני צז. בתרא בבבא הוא וכן כשר", מגתו הביא ואם
ז. הלכה פ"ז ולהלן א, משנה פ"ו עדיות וראה יום", ארבעים עד וכו' הדליות 57)מגיתו מן מביאין "ואין במשנה: שם

הדליות", מן ולא הכדמת מן לא מביאין "אין שם: מנחות בתוספתא הוא וכן ו), הלכה פ"ז להלן (ראה הרגילות" מן אלא
יין  שאינו לפי טריילש, "שקורין וברש"י קנים", של ערש על הארץ מן הגבוהות "הדליות שם: המשנה בפירוש רבינו וכתב

ההלכה. בסוף להלן וראה מביאין 58)יפה": "אין במשנה: שם לרוותם. מספיקים אינם הגשמים ומי למים, הצמא מקום
כשר". הביא ואם וכו' השלחים מבית ולא הזבלים מבית כנ"ל.59)לא במשנה, שם האשפתות, אצל שנטוע כלומר,

הקרקע"60) שהכחישו ביניהם זרוע שהיה "מגפנים כלומר, כשר". הביא ואם ביניהם, שנזרע ממה "ולא במשנה: שם
יחֿיט). הלכה כלאים מהלכות בפ"ה ראה בכרם, כלאים שאינם בזרעים (והמדובר ישראל). בשנה.61)(תפארת פעמיים

בשנה", פעמיים העבודים כרמים "תנא, פז. שם ובגמרא העבודים". הכרמים ומן הרגילות מן אלא מביאין "אין במשנה: שם
ו. הלכה פ"ז להלן בלתי 62)וראה ובכרמים בדליות אבל שם, בתוספתא או במשנה כן מפורש למעלה, הנזכרים בכל

כמו  פסול, הביא שאם במשנה נאמר שלא ממה רבינו זאת שלמד ונראה כשר, הביא שאם מקום בשום נזכר לא עבודים,
ומעושן. מתוק על כן אר 63)שנאמר בו והכניס מהיין, נחש שתה שמא חשש "והמים 64)ס.ויש מח: סוכה משנה

משום  לנסכים, הוא פסול – היין את יסנן אם שאף אמרו, שם בתרא ובבבא נ. שם ובגמרא מזבח", לגבי פסולין מגולין
צבאות". ה' אמר פניך, הישא או הירצך לפחתך נא "הקריבהו ח) א, (מלאכי על 65)שנאמר ונתנם הגפן שריגי את הרים

הענבים. גדלו וכן התאנה, יז.66)עץ בבכורות אשי רב לזה.67)דברי זה כי 68)הוקשו ה. הלכה פ"ג למעלה ראה
השינוי". מן גדול קבוע מום לך שאין וכו' למזבח פסול וכו' לנסכים.69)"הנדמה פסולים נשתנו, פה.70)אבל מנחות

- רובן שהתליעו וחיטין פסולה, - רובה שהתליעה סולת רבנן, "תנו פה:) (שם ובברייתא פסולה", התליעה "ואם במשנה
ולא 71)פסולות". במיעוטה רק נתלעה הללו מהששים וחיטה חיטה כל אם ואפי' ששים, נתלעו חטים ממאה כלומר,

מתולעים). רוב בהם אין יחסי (שבאופן מתולעים.72)ברובה מהם שרוב הללו, מהחיטים נעשתה שם 73)שהסולת
פסולות". - רובן שהתליעו "וחיטין ומפרש 74)בברייתא: תיקו". סאה, ברוב או חיטה ברוב ירמיה, רבי "בעי בגמרא: שם

צורך  אין או מתולעת, רובה תהיה בהם וחיטה חיטה שכל גם שיהיו צריך שהתליעו החיטין רוב אם היא שהבעיא רש"י,
רבינו  אבל מתולעת. במיעוטה רק היא מהם וחיטה חיטה שכל גם מספיק אלא מתולעת, רובה תהיה וחיטה חיטה שכל
ביטול  של ענין כאן אין כי מתולעת, במיעוטה רק היא וחיטה חיטה כל אפילו אם ליפסל מספיק כי ברור זה כי מפרש,
הבעיא  וכל כג), סימן ב חלק הקודש ציץ (ראה המובחר מן זה אין רוב, כאן אין כי ואף מובחר, להיות שצריך דין אלא ברוב
כל  שתיעשה מתולעת, אחת חיטה רוב רק היה אם גם מספיק או במיעוטם, מתולעים יהיו החיטים שרוב  צריך אם היא

כאן. המוריה והר כסףֿמשנה גם וראה בתיקו, הדבר ונשאר מובחר, לבלתי להלן 75)הסאה ראה אותה, וינפה שיחזור עד

gafn ixeqi` zekld - dcear xtq - oeiq 'b iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

,נער ּבהעמדה ׁשּיׁשנֹו ּכל - והערי והעמיד ְְְְֱֱֱֱֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשּנאמר:
העמדה  ּבכלל אינן לעֹולם 26ואּלּו נפּדין אין לפיכ ,27. ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָ

אחר ‰. ׁשּנטמאּו אֹו ּבׁשּנפסלּו אמּורים? ּדברים ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָּבּמה
אם  ּבכלי, ׁשּיתקּדׁשּו קדם אבל ׁשרת; ּבכלי ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַָָֹׁשּנתקּדׁשּו

אֹותן  ּפֹודין - נפסלּו אֹו על 28נטמאּו אף טהֹורין, אבל . ְְְְְֲִִִִַַָָ
אֹותן  ּפֹודין אין - ּבכלי קדׁשּו לא ׁשעדין חּוץ 29ּפי . ְְֲִִִִִֵֶַָָֹ

חֹוטא  חּטאתֹו30מּמנחת על מחּטאתֹו, ּבּה: ׁשּנאמר ,31- ְֱִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
קדם  ,לפיכ חּטאתֹו. מּדמי חּטאתֹו ׁשּמביא ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹלֹומר,
ּופֹודין  ּדמים, ּכקדּׁשת היא הרי - ׁשרת ּבכלי ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָָֻׁשּתתקּדׁש

הּנסכים  וכל טהֹורה. ׁשהיא ּפי על אף 33ׁשּנטמאּו32אֹותּה ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָ
ּבּמזּבח  וּׂשֹורפן עצמן ּבפני מערכה להם עֹוּׂשה -34. ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

.Â החג ׁשּיתּבאר 37והּׁשיקן 36ׁשּנטמאּו35מי [ּכמֹו וטהרן ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָָ
אּלּו38ּבטהרֹות] הרי - הקּדיׁשן ּכ ואחר טהרן אם : ְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָָ

ונדחּו הֹואיל - נטמאּו ּכ ואחר הקּדיׁשן ואם ְְְְְְְְְִִִִִִִִַַַָָמתנּסכין;
.39יּדחּו ִָ

.Ê וענבים מּכביצה 41ׁשּנטמאּו40זיתים ּפחֹות ּדֹורכן -42, ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָ
ׁשהּמׁשקה  לנסכים; ּכׁשרים מהן הּיֹוצאין ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָוהּמׁשקין

מּגּופֹו אינֹו ּוכאּלּו ּבאכל, הּוא .43מפקד ְְִִֵֶָָֹֻ
.Á ׁשּזרעים 44מעלה ּבקדׁשים: חכמים עּׂשּו יתרה ְְְֲֲִִִֵֶַָָָָָָָ

לנסכים; ּפסּולין מהן הּיֹוצא - זרען אפּלּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָׁשּנטמאּו,
מֹועלת  זריעה העצים 46ּבקדׁשים 45ׁשאין וכן . ְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָ

מתטּמאין 47והּלבֹונה  הן הרי - אכלין ׁשאינן ּפי על אף , ְְְְֲֳִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ
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להלן  (ראה מדרבנן אלא טומאה מקבלים אינם הם אף ולבונה ועצים טומאה, מקבלים אינם חיים שעופות לפי שרת", וכלי
המוריה. בהר וראה כאחד, כולם כלל שנטמאו" או "שנפסלו שכתב רבינו אבל במקוה, טהרה להם יש שרת וכלי ח), הלכה

וראה 26) ט. הלכה ערכין מהלכות בפ"ה גם ועיין ספר), (קרית אלו" ולא נפדית בהמת הבהמה, את  והעמיד "דכתיב
א. משנה פי"ב מנחות טוב' יום זו.27)'תוספות הלכה בתחילת למעלה ראה להקדשן, מומן קדם במשנה 28)אפילו

והעצים  העופות פדיון, להם אין בכלי משקדשו פדיון, להם יש בכלי קדשו שלא עד שנטמאו והנסכים "המנחות שם:
שרת, בכלי שנתקדשו קודם לבין שרת בכלי שנתקדשו אחר בין שההבדל הרי וכו'", פדיון להם אין שרת וכלי והלבונה

והוכחה  רבינו, כוונת גם שכן ונראה ונסכים, במנחות אלא נאמר כלל לא שייך לא ודאי זה ובעופות שרת בכלי שהרי לכך
המשנה). קא.29)(מרכבת שם אלעזר אלעזר.30)כרבי ר' דברי המשך כשבה 31)שם אצל נאמר ויורד, עולה בקרבן

"מחטאתו" כז:) (כריתות ודרשו חטאתו", "על יג) (שם, נאמר ובמנחה "מחטאתו", י) (שם, ובתורים ו) ה, (ויקרא ושעירה
הדמים  ממקצת יביא העני, ואח"כ שעירה, או לכבשה מעות והפריש מקדש כשטימא עשיר היה שאם חטאתו, מקצת משמע
ויוסיף  יפדנה והעשיר, האיפה עשירית והפריש עני היה שאם שיוסיף, משמע חטאתו" ו"על חולין, והשאר מנחה או תורים

שם). מנחות רש"י (ראה שעירה או כשבה ויביא צב.32)מעות (להלן 33)זבחים רבינו כתב קדשים, קדשי בבשר
בפנים. נשרף הוא בפנים נטמא אם שרק ו), הלכה המוקדשין פסולי מהלכות רבינו,34)פי"ט וסובר צב. בזבחים ברייתא

מערכות, שם שאין בעזרה ולא המערכות, במקום במזבח שהמדובר נראה עצמן" בפני מערכה להן "עושה שאמרו שמכיון
ג. הלכה הקרבנות מעשה מהלכות בפ"ז וראה משנה). (לחם שם כרש"י במקדש 35)ודלא הסוכות בחג שמנסכים מים

ו). הלכה ומוספין תמידין מהלכות שבתוך 36)(פ"י בשבת והמדובר הושעיא. ר' בשם לקיש ריש של מימרא לד: פסחים
(רש"י  בהשקה וטהרן והלך בשבת, ולמלאות לילך יכולין אין וכשנטמאו שבת, מערב השילוח ממעיין ממלאין שהיו החג,

כא).37)ומאירי). הלכה אוכלין טומאת מהלכות (פ"ב עליהם צפו המקוה שמי עד במקוה, והשקיען בכלי המים נתן
שם.38) אוכלין טומאת טמאים",39)הלכות השיקן ואחרֿכך הקדישן טהורין, הקדישן ואחרֿכך "השיקן שם: בפסחים

בקדשים, מועלת זריעתה) היא זו מקוה במי (והשקה זריעה תהא שלא מעלה עשו שחכמים הדבר, בטעם אמרו שם ובגמרא
היו  ואם חג, מי אותן ועושה משיקן שנטמאו מים יוחנן, ר' בשם אבהו "ר' דתרומות: פ"ט סוף ובירושלמי ח. הלכה ראה

ה  בין הפרש בזה "ואין נדחו", כבר מעיקרא, חג בכלי מי שהקדישן בין חג, לשם במלואן שם בקריאת ר"ל, בפה, קדישן
תנינא). נמי אנן אף רבא אמר בד"ה שם, פסחים רש"י וראה (מאירי פחות 40)שרת" דורכן שנטמאו, "ענבים לג: פסחים

שם. כמבואר זיתים, לענין הוא וכן לנסכים", כשר ויינן שרץ 41)מכביצה בטמא שנגעו כגון לטומאה, ראשון ידי "על
מטמא  התרומה את הפוסל שכל ראשון, (מהם) היוצאים המשקין את עושין הם והרי שניים, הענבים שנעשו נבלה, טמא או
והזיתים  הענבים ואין רביעי נעשה שלישי אין וכו', שלישי הם שנעשו בשני בנגעו אבל ראשון. להיות בחולין, אף משקין,

(מאירי). מהן" היוצאין למשקין כלל מטמאין בו 42)האלו שיהיה עד אלא אחר אוכל מטמא טמא אוכל שאין משום
היוצא  המשקין אין מכביצה פחות בדורכן כך ומשום א). הלכה אוכלין טומאת מהלכות (פ"ד כביצה הטמא) (=באוכל
אם  שאפילו היה הדין מן כי אמרו, שם ובגמרא הענבים, ידי על נטמאין הסחיטה) אחר במשקה נוגעין שהענבים (אף מהן
הענבים  נפחתו המשקה של הראשונה הטיפה יציאת עם שהרי מהן, היוצא המשקין נטמאו לא מכוונת, בכביצה דרכן
מכביצה. ביותר לעשות יבוא שלא כביצה, על גזרו שחכמים אלא אחרים, מטמאים אינם ושוב כביצה, משיעור

בגמרא).43) (שם בתוכו מכונסים היותם בעת בפרי, הטומאה מגע עלֿידי נטמאו לא לד:44)ולפיכך לטהר.45)שם
לד.).46) (שם הזריעה מועלת שבתרומה יתירה 47)אףֿעלֿפי מעלה בהם חכמים עשו אלו שגם נראה, "וכן" מלשון

מעלה  היא זו כי שם), רש"י (ראה מו: ובזבחים שם) רש"י (ראה לה. בפסחים נראה וכן (כסףֿמשנה), טומאה שיקבלו
יאכל" לא טמא בכל יגע אשר "והבשר יט) ז, (ויקרא שנאמר ממה ושם) (שם שהביאו מה כי לומר צריך זה, ולפי מדרבנן.

לאסמכת  אלא זה אין ולבונה", עצים "לרבות המוקדשין – פסולי מהלכות בפי"ח רבינו שכתב ממה עיון צריך אבל א,
אסמכתא, ולא גמורה דרשה היא זו כי הרי – לוקה בכלי שנתקדשה אחר שנטמאה המנחה מלבונת כזית האוכל כי יב, הלכה

המוריה. ובהר רוקח במעשה בלחםֿמשנה, ראה
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וכעּור  ּכחּוׁש ּׂשה יביא לא - עֹולה חּיב היה ְִֵֶַַָָָָָָָֹּכיצד?
נֹוכל  וארּור נאמר: זה ועל מּום. ּבֹו אין  הרי ְְְֱֲֵֵֵֶֶַַַָֹויאמר:

הּמבחר. מן יביא - לקרּבן ׁשּיביא ּכל אּלא ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹֻוגֹומר.
אילים ·. מביאין הּמקּדׁש: ּבזמן עֹוּׂשין היּו ְְְְִִִִִִֵַַָָָוכ

מחברֹון, רחבים ׁשּגּביהן ּכבּׂשים ּומביאין ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָמּמֹואב,
ּומביאין  ,הּמל מהר וגֹוזלֹות הּׁשרֹון, מן עגלים ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָּומביאין
ּומביאין  ויֹוחנה, מּמכמׁש וסלת והלּוטין, מּקרחין ְְְְְֲֲִִִִִִִִֶַַַַָָָֹיין

מּתקֹוע. ְִֶֶַׁשמן
היּו‚. ולא לּמערכה. ּכׁשרים החדׁשים העצים ְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָָָֹּכל

ארץ  יּׁשּוב מּׁשּום ּגפן, מּׁשל ולא זית מּׁשל  ְְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַֹמביאין
ׁשל  ּתאנה ׁשל ּבמרּבּיֹות רגילין: היּו ּובאּלּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָֻיּׂשראל.
ׁשמן. עץ ּובׁשל אגֹוז ּובׁשל ּביּׁשּוב, ׁשאינן ְְְֱֳִִֵֵֶֶֶֶֶָָחרׁשים
ועבין  רחּבן, ואּמה ארּכן אּמה - מׁשה ׁשעּׂשה ְְְְְְְִֶֶַַַָָָָָָָָָָָוהּגזרין

לדֹורֹות. עֹוּׂשין ּוכמֹותן סאה. ׁשל ּגדיׁש ְְְְִִֶַַָָָּכמחק
והּנסכים?„. הּמנחֹות חּטי ּבזריעת עֹוּׂשין היּו ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָוכיצד

ׁשנּיה  ּובׁשנה חציּה, וזרע ראׁשֹונה ּבׁשנה הּׂשדה חצי ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָָָָנר
לּפסח  קדם האחר החצי וזרע ּבראׁשֹונה ׁשּזרע החצי ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹנר
חֹורׁש - עבּודה הּׂשדה היתה לא ואם יֹום. ְְְֲִִִֵֶַָָָָֹׁשבעים
ואחר  יפה, יפה החּטים ּובֹורר זֹורע. ּכ ואחר ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָוׁשֹונה

הרּבה ּבהן ּובֹועט החּטים את ׁשף ׁשּיתקּלפּו.ּכ עד ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ׁשיפה ‰. מאֹות ׁשלׁש טעּונֹות מנחֹות ׁשל החּטים ְְְִִִֵֶַָָָּכל

ׁשּתים  ׁשף ׁשּתים, ּובֹועט אחת ׁשף ּבעיטה. מאֹות ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָוחמׁש
וחֹוזר  ּבעיטֹות. וחמׁש ׁשיפֹות ׁשלׁש נמצאּו ׁשלׁש. ְְְְְִִִֵֵֵָָָּובֹועט
מאֹות  וחמׁש ׁשיפה מאֹות ׁשלׁש ׁשּיגמר עד ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָֹחלילה,
וההֹולכה  ההֹובאה וחֹוׁשב הרּבה. ׁשּיתקּלפּו ּכדי ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּבעיטה,
יפה. יפה ּומרּקד טֹוחן ּכ ואחר להחמיר. אחת ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָּבׁשיפה

.Â הּכרמים מן הרגלּיֹות, מן ענבים מביא - ְְֲִִִִִִִֵַַַַָָָהּיין
ּבחבּיֹות  אֹותֹו וכֹונסין .ודֹור ּבׁשנה, ּפעמים ְְְְְֲֲִִִִֵַָָָָהעבּודים
ׁשּתים, ׁשּתים ולא אחת אחת אֹותן מּניחין ואין ְְְְְִִִִֵַַַַַַַַָֹקטּנֹות.
ּכדי  ּפיה, עד החבית את ממּלא ואינֹו ׁשלׁש. ׁשלׁש ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָאּלא
מּפני  החבית, מּפי לא מביא ואינֹו נֹודף. ריחֹו ְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָֹׁשּיהיה
מּפני  מּׁשּוליה, ולא הּיין; ּפני על העֹולה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹהקמחין

אמצעית. ׁשל ּומאמצעּה מּׁשליׁשּה אּלא ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָהּׁשמרים;
.Ê,החבית ׁשּבצד הּנקב מן יֹוצא והּיין יֹוׁשב הּגזּבר ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהיה

ואינֹו ּפֹוסק - לצאת מתחיל הּׁשמרים ׁשּנּוי ׁשּיראה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָּכיון
עד  לדריכתֹו יֹום ארּבעים מאחר מביא? ּומאימתי ְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָלֹוקח.
ׁשנים  מּכּמה יׁשן יין הביא ואם מעט. יתר אֹו ׁשנים ְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָׁשּתי

טעמֹו. יּפסד ׁשּלא והּוא ּכׁשר. זה הרי -ְְֲִֵֵֵֶֶַָָֹ
.Á זית ּכיצד? מעּׂשיו. ׁשּנּוי מּפני ּבׁשמן מינין ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָּתׁשעה

לּסל  ּונתנֹו ּוכתׁשֹו אחת אחת ּובררֹו הּזית ּבראׁש ְְְְְְִִֵֶַַַַַַַַָָֹׁשּגרּגרֹו
ּוטענֹו ּכ אחר חזר הראׁשֹון. הּוא מּמּנּו ׁשּיצא הּׁשמן -ְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
אחר  חזר ואם הּׁשני. הּוא מּמּנּו ׁשּיצא ה ּׁשמן - ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּבקֹורה
הּוא  מּמּנּו ׁשיצא הּׁשמן - ׁשנּיה ּוטענֹו ּוטחנֹו ְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָָָׁשּטענֹו
לּגג, והעלן ּבערּבּוביא ּכּלן ׁשּמסקן זיתים ְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָָָֻהּׁשליׁשי.

ה  - לּסל ּונתנן ּוכתׁשן ּגרּגר ּגרּגר ּוברר ׁשּיצא וחזר ּׁשמן ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

הּׁשמן  - ּכ אחר ּבקֹורה טענֹו ואם הרביעי. הּוא ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָמּמּנּו
הּׁשמן  - ׁשנּיה ּפעם וטען וטחן חזר החמיׁשי. הּוא ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָׁשּיצא
עד  הּבית ּבתֹו ּוטענן ׁשּמסקן זיתים הּׁשּׁשי. הּוא ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָׁשיצא
הּׁשמן  - לּסל ונתן ּכתׁש ּכ ואחר ונּגבן, והעלן ְְְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָׁשּילקּו
ׁשּיצא  הּׁשמן - ּבקֹורה וטען חזר הּׁשביעי. הּוא ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּיצא
ׁשּיצא  הּׁשמן - ׁשנּיה ּפעם וטען וטחן חזר הּׁשמיני. ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָהּוא

הּתׁשיעי. ְִִַהּוא
.Ë אין הראׁשֹון למנחֹות, ּכׁשרין ׁשּכּלן ּפי על ְְִִִִֵֵֶַַָָָֻאף

ׁשוין. ּוׁשניהן והרביעי, הּׁשני ואחריו מּמּנּו. ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָלמעלה

ׁשוין. ּוׁשלׁשּתן והּׁשביעי, והחמיׁשי הּׁשליׁשי ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַָָָואחריהם
אין  והּתׁשיעי ׁשוין. ּוׁשניהם והּׁשמיני, הּׁשּׁשי ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָואחריהם

מּמּנּו. ְִֶַָלמּטה
.È;ּבלבד ּוׁשביעי ּורביעי ראׁשֹון אּלא לּמנֹורה ּכׁשר ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָאין

הּיֹוצא  אּלא לּמנֹורה ּכׁשר אין - לּמאֹור ּכתית ְֱִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּנאמר:
ּכׁשרין. ּכּלן למנחֹות אבל ּבלבד. הּכתּוׁש ְְְֲִִִִֵַַָָָָֻמן

.‡È ּכדי נמנּו? לּמה למנחֹות, ּכׁשרין ׁשּכּלן ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָֻּומאחר
והּפחּות. והּׁשוה, מּמּנּו, למעלה ׁשאין יפה ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָלידע
ויביא  ידֹו וירחיב הרע יצרֹו יכף - עצמֹו לזּכֹות ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָֹׁשהרֹוצה
ׁשּיביא  הּמין ׁשּבאֹותֹו ּביֹותר המׁשּבח הּיפה, מן ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻקרּבנֹו
מּבכרֹות  הּוא גם הביא והבל ּבּתֹורה: נאמר הרי ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹמּמּנּו.
והּוא  מנחתֹו. ואל הבל אל יי וּיׁשע ּומחלבהן, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹצאנֹו
הּנאה  מן ׁשּיהיה הּטֹוב, האל לׁשם ׁשהּוא ּדבר ּבכל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּדין
יׁשיבתֹו. מּבית נאה יהיה - ּתפּלה ּבית ּבנה אם ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָוהּטֹוב.
ּכּסה  ׁשּבׁשלחנֹו. והּמתֹוק הּטֹוב מן יאכיל - רעב ְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֻהאכיל
יקּדיׁש - ּדבר הקּדיׁש ׁשּבכסּותֹו. הּיפה מן יכּסה - ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹערם
וגֹומר. ליי חלב ּכל אֹומר: הּוא וכן ׁשּבנכסיו. הּיפה ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָמן

הּמזּבח אּסּורי הלכֹות להֹו ְְְְִִִִֵֵַַסלקּו

ה'תשע"ה  סיון ד' שישי יום
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עּׂשה, מצֹות עּׂשר מצֹות. ועּׂשרים ׁשלׁש ּבכללן ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָיׁש
א) פרטן: הּוא וזה תעּׂשה, לא מצֹות עּׂשרה ְְְְְֲִֵֶֶֶַָָֹּוׁשלׁש
ׁשּלא ב) הּסדר. על הּכתּובים ּכמעּׂשיה העֹולה ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָֹלעּׂשֹות
לאכל ׁשּלא ד) חּטאת. סדר ג) עֹולה. ּבּׂשר ְֱֱֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹלאכל
העֹוף. ּבחּטאת יבּדיל ׁשּלא ה) הּפנימית. חּטאת ְְְְִִִִֶַַַַַַָָֹמּבּׂשר
קדׁשים קדׁשי ּבּׂשר הּכהנים ׁשּיאכלּו ז) האׁשם. סדר ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹו)
יאכל ׁשּלא ט) לעזרה. חּוץ יאכלּום ׁשּלא ח) ְְֲִֶֶַַָָָָֹֹֹֹּבּמקּדׁש.
לאכל ׁשּלא יא) הּׁשלמים. סדר י) קדׁשים. מּקדׁשי ְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹזר
ּכל לעּׂשֹות יב) ּדמים. זריקת קדם קּלים קדׁשים ְְֲִִִִֶַַַַָָָָֹּבּׂשר
יּׂשים ׁשּלא יג) ּבּתֹורה. הּכתּובים מעּׂשיה ּכסדר ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹמנחה
טו) לבֹונה. עליה יּתן ׁשּלא יד) חֹוטא. מנחת על ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשמן
חמץ. מנחת ּתאפה ׁשּלא טז) ּכהן. מנחת ּתאכל ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹׁשּלא
ּכל אדם ׁשּיביא יח) מנחֹות. ׁשירי הּכהנים ׁשּיאכלּו ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָֹֹיז)
יאחר ׁשּלא יט) ראׁשֹון. ּבֹו ׁשּפגע ּברגל ונדבֹותיו ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹנדריו
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.·È?ּבֹודקים אם 76ּכיצד הּסלת, לתֹו ידֹו הּגזּבר מכניס ְְְְִִִִֵֶַַַַָָֹ
ּפסּולה  - אבק ּבּה אבל 77עלה אֹותּה. וינּפה ׁשּיחזר עד ְֲֲִֶֶַַַָָָָָָָָֹ

הּׁשלחין  ּבבית ׁשּנזרעּו חּטים הּזבלים 78סלת ּבבית 79אֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָֹ
האילן  ּבבית עּבדּה80אֹו ולא נרּה ׁשּלא ּבארץ -81אֹו ְְְְִִֵֶֶֶָָָָָֹֹ

ּכׁשרה  - הביא ואם לכּתחּלה, יביא .82לא ְְְְִִִִֵֵַָָָֹ
.‚È הּבקר מּגללי ׁשּלּקטן אּלּו84ּוזרעם 83חּטים הרי -85 ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ

מאּוסין  הן עדין אֹו ּבּזריעה מאּוסן עברה אם .86ספק, ְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָ
ּכׁשר  - הביא ואם מנחֹות, מהן יביא לא 87לפיכ. ְְְִִִִֵֵֵֶָָָָֹ

.„È ּגרּגרים ׁשל ׁשמן הּפסּולין: הּׁשמנים הן 88ואּלּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָ
ּבמים  זיתים 89ׁשּנּׁשרּו ׁשל אֹו ׁשלּוקים 91ּכבּוׁשין 90, ,92אֹו ְְְְִִִִִֵֶֶַ

ׁשמרים  ׁשל ׁשמן רע 93אֹו ׁשריחֹו ׁשמן אֹו אּלּו94, ּכל - ְִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָ

ּבבית 95ּפסּולין  אֹו הּזבלים ּבבית ׁשּנטעֹו זית ׁשמן אבל . ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
ּביניהן  זרע ׁשּנזרע אֹו ׁשהֹוציאֹו96הּׁשלחין ׁשמן אֹו , ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָ

ּפּגין  הם עדין אּלא ּבׁשלּו, ׁשּלא לא 97מּזיתים אּלּו ּכל - ְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹ
ּכׁשר. - הביא ואם ְִִִֵֵָָיביא,

.ÂË והּנסכים הּמנחֹות ּומחּוצה 98ּכל מהארץ ּכׁשרים ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָ
החדׁש מן הּיׁשן 99לארץ, מן 100ּומן ׁשּיביאּו ּובלבד , ְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָ

העמר  מן חּוץ הּלחם 101הּמבחר; ּבאין 102ּוׁשּתי ׁשאינן , ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻ
יּׂשראל  ּומארץ החדׁש מן .103אּלא ְִִֵֵֶֶֶֶָָָָ

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
לכּתחּלה.‡. אֹותֹו מביא ּפסּול ׁשאינֹו ּדבר ּכל ְְִִֵֵֶַָָָָָֹלא
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קמח.76)הי"ב. בה ואין צרכה כל מנופה היא אם הסולת, קמח 77)את יש (=אם בודק "כיצד פה. מנחות משנה
שינפנה". עד פסולה כת"י) רש"י וגרוע, דק (קמח אבק בה עלה לתוכן, ידו מכניס הגזבר "אין 78)בסולת), שם: משנה

מוטעמים. אינם החיטים כך ומתוך צמאה, ארץ שהיא שם רבינו ומפרש השלחין", מבית "אין 79)מביאין במשנה: שם
טעימה. ואינה באשפות, הצומחת חיטה שם, מפרש ורבינו הזבלים". מבית האילן"80)מביאין מבית "ולא במשנה: שם

התבואה  ואין צל לה עושים שהאילנות "לפי שם), בפיה"מ (רבינו מוטעמים" אינם והחיטים אילנות, בהן שיש "מקום
שם). כת"י (רש"י הזרעים את ומכחישים הקרקע את יונקים שהאילנות ועוד, שם). (רש"י יפה במשנה:81)גדלה שם

הוא  "וניר מרובה". סולת עושה והיא יום שבעים לפסח קודם זרועה שניה ובשנה ראשונה, שנה נרה עושה, הוא כיצד
שם). בפיה"מ (רבינו אותה" וזורעים שניה פעם אותה מהפכין ובשניה אחת, שנה אותה ומניחין הארץ שמהפכין ההפוך,
עבודה  היתה לא אם אבל השניה, בשנה שניה פעם אותה לחרוש צריך אין עבודה היתה השדה אם אמרו, שם ובגמרא

ד. הלכה פ"ז להלן ראה שניה, בשנה גם ומבית 82)צריך השלחין ומבית הזבלים מבית המביא על כן אמרו שם במשנה
מלשון  רבינו כן ולמד לא. או כשר בדיעבד אם שם במשנה מפורש לא עבדה ולא נרה שלא משדה המביא על אבל האילן,

כסףֿמשנה. עיין לכתחילה, אלא שאינו עושה" הוא הבקר.83)"כיצד של הצואה אבל 84)מתוך ספק, יש בזרעם רק
הישא  או הירצך לפחתך נא "הקריבהו ח) א, (מלאכי וכתוב מאוסים, שהם למזבח, אסורים עצמם, הללו החיטים אותם

סט.). (מנחות הבקר.85)פניך" מגללי שלקט החיטים מזריעת שצמחו חמא.86)החיטים בר רמי של בעיא שם מנחות
הם  אסורים אולי הסתפקו אלא הזריעה, לאחר גם מאוסים עודם אם הסתפקו לא שם במנחות כי תמוהים, רבינו דברי אבל

לחםֿמשנה. ועיין שם, אחרת גירסא רבינו לפני היתה ואולי הבהמה. במעי שהיו מכיון כחושים, שהם כדין 87)מחמת
יב. הלכה פ"ד למעלה ראה בקרבן, ספק זיתים.88)כל במים".89)של שנשרו הגרגרין מן מביאין "אין פה: שם משנה

במים. הזיתים ששהו אחר, בלשון שם רש"י זיתים.90)ופירש של וראה 91)שמן פו. כת"י (רש"י מלח במי או בחומץ
גרשום). השלוקין".92)רבינו מן ולא הכבושים מן "ולא במשנה: שם רותחים. מים עליהם מנחות 93)ששפכו תוספתא

שם). כת"י (רש"י היין" משמרי יין שמוציאין כמו השמרים, מן שיצא "שמן כלומר, פו. שם וברייתא זה 94)פ"ט גם
א. הלכה למעלה ראה שם, וברייתא כח,95)בתוספתא (במדבר "שנאמר ומשום וברייתא, במשנה שם בדיעבד. אפילו

בפיה"מ  (רבינו במיניהם" השלימות בתכלית והיין והשמן הסולת ר"ל הנסכים, גם שיהיו ונסכיהם", לכם יהיו "תמימים לא)
א. הלכה למעלה וראה ספר, בקרית גם וראה פה.). מבית 96)שם ולא הזבלים מבית לא מביאין "אין פה: במשנה שם

ט. הלכה למעלה וראה כשר", הביא ואם ביניהם, שנזרע מה מן לא שמן 97)השלחין, מביאין "אין שם: במשנה
גרס  וכן במשנה, רבינו וגרס שליש". הביא שלא זית שמן אנפיקנון אומר, יהודה רבי "תניא פו. שם ובגמרא אנפיקנון".
וברש"י  שם בברייתא ראה פסול". הביא "ואם גורסים יש אבל כשר", הביא "ואם הביא) ואם ד"ה פו. תוספות (ראה ר"ת

שם. חוץ 98)ותוספות הישן, ומן החדש מן לארץ, ומחוצה הארץ מן באים והיחיד, הציבור קרבנות "כל פג: שם משנה
ה  מן אלא באין שאינן הלחם ושתי העומר כי מן רבינו ומפרש המובחר". מן אלא באין אינן וכולן ישראל, ומארץ חדש

שם  רש"י ואילו הזבחים, על גם המדובר כי כתבו, כל) (ד"ה שם ובתוספות נסכים. וגם מנחות גם הם הקרבנות", "כל
במנחות. רק ניסן.99)מפרשה טז לאחר שנקצרה החדשה התבואה בפ"ח 100)מן ראה מזמן, שבביתו ממה כלומר,

ב. הלכה ומוספין תמידין יום 101)מהלכות שהיא פסח, של שני "ביום כי ג, הלכה ומוספין תמידין מהלכות בפ"ז ראה
ציבור". של מנחה והוא התנופה, עומר עם לעולה כבש יום, כל של מוסף על יתר מקריבין בניסן, עשר ראה 102)ששה

חדשה  מנחה הזה ביום המוסף על יתר מביאין וכו' השבועות חג והוא העומר מספירת חמשים ביום כי א, הלכה פ"ח שם
הלחם. בעומר 103)שתי רחמנא אמר החדש, ומן הארץ מן אלא יהיו שלא הלחם ושתי בעומר תורה, "דבר במשנה. שם

בשתי  ונאמר קצירכם, ראשית עומר את והבאתם קצירה את וקצרתם לכם נותן אני אשר הארץ אל תבואו כי י) כג, (ויקרא
תביאו  ממושבותיכם לה', חדשה מנחה והקרבתם יום חמשים תספרו השביעית השבת ממחרת עד טזֿיז) כג, (שם הלחם
תמידין  מהלכות בפ"ז וראה שם), בפיה"מ (רבינו מעשיך" ביכורי הקציר וחג טז) כג, (שמות עוד ונאמר תנופה, לחם

ב. הלכה שם ובפ"ח הֿו, הלכה לכתחילה.1)ומוספין להקריבו ואסור לקרבן בדיעבד פסול שאינו דבר בו יבואר
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וכעּור  ּכחּוׁש ּׂשה יביא לא - עֹולה חּיב היה ְִֵֶַַָָָָָָָֹּכיצד?
נֹוכל  וארּור נאמר: זה ועל מּום. ּבֹו אין  הרי ְְְֱֲֵֵֵֶֶַַַָֹויאמר:

הּמבחר. מן יביא - לקרּבן ׁשּיביא ּכל אּלא ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹֻוגֹומר.
אילים ·. מביאין הּמקּדׁש: ּבזמן עֹוּׂשין היּו ְְְְִִִִִִֵַַָָָוכ

מחברֹון, רחבים ׁשּגּביהן ּכבּׂשים ּומביאין ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָמּמֹואב,
ּומביאין  ,הּמל מהר וגֹוזלֹות הּׁשרֹון, מן עגלים ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָּומביאין
ּומביאין  ויֹוחנה, מּמכמׁש וסלת והלּוטין, מּקרחין ְְְְְֲֲִִִִִִִִֶַַַַָָָֹיין

מּתקֹוע. ְִֶֶַׁשמן
היּו‚. ולא לּמערכה. ּכׁשרים החדׁשים העצים ְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָָָֹּכל

ארץ  יּׁשּוב מּׁשּום ּגפן, מּׁשל ולא זית מּׁשל  ְְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַֹמביאין
ׁשל  ּתאנה ׁשל ּבמרּבּיֹות רגילין: היּו ּובאּלּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָֻיּׂשראל.
ׁשמן. עץ ּובׁשל אגֹוז ּובׁשל ּביּׁשּוב, ׁשאינן ְְְֱֳִִֵֵֶֶֶֶֶָָחרׁשים
ועבין  רחּבן, ואּמה ארּכן אּמה - מׁשה ׁשעּׂשה ְְְְְְְִֶֶַַַָָָָָָָָָָָוהּגזרין

לדֹורֹות. עֹוּׂשין ּוכמֹותן סאה. ׁשל ּגדיׁש ְְְְִִֶַַָָָּכמחק
והּנסכים?„. הּמנחֹות חּטי ּבזריעת עֹוּׂשין היּו ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָוכיצד

ׁשנּיה  ּובׁשנה חציּה, וזרע ראׁשֹונה ּבׁשנה הּׂשדה חצי ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָָָָנר
לּפסח  קדם האחר החצי וזרע ּבראׁשֹונה ׁשּזרע החצי ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹנר
חֹורׁש - עבּודה הּׂשדה היתה לא ואם יֹום. ְְְֲִִִֵֶַָָָָֹׁשבעים
ואחר  יפה, יפה החּטים ּובֹורר זֹורע. ּכ ואחר ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָוׁשֹונה

הרּבה ּבהן ּובֹועט החּטים את ׁשף ׁשּיתקּלפּו.ּכ עד ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ׁשיפה ‰. מאֹות ׁשלׁש טעּונֹות מנחֹות ׁשל החּטים ְְְִִִֵֶַָָָּכל

ׁשּתים  ׁשף ׁשּתים, ּובֹועט אחת ׁשף ּבעיטה. מאֹות ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָוחמׁש
וחֹוזר  ּבעיטֹות. וחמׁש ׁשיפֹות ׁשלׁש נמצאּו ׁשלׁש. ְְְְְִִִֵֵֵָָָּובֹועט
מאֹות  וחמׁש ׁשיפה מאֹות ׁשלׁש ׁשּיגמר עד ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָֹחלילה,
וההֹולכה  ההֹובאה וחֹוׁשב הרּבה. ׁשּיתקּלפּו ּכדי ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּבעיטה,
יפה. יפה ּומרּקד טֹוחן ּכ ואחר להחמיר. אחת ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָּבׁשיפה

.Â הּכרמים מן הרגלּיֹות, מן ענבים מביא - ְְֲִִִִִִִֵַַַַָָָהּיין
ּבחבּיֹות  אֹותֹו וכֹונסין .ודֹור ּבׁשנה, ּפעמים ְְְְְֲֲִִִִֵַָָָָהעבּודים
ׁשּתים, ׁשּתים ולא אחת אחת אֹותן מּניחין ואין ְְְְְִִִִֵַַַַַַַַָֹקטּנֹות.
ּכדי  ּפיה, עד החבית את ממּלא ואינֹו ׁשלׁש. ׁשלׁש ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָאּלא
מּפני  החבית, מּפי לא מביא ואינֹו נֹודף. ריחֹו ְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָֹׁשּיהיה
מּפני  מּׁשּוליה, ולא הּיין; ּפני על העֹולה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹהקמחין

אמצעית. ׁשל ּומאמצעּה מּׁשליׁשּה אּלא ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָהּׁשמרים;
.Ê,החבית ׁשּבצד הּנקב מן יֹוצא והּיין יֹוׁשב הּגזּבר ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהיה

ואינֹו ּפֹוסק - לצאת מתחיל הּׁשמרים ׁשּנּוי ׁשּיראה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָּכיון
עד  לדריכתֹו יֹום ארּבעים מאחר מביא? ּומאימתי ְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָלֹוקח.
ׁשנים  מּכּמה יׁשן יין הביא ואם מעט. יתר אֹו ׁשנים ְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָׁשּתי

טעמֹו. יּפסד ׁשּלא והּוא ּכׁשר. זה הרי -ְְֲִֵֵֵֶֶַָָֹ
.Á זית ּכיצד? מעּׂשיו. ׁשּנּוי מּפני ּבׁשמן מינין ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָּתׁשעה

לּסל  ּונתנֹו ּוכתׁשֹו אחת אחת ּובררֹו הּזית ּבראׁש ְְְְְְִִֵֶַַַַַַַַָָֹׁשּגרּגרֹו
ּוטענֹו ּכ אחר חזר הראׁשֹון. הּוא מּמּנּו ׁשּיצא הּׁשמן -ְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
אחר  חזר ואם הּׁשני. הּוא מּמּנּו ׁשּיצא ה ּׁשמן - ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּבקֹורה
הּוא  מּמּנּו ׁשיצא הּׁשמן - ׁשנּיה ּוטענֹו ּוטחנֹו ְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָָָׁשּטענֹו
לּגג, והעלן ּבערּבּוביא ּכּלן ׁשּמסקן זיתים ְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָָָֻהּׁשליׁשי.

ה  - לּסל ּונתנן ּוכתׁשן ּגרּגר ּגרּגר ּוברר ׁשּיצא וחזר ּׁשמן ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

הּׁשמן  - ּכ אחר ּבקֹורה טענֹו ואם הרביעי. הּוא ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָמּמּנּו
הּׁשמן  - ׁשנּיה ּפעם וטען וטחן חזר החמיׁשי. הּוא ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָׁשּיצא
עד  הּבית ּבתֹו ּוטענן ׁשּמסקן זיתים הּׁשּׁשי. הּוא ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָׁשיצא
הּׁשמן  - לּסל ונתן ּכתׁש ּכ ואחר ונּגבן, והעלן ְְְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָׁשּילקּו
ׁשּיצא  הּׁשמן - ּבקֹורה וטען חזר הּׁשביעי. הּוא ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּיצא
ׁשּיצא  הּׁשמן - ׁשנּיה ּפעם וטען וטחן חזר הּׁשמיני. ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָהּוא

הּתׁשיעי. ְִִַהּוא
.Ë אין הראׁשֹון למנחֹות, ּכׁשרין ׁשּכּלן ּפי על ְְִִִִֵֵֶַַָָָֻאף

ׁשוין. ּוׁשניהן והרביעי, הּׁשני ואחריו מּמּנּו. ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָלמעלה

ׁשוין. ּוׁשלׁשּתן והּׁשביעי, והחמיׁשי הּׁשליׁשי ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַָָָואחריהם
אין  והּתׁשיעי ׁשוין. ּוׁשניהם והּׁשמיני, הּׁשּׁשי ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָואחריהם

מּמּנּו. ְִֶַָלמּטה
.È;ּבלבד ּוׁשביעי ּורביעי ראׁשֹון אּלא לּמנֹורה ּכׁשר ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָאין

הּיֹוצא  אּלא לּמנֹורה ּכׁשר אין - לּמאֹור ּכתית ְֱִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּנאמר:
ּכׁשרין. ּכּלן למנחֹות אבל ּבלבד. הּכתּוׁש ְְְֲִִִִֵַַָָָָֻמן

.‡È ּכדי נמנּו? לּמה למנחֹות, ּכׁשרין ׁשּכּלן ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָֻּומאחר
והּפחּות. והּׁשוה, מּמּנּו, למעלה ׁשאין יפה ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָלידע
ויביא  ידֹו וירחיב הרע יצרֹו יכף - עצמֹו לזּכֹות ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָֹׁשהרֹוצה
ׁשּיביא  הּמין ׁשּבאֹותֹו ּביֹותר המׁשּבח הּיפה, מן ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻקרּבנֹו
מּבכרֹות  הּוא גם הביא והבל ּבּתֹורה: נאמר הרי ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹמּמּנּו.
והּוא  מנחתֹו. ואל הבל אל יי וּיׁשע ּומחלבהן, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹצאנֹו
הּנאה  מן ׁשּיהיה הּטֹוב, האל לׁשם ׁשהּוא ּדבר ּבכל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּדין
יׁשיבתֹו. מּבית נאה יהיה - ּתפּלה ּבית ּבנה אם ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָוהּטֹוב.
ּכּסה  ׁשּבׁשלחנֹו. והּמתֹוק הּטֹוב מן יאכיל - רעב ְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֻהאכיל
יקּדיׁש - ּדבר הקּדיׁש ׁשּבכסּותֹו. הּיפה מן יכּסה - ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹערם
וגֹומר. ליי חלב ּכל אֹומר: הּוא וכן ׁשּבנכסיו. הּיפה ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָמן

הּמזּבח אּסּורי הלכֹות להֹו ְְְְִִִִֵֵַַסלקּו
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עּׂשה, מצֹות עּׂשר מצֹות. ועּׂשרים ׁשלׁש ּבכללן ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָיׁש
א) פרטן: הּוא וזה תעּׂשה, לא מצֹות עּׂשרה ְְְְְֲִֵֶֶֶַָָֹּוׁשלׁש
ׁשּלא ב) הּסדר. על הּכתּובים ּכמעּׂשיה העֹולה ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָֹלעּׂשֹות
לאכל ׁשּלא ד) חּטאת. סדר ג) עֹולה. ּבּׂשר ְֱֱֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹלאכל
העֹוף. ּבחּטאת יבּדיל ׁשּלא ה) הּפנימית. חּטאת ְְְְִִִִֶַַַַַַָָֹמּבּׂשר
קדׁשים קדׁשי ּבּׂשר הּכהנים ׁשּיאכלּו ז) האׁשם. סדר ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹו)
יאכל ׁשּלא ט) לעזרה. חּוץ יאכלּום ׁשּלא ח) ְְֲִֶֶַַָָָָֹֹֹֹּבּמקּדׁש.
לאכל ׁשּלא יא) הּׁשלמים. סדר י) קדׁשים. מּקדׁשי ְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹזר
ּכל לעּׂשֹות יב) ּדמים. זריקת קדם קּלים קדׁשים ְְֲִִִִֶַַַַָָָָֹּבּׂשר
יּׂשים ׁשּלא יג) ּבּתֹורה. הּכתּובים מעּׂשיה ּכסדר ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹמנחה
טו) לבֹונה. עליה יּתן ׁשּלא יד) חֹוטא. מנחת על ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשמן
חמץ. מנחת ּתאפה ׁשּלא טז) ּכהן. מנחת ּתאכל ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹׁשּלא
ּכל אדם ׁשּיביא יח) מנחֹות. ׁשירי הּכהנים ׁשּיאכלּו ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָֹֹיז)
יאחר ׁשּלא יט) ראׁשֹון. ּבֹו ׁשּפגע ּברגל ונדבֹותיו ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹנדריו
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.·È?ּבֹודקים אם 76ּכיצד הּסלת, לתֹו ידֹו הּגזּבר מכניס ְְְְִִִִֵֶַַַַָָֹ
ּפסּולה  - אבק ּבּה אבל 77עלה אֹותּה. וינּפה ׁשּיחזר עד ְֲֲִֶֶַַַָָָָָָָָֹ

הּׁשלחין  ּבבית ׁשּנזרעּו חּטים הּזבלים 78סלת ּבבית 79אֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָֹ
האילן  ּבבית עּבדּה80אֹו ולא נרּה ׁשּלא ּבארץ -81אֹו ְְְְִִֵֶֶֶָָָָָֹֹ

ּכׁשרה  - הביא ואם לכּתחּלה, יביא .82לא ְְְְִִִִֵֵַָָָֹ
.‚È הּבקר מּגללי ׁשּלּקטן אּלּו84ּוזרעם 83חּטים הרי -85 ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ

מאּוסין  הן עדין אֹו ּבּזריעה מאּוסן עברה אם .86ספק, ְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָ
ּכׁשר  - הביא ואם מנחֹות, מהן יביא לא 87לפיכ. ְְְִִִִֵֵֵֶָָָָֹ

.„È ּגרּגרים ׁשל ׁשמן הּפסּולין: הּׁשמנים הן 88ואּלּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָ
ּבמים  זיתים 89ׁשּנּׁשרּו ׁשל אֹו ׁשלּוקים 91ּכבּוׁשין 90, ,92אֹו ְְְְִִִִִֵֶֶַ

ׁשמרים  ׁשל ׁשמן רע 93אֹו ׁשריחֹו ׁשמן אֹו אּלּו94, ּכל - ְִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָ

ּבבית 95ּפסּולין  אֹו הּזבלים ּבבית ׁשּנטעֹו זית ׁשמן אבל . ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
ּביניהן  זרע ׁשּנזרע אֹו ׁשהֹוציאֹו96הּׁשלחין ׁשמן אֹו , ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָ

ּפּגין  הם עדין אּלא ּבׁשלּו, ׁשּלא לא 97מּזיתים אּלּו ּכל - ְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹ
ּכׁשר. - הביא ואם ְִִִֵֵָָיביא,

.ÂË והּנסכים הּמנחֹות ּומחּוצה 98ּכל מהארץ ּכׁשרים ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָ
החדׁש מן הּיׁשן 99לארץ, מן 100ּומן ׁשּיביאּו ּובלבד , ְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָ

העמר  מן חּוץ הּלחם 101הּמבחר; ּבאין 102ּוׁשּתי ׁשאינן , ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻ
יּׂשראל  ּומארץ החדׁש מן .103אּלא ְִִֵֵֶֶֶֶָָָָ

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
לכּתחּלה.‡. אֹותֹו מביא ּפסּול ׁשאינֹו ּדבר ּכל ְְִִֵֵֶַָָָָָֹלא
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

קמח.76)הי"ב. בה ואין צרכה כל מנופה היא אם הסולת, קמח 77)את יש (=אם בודק "כיצד פה. מנחות משנה
שינפנה". עד פסולה כת"י) רש"י וגרוע, דק (קמח אבק בה עלה לתוכן, ידו מכניס הגזבר "אין 78)בסולת), שם: משנה

מוטעמים. אינם החיטים כך ומתוך צמאה, ארץ שהיא שם רבינו ומפרש השלחין", מבית "אין 79)מביאין במשנה: שם
טעימה. ואינה באשפות, הצומחת חיטה שם, מפרש ורבינו הזבלים". מבית האילן"80)מביאין מבית "ולא במשנה: שם

התבואה  ואין צל לה עושים שהאילנות "לפי שם), בפיה"מ (רבינו מוטעמים" אינם והחיטים אילנות, בהן שיש "מקום
שם). כת"י (רש"י הזרעים את ומכחישים הקרקע את יונקים שהאילנות ועוד, שם). (רש"י יפה במשנה:81)גדלה שם

הוא  "וניר מרובה". סולת עושה והיא יום שבעים לפסח קודם זרועה שניה ובשנה ראשונה, שנה נרה עושה, הוא כיצד
שם). בפיה"מ (רבינו אותה" וזורעים שניה פעם אותה מהפכין ובשניה אחת, שנה אותה ומניחין הארץ שמהפכין ההפוך,
עבודה  היתה לא אם אבל השניה, בשנה שניה פעם אותה לחרוש צריך אין עבודה היתה השדה אם אמרו, שם ובגמרא

ד. הלכה פ"ז להלן ראה שניה, בשנה גם ומבית 82)צריך השלחין ומבית הזבלים מבית המביא על כן אמרו שם במשנה
מלשון  רבינו כן ולמד לא. או כשר בדיעבד אם שם במשנה מפורש לא עבדה ולא נרה שלא משדה המביא על אבל האילן,

כסףֿמשנה. עיין לכתחילה, אלא שאינו עושה" הוא הבקר.83)"כיצד של הצואה אבל 84)מתוך ספק, יש בזרעם רק
הישא  או הירצך לפחתך נא "הקריבהו ח) א, (מלאכי וכתוב מאוסים, שהם למזבח, אסורים עצמם, הללו החיטים אותם

סט.). (מנחות הבקר.85)פניך" מגללי שלקט החיטים מזריעת שצמחו חמא.86)החיטים בר רמי של בעיא שם מנחות
הם  אסורים אולי הסתפקו אלא הזריעה, לאחר גם מאוסים עודם אם הסתפקו לא שם במנחות כי תמוהים, רבינו דברי אבל

לחםֿמשנה. ועיין שם, אחרת גירסא רבינו לפני היתה ואולי הבהמה. במעי שהיו מכיון כחושים, שהם כדין 87)מחמת
יב. הלכה פ"ד למעלה ראה בקרבן, ספק זיתים.88)כל במים".89)של שנשרו הגרגרין מן מביאין "אין פה: שם משנה

במים. הזיתים ששהו אחר, בלשון שם רש"י זיתים.90)ופירש של וראה 91)שמן פו. כת"י (רש"י מלח במי או בחומץ
גרשום). השלוקין".92)רבינו מן ולא הכבושים מן "ולא במשנה: שם רותחים. מים עליהם מנחות 93)ששפכו תוספתא

שם). כת"י (רש"י היין" משמרי יין שמוציאין כמו השמרים, מן שיצא "שמן כלומר, פו. שם וברייתא זה 94)פ"ט גם
א. הלכה למעלה ראה שם, וברייתא כח,95)בתוספתא (במדבר "שנאמר ומשום וברייתא, במשנה שם בדיעבד. אפילו

בפיה"מ  (רבינו במיניהם" השלימות בתכלית והיין והשמן הסולת ר"ל הנסכים, גם שיהיו ונסכיהם", לכם יהיו "תמימים לא)
א. הלכה למעלה וראה ספר, בקרית גם וראה פה.). מבית 96)שם ולא הזבלים מבית לא מביאין "אין פה: במשנה שם

ט. הלכה למעלה וראה כשר", הביא ואם ביניהם, שנזרע מה מן לא שמן 97)השלחין, מביאין "אין שם: במשנה
גרס  וכן במשנה, רבינו וגרס שליש". הביא שלא זית שמן אנפיקנון אומר, יהודה רבי "תניא פו. שם ובגמרא אנפיקנון".
וברש"י  שם בברייתא ראה פסול". הביא "ואם גורסים יש אבל כשר", הביא "ואם הביא) ואם ד"ה פו. תוספות (ראה ר"ת

שם. חוץ 98)ותוספות הישן, ומן החדש מן לארץ, ומחוצה הארץ מן באים והיחיד, הציבור קרבנות "כל פג: שם משנה
ה  מן אלא באין שאינן הלחם ושתי העומר כי מן רבינו ומפרש המובחר". מן אלא באין אינן וכולן ישראל, ומארץ חדש

שם  רש"י ואילו הזבחים, על גם המדובר כי כתבו, כל) (ד"ה שם ובתוספות נסכים. וגם מנחות גם הם הקרבנות", "כל
במנחות. רק ניסן.99)מפרשה טז לאחר שנקצרה החדשה התבואה בפ"ח 100)מן ראה מזמן, שבביתו ממה כלומר,

ב. הלכה ומוספין תמידין יום 101)מהלכות שהיא פסח, של שני "ביום כי ג, הלכה ומוספין תמידין מהלכות בפ"ז ראה
ציבור". של מנחה והוא התנופה, עומר עם לעולה כבש יום, כל של מוסף על יתר מקריבין בניסן, עשר ראה 102)ששה

חדשה  מנחה הזה ביום המוסף על יתר מביאין וכו' השבועות חג והוא העומר מספירת חמשים ביום כי א, הלכה פ"ח שם
הלחם. בעומר 103)שתי רחמנא אמר החדש, ומן הארץ מן אלא יהיו שלא הלחם ושתי בעומר תורה, "דבר במשנה. שם

בשתי  ונאמר קצירכם, ראשית עומר את והבאתם קצירה את וקצרתם לכם נותן אני אשר הארץ אל תבואו כי י) כג, (ויקרא
תביאו  ממושבותיכם לה', חדשה מנחה והקרבתם יום חמשים תספרו השביעית השבת ממחרת עד טזֿיז) כג, (שם הלחם
תמידין  מהלכות בפ"ז וראה שם), בפיה"מ (רבינו מעשיך" ביכורי הקציר וחג טז) כג, (שמות עוד ונאמר תנופה, לחם

ב. הלכה שם ובפ"ח הֿו, הלכה לכתחילה.1)ומוספין להקריבו ואסור לקרבן בדיעבד פסול שאינו דבר בו יבואר
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הּנקראים  הם הּלחם, עם הּבאין ּוׁשלמים ְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָׁשלמים.
הּנזיר 23ּתֹודה  קרּבנֹות וכן וחּטאת 24. עֹולה והן , ְְְְְִֵֵַַָָָָָ

מצרע 25ּוׁשלמים  וקרּבנֹות ואׁשם 26. חּטאת והן , ְְְְְְְִֵַָָָָָָֹ
זבים 27ועֹולה  וקרּבנֹות חּטאת 29ויֹולדֹות 28. והן , ְְְְְְְִֵַָָָָ
ּבּה30ועֹולה  ׁשּיׁש תעּׂשה לא ּבמצות הּׁשֹוגג וקרּבן . ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹ

חּטאת  והּוא לא 31ּכרת, אֹו עּׂשה אם לֹו נסּתּפק ואם . ְְְִִִֵֵַַָָָָֹ
אׁשם  מביא - החטא אֹותֹו אׁשם 32עּׂשה הּנקרא והּוא , ְְְִִֵֵַַָָָָָָָ

אׁשם 33ּתלּוי  עליהן ׁשּמביא עברֹות ויׁש הּנקרא 34. והּוא , ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ
וּדאי  הע 35אׁשם איל וכן ּכהן . ׁשּמקריב החּטאת ּופר ֹולה ְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹ

הּכּפּורים  ּביֹום מּׁשּלֹו ּופר 36ּגדֹול יחיד. קרּבן הן הרי - ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָ
הּקרּבנֹות  אּלּו וכל הּכּפּורים. יֹום ּפר הּנקרא הּוא ְְְִִִֵֶַַַַָָָָזה
דיניו  יתּבארּו מהן אחד וכל ּבּתֹורה, הן ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹמפרׁשין

ְִּבמקֹומֹו.
.Ê הּיחיד קרּבנֹות ּובאחריּות 37ּכל ּבאחריּותן חּיב  ְְְְֲֲִַַַַָָָָָָָ

הּנדבה  מן חּוץ הּצּבּור 38נסּכיהן, קרּבנֹות וכל אינן 39. ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָ
נסּכיהן  ּבאחריּות ולא ּבאחריּותן קרב 40חּיבין ואם .41 ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹ

יחיד  וקרּבן נסּכיהם. ּבאחריּות חּיבין - ׁשּקבּוע 42הּזבח ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ
ּבאחריּותֹו חּיב ואינֹו צּבּור, ּכקרּבן ה ּוא הרי - זמן .43לֹו ְְְְְֲֲִֵֵַַַַָָָ

.Á ּבלבד הּזכרים מן אּלא ּבאה אינּה ּבהמה עֹולת .44ּכל ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָ
העּזים  ּומן הּכבּׂשים מן ּבאה הּבקר 45והיא ּבין 46ּומן , ְְִִִִִִִֵַַָָָָָָ

קטּנים  ּבין יֹונה 47ּגדֹולים ּובני הּתֹורים ּומן ואחד 48. , ְְְְִִִִֵֵֶַַָָ
והּנקבה  הּזכר .49ּבהן ְְֵֶַַָָָָ

.Ë הּמינים מחמׁשת ּבאה הּזכרים 50החּטאת מן האּלּו, ְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ
הּנקבֹות  הּקטּנים 51ּומן ּומן הּגדֹולים מן ,52. ְְְִִִִִֵַַַַ

.È ּבלבד ּכבּׂשים מּזכרי אּלא ּבא אינֹו יׁש53האׁשם . ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָ
זה  מין מּגדֹולי ּבא הּקטּנים 54אׁשם מן ּבא אׁשם ויׁש ,55. ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָ

.‡È הּכבּׂשים מן ּבאים העּזים 56הּׁשלמים ּומן 57ּומן ְְִִִִִִִִַַָָָָ
ּומּנקבֹות 58הּבקר  מּזכרים ּומן 59, הּגדֹולים מן , ְְְִִִִִִֵַַָָָ
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תודת 23) זבח על וגו' התודה זבח על והקריב יקריבנו תודה על אם וגו' השלמים זבח תורת "וזאת יג - יא ז, ויקרא
נזרו.24)שלמיו". ימי מלאת ביום אחד 25)שמביא תמים שנתו בן כבש לה' קרבנו את והקריב יד) (שם, שנאמר

לשלמים". תמים אחד ואיל לחטאת תמימה שנתה בת אחת וכבשה לטהרתו.26)לעולה השמיני ביום כמו 27)שמביא
וגו' האחד הכבש את וגו' תמימה שנתה בת אחת וכבשה תמימים כבשים שני יקח השמיני "וביום יט): - י (שם, שנאמר

העולה". את ישחט ואחר וגו' החטאת את הכהן ועשה וגו' לטהרתם.28)לאשם השמיני ביום שמביאין וזבה זב
לנקבה.29) ואחד השמונים וביום לזכר, ואחד הארבעים ביום תורים 30)שמביאה שתי מהן: אחד כל מביאים וזבה זב

משגת  ידה אין ואם לחטאת, תור או יונה ובן לעולה אחד כבש מביאה ויולדת לחטאת, ואחד לעולה אחד יונה בני שני או
לחטאת. ואחת לעולה אחד יונה בני שני או תורים שתי בשגגה 31)מביאה תחטא אחת נפש "ואם שנאמר חטאת, קרבן

חטא". אשר חטאתו על נקבה תמימה עזים שעירת קרבנו והביא ידע 32)וגו' ולא וגו' תחטא כי נפש "ואם שנאמר
לאשם". בערכך הצאן מן תמים איל והביא וגו' עוונו ונשא שיודע 33)ואשם עד לו ותולה הספק על מכפר שהוא "מפני

חטאתו". ויקריב בשגגה שחטא בוודאי ועל 34)לו נזיר טומאת ועל המעילה ועל הגזל ועל חרופה שפחה על הן: ואלו
ממנה". כשיטהר ספק".35)הצרעת משום בא אינו בקר 36)"שהרי בן בפר הקדש אל אהרן יבא "בזאת שנאמר

לעולה". ואיל זמן.37)לחטאת להם קבוע שלמים.38)שלא או עולה זו זמן.39)הרי להם שקבוע הקרבנות והם
קרבנו".40) בטל - זמנו זמן.41)ש"עבר לאחר נסכיו אדם ומביא עובר, אינו הנסכים שזמן לפי שם. בתמורה גמרא
הכיפורים.42) יום של ואיל פר או פסח קרבן זמן.43)כגון להם קבוע עולה 44)שהרי "אם ג) א, (ויקרא שנאמר

יקריבנו". תמים "זכר י) א, (שם נאמר וכן יקריבנו". תמים זכר וגו' מן 45)קרבנו קרבנו הצאן מן "ואם (שם) שנאמר
וגו'". לעולה העזים מן או וגו'".46)הכבשים קרבנו עולה "אם ג) (שם, או 47)שנאמר "שור כז) כב, (שם שנאמר

לה'". אשה לקרבן יירצה והלאה השמיני וביום אמו תחת ימים שבעת והיה ייוולד כי עז או א,48)כשב (שם שנאמר
מזבח  איסורי מהלכות ג בפרק וראה קרבנו". את היונה בני מן או התורים מן והקריב לה' קרבנו עולה העוף מן "ואם יד)

פסולין. - גדולים יונה ובני קטנים תורים כי ב, לה'49)הלכה יקריבו אשר וגו' איש "איש יחֿיט) כב, (שם שנאמר
למדו  ומזה ובעזים" בכבשים בבקר זכר "תמים התורה ציינה הרי ובעזים", בכשבים בבקר זכר תמים לרצונכם לעולה

בעופות". וזכרות תמות ואין בבהמה, וזכרות "תמות יש כי כד:) קדושין כה. ו. מנחות ל. יד. מן 50)(תמורה הבקר, מן
בכהן  וכו'. זה ממין הקריבה ויש זה, ממין הקריבה חטאת יש כלומר, היונה. בני ומן התורים מן העזים, מן הכבשים,
בהעלם  נאמר כן וכמו לחטאת", וגו' בקר בן פר וגו' והקריב וגו' יחטא המשיח הכהן "אם ג): ד, (שם פר נאמר משיח
עזים  שעיר נאמר ובנשיא לחטאת", בקר בן פר הקהל והקריבו וגו' הקהל מעיני דבר "ונעלם יגֿיד) (שם, צבור של דבר
שנאמר  כבשה, - הדיוט ובשגגת תמים". זכר עזים שעיר קרבנו את והביא וגו' בשגגה וגו' יחטא נשיא "אשר כבֿכג): (שם,
שני  או תורים "שתי ז) ה, (שם נאמר ויורד עולה ובקרבן יביאנה", תמימה נקבה לחטאת קרבנו יביא כבש "ואם לב) (שם,

לעולה". ואחד לחטאת אחד לה' יונה ג)51)בני (שם, משיח בכהן תמים ", זכר עזים "שעיר כג) ד, (שם נאמר בנשיא
תמימה". "נקבה לב) (שם, נאמר הדיוט ובשגגת בקר", בן "פר נאמר יד) שם, (שם צבור של דבר ושעיר 52)והעלם פר

שנה. בת קטנה, היא וכבשה שתיים, בני גדולים, בנזיר 53)הם נאמר וכן תמים", "איל כה טוֿיח, ה, שם נאמר כן
ו, לאשם".(במדבר שנתו בן כבש "והביא שנתיים.54)יב) בני אילים, הם (שם) ויקרא שבספר אשם 55)האשמות

שנתו. בן כבש הוא (שם) במדבר שבספר נזיר וגו'56)של שלמים לזבח קרבנו הצאן מן "ואם וֿז) ג, (ויקרא שנאמר
קרבנו". את מקריב הוא כשב קרבנו".57)אם עז "ואם יב) (שם, קרבנו,58)שנאמר שלמים זבח "ואם א) (שם, שנאמר

מקריב". הוא הבקר מן הצאן 59)אם מן ואם וגו', נקבה אם זכר אם וגו' קרבנו שלמים זבח "ואם אֿו) ג, (שם שנאמר

zepaxwd dyrn zekld - dcear xtq - oeiq 'c iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

להקריב כ) ּבהן. חּיב ׁשהּוא ּדברים ּוׁשאר ונדבתֹו ְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָנדרֹו
חּוצה קדׁשי להביא כא) הּבחירה. ּבבית הּקרּבנֹות ְְְְְִִֵֵַַָָָָָָָּכל
חּוץ קרּבנֹות לׁשחט ׁשּלא כב) הּבחירה. לבית ְְְְִִֵֶֶַָָָָָֹֹלארץ

לעזרה. חּוץ קרּבן להקריב ׁשּלא כג) ְְְֲֲִֶַָָָָָָָָֹלעזרה.
אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
מינין ‡. מחמּׁשה ּבאין חּיה נפׁש מיני ׁשל הּקרּבנֹות ְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכל

ּומן 2ּבלבד  העּזים, ּומן הּכבּׂשים, ּומן הּבקר, מן : ְְִִִִִִִִַַַָָָָ
הּיֹונה 3הּתֹורים  ּבני ּומן ,4. ְִִֵַַָ

הּקרּבנֹות ·. ארּבעה 5וכל יחיד, ׁשל ּבין צּבּור ׁשל ּבין , ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
ּוׁשלמים 6מינין  ואׁשם, וחּטאת, עֹולה, :7. ְְְִִִַָָָָָ

הּפסח,‚. והם: יחיד, קרּבן מיני ׁשלׁשה ׁשם יׁש ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָועֹוד
והּמעּׂשר  .8והּבכֹור, ְְְֲֵַַַ

ואין „. חּטאת. אֹו עֹולה הן הּצּבּור קרּבנֹות ְְְִֵֵַַָָָָּכל

עם  הּבאים ּכבּׂשים מּׁשני חּוץ ׁשלמים, הּצּבּור ְְְְְְִִִִִִֵַַָָָָּבקרּבנֹות
ּבעצרת  הּתנּופה ׁשלמי 9לחם זבחי הּנקראים והם , ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

לעֹולם 10צּבּור  אׁשם מקריבין הּצּבּור ואין עֹוף 11. .12ולא ְְְְִִִִֵַַָָָֹ
ּתמידין ‰. ׁשני הם: הּצּבּור ּומּוספי 13קרּבנֹות יֹום, ּכל ׁשל ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָ

והּמֹועדֹות  חדׁשים וראׁשי ׁשל 14ׁשּבתֹות חּטאת ּוּׂשעיר , ְְְֲֳִִֵֶַַַָָָָ
הּכּפּורים  ּדין 15יֹום ּבית ׁשגגּו אם וכן ּבעבֹודה 16. והֹורּו ְְְֲִִִִֵֵַַָָ

עֹולה, הּפר וּׂשעיר. ּפר וׁשבט ׁשבט ּכל מביא - ְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָזרה
ּׂשעירי  הּנקראים הם הּׂשעירים ואּלּו חּטאת. ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָוהּׂשעיר

ואם  זרה. ּפר עבֹודה מביאין - הּמצֹות ּבׁשאר והֹורּו ׁשגגּו ְְְְְְֲִִִִִַַָָָָָ
צּבּור. ׁשל ּדבר העלם ּפר הּנקרא והּוא ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָלחּטאת,

.Â והּמעּׂשר הּבכֹור הם: הּיחיד והּפסח.17קרּבנֹות ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָ
וקרּבן  עֹולֹות. והיא והראּיה, ׁשלמים. והיא ְְְְְְְְֲִִִִִַַָָָָָוהחגיגה,

ׁשּתי 18הּגר  אֹו יֹונה ּבני ׁשני אֹו הּבהמה; מן עֹולה והּוא . ְְְְְִֵֵֵֵֵַַָָָ
עֹולה  ּוׁשניהן עֹולה 19ּתֹורים, אחת ּבהמֹות, ׁשּתי אֹו ; ְְְִֵֵֵֶַַָָ

ׁשלמים  והּנֹודר 20ואחת הּמתנּדב 21. אֹו22אֹו עֹולה ְְְְִִֵֵַַַַַָָ
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מינים.1) ארבעה הם ויחיד צבור ושקרבנות מינים, מחמשה באים חיה מנפש קרבנות כי בו פשוטים 2)יבואר דברים הם
קדשים. סדר למשניות בהקדמה כתב וכן התורה. בפסוקי הם 3)ומבוארים אם אלא כשרים ואינם היונים. ממיני מין

ב). הלכה המזבח איסורי מהלכות ג (פרק קטנים.4)גדולים בהיותם אלא כשרים שאינם לפי היונה", "בני נקראו
חיה.5) הרי 6)מנפש השלמים". ולזבח ולמילואים ולאשם ולחטאת למנחה לעולה התורה "זאת  לז) ז, (ויקרא שנאמר

המשנה  (פירוש לשעה אלא היו שלא ומילואים סולת שהיא למנחה פרט לדורות, שהם חיה נפש של קרבנות מיני ארבעה
ח). משנה ה פרק או 7)לזבחים והשלמים והעולה והאשם "החטאת לשונו: וזה רבינו כתב שם קדשים לסדר בהקדמה

או  שלמים הזאת במסכת דברינו בתחילת שאמרנו "מה לשונו: וזה דבריו ביאר שם המשנה ובפירוש לשלמים", הדומה
דומין  שהן לפי והפסח והמעשר הבכור, לומר רצונו קרבנות השלושה אלה על אלא כוונתינו הייתה לא להם, הדומים
הכוונה  אלא לחוד, להלן אותם מנה שהרי שלמים, בכלל הם ופסח ומעשר שבכור לומר אפשר אי וכאן וכו', לשלמים

שלמים. שנקראת בהמה.8)לתודה (ויקרא 9)מעשר שנאמר כמו השבועות, בחג הקריבה הלחם, שתי מנחת כלומר,
שלמים", לזבח שנה בני כבשים ושני וגו' הלחם על והקרבתם וגו' שתיים תנופה לחם תביאו "ממושבותיכם יזֿיט) כג,

וגו'". ה' לפני תנופה הבכורים לחם על אותם הכהן "והניף כ) (שם, שנאמר משום תנופה" "לחם בזבחים 10)ונקראו
ואשמות". צבור שלמי "זבחי במשנה יד.11)נד: בתמורה מפורש וכן יחיד, אצל נאמרו בתורה הכתובים האשמות שכל

ליתיה". בצבור איתיה, ביחיד בזבחים 12)"אשם שם, בתמורה הדברים ומקור מקריבים. הצבור אין עוף קרבן אף כלומר,
קרבנו" העוף מן "ואם יד) (א, בויקרא שנאמר ממה זאת למדו ו הלכה ו פרשה דנדבה דבורא ויקרא ובספרא ה. ומנחות ד.

עוף". מביא הציבור ואין עוף מביא היחיד יחיד), (=בלשון "קרבנו לעולת 13)- וכבש שחרית של התמיד לעולת כבש
הערביים. בין של הכיפורים.14)התמיד ויום השנה ראש עצרת, שמיני סוכות, [=שבועות], עצרת והוא 15)פסח,

איל  כן וכמו המועדות, מוספי בכלל הוא הנאכל, החיצוני השעיר אבל המשתלח. שעיר של זוגו בן הנשרף, הפנימי שעיר
המוסף. בכלל הוא הכיפורים, ביום שבא הגדול.16)העם דין בהמה.17)בית מהלכות 18)מעשר י"ג בפרק ראה

מילה, צריך תורה, עול עליו ויקבל השכינה כנפי תחת ולהסתופף לברית להיכנס הגוי ירצה שאם דֿה, הלכה ביאה איסורי
לא  אבותיכם "מה - ה'" לפני יהיה כגר "ככם טו) טו, (במדבר שנאמר ממה ט.) (כריתות כן ולמדו קרבן, והרצאת טבילה
ויזבחו  עולות ויעלו ישראל בני נערי את "וישלח ה) כד, (שמות שנאמר דם והרצאת וטבילה במילה אלא לברית נכנסו

כישראל). - קרבן גם צריך וטבילה ממילה (שחוץ כן גר אף - פרים" לה' שלמים אמרו 19)זבחים ח: כריתות בברייתא
לכל  ולא במקצת, אם כי הושווה לא - שלמים, וגם עולה גם שהביאו נאמר ובישראל לישראל, גר שהושווה פי על שאף
שכולו  דבר "איזהו - לה'" ניחוח ריח אשה "ועשה יד) שם, (במדבר בו שנאמר לפי עולות, רק שמביא אלא הקרבנות,
הקינין  "כל בגמרא שם ואמרינן בעוף, כן שאין מה מהעור, נהנים הכהנים בהמה, בעולת שהרי העוף", עולת אומר הוי לה'

יצא". - אחת) (עולה הבהמה מן חובתו הביא עולות, שתיהן (בגר) כאן עולה, ואחד חטאת אחד בכריתות 20)שבתורה
ושלמים עולה יצא, הבהמה מן חובתו "הביא לאו שם: ושלמים "עולה שם: רש"י וכתב יצא", לא ושלמים מנחה יצא,

מקובצת  משיטה וחידושין ובהשמטות יצא". לא ושלמים מנחה למיתני דבעי משום אלא לבד) בעולה יוצא (שהרי דווקא
אבל  זבח. מין שאינו יצא, לא ושלמים מנחה שדווקא העוף, בעולת מיירי ושלמים דעולה לפרש שיש כתב, יט אות שם
שתיהן. שיקריב עד יוצא אינו ושלמים עולה שהפריש שכיוון אומרים, ויש בהמות". "שתי מפורש כתב הרי רבינו

עלי".21) "הרי האומר: זו".22)הוא "הרי האומר: הוא
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הּנקראים  הם הּלחם, עם הּבאין ּוׁשלמים ְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָׁשלמים.
הּנזיר 23ּתֹודה  קרּבנֹות וכן וחּטאת 24. עֹולה והן , ְְְְְִֵֵַַָָָָָ

מצרע 25ּוׁשלמים  וקרּבנֹות ואׁשם 26. חּטאת והן , ְְְְְְְִֵַָָָָָָֹ
זבים 27ועֹולה  וקרּבנֹות חּטאת 29ויֹולדֹות 28. והן , ְְְְְְְִֵַָָָָ
ּבּה30ועֹולה  ׁשּיׁש תעּׂשה לא ּבמצות הּׁשֹוגג וקרּבן . ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹ

חּטאת  והּוא לא 31ּכרת, אֹו עּׂשה אם לֹו נסּתּפק ואם . ְְְִִִֵֵַַָָָָֹ
אׁשם  מביא - החטא אֹותֹו אׁשם 32עּׂשה הּנקרא והּוא , ְְְִִֵֵַַָָָָָָָ

אׁשם 33ּתלּוי  עליהן ׁשּמביא עברֹות ויׁש הּנקרא 34. והּוא , ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ
וּדאי  הע 35אׁשם איל וכן ּכהן . ׁשּמקריב החּטאת ּופר ֹולה ְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹ

הּכּפּורים  ּביֹום מּׁשּלֹו ּופר 36ּגדֹול יחיד. קרּבן הן הרי - ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָ
הּקרּבנֹות  אּלּו וכל הּכּפּורים. יֹום ּפר הּנקרא הּוא ְְְִִִֵֶַַַַָָָָזה
דיניו  יתּבארּו מהן אחד וכל ּבּתֹורה, הן ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹמפרׁשין

ְִּבמקֹומֹו.
.Ê הּיחיד קרּבנֹות ּובאחריּות 37ּכל ּבאחריּותן חּיב  ְְְְֲֲִַַַַָָָָָָָ

הּנדבה  מן חּוץ הּצּבּור 38נסּכיהן, קרּבנֹות וכל אינן 39. ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָ
נסּכיהן  ּבאחריּות ולא ּבאחריּותן קרב 40חּיבין ואם .41 ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹ

יחיד  וקרּבן נסּכיהם. ּבאחריּות חּיבין - ׁשּקבּוע 42הּזבח ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ
ּבאחריּותֹו חּיב ואינֹו צּבּור, ּכקרּבן ה ּוא הרי - זמן .43לֹו ְְְְְֲֲִֵֵַַַַָָָ

.Á ּבלבד הּזכרים מן אּלא ּבאה אינּה ּבהמה עֹולת .44ּכל ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָ
העּזים  ּומן הּכבּׂשים מן ּבאה הּבקר 45והיא ּבין 46ּומן , ְְִִִִִִִֵַַָָָָָָ

קטּנים  ּבין יֹונה 47ּגדֹולים ּובני הּתֹורים ּומן ואחד 48. , ְְְְִִִִֵֵֶַַָָ
והּנקבה  הּזכר .49ּבהן ְְֵֶַַָָָָ

.Ë הּמינים מחמׁשת ּבאה הּזכרים 50החּטאת מן האּלּו, ְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ
הּנקבֹות  הּקטּנים 51ּומן ּומן הּגדֹולים מן ,52. ְְְִִִִִֵַַַַ

.È ּבלבד ּכבּׂשים מּזכרי אּלא ּבא אינֹו יׁש53האׁשם . ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָ
זה  מין מּגדֹולי ּבא הּקטּנים 54אׁשם מן ּבא אׁשם ויׁש ,55. ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָ

.‡È הּכבּׂשים מן ּבאים העּזים 56הּׁשלמים ּומן 57ּומן ְְִִִִִִִִַַָָָָ
ּומּנקבֹות 58הּבקר  מּזכרים ּומן 59, הּגדֹולים מן , ְְְִִִִִִֵַַָָָ
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תודת 23) זבח על וגו' התודה זבח על והקריב יקריבנו תודה על אם וגו' השלמים זבח תורת "וזאת יג - יא ז, ויקרא
נזרו.24)שלמיו". ימי מלאת ביום אחד 25)שמביא תמים שנתו בן כבש לה' קרבנו את והקריב יד) (שם, שנאמר

לשלמים". תמים אחד ואיל לחטאת תמימה שנתה בת אחת וכבשה לטהרתו.26)לעולה השמיני ביום כמו 27)שמביא
וגו' האחד הכבש את וגו' תמימה שנתה בת אחת וכבשה תמימים כבשים שני יקח השמיני "וביום יט): - י (שם, שנאמר

העולה". את ישחט ואחר וגו' החטאת את הכהן ועשה וגו' לטהרתם.28)לאשם השמיני ביום שמביאין וזבה זב
לנקבה.29) ואחד השמונים וביום לזכר, ואחד הארבעים ביום תורים 30)שמביאה שתי מהן: אחד כל מביאים וזבה זב

משגת  ידה אין ואם לחטאת, תור או יונה ובן לעולה אחד כבש מביאה ויולדת לחטאת, ואחד לעולה אחד יונה בני שני או
לחטאת. ואחת לעולה אחד יונה בני שני או תורים שתי בשגגה 31)מביאה תחטא אחת נפש "ואם שנאמר חטאת, קרבן

חטא". אשר חטאתו על נקבה תמימה עזים שעירת קרבנו והביא ידע 32)וגו' ולא וגו' תחטא כי נפש "ואם שנאמר
לאשם". בערכך הצאן מן תמים איל והביא וגו' עוונו ונשא שיודע 33)ואשם עד לו ותולה הספק על מכפר שהוא "מפני

חטאתו". ויקריב בשגגה שחטא בוודאי ועל 34)לו נזיר טומאת ועל המעילה ועל הגזל ועל חרופה שפחה על הן: ואלו
ממנה". כשיטהר ספק".35)הצרעת משום בא אינו בקר 36)"שהרי בן בפר הקדש אל אהרן יבא "בזאת שנאמר

לעולה". ואיל זמן.37)לחטאת להם קבוע שלמים.38)שלא או עולה זו זמן.39)הרי להם שקבוע הקרבנות והם
קרבנו".40) בטל - זמנו זמן.41)ש"עבר לאחר נסכיו אדם ומביא עובר, אינו הנסכים שזמן לפי שם. בתמורה גמרא
הכיפורים.42) יום של ואיל פר או פסח קרבן זמן.43)כגון להם קבוע עולה 44)שהרי "אם ג) א, (ויקרא שנאמר

יקריבנו". תמים "זכר י) א, (שם נאמר וכן יקריבנו". תמים זכר וגו' מן 45)קרבנו קרבנו הצאן מן "ואם (שם) שנאמר
וגו'". לעולה העזים מן או וגו'".46)הכבשים קרבנו עולה "אם ג) (שם, או 47)שנאמר "שור כז) כב, (שם שנאמר

לה'". אשה לקרבן יירצה והלאה השמיני וביום אמו תחת ימים שבעת והיה ייוולד כי עז או א,48)כשב (שם שנאמר
מזבח  איסורי מהלכות ג בפרק וראה קרבנו". את היונה בני מן או התורים מן והקריב לה' קרבנו עולה העוף מן "ואם יד)

פסולין. - גדולים יונה ובני קטנים תורים כי ב, לה'49)הלכה יקריבו אשר וגו' איש "איש יחֿיט) כב, (שם שנאמר
למדו  ומזה ובעזים" בכבשים בבקר זכר "תמים התורה ציינה הרי ובעזים", בכשבים בבקר זכר תמים לרצונכם לעולה

בעופות". וזכרות תמות ואין בבהמה, וזכרות "תמות יש כי כד:) קדושין כה. ו. מנחות ל. יד. מן 50)(תמורה הבקר, מן
בכהן  וכו'. זה ממין הקריבה ויש זה, ממין הקריבה חטאת יש כלומר, היונה. בני ומן התורים מן העזים, מן הכבשים,
בהעלם  נאמר כן וכמו לחטאת", וגו' בקר בן פר וגו' והקריב וגו' יחטא המשיח הכהן "אם ג): ד, (שם פר נאמר משיח
עזים  שעיר נאמר ובנשיא לחטאת", בקר בן פר הקהל והקריבו וגו' הקהל מעיני דבר "ונעלם יגֿיד) (שם, צבור של דבר
שנאמר  כבשה, - הדיוט ובשגגת תמים". זכר עזים שעיר קרבנו את והביא וגו' בשגגה וגו' יחטא נשיא "אשר כבֿכג): (שם,
שני  או תורים "שתי ז) ה, (שם נאמר ויורד עולה ובקרבן יביאנה", תמימה נקבה לחטאת קרבנו יביא כבש "ואם לב) (שם,

לעולה". ואחד לחטאת אחד לה' יונה ג)51)בני (שם, משיח בכהן תמים ", זכר עזים "שעיר כג) ד, (שם נאמר בנשיא
תמימה". "נקבה לב) (שם, נאמר הדיוט ובשגגת בקר", בן "פר נאמר יד) שם, (שם צבור של דבר ושעיר 52)והעלם פר

שנה. בת קטנה, היא וכבשה שתיים, בני גדולים, בנזיר 53)הם נאמר וכן תמים", "איל כה טוֿיח, ה, שם נאמר כן
ו, לאשם".(במדבר שנתו בן כבש "והביא שנתיים.54)יב) בני אילים, הם (שם) ויקרא שבספר אשם 55)האשמות

שנתו. בן כבש הוא (שם) במדבר שבספר נזיר וגו'56)של שלמים לזבח קרבנו הצאן מן "ואם וֿז) ג, (ויקרא שנאמר
קרבנו". את מקריב הוא כשב קרבנו".57)אם עז "ואם יב) (שם, קרבנו,58)שנאמר שלמים זבח "ואם א) (שם, שנאמר

מקריב". הוא הבקר מן הצאן 59)אם מן ואם וגו', נקבה אם זכר אם וגו' קרבנו שלמים זבח "ואם אֿו) ג, (שם שנאמר
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להקריב כ) ּבהן. חּיב ׁשהּוא ּדברים ּוׁשאר ונדבתֹו ְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָנדרֹו
חּוצה קדׁשי להביא כא) הּבחירה. ּבבית הּקרּבנֹות ְְְְְִִֵֵַַָָָָָָָּכל
חּוץ קרּבנֹות לׁשחט ׁשּלא כב) הּבחירה. לבית ְְְְִִֵֶֶַָָָָָֹֹלארץ

לעזרה. חּוץ קרּבן להקריב ׁשּלא כג) ְְְֲֲִֶַָָָָָָָָֹלעזרה.
אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
מינין ‡. מחמּׁשה ּבאין חּיה נפׁש מיני ׁשל הּקרּבנֹות ְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכל

ּומן 2ּבלבד  העּזים, ּומן הּכבּׂשים, ּומן הּבקר, מן : ְְִִִִִִִִַַַָָָָ
הּיֹונה 3הּתֹורים  ּבני ּומן ,4. ְִִֵַַָ

הּקרּבנֹות ·. ארּבעה 5וכל יחיד, ׁשל ּבין צּבּור ׁשל ּבין , ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
ּוׁשלמים 6מינין  ואׁשם, וחּטאת, עֹולה, :7. ְְְִִִַָָָָָ

הּפסח,‚. והם: יחיד, קרּבן מיני ׁשלׁשה ׁשם יׁש ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָועֹוד
והּמעּׂשר  .8והּבכֹור, ְְְֲֵַַַ

ואין „. חּטאת. אֹו עֹולה הן הּצּבּור קרּבנֹות ְְְִֵֵַַָָָָּכל

עם  הּבאים ּכבּׂשים מּׁשני חּוץ ׁשלמים, הּצּבּור ְְְְְְִִִִִִֵַַָָָָּבקרּבנֹות
ּבעצרת  הּתנּופה ׁשלמי 9לחם זבחי הּנקראים והם , ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

לעֹולם 10צּבּור  אׁשם מקריבין הּצּבּור ואין עֹוף 11. .12ולא ְְְְִִִִֵַַָָָֹ
ּתמידין ‰. ׁשני הם: הּצּבּור ּומּוספי 13קרּבנֹות יֹום, ּכל ׁשל ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָ

והּמֹועדֹות  חדׁשים וראׁשי ׁשל 14ׁשּבתֹות חּטאת ּוּׂשעיר , ְְְֲֳִִֵֶַַַָָָָ
הּכּפּורים  ּדין 15יֹום ּבית ׁשגגּו אם וכן ּבעבֹודה 16. והֹורּו ְְְֲִִִִֵֵַַָָ

עֹולה, הּפר וּׂשעיר. ּפר וׁשבט ׁשבט ּכל מביא - ְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָזרה
ּׂשעירי  הּנקראים הם הּׂשעירים ואּלּו חּטאת. ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָוהּׂשעיר

ואם  זרה. ּפר עבֹודה מביאין - הּמצֹות ּבׁשאר והֹורּו ׁשגגּו ְְְְְְֲִִִִִַַָָָָָ
צּבּור. ׁשל ּדבר העלם ּפר הּנקרא והּוא ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָלחּטאת,

.Â והּמעּׂשר הּבכֹור הם: הּיחיד והּפסח.17קרּבנֹות ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָ
וקרּבן  עֹולֹות. והיא והראּיה, ׁשלמים. והיא ְְְְְְְְֲִִִִִַַָָָָָוהחגיגה,

ׁשּתי 18הּגר  אֹו יֹונה ּבני ׁשני אֹו הּבהמה; מן עֹולה והּוא . ְְְְְִֵֵֵֵֵַַָָָ
עֹולה  ּוׁשניהן עֹולה 19ּתֹורים, אחת ּבהמֹות, ׁשּתי אֹו ; ְְְִֵֵֵֶַַָָ

ׁשלמים  והּנֹודר 20ואחת הּמתנּדב 21. אֹו22אֹו עֹולה ְְְְִִֵֵַַַַַָָ
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מינים.1) ארבעה הם ויחיד צבור ושקרבנות מינים, מחמשה באים חיה מנפש קרבנות כי בו פשוטים 2)יבואר דברים הם
קדשים. סדר למשניות בהקדמה כתב וכן התורה. בפסוקי הם 3)ומבוארים אם אלא כשרים ואינם היונים. ממיני מין

ב). הלכה המזבח איסורי מהלכות ג (פרק קטנים.4)גדולים בהיותם אלא כשרים שאינם לפי היונה", "בני נקראו
חיה.5) הרי 6)מנפש השלמים". ולזבח ולמילואים ולאשם ולחטאת למנחה לעולה התורה "זאת  לז) ז, (ויקרא שנאמר

המשנה  (פירוש לשעה אלא היו שלא ומילואים סולת שהיא למנחה פרט לדורות, שהם חיה נפש של קרבנות מיני ארבעה
ח). משנה ה פרק או 7)לזבחים והשלמים והעולה והאשם "החטאת לשונו: וזה רבינו כתב שם קדשים לסדר בהקדמה

או  שלמים הזאת במסכת דברינו בתחילת שאמרנו "מה לשונו: וזה דבריו ביאר שם המשנה ובפירוש לשלמים", הדומה
דומין  שהן לפי והפסח והמעשר הבכור, לומר רצונו קרבנות השלושה אלה על אלא כוונתינו הייתה לא להם, הדומים
הכוונה  אלא לחוד, להלן אותם מנה שהרי שלמים, בכלל הם ופסח ומעשר שבכור לומר אפשר אי וכאן וכו', לשלמים

שלמים. שנקראת בהמה.8)לתודה (ויקרא 9)מעשר שנאמר כמו השבועות, בחג הקריבה הלחם, שתי מנחת כלומר,
שלמים", לזבח שנה בני כבשים ושני וגו' הלחם על והקרבתם וגו' שתיים תנופה לחם תביאו "ממושבותיכם יזֿיט) כג,

וגו'". ה' לפני תנופה הבכורים לחם על אותם הכהן "והניף כ) (שם, שנאמר משום תנופה" "לחם בזבחים 10)ונקראו
ואשמות". צבור שלמי "זבחי במשנה יד.11)נד: בתמורה מפורש וכן יחיד, אצל נאמרו בתורה הכתובים האשמות שכל

ליתיה". בצבור איתיה, ביחיד בזבחים 12)"אשם שם, בתמורה הדברים ומקור מקריבים. הצבור אין עוף קרבן אף כלומר,
קרבנו" העוף מן "ואם יד) (א, בויקרא שנאמר ממה זאת למדו ו הלכה ו פרשה דנדבה דבורא ויקרא ובספרא ה. ומנחות ד.

עוף". מביא הציבור ואין עוף מביא היחיד יחיד), (=בלשון "קרבנו לעולת 13)- וכבש שחרית של התמיד לעולת כבש
הערביים. בין של הכיפורים.14)התמיד ויום השנה ראש עצרת, שמיני סוכות, [=שבועות], עצרת והוא 15)פסח,

איל  כן וכמו המועדות, מוספי בכלל הוא הנאכל, החיצוני השעיר אבל המשתלח. שעיר של זוגו בן הנשרף, הפנימי שעיר
המוסף. בכלל הוא הכיפורים, ביום שבא הגדול.16)העם דין בהמה.17)בית מהלכות 18)מעשר י"ג בפרק ראה

מילה, צריך תורה, עול עליו ויקבל השכינה כנפי תחת ולהסתופף לברית להיכנס הגוי ירצה שאם דֿה, הלכה ביאה איסורי
לא  אבותיכם "מה - ה'" לפני יהיה כגר "ככם טו) טו, (במדבר שנאמר ממה ט.) (כריתות כן ולמדו קרבן, והרצאת טבילה
ויזבחו  עולות ויעלו ישראל בני נערי את "וישלח ה) כד, (שמות שנאמר דם והרצאת וטבילה במילה אלא לברית נכנסו

כישראל). - קרבן גם צריך וטבילה ממילה (שחוץ כן גר אף - פרים" לה' שלמים אמרו 19)זבחים ח: כריתות בברייתא
לכל  ולא במקצת, אם כי הושווה לא - שלמים, וגם עולה גם שהביאו נאמר ובישראל לישראל, גר שהושווה פי על שאף
שכולו  דבר "איזהו - לה'" ניחוח ריח אשה "ועשה יד) שם, (במדבר בו שנאמר לפי עולות, רק שמביא אלא הקרבנות,
הקינין  "כל בגמרא שם ואמרינן בעוף, כן שאין מה מהעור, נהנים הכהנים בהמה, בעולת שהרי העוף", עולת אומר הוי לה'

יצא". - אחת) (עולה הבהמה מן חובתו הביא עולות, שתיהן (בגר) כאן עולה, ואחד חטאת אחד בכריתות 20)שבתורה
ושלמים עולה יצא, הבהמה מן חובתו "הביא לאו שם: ושלמים "עולה שם: רש"י וכתב יצא", לא ושלמים מנחה יצא,

מקובצת  משיטה וחידושין ובהשמטות יצא". לא ושלמים מנחה למיתני דבעי משום אלא לבד) בעולה יוצא (שהרי דווקא
אבל  זבח. מין שאינו יצא, לא ושלמים מנחה שדווקא העוף, בעולת מיירי ושלמים דעולה לפרש שיש כתב, יט אות שם
שתיהן. שיקריב עד יוצא אינו ושלמים עולה שהפריש שכיוון אומרים, ויש בהמות". "שתי מפורש כתב הרי רבינו

עלי".21) "הרי האומר: זו".22)הוא "הרי האומר: הוא



zepaxwdקיב dyrn zekld - dcear xtq - oeiq 'c iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.ÂË צּבּור ׁשל חּטאֹות וכל זכרים. - הּצּבּור קרּבנֹות ְְְְִִִֶַַָָָָָּכל
העז  מן הּבקר 83- מן וכל 84אֹו הּכבּׂשים. מן ּבהן ואין , ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָ

הּצּבּור  להן 85עֹולֹות ואין הּבקר, ּומן הּכבּׂשים מן - ְְִִִִֵֶַַַָָָָ
נקבה  - יחיד חּטאת ּכל העז. מן ותאכל 86עֹולה , ְְִִֵֵֵֵַַָָָָָָ

הּבקר 87לּכהנים  מן ּבאה ואינּה מּׁשלׁש88, חּוץ . ְֲִִִֵַַָָָָָָֹ
עז 89חּטאֹות  ׁשהיא נּׂשיא, חּטאת ונאכלת 90: וחּטאת 91, . ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַָָ

ּפר  ׁשהּוא מׁשיח, ונּׂשרפת 92ּכהן על 93, הּבא ּפר והּוא . ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָֹ
ּביֹום  ּגדֹול ּכהן ׁשּמביא ּפר - והּׁשליׁשי הּמצֹות. ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹּכל

ונּׂשרף  חּטאת, והּוא .94הּכּפּורים, ְְְִִִַַָָ
.ÊË נאכלֹות צּבּור ׁשל חּטאֹות מּׂשעיר 95ּכל חּוץ , ֱִִִֶֶַָָָָ

מׁשּתּלח  ׁשחברֹו הּכּפּורים יֹום ּׂשעירי 96ׁשל וכן , ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַ
זרה  העלם 97עבֹודה הּמצֹות 98ּופר ּכל על הּבא ּופר .99 ְְֲִֵֶַַַַַָָָָָ

ע  ּוּׂשעירי הּנּׂשרפין, ּפרים נקראים העלם בֹודה ּופר ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָ

ׁשחמׁש למדּת, הא הּנּׂשרפים. ּׂשעירים נקראים ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָָָָזרה
ליחיד  ׁשּתים הּנּׂשרפֹות, הם וׁשלׁש100חּטאֹות ְְְְִִִֵַַַָָָָ

.101לצּבּור  ְִ
.ÊÈ העֹולֹות וכל זבחים. נקראים האּלּו הּקרּבנֹות ְְְְִִִֵַָָָָָָָָּכל

עצרת  ׁשל ׁשלמים ּכבּׂשי ּוׁשני והאׁשמֹות ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָוהחּטאֹות
והּבכֹור  יחיד ׁשל ׁשלמים אבל קדׁשים. קדׁשי ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָָנקראים

קּלים  קדׁשים נקראים והּפסח .102והּמעּׂשר ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָ
.ÁÈ מן הּמזּבח ּגּבי על אֹותן ׁשּׂשֹורפין ְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָהאיברים

הם  הּׁשלמים ּומן האׁשמֹות ּומן הּנאכלֹות ְֱֲִִִֵֶַַַַָָָָָהחּטאֹות
אמּורין  אֹו103הּנקראין ׁשֹור ׁשל האמּורין הן ואּלּו . ְְִִִִֵֵֵֵֶַָָ

הּקרב  על אׁשר החלב עז: ׁשעל 104ׁשל חלב ּובכללֹו , ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָ
הּקבה  ׁשעליהן 105ּגּבי וחלב הּכליֹות ּוׁשּתי עם 106, ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ

הּכסלים  על אׁשר הּכבד 107החלב ויֹותרת ונֹוטל 108, , ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
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ח 83) ראשי שעירי כל והמועדות.היינו זרה).84)דשים מעבודה (חוץ המצוות בשאר צבור של דבר העלם כל 85)פר
התורה. בפסוקי מפורש עזים 86)זה שעירת קרבנו והביא וגו' תחטא אחת נפש "ואם לב) כח, כז, ד, (ויקרא שנאמר

ויורד  עולה אצל כן וכמו יביאנה", תמימה נקבה לחטאת, קרבנו יביא כבש ואם וגו', חטא אשר חטאתו על נקבה תמימה
לחטאת". עזים שעירת או כשבה הצאן מן נקבה וגו' "והביא ו) ה, הקלעים 87)(שם מן לפנים "ונאכלין נג. זבחים משנה

בכלל  כז) טו, (במדבר יחיד של זרה עבודה שעירת ואף אותה". יאכל בכהנים זכר "כל כב) ו, (שם שנאמר כהונה", לזכרי
טז. הלכה להלן הראב"ד שהביא נסים רבינו כדעת ודלא לחטאת",88)זה, עזים שעירת או "כשבה אלא נאמר שלא

היחיד.89)כנ"ל. חטאות לשאר דומות חטאות,90)שאינן כשאר הכבשים מן ולא העזים, מן אלא באה אינה כלומר,
תמים". זכר עזים שעיר קרבנו את "והביא כג) ד, (ויקרא שנאמר נקבה, ולא זכר החיצוניות.91)ובא החטאות ככל

תמים 92) בקר בן פר חטא אשר חטאתו על והקריב וגו' יחטא המשיח הכהן "אם ג) (שם, שנאמר חטאות, כשאר ולא
לחטאת". וגו'.93)לה' אותו ושרף וגו' למחנה מחוץ הפר כל את "והוציא יב) (שם, שנאמר הפנימיות, חטאות כדין

כן 94) וכמו לחטאת". בקר בן בפר הקדש אל אהרן יבוא "בזאת ג) טז, (שם שנאמר החטאות, כשאר אינן זה גם כלומר,
כחט  נשרף אלא חטאות, כשאר נאכל יוציא אינו וגו' החטאת שעיר ואת החטאת פר "ואת כז) (שם, שנאמר הפנימיות, אות

וגו'". באש ושרפו למחנה מחוץ לזכרי 95)אל כו' ונאכלין וכו' והיחיד הצבור חטאות במשנה: נג. נב: בזבחים הוא כן
וגו'".96)כהונה". באש ושרפו למחנה מחוץ אל יוציא וגו' החטאת שעיר "ואת (שם) שנאמר נשרף, שאם 97)שהוא

כל  חייבין חטאתן נודע כך ואחר וכו' העם ועשו בהוראתן העם ושגגו זרה עבודה להתיר בשגגה הגדול ביתֿהדין הורו
זאת  למדו בשריפה, שדינם שם מפורש שלא פי על ואף כד). טו, (במדבר לעולה ופר לחטאת שעיר להביא ושבט שבט
חטאות  לכל אב בניין - הוא" הקהל "חטאת כא) ד, (ויקרא שנאמר ממה י) הלכה ו פרק דחובה דבורא (ויקרא בספרא
בפנים. הזאות צריכים זרה עבודה ששעירי החטאת", לפר עשה "כאשר הפסוק מן למדו לט: ובזבחים שישרפו". הקהל

שנאמר 98) נשרף, והוא לחטאת, פר ושבט שבט כל מביא כריתות, בשאר ביתֿדין שגגו שאם צבור, של דבר העלם פר
אותו". ושרף למחנה מחוץ אל הפר את והוציא וגו' ונעלם ישגו ישראל עדת כל "ואם יגֿכא) כהן 99)(שם, פר הוא

טו. הלכה למעלה ראה הכיפורים.100)משיח, ביום גדול כהן ופר משיח, כהן יום 101)פר שעיר זרה, עבודה שעירי
צבור. של דבר העלם ופר המשתלח) שעיר של (חברו הפנימי בכל 102)הכיפורים ונאכלין בעזרה מקום בכל ושחיטתן

פירש,103)העיר. מר) (ערך והערוך קדשים). לסדר בהקדמה (רבינו לשרפן" ה' (שאמר) שציווה הדברים לומר "רצונו
יתאמרו  - האמרת ה' "את מלשון שזהו כתב, כאן למלך ובמשנה האברים. כל על ואדונים מורים שהם שם על כן שנקראו

און". פועל הק 104)כל את המכסה החלב את וכו' "והקריב חולין שם, הקרב".[ובתוספתא על אשר החלב כל ואת רב
לפרש  צריך וכן באכילה. האסורים החלבים הן ואלו ואליה, הכבד ויותרת כליות שתי אמורין הן "ואלו אמרו: ט פרק סוף
הוא  שגם ג משנה א פרק ברכות מלונדריש אליהו רבינו בפירוש וראה ואימורין". חלבים "הקטר א: פרק זבחים בתוספתא

הך]. היינו וחלבים שאמורים רבינו כדברי ו):105)כתב הלכה יד פרשה דנדבה (דבורא ויקרא ובספרא שם בתוספתא
שעל  החלב את להביא אומר עקיבא רבי הקבה, שעל החלב את להביא אומר ישמעאל רבי הקרב על אשר החלב כל "את
ז  פרק משנה בלחם וראה עקיבא? כרבי רבינו פסק לא למה תמה, כאן משנה והכסף ישמעאל. כר' רבינו ופסק הדקים"

בזה. שתירץ מה ה, הלכה שגגות מהלכות י"ג פרק למלך ובמשנה ו הלכה אסורות מאכלות שם:106)מהלכות ויקרא
עליהן". אשר החלב ואת הכליות שתי שם:107)"ואת רש"י ומפרש הכסלים" על אשר עליהן אשר החלב "ואת שם:

למעלה  הנראה וכו' המתניים שתחת החלב וזהו מלמטה, והם הכסלים בגובה הוא חיה כשהבהמה הכליות שעל "החלב
חופהו". הבשר ובתחתיתו הכסלים התחתון 108)בגובה הקצה "והוא יסירנה", הכליות על הכבד על היותרת "ואת שם:

ג. משנה ד פרק בתמיד שנזכר הכבד אצבע והיינו היד", מן הבהן כמו ממנו היוצא

zepaxwd dyrn zekld - dcear xtq - oeiq 'c iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ׁשלמים 60הּקטּנים  ּבא העֹוף ואין הּקטּנים 61. מּבן 62. הם ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָ
ימים  ׁשנה 63ׁשמנת ליֹום 64עד מּיֹום אם 65ּתמימה . ְְְִִִִַַָָָָֹ

לֹו נתעּברה - ׁשנה עד 66נתעּברה - ּבּבקר והּגדֹולים: . ְְְְְְִִִַַַַַָָָָָָ
ׁשנים  ׁשּתי עד - ּובּצאן ליֹום, מּיֹום ׁשלמֹות ׁשנים ְְְִִִֵֵַַָָָֹׁשלׁש
ואין  זקן, הּוא הרי - זה על יֹותר ליֹום. מּיֹום ְְְֲִֵֵֵֵֵֶַָׁשלמֹות

אֹותֹו .67מקריבין ְִִַ
.·È הּׁשמיני מּיֹום ּכׁשרין הּקרּבנֹות ׁשּכל ּפי על ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָאף

ׁשלׁשים והלא  מּיֹום אּלא לכּתחּלה מקריבין אין - ה ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָ
הּבכֹור 68והלאה  מן חּוץ הּמעּׂשר 69. ּומן הּפסח ,70ּומן ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָ

מקריב. - לכּתחּלה ּבּׁשמיני להקריבן רצה ְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָׁשאם
.‚È אחת ׁשעה הֹוסיפּו ואם לקדׁשים, מֹונין אֹו71ׁשעֹות ְְִִִִַַָָָָָ

ׁשעה  ּבן 72ּפחתּו להיֹות ׁשּמצותֹו קרּבן ּכיצד? ּפסּולין. - ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָ

אפּלּו73ׁשנה  נפסל. - אחת ׁשעה הּׁשנה על הֹוסיף אם , ְֲִִִִַַַַָָָָָָָ
ּבׁשעת  הּׁשנה על והֹוסיף ׁשחיטה ּבׁשעת ׁשנה ּבן ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָָהיה

נפסל  - זריקה.74זריקה ׁשעת עד ׁשנה ּבן ׁשּיהיה עד , ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָ
הּזבחים. ּבכל ְְְִֵַָָוכן

.„È ּכבּׂשים אֹו ּכבּׂשה אֹו ּכבּׂש ּבּתֹורה ׁשּנאמר מקֹום ְְֱִִֶֶֶֶַַָָָָָּכל
ׁשנה  ּבני אּלּו הרי אֹו75- איל ׁשּנאמר מקֹום וכל . ְְֱֲִֵֵֵֶֶַַָָָָ

ׁשנתים 76אילים  ּבני הּזכרים הם יּקרא 77- ּומאימתי . ְְְִִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָ
יֹום  ּוׁשלׁשים אחד ׁשנּיה ּבׁשנה מּׁשּיּכנס אבל 78איל? . ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָ

לכבּׂש לא ּכׁשר אינֹו ׁשלׁשים והּוא 79ּביֹום לאיל, ולא ְְְְְְִִֵֵֶֶַָֹֹ
ּפלּגס  ּבן 80הּנקרא זה הרי - עגל ּבֹו ׁשּנאמר מקֹום וכל . ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

ּפר81ׁשנה  ׁשּתים . ּבן ּׂשעיר]82- ׁשנה. [ּבן - עּזים ּׂשעיר . ְְִִִִִֶֶַַָָָָָ
ּׂשעיר. נקרא הּוא ׁשנּיה ׁשנה ּכל ׁשּתים. ּבן -ְְְִִִִֶַָָָָָָ
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נקבה". או זכר וגו' ומיום 60)קרבנו אמו, תחת ימים שבעת והיה ייוולד כי עז או כשב או "שור כז) כב, (שם שנאמר
שם  (הנאמר הבקר" ו"מן שם) (להלן שנה בן הוא ז) ג, שם (הנאמר "כשב" וגם לה'". אשה לקרבן יירצה והלאה השמיני

הגדולים. מן הוא א) הלכה 61)ג, ו פרשה דנדבה דבורא (שם בספרא ודרשו עולה", העוף מן "ואם יד) א, (שם שנאמר
שלמים". העוף ואין עולה, "העוף שבבקר.62)ב) ועגל שבצאן, וכבשה כבש והם הקרבנות, (שם 63)שבכל שנאמר

יירצה". והלאה השמיני "ומיום כז) משנה.64)כב, יותר ולא שנה", בני "כבשים ג: משנה א פרק במשנה.65)פרה שם
שלו  "שנתו מז:) (נדה ודרשו שנתו" בן "כבש ו) יב, (שם שנאמר בתשרי, הנגמרת עולם של שנה ולא שלו שנה כלומר,

העולם". מנין של שנה בדעת 66)ולא א פרק פרה בתוספתא הדברים ומקור חודש. עשר שלושה עליו שיעברו עד וכשר
ונתעב  באב, לתשעה באב מתשעה בניסן, לאחד בניסן מאחד - בתורה האמורים שנה בני ש"כבשים נתעברה חכמים שנה רה

מיותר,67)לו". זה ("שני" שני ופר ח) ח, (במדבר שנאמר שתיים, בני פרים אומר הגלילי יוסי "ר' ב: משנה שם בפרה
חמש  ובני ארבע בני אף אומר מאיר רבי שלוש, בני אף אומרים וחכמים לחטאת, תקח בקר בן שתיים) בן מתפרש: והוא
הבהמות  מן הזקנים והיות כחכמים "הלכה שם: המשנה בפירוש רבינו וכתב הכבוד", מפני זקנים מביאין שאין אלא כשרים,
שלא  רבינו וסובר כח". ותש הזקן לומר רצונו ממום קרוב עניינו וכאילו אמיתי מאמר הוא הנה הקרבנות בכל מתועבים
משלוש  שיותר הכוונה אין שלוש", בני "אף שאמרו שמה דבריהם, לפרש אלא חכמים, דברי על לחלוק מאיר ר' בא
כשר  אינו שהזקן ו, הלכה מזבח איסורי מהלכות ב בפרק רבינו שכתב ומה הכבוד, מפני אותו מביאין שאין אלא פסולים,
אדומה  פרה מהלכות א ובפרק שם מזבח איסורי בהלכות למלך (משנה פסול זה וזקן כחו, שתשש בזקן היינו לעבודה,

א). רבינו 68)הלכה וכתב כשרים". שמיני ביום הקריבם ואם ל' ביום ואף והלאה, ל' מיום "כשרין ד: משנה שם בפרה
יירצה" והלאה השמיני "ומיום כז) כב, (ויקרא התורה לשון זה יצא השמיני ביום הקריבם אם "ואמר שם: המשנה בפירוש
לשמיני  כשר בבכור האמור אמו מה שווה, לגזירה אמו אמו ואמרו: לי", תתנו השמיני "ביום כט) כב, (שמות בבכור ואמר
שלושים, מיום אלא תקרב לא לכתחילה אבל בדיעבד, הקרבתו שהתיר וזה עצמו, לשמיני כשר כאן האמור אמו אף עצמו

יירצה". "והלאה שמותר 69)כאמרו: להורות לי", תתנו השמיני "ביום אלא "והלאה", בו נאמר שלא במשנה. שם
השמיני. ביום ונדבות 70)לכתחילה נדרים גם נזכרו שם ובמשנה מזבחים". בחמישי דמים מתן לעניין לבכור "שנשתוו

רבינו. השמיטם למה עיון, וצריך השמיני, ביום לכתחילה בשעה 71)שמקריבם בניסן עשר בארבעה שנולד כגון
פסול.ה  הוא ואילך ומכאן זו, שעה עד כשר הוא שנה 72)תשיעית, היינו שנתיים, בני להיות שצריכים באילים כגון

התשיעית. ובשעה יום ואחד ושלושים שנה בן כשיהיה אלא כשר אינו התשיעית, בשנה נולד אם יום, ואחד ושלושים
יותר.73) בהולכה 74)ולא בקבלה שחיטה, בשעת שנה ובן תמים "שיהא שנה", בן זכר תמים "שה ה) יב, (שמות שנאמר

שם). (זבחים שנה" ובן תם אלא יהיו לא הוויותיו כל "יהיה" לומר תלמוד מנין? "כבשים 75)בזריקה ג: משנה שם פרה
משנה. יותר ולא השנה, בתוך כלומר, שנה", אילי 76)בני את כמו קשה, לשון שאיל שתיים", בני "ואילים שם: פרה

שנים. שתי בן - קשה כאן אף כא.), ביבמות ראה יג. יז, (יחזקאל פחות.77)הארץ "בן 78)ולא במשנה: שם פרה
איל". זה הרי אחד ויום חודש עשר יום.79)שלושה שלושים בתוך ואפילו שנה, לו שמלאה לאחר כשר, אינו לכבש

הגיע 80) ולא מה, מגדר שיצא - הגדר, העדר לומר רצה גס, פלג מורכבת, מלה "פלגס פלגס", קורהו טרפון "רבי שם:
הגדרים". בין נשאר אבל שאחריו, סתם 81)לגדר בתורה עגל שנאמר מקום כל אומר מאיר רבי "שהיה י. השנה ראש

שנה". בני וכבש ועגל ג) ט, (ויקרא "שכתוב משנה, יותר ולא שנה", בן יותר 82)- אבל שתים, מבן פחות לא כלומר,
שתיים  בני פרים אומר הגלילי יוסי "ר' ב: משנה שם בפרה הדברים ומקור כשר. - שלימות שנים שלוש עד שתיים, מבן
לדברי  - שנים משתי בפחות אבל שנים, משתי ביותר אלא נחלקו לא כי רבינו וסובר שלוש". בני אף אומרים וחכמים וכו'

פסולים. כולם
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.ÂË צּבּור ׁשל חּטאֹות וכל זכרים. - הּצּבּור קרּבנֹות ְְְְִִִֶַַָָָָָּכל
העז  מן הּבקר 83- מן וכל 84אֹו הּכבּׂשים. מן ּבהן ואין , ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָ

הּצּבּור  להן 85עֹולֹות ואין הּבקר, ּומן הּכבּׂשים מן - ְְִִִִֵֶַַַָָָָ
נקבה  - יחיד חּטאת ּכל העז. מן ותאכל 86עֹולה , ְְִִֵֵֵֵַַָָָָָָ

הּבקר 87לּכהנים  מן ּבאה ואינּה מּׁשלׁש88, חּוץ . ְֲִִִֵַַָָָָָָֹ
עז 89חּטאֹות  ׁשהיא נּׂשיא, חּטאת ונאכלת 90: וחּטאת 91, . ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַָָ

ּפר  ׁשהּוא מׁשיח, ונּׂשרפת 92ּכהן על 93, הּבא ּפר והּוא . ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָֹ
ּביֹום  ּגדֹול ּכהן ׁשּמביא ּפר - והּׁשליׁשי הּמצֹות. ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹּכל

ונּׂשרף  חּטאת, והּוא .94הּכּפּורים, ְְְִִִַַָָ
.ÊË נאכלֹות צּבּור ׁשל חּטאֹות מּׂשעיר 95ּכל חּוץ , ֱִִִֶֶַָָָָ

מׁשּתּלח  ׁשחברֹו הּכּפּורים יֹום ּׂשעירי 96ׁשל וכן , ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַ
זרה  העלם 97עבֹודה הּמצֹות 98ּופר ּכל על הּבא ּופר .99 ְְֲִֵֶַַַַַָָָָָ

ע  ּוּׂשעירי הּנּׂשרפין, ּפרים נקראים העלם בֹודה ּופר ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָ

ׁשחמׁש למדּת, הא הּנּׂשרפים. ּׂשעירים נקראים ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָָָָזרה
ליחיד  ׁשּתים הּנּׂשרפֹות, הם וׁשלׁש100חּטאֹות ְְְְִִִֵַַַָָָָ

.101לצּבּור  ְִ
.ÊÈ העֹולֹות וכל זבחים. נקראים האּלּו הּקרּבנֹות ְְְְִִִֵַָָָָָָָָּכל

עצרת  ׁשל ׁשלמים ּכבּׂשי ּוׁשני והאׁשמֹות ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָוהחּטאֹות
והּבכֹור  יחיד ׁשל ׁשלמים אבל קדׁשים. קדׁשי ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָָנקראים

קּלים  קדׁשים נקראים והּפסח .102והּמעּׂשר ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָ
.ÁÈ מן הּמזּבח ּגּבי על אֹותן ׁשּׂשֹורפין ְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָהאיברים

הם  הּׁשלמים ּומן האׁשמֹות ּומן הּנאכלֹות ְֱֲִִִֵֶַַַַָָָָָהחּטאֹות
אמּורין  אֹו103הּנקראין ׁשֹור ׁשל האמּורין הן ואּלּו . ְְִִִִֵֵֵֵֶַָָ

הּקרב  על אׁשר החלב עז: ׁשעל 104ׁשל חלב ּובכללֹו , ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָ
הּקבה  ׁשעליהן 105ּגּבי וחלב הּכליֹות ּוׁשּתי עם 106, ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ

הּכסלים  על אׁשר הּכבד 107החלב ויֹותרת ונֹוטל 108, , ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
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ח 83) ראשי שעירי כל והמועדות.היינו זרה).84)דשים מעבודה (חוץ המצוות בשאר צבור של דבר העלם כל 85)פר
התורה. בפסוקי מפורש עזים 86)זה שעירת קרבנו והביא וגו' תחטא אחת נפש "ואם לב) כח, כז, ד, (ויקרא שנאמר

ויורד  עולה אצל כן וכמו יביאנה", תמימה נקבה לחטאת, קרבנו יביא כבש ואם וגו', חטא אשר חטאתו על נקבה תמימה
לחטאת". עזים שעירת או כשבה הצאן מן נקבה וגו' "והביא ו) ה, הקלעים 87)(שם מן לפנים "ונאכלין נג. זבחים משנה

בכלל  כז) טו, (במדבר יחיד של זרה עבודה שעירת ואף אותה". יאכל בכהנים זכר "כל כב) ו, (שם שנאמר כהונה", לזכרי
טז. הלכה להלן הראב"ד שהביא נסים רבינו כדעת ודלא לחטאת",88)זה, עזים שעירת או "כשבה אלא נאמר שלא

היחיד.89)כנ"ל. חטאות לשאר דומות חטאות,90)שאינן כשאר הכבשים מן ולא העזים, מן אלא באה אינה כלומר,
תמים". זכר עזים שעיר קרבנו את "והביא כג) ד, (ויקרא שנאמר נקבה, ולא זכר החיצוניות.91)ובא החטאות ככל

תמים 92) בקר בן פר חטא אשר חטאתו על והקריב וגו' יחטא המשיח הכהן "אם ג) (שם, שנאמר חטאות, כשאר ולא
לחטאת". וגו'.93)לה' אותו ושרף וגו' למחנה מחוץ הפר כל את "והוציא יב) (שם, שנאמר הפנימיות, חטאות כדין

כן 94) וכמו לחטאת". בקר בן בפר הקדש אל אהרן יבוא "בזאת ג) טז, (שם שנאמר החטאות, כשאר אינן זה גם כלומר,
כחט  נשרף אלא חטאות, כשאר נאכל יוציא אינו וגו' החטאת שעיר ואת החטאת פר "ואת כז) (שם, שנאמר הפנימיות, אות

וגו'". באש ושרפו למחנה מחוץ לזכרי 95)אל כו' ונאכלין וכו' והיחיד הצבור חטאות במשנה: נג. נב: בזבחים הוא כן
וגו'".96)כהונה". באש ושרפו למחנה מחוץ אל יוציא וגו' החטאת שעיר "ואת (שם) שנאמר נשרף, שאם 97)שהוא

כל  חייבין חטאתן נודע כך ואחר וכו' העם ועשו בהוראתן העם ושגגו זרה עבודה להתיר בשגגה הגדול ביתֿהדין הורו
זאת  למדו בשריפה, שדינם שם מפורש שלא פי על ואף כד). טו, (במדבר לעולה ופר לחטאת שעיר להביא ושבט שבט
חטאות  לכל אב בניין - הוא" הקהל "חטאת כא) ד, (ויקרא שנאמר ממה י) הלכה ו פרק דחובה דבורא (ויקרא בספרא
בפנים. הזאות צריכים זרה עבודה ששעירי החטאת", לפר עשה "כאשר הפסוק מן למדו לט: ובזבחים שישרפו". הקהל

שנאמר 98) נשרף, והוא לחטאת, פר ושבט שבט כל מביא כריתות, בשאר ביתֿדין שגגו שאם צבור, של דבר העלם פר
אותו". ושרף למחנה מחוץ אל הפר את והוציא וגו' ונעלם ישגו ישראל עדת כל "ואם יגֿכא) כהן 99)(שם, פר הוא

טו. הלכה למעלה ראה הכיפורים.100)משיח, ביום גדול כהן ופר משיח, כהן יום 101)פר שעיר זרה, עבודה שעירי
צבור. של דבר העלם ופר המשתלח) שעיר של (חברו הפנימי בכל 102)הכיפורים ונאכלין בעזרה מקום בכל ושחיטתן

פירש,103)העיר. מר) (ערך והערוך קדשים). לסדר בהקדמה (רבינו לשרפן" ה' (שאמר) שציווה הדברים לומר "רצונו
יתאמרו  - האמרת ה' "את מלשון שזהו כתב, כאן למלך ובמשנה האברים. כל על ואדונים מורים שהם שם על כן שנקראו

און". פועל הק 104)כל את המכסה החלב את וכו' "והקריב חולין שם, הקרב".[ובתוספתא על אשר החלב כל ואת רב
לפרש  צריך וכן באכילה. האסורים החלבים הן ואלו ואליה, הכבד ויותרת כליות שתי אמורין הן "ואלו אמרו: ט פרק סוף
הוא  שגם ג משנה א פרק ברכות מלונדריש אליהו רבינו בפירוש וראה ואימורין". חלבים "הקטר א: פרק זבחים בתוספתא

הך]. היינו וחלבים שאמורים רבינו כדברי ו):105)כתב הלכה יד פרשה דנדבה (דבורא ויקרא ובספרא שם בתוספתא
שעל  החלב את להביא אומר עקיבא רבי הקבה, שעל החלב את להביא אומר ישמעאל רבי הקרב על אשר החלב כל "את
ז  פרק משנה בלחם וראה עקיבא? כרבי רבינו פסק לא למה תמה, כאן משנה והכסף ישמעאל. כר' רבינו ופסק הדקים"

בזה. שתירץ מה ה, הלכה שגגות מהלכות י"ג פרק למלך ובמשנה ו הלכה אסורות מאכלות שם:106)מהלכות ויקרא
עליהן". אשר החלב ואת הכליות שתי שם:107)"ואת רש"י ומפרש הכסלים" על אשר עליהן אשר החלב "ואת שם:

למעלה  הנראה וכו' המתניים שתחת החלב וזהו מלמטה, והם הכסלים בגובה הוא חיה כשהבהמה הכליות שעל "החלב
חופהו". הבשר ובתחתיתו הכסלים התחתון 108)בגובה הקצה "והוא יסירנה", הכליות על הכבד על היותרת "ואת שם:

ג. משנה ד פרק בתמיד שנזכר הכבד אצבע והיינו היד", מן הבהן כמו ממנו היוצא

zepaxwd dyrn zekld - dcear xtq - oeiq 'c iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ׁשלמים 60הּקטּנים  ּבא העֹוף ואין הּקטּנים 61. מּבן 62. הם ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָ
ימים  ׁשנה 63ׁשמנת ליֹום 64עד מּיֹום אם 65ּתמימה . ְְְִִִִַַָָָָֹ

לֹו נתעּברה - ׁשנה עד 66נתעּברה - ּבּבקר והּגדֹולים: . ְְְְְְִִִַַַַַָָָָָָ
ׁשנים  ׁשּתי עד - ּובּצאן ליֹום, מּיֹום ׁשלמֹות ׁשנים ְְְִִִֵֵַַָָָֹׁשלׁש
ואין  זקן, הּוא הרי - זה על יֹותר ליֹום. מּיֹום ְְְֲִֵֵֵֵֵֶַָׁשלמֹות

אֹותֹו .67מקריבין ְִִַ
.·È הּׁשמיני מּיֹום ּכׁשרין הּקרּבנֹות ׁשּכל ּפי על ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָאף

ׁשלׁשים והלא  מּיֹום אּלא לכּתחּלה מקריבין אין - ה ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָ
הּבכֹור 68והלאה  מן חּוץ הּמעּׂשר 69. ּומן הּפסח ,70ּומן ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָ

מקריב. - לכּתחּלה ּבּׁשמיני להקריבן רצה ְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָׁשאם
.‚È אחת ׁשעה הֹוסיפּו ואם לקדׁשים, מֹונין אֹו71ׁשעֹות ְְִִִִַַָָָָָ

ׁשעה  ּבן 72ּפחתּו להיֹות ׁשּמצותֹו קרּבן ּכיצד? ּפסּולין. - ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָ

אפּלּו73ׁשנה  נפסל. - אחת ׁשעה הּׁשנה על הֹוסיף אם , ְֲִִִִַַַַָָָָָָָ
ּבׁשעת  הּׁשנה על והֹוסיף ׁשחיטה ּבׁשעת ׁשנה ּבן ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָָהיה

נפסל  - זריקה.74זריקה ׁשעת עד ׁשנה ּבן ׁשּיהיה עד , ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָ
הּזבחים. ּבכל ְְְִֵַָָוכן

.„È ּכבּׂשים אֹו ּכבּׂשה אֹו ּכבּׂש ּבּתֹורה ׁשּנאמר מקֹום ְְֱִִֶֶֶֶַַָָָָָּכל
ׁשנה  ּבני אּלּו הרי אֹו75- איל ׁשּנאמר מקֹום וכל . ְְֱֲִֵֵֵֶֶַַָָָָ

ׁשנתים 76אילים  ּבני הּזכרים הם יּקרא 77- ּומאימתי . ְְְִִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָ
יֹום  ּוׁשלׁשים אחד ׁשנּיה ּבׁשנה מּׁשּיּכנס אבל 78איל? . ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָ

לכבּׂש לא ּכׁשר אינֹו ׁשלׁשים והּוא 79ּביֹום לאיל, ולא ְְְְְְִִֵֵֶֶַָֹֹ
ּפלּגס  ּבן 80הּנקרא זה הרי - עגל ּבֹו ׁשּנאמר מקֹום וכל . ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

ּפר81ׁשנה  ׁשּתים . ּבן ּׂשעיר]82- ׁשנה. [ּבן - עּזים ּׂשעיר . ְְִִִִִֶֶַַָָָָָ
ּׂשעיר. נקרא הּוא ׁשנּיה ׁשנה ּכל ׁשּתים. ּבן -ְְְִִִִֶַָָָָָָ
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נקבה". או זכר וגו' ומיום 60)קרבנו אמו, תחת ימים שבעת והיה ייוולד כי עז או כשב או "שור כז) כב, (שם שנאמר
שם  (הנאמר הבקר" ו"מן שם) (להלן שנה בן הוא ז) ג, שם (הנאמר "כשב" וגם לה'". אשה לקרבן יירצה והלאה השמיני

הגדולים. מן הוא א) הלכה 61)ג, ו פרשה דנדבה דבורא (שם בספרא ודרשו עולה", העוף מן "ואם יד) א, (שם שנאמר
שלמים". העוף ואין עולה, "העוף שבבקר.62)ב) ועגל שבצאן, וכבשה כבש והם הקרבנות, (שם 63)שבכל שנאמר

יירצה". והלאה השמיני "ומיום כז) משנה.64)כב, יותר ולא שנה", בני "כבשים ג: משנה א פרק במשנה.65)פרה שם
שלו  "שנתו מז:) (נדה ודרשו שנתו" בן "כבש ו) יב, (שם שנאמר בתשרי, הנגמרת עולם של שנה ולא שלו שנה כלומר,

העולם". מנין של שנה בדעת 66)ולא א פרק פרה בתוספתא הדברים ומקור חודש. עשר שלושה עליו שיעברו עד וכשר
ונתעב  באב, לתשעה באב מתשעה בניסן, לאחד בניסן מאחד - בתורה האמורים שנה בני ש"כבשים נתעברה חכמים שנה רה

מיותר,67)לו". זה ("שני" שני ופר ח) ח, (במדבר שנאמר שתיים, בני פרים אומר הגלילי יוסי "ר' ב: משנה שם בפרה
חמש  ובני ארבע בני אף אומר מאיר רבי שלוש, בני אף אומרים וחכמים לחטאת, תקח בקר בן שתיים) בן מתפרש: והוא
הבהמות  מן הזקנים והיות כחכמים "הלכה שם: המשנה בפירוש רבינו וכתב הכבוד", מפני זקנים מביאין שאין אלא כשרים,
שלא  רבינו וסובר כח". ותש הזקן לומר רצונו ממום קרוב עניינו וכאילו אמיתי מאמר הוא הנה הקרבנות בכל מתועבים
משלוש  שיותר הכוונה אין שלוש", בני "אף שאמרו שמה דבריהם, לפרש אלא חכמים, דברי על לחלוק מאיר ר' בא
כשר  אינו שהזקן ו, הלכה מזבח איסורי מהלכות ב בפרק רבינו שכתב ומה הכבוד, מפני אותו מביאין שאין אלא פסולים,
אדומה  פרה מהלכות א ובפרק שם מזבח איסורי בהלכות למלך (משנה פסול זה וזקן כחו, שתשש בזקן היינו לעבודה,

א). רבינו 68)הלכה וכתב כשרים". שמיני ביום הקריבם ואם ל' ביום ואף והלאה, ל' מיום "כשרין ד: משנה שם בפרה
יירצה" והלאה השמיני "ומיום כז) כב, (ויקרא התורה לשון זה יצא השמיני ביום הקריבם אם "ואמר שם: המשנה בפירוש
לשמיני  כשר בבכור האמור אמו מה שווה, לגזירה אמו אמו ואמרו: לי", תתנו השמיני "ביום כט) כב, (שמות בבכור ואמר
שלושים, מיום אלא תקרב לא לכתחילה אבל בדיעבד, הקרבתו שהתיר וזה עצמו, לשמיני כשר כאן האמור אמו אף עצמו

יירצה". "והלאה שמותר 69)כאמרו: להורות לי", תתנו השמיני "ביום אלא "והלאה", בו נאמר שלא במשנה. שם
השמיני. ביום ונדבות 70)לכתחילה נדרים גם נזכרו שם ובמשנה מזבחים". בחמישי דמים מתן לעניין לבכור "שנשתוו

רבינו. השמיטם למה עיון, וצריך השמיני, ביום לכתחילה בשעה 71)שמקריבם בניסן עשר בארבעה שנולד כגון
פסול.ה  הוא ואילך ומכאן זו, שעה עד כשר הוא שנה 72)תשיעית, היינו שנתיים, בני להיות שצריכים באילים כגון

התשיעית. ובשעה יום ואחד ושלושים שנה בן כשיהיה אלא כשר אינו התשיעית, בשנה נולד אם יום, ואחד ושלושים
יותר.73) בהולכה 74)ולא בקבלה שחיטה, בשעת שנה ובן תמים "שיהא שנה", בן זכר תמים "שה ה) יב, (שמות שנאמר

שם). (זבחים שנה" ובן תם אלא יהיו לא הוויותיו כל "יהיה" לומר תלמוד מנין? "כבשים 75)בזריקה ג: משנה שם פרה
משנה. יותר ולא השנה, בתוך כלומר, שנה", אילי 76)בני את כמו קשה, לשון שאיל שתיים", בני "ואילים שם: פרה

שנים. שתי בן - קשה כאן אף כא.), ביבמות ראה יג. יז, (יחזקאל פחות.77)הארץ "בן 78)ולא במשנה: שם פרה
איל". זה הרי אחד ויום חודש עשר יום.79)שלושה שלושים בתוך ואפילו שנה, לו שמלאה לאחר כשר, אינו לכבש

הגיע 80) ולא מה, מגדר שיצא - הגדר, העדר לומר רצה גס, פלג מורכבת, מלה "פלגס פלגס", קורהו טרפון "רבי שם:
הגדרים". בין נשאר אבל שאחריו, סתם 81)לגדר בתורה עגל שנאמר מקום כל אומר מאיר רבי "שהיה י. השנה ראש

שנה". בני וכבש ועגל ג) ט, (ויקרא "שכתוב משנה, יותר ולא שנה", בן יותר 82)- אבל שתים, מבן פחות לא כלומר,
שתיים  בני פרים אומר הגלילי יוסי "ר' ב: משנה שם בפרה הדברים ומקור כשר. - שלימות שנים שלוש עד שתיים, מבן
לדברי  - שנים משתי בפחות אבל שנים, משתי ביותר אלא נחלקו לא כי רבינו וסובר שלוש". בני אף אומרים וחכמים וכו'

פסולים. כולם
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ּכבּׂש16ּבלבד  אֹו יחיד. קרּבן אֹו צּבּור קרּבן היּו ּבין , ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ
ּגדֹול 17יֹולדת  ּכהן ׁשל עֹולֹות 18ואילֹו והן הֹואיל ,19 ְְִֵֵֵֶֶֶָֹ

נסכים  העֹוף 20טעּונים אבל והחּטאֹות 21. -22והאׁשמֹות ְְְְֲֲִִַַָָָָָָ
מצרע  מחּטאת חּוץ נסכים; עּמהם מביאין ְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹאין

ּבּתֹורה 23ואׁשמֹו נסּכיהם ׁשּנתּפרׁשּו ,24. ְְְֲִִֵֶֶַַָָָ
והאׁשם?‚. החּטאת עם נסכים מביאין ׁשאין ְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָּומּנין

ּונדבה  ּבנדר הּבא ּדבר - נדבה אֹו נדר לפּלא ;25ׁשּנאמר: ְְְְֱֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
ואינן  הֹואיל ּופסח, ּומעּׂשר ּובכֹור ואׁשם חּטאת ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָיצאּו
להביא  ּומּנין נסכים. טעּונין אין - ּונדבה ּבנדר ְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָּבאין

ראּיה  ועֹולת חגיגה אֹו26ׁשלמי ׁשּנאמר: לנסכים? ְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָָ
.27ּבמעדיכם  ְֲֵֶֹ

.„- ּכבּׂשה אֹו ּכבּׂש נסּכי נסכים? ׁשעּור הּוא ְְְִִִִֵֶֶַָָָּכּמה

לנס ויין ׁשמן, ההין ּברביעית ּבלּול סלת ְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַָָֹעּׂשרֹון
ההין  העז 28רביעית נסּכי וכן ּגדֹול 29. ּבין קטן ּבין ,30, ְְְִִִִֵֵֵֵֵַָָָָ

נקבה  ּבין זכר ׁשהיא 31ּבין ּפי על אף רחל, נסּכי אֹו , ְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָ
ּבלּול 32גדֹולה  סלת עּׂשרֹונים ׁשני הן איל נסּכי אבל . ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֹ

ההין  ׁשליׁשית לנס ויין ׁשמן, ההין ונסּכי 33ּבׁשליׁשית . ְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַ
עּׂשרֹונים  ׁשלׁשה - נקבֹות ּבין זכרים ּבין העגל, אֹו ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָהּפר

ההין  חצי לנס ויין ׁשמן, ההין ּבחצי ּבלּול .34סלת ְְֲֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָֹ
לׁשלמים ‰. ּבין לעֹולה ּבין הּנסכים הן ּכּׁשעּור 35אּלּו . ְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָ

ואחד 36הּזה  אחד ּתעּׂשּו,37לכל אׁשר ּכּמסּפר ׁשּנאמר: ; ְְְֱֲֲִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
מֹוסיפין  אין ּכמסּפרם. לאחד ּתעּׂשּו על 38ּככה ְְֲִִִֵֶַַָָָָָָ

הֹוסיף  אֹו ּגרע ואם מהן. ּגֹורעין ואין האּלּו ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָהּׁשעּורין
ּפסּול  - ׁשהּוא ׁשּמקריבין 39ּכל העֹולה מּכבּׂש חּוץ . ְִִִֶֶֶֶַָָָָ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ובגמרא 16) והאשם", והחטאת והפסח והמעשר הבכור מן חוץ נסכים טעונין והיחיד הציבור קרבנות "כל צ: במנחות משנה
תלמוד  וכו', נסכים טעון יהא לאישים העולה כל יכול לנסך) ויין וגו' ג טו, (במדבר לה' אשה ועשיתם רבנן, "תנו שם:

וכו'. זבח" (שם) לומר תלמוד מנין, שלמים "עולה". (שם) ו).17)לומר יב, (ויקרא יולדת "ואיל 18)עולת ג טז, שם
ג).19)לעולה". הלכה להלן (ראה ונדבה בנדר באים שאינם טו,20)אףֿעלֿפי (במדבר שנאמר במה במיוחד שנתרבו

(מנחות  אהרן" של אילו לרבות לאיל יולדת, עולת זו "לכבש - וגו'", לאיל או האחד לכבש וגו' רביעית לנסך "ויין הֿו)
העוף,21)צא:). עולת ולא – הצאן" מן או הבקר "מן ג) (שם, שנאמר ממה כן למדו יאשיה ר' לפי צ: בגמרא שם

בשח  ולא במליקה הוא שהרי זבח, אינו ועוף "זבח", (שם) שנאמר ממה יונתן ר' מן 22)יטה.ולפי "חוץ שם: במשנה
"שלא  טו.) (סוטה שמעון ר' אמר הדבר, וטעם הפסוק. מן שנתמעטו ג הלכה להלן וראה והאשם". והחטאת וכו' הבכור

חטא. על באים שהם מאחר מהודר", קרבנו נסכים",23)יהא טעונין ואשמו, מצורע של שחטאתו "אלא במשנה: שם
חטא". על באין "שאין שם: כבשים 24)ובסוטה שני יקח השמיני "וביום י): יד, (ויקרא שנאמר ממה צא. שם כן למדו

"במנחה  (שם): ואמרו שמן", אחד ולוג בשמן בלולה מנחה סולת עשרונים ושלשה תמימה שנתה בת אחת וכבשה תמימים
לנסך  "ויין ה) טו, (במדבר לומר תלמוד לאו, ואם נסכים טעונה אם יודע איני ועדיין וכו', מדבר הכתוב הזבח מן הבאה
לזבח" "או מצורע. חטאת זו "זבח" מצורע. עולת זו "עולה" – האחד" לכבש לזבח או העולה על תעשה ההין רביעית

נסכים. טעונים ששלשתן הרי מצורע". אשם צ:25)זו ונדבה.26)מנחות בנדר באים שאינם שם.27)אע"פ מנחות
לנסך 28) ויין שמן, ההין ברביעת בלול עשרון, סולת מנחה לה' קרבנו המקריב "והקריב דֿה) (שם, בתורה מפורש כן

ההין. מדת היא מה ז הלכה להלן וראה האחד". לכבש לזבח או לעולה תעשה ההין "ככה 29)רביעית יא) (שם, שנאמר
בעזים". או בכבשים לשה וגו' בכלל 30)יעשה עזים (והלא תלמודֿלומר מה (שם), בעזים" "או אמרו: צא: במנחות

בין  יכול ההלכה), בהמשך (ראה איל נסכי לבין כבש נסכי בין (שם) הכתוב שחילק שמצינו לפי רש"י), – הם כבשים
צב.). במנחות (הובא ג משנה פ"ה בשקלים הוא וכן בעזים, או תלמודֿלומר (=גדול), שעיר לנסכי (=קטן) גדי נסכי

וקטנים 31) גדולים הצאן נסכי עם משמש גדי וחוטא. גדי, זכר, עגל, עליהן וכתוב במקדש היו חותמות "ד' שם: שקלים
בין  זכרים בין קטנים, בין גדולים בין צאן, לקרבן נסכים לוקחין היו גדי, עליו שכתוב חותם (=שמאותו ונקבות זכרים

אילים". משל חוץ שם) מנחות רש"י – לשה 32)נקבות "או צא: תלמודֿלומר במנחות מה יא), שם, (במדבר בכבשים
איל, לנסכי כבש נסכי בין (שם) הכתוב שחילק שמצינו לפי רש"י), – האחד" לכבש לזבח "או ה שם, נאמר כבר (והלא
נסכי  רבא, לן "בדיק בגמרא שם נאמר כן וכמו בכבשים", לשה או תלמודֿלומר רחלה, לנסכי כבשה נסכי בין נחלק יכול

שם). (דשקלים ממתניתין" ליה ופשיטנא בכמה, עשרונים 33)רחלה שני סולת מנחה תעשה לאיל "או וֿז: שם, במדבר
לה'". ניחוח ריח תקריב ההין שלישית לנסך ויין ההין, שלישית בשמן עולה 34)בלולה בקר בן תעשה "וכי חֿיא: שם,

תקריב  ויין ההין, חצי בשמן בלול עשרונים שלשה סולת מנחה הבקר בן על והקריב לה', שלמים או נדר לפלא זבח, או
(והלא  תלמודֿלומר מה האחד, "לשור שם: במנחות ואמרו האחד", לשור יעשה ככה לה'. ניחוח ריח אשה ההין חצי לנסך
יכול  כבש, לנסכי איל נסכי בין הֿו) (שם, הכתוב שחילק שמצינו לפי רש"י), – הבקר" בן על "והקריב (שם) נאמר כבר
גדולים  בקר, נסכי עם משמש "עגל שם: בשקלים הוא וכן האחד". לשור תלמודֿלומר עגל, לנסכי פר נסכי בין נחלק
או  עולה בקר בן תעשה "וכי שם: שנאמר ממה ללמוד אפשר נקבות" בין זכרים "בין שאמר ומה ונקבות". זכרים וקטנים

יא. הלכה פ"א למעלה ראה הנקבות, מן ובין הזכרים מן בין באים ושלמים לה'", שלמים או נדר לפלא שכתוב 35)זבח,
וגו'". שלמים או וגו' זבח או עולה לה' אשה "ועשיתם ג) יותר.36)(שם, ולא פחות כמה 37)לא מביא שאפילו

צא.). (מנחות ואחד אחד לכל נסכים צריך אחת, בבת אחד ממין יב).38)קרבנות טו, (לבמדבר שלח פ' משנה 39)ספרי
מיעוטו  השמן רובו, את מעכב מיעוטו היין פסול), שהוא כל חיסר (=שאם רובו את מעכב מיעוטו "עשרון, כז. במנחות

מסלתה, ח) ו, (ויקרא קרא אמר טעמא? מאי רובו, את מעכב מיעוטו "עשרון, אמרו: שם ובגמרא רובו", את שאם מעכב
נסכים, דמנחת רובו, את מעכב מיעוטו השמן שם), (במדבר, ככה רובו, את מעכב מיעוטו היין פסולה. שהוא כל חסרה
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הּיֹותרת  עם מעט הּכבד מּמין 109מן הּקרּבן היה ואם . ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
ּתמימה  האליה אּלּו על מֹוסיף - עם 110הּכבּׂשים ְְְִִִִֵַַַָָָָ

הּׁשדרה  מן ׁשּנאמר:111החליֹות הּכליֹות; מקֹום עד ְְְְֱִִֶֶַַַַַָָֻ
יסירּנה  העצה על 112לעּמת נּׂשרפין האמּורין וכל . ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻ

החיצֹון  .113מזּבח ְִִֵַַ

.ËÈ ׁשל חדׁשיו ׁשּכלּו ּפי על אף מעּברת, הּבהמה ְְְֳִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻהיתה
חי  נמצא ואפּלּו חלב 114עּבר, עם חלּבֹו מעלה אינֹו - ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻ

ּבלבד  אּמֹו חלב אּלא ּכאחד 115אּמֹו, העּבר והרי , ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻ
ֵֵֶָָמאיבריה.

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
הּקרּבן ‡. עם ׁשּמביאין והּסלת הּנקראין 2הּיין הם ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹ

נסכים 3נסכים  מנחת נקראת לבּדּה והּסלת ּומנחת 4, . ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֹ
ּתנּופה  לא טעּונה אינּה הּגׁשה 5נסכים לבֹונה 6ולא ,7ולא ְְְְְְִֵַָָָָָָָֹֹֹ

מלח  טעּונה נּׂשרפת 8אבל וכּלּה החיצֹון 9. מזּבח .10על ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻ
האׁש על אֹותֹו נֹותנין ואין הּמזּבח. על הּיין 11ויתנּס, ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַַָ

ידֹו מגּביּה היסֹוד 12אּלא על יֹורד 13ויֹוצק והּוא ְְְְִֵֵֶַַַַָָ
.14לּׁשיתין  ִִַ

ּבהמה ·. עֹולת אּלא נסכים טעּון ּוׁשלמים 15אין ְְְִִֵֵֶַָָָָָ
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(=אם 109) הכבד על היותרת (ו)מן [או] היותרת על הכבד מן שיטול (=ספק) שקול "הדבר ז): הלכה שם (ויקרא בספרא
או  ויקטירנה, יסירנה מהכבד חוץ הנשאר היותרת ואת הכתוב פירוש ויהיה יסירנה והשאר הכבד על מהיותרת מעט שיניח
המזבחה, והקטיר החטאת ומן הכבד על היותרת ואת אומר כשהוא הקדש) דרך - יסירנה, הכבד מעט עם היותרת את

הכבד". מן היותרת "ואת אומר: הוא י) ט, (ויקרא אחר ובמקום היותרת". על הכבד מן "אם 110)שיטול זֿט): (ג, שם
ו  וגו' מקריב הוא תמימה".כשב האליה חלבו לה' אשה וגו' החוליות 111)הקריב והן לה, הסמוכות החוליות "עם כלומר,

שדרתא". הטבחים אותם שקורין הירכיים בין תלמוד 112)אשר השדרה עם יטלנה "יכול ג): הלכה יט פרק (שם בספרא
ומשמע  העצה". מן לפנים ייכנס יסירה, לומר תלמוד העצה, מן לפנים ייכנס לא יכול העצה לעומת אי העצה, לעומת לומר

משנה). (כסף השדרה כל את ייטול שלא אלא מיעט ולא השדרה, חוליות עמו שיטול דהיינו (שם,113)לרבינו שנאמר
אלא  עליו להעלות אסור הפנימי המזבח שהרי החיצון, מזבח וזהו העולה", על המזבחה אהרן בני אותו "והקטירו ה)

משנה). (כסף ט ל, בשמות כמפורש כרת.114)קטורת חייב והאוכלו הבהמה כחלב (שם 115)שחלבו ויקרא בספרא
ושתי  חלב אף האשם), הוא זכר (שהרי השליל מכלל מוציא באשם כליות ושתי חלב נאמר "למה ה): הלכה יד פרשה

הבהמה). במעי שנמצא (=עובר השליל" מכלל מוציא (בשלמים) כאן [ה]אמורין ומנחת 1)כליות נסכים דיני בו יבאר
נסכים. של שיעורם הוא ומה נסכים, טעון קרבן ואיזה ואשמו 2)נסכים, מצורע וחטאת ושלמים בהמה עולת היינו

ב). הלכה (להלן נסכים ועוד.3)הטעונין צו: ופסחים שם) רש"י (ועיין טו: ברכות ט. ה. זבחים שבועות 4)ראה ראה
ועוד. ח. מנחות קט: זבחים משנה 5)יא. פ"ה מנחות המשנה בפירוש (רבינו הרוחות" לארבע שמנענעים היא "תנופה

ובמשנה 6)ה). שם). (רבינו והגישו" או המזבח אל והגישה שנאמר מה והוא וכו', המזבח לקרן שמגישין היא "הגשה
בה  אין והגשה בה, כתוב לא שהרי בה, אין תנופה תנופה", ולא הגשה טעונות אין נסכים "ומנחת שנינו: סא. מנחות
המזבח", אל והגישה הכהן אל "והקריב ח) ב, (ויקרא מרחשת במנחת שנאמר ממה סא.) ס: (שם בגמרא שנתמעטה

הזבח. בגלל אלא עצמה, בגלל באה שאינה נסכים מנחת ולא עצמה. בגלל שבאה אותה, מיעוט, משמע שם 7)"והקריבה"
ב, (שם העומר במנחת שנאמר ממה שם, בגמרא זאת ולמדו לבונה". טעונה ואין שמן טעונה נסכים "מנחת במשנה נט.

לבונה. נסכים מנחת על ולא לבונה, עליה – לבונה" עליה "ושמת יג)8)טו) (שם, שנאמר ממה זאת ולמדו כ. מנחות
הסולת, כלומר המנחה, ורק ג). הלכה יד פרק דנדבה (דבורא ויקרא פ' בספרא גם וראה מלח". תקריב קרבנך כל "על

יא). הלכה מזבח איסורי מהלכות (פ"ה מלח טעון אינו היין אבל מלח. נסכים 9)טעונה "ומנחת עד: במנחות משנה
לכהנים". בהן ואין הערה 10)למזבח, פ"א למעלה ראה בלבד, קטורת אלא להעלות אסור הפנימי המזבח על שהרי

האישים",11)קמח. גבי על ומזלפן מביא יין "המתנדב צא:) (זבחים האומר שמואל וגם . מט: מח: בסוכה הוא פשוט
שם), רש"י (עיין המזבח גבי על שמתנסך מודים הכל הקרבן בשביל הבאים בנסכים אבל יין, במתנדב אלא כן אמר לא

המוריה). (הר השיתין גבי על כולו מנסכו יין המתנדב שגם יד), הלכה פט"ז (להלן פסק שלא 12)ורבינו דוקא, לאו
בתורה, מפורש שאינו דוקא המים בניסוך אלא – ח) הלכה ומוספין תמידין מה' פ"י (ראה ידך" "הגבה מח: בסוכה אמרו
אבל  רגליו, על ויסוך הוא צדוקי זה כהן שמא חששו ולפיכך בזה, מודים הצדוקים ואין מסיני למשה הלכה הוא אלא

להלן). עוד (ראה (כסףֿמשנה). קיים זה חשש אין בתורה, המפורש היין "זה 13)בניסוך וכתב: עליו, השיג הראב"ד
להלן  רבינו ובדברי מח. בסוכה (ראה דרומית" מערבית בקרן שהיה יין של בספל אלא היסוד, על יוצק היה שלא שיבוש,

מהלכו  ימות פ"י כל של ניסוך אבל חג, של בניסוך אלא ספלים נזכרו שלא כתב והכסףֿמשנה ז). הלכה ומוספין תמידין ת
ולא  היסוד, על שמנסך שמכיון ידו", "מגביה למעלה רבינו שאמר ממה גם להבין, יש דבריו (ולפי היסוד. על היה השנה
סג. (זבחים הסיקרא מחוט למעלה הוא ניסוך של שמקומו ומכיון היסוד, על עומד הוא בוודאי המזבח, שבראש בספלים
ארבע  הוא הרי – ידיו מגביה הוא אם אבל הסיקרא, מחוט למטה מנסך נמצא ידיו, יגביה לא אם י), הלכה פ"ז ולהלן
הבחירה  בית מהלכות (פ"ב למעלה היסוד של הטפחים חמשת עם ויחד ויותר, טפחים וארבעה עשרים שהן ויותר, אמות
למה  עיון, וצריך ח). הלכה שם (למעלה המזבח מחצית שהוא טפחים ותשעה מעשרים למעלה מנסך הוא הרי ז), הלכה

הכסףֿמשנה). בזה הרגיש יא.14)לא הלכה שם למעלה ראה המזבח, ביסוד המשך 15)שהיו ראה העוף, עולת ולא
ההלכה.



קטו zepaxwd dyrn zekld - dcear xtq - oeiq 'c iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּכבּׂש16ּבלבד  אֹו יחיד. קרּבן אֹו צּבּור קרּבן היּו ּבין , ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ
ּגדֹול 17יֹולדת  ּכהן ׁשל עֹולֹות 18ואילֹו והן הֹואיל ,19 ְְִֵֵֵֶֶֶָֹ

נסכים  העֹוף 20טעּונים אבל והחּטאֹות 21. -22והאׁשמֹות ְְְְֲֲִִַַָָָָָָ
מצרע  מחּטאת חּוץ נסכים; עּמהם מביאין ְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹאין

ּבּתֹורה 23ואׁשמֹו נסּכיהם ׁשּנתּפרׁשּו ,24. ְְְֲִִֵֶֶַַָָָ
והאׁשם?‚. החּטאת עם נסכים מביאין ׁשאין ְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָּומּנין

ּונדבה  ּבנדר הּבא ּדבר - נדבה אֹו נדר לפּלא ;25ׁשּנאמר: ְְְְֱֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
ואינן  הֹואיל ּופסח, ּומעּׂשר ּובכֹור ואׁשם חּטאת ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָיצאּו
להביא  ּומּנין נסכים. טעּונין אין - ּונדבה ּבנדר ְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָּבאין

ראּיה  ועֹולת חגיגה אֹו26ׁשלמי ׁשּנאמר: לנסכים? ְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָָ
.27ּבמעדיכם  ְֲֵֶֹ

.„- ּכבּׂשה אֹו ּכבּׂש נסּכי נסכים? ׁשעּור הּוא ְְְִִִִֵֶֶַָָָּכּמה

לנס ויין ׁשמן, ההין ּברביעית ּבלּול סלת ְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַָָֹעּׂשרֹון
ההין  העז 28רביעית נסּכי וכן ּגדֹול 29. ּבין קטן ּבין ,30, ְְְִִִִֵֵֵֵֵַָָָָ

נקבה  ּבין זכר ׁשהיא 31ּבין ּפי על אף רחל, נסּכי אֹו , ְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָ
ּבלּול 32גדֹולה  סלת עּׂשרֹונים ׁשני הן איל נסּכי אבל . ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֹ

ההין  ׁשליׁשית לנס ויין ׁשמן, ההין ונסּכי 33ּבׁשליׁשית . ְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַ
עּׂשרֹונים  ׁשלׁשה - נקבֹות ּבין זכרים ּבין העגל, אֹו ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָהּפר

ההין  חצי לנס ויין ׁשמן, ההין ּבחצי ּבלּול .34סלת ְְֲֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָֹ
לׁשלמים ‰. ּבין לעֹולה ּבין הּנסכים הן ּכּׁשעּור 35אּלּו . ְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָ

ואחד 36הּזה  אחד ּתעּׂשּו,37לכל אׁשר ּכּמסּפר ׁשּנאמר: ; ְְְֱֲֲִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
מֹוסיפין  אין ּכמסּפרם. לאחד ּתעּׂשּו על 38ּככה ְְֲִִִֵֶַַָָָָָָ

הֹוסיף  אֹו ּגרע ואם מהן. ּגֹורעין ואין האּלּו ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָהּׁשעּורין
ּפסּול  - ׁשהּוא ׁשּמקריבין 39ּכל העֹולה מּכבּׂש חּוץ . ְִִִֶֶֶֶַָָָָ
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ובגמרא 16) והאשם", והחטאת והפסח והמעשר הבכור מן חוץ נסכים טעונין והיחיד הציבור קרבנות "כל צ: במנחות משנה
תלמוד  וכו', נסכים טעון יהא לאישים העולה כל יכול לנסך) ויין וגו' ג טו, (במדבר לה' אשה ועשיתם רבנן, "תנו שם:

וכו'. זבח" (שם) לומר תלמוד מנין, שלמים "עולה". (שם) ו).17)לומר יב, (ויקרא יולדת "ואיל 18)עולת ג טז, שם
ג).19)לעולה". הלכה להלן (ראה ונדבה בנדר באים שאינם טו,20)אףֿעלֿפי (במדבר שנאמר במה במיוחד שנתרבו

(מנחות  אהרן" של אילו לרבות לאיל יולדת, עולת זו "לכבש - וגו'", לאיל או האחד לכבש וגו' רביעית לנסך "ויין הֿו)
העוף,21)צא:). עולת ולא – הצאן" מן או הבקר "מן ג) (שם, שנאמר ממה כן למדו יאשיה ר' לפי צ: בגמרא שם

בשח  ולא במליקה הוא שהרי זבח, אינו ועוף "זבח", (שם) שנאמר ממה יונתן ר' מן 22)יטה.ולפי "חוץ שם: במשנה
"שלא  טו.) (סוטה שמעון ר' אמר הדבר, וטעם הפסוק. מן שנתמעטו ג הלכה להלן וראה והאשם". והחטאת וכו' הבכור

חטא. על באים שהם מאחר מהודר", קרבנו נסכים",23)יהא טעונין ואשמו, מצורע של שחטאתו "אלא במשנה: שם
חטא". על באין "שאין שם: כבשים 24)ובסוטה שני יקח השמיני "וביום י): יד, (ויקרא שנאמר ממה צא. שם כן למדו

"במנחה  (שם): ואמרו שמן", אחד ולוג בשמן בלולה מנחה סולת עשרונים ושלשה תמימה שנתה בת אחת וכבשה תמימים
לנסך  "ויין ה) טו, (במדבר לומר תלמוד לאו, ואם נסכים טעונה אם יודע איני ועדיין וכו', מדבר הכתוב הזבח מן הבאה
לזבח" "או מצורע. חטאת זו "זבח" מצורע. עולת זו "עולה" – האחד" לכבש לזבח או העולה על תעשה ההין רביעית

נסכים. טעונים ששלשתן הרי מצורע". אשם צ:25)זו ונדבה.26)מנחות בנדר באים שאינם שם.27)אע"פ מנחות
לנסך 28) ויין שמן, ההין ברביעת בלול עשרון, סולת מנחה לה' קרבנו המקריב "והקריב דֿה) (שם, בתורה מפורש כן

ההין. מדת היא מה ז הלכה להלן וראה האחד". לכבש לזבח או לעולה תעשה ההין "ככה 29)רביעית יא) (שם, שנאמר
בעזים". או בכבשים לשה וגו' בכלל 30)יעשה עזים (והלא תלמודֿלומר מה (שם), בעזים" "או אמרו: צא: במנחות

בין  יכול ההלכה), בהמשך (ראה איל נסכי לבין כבש נסכי בין (שם) הכתוב שחילק שמצינו לפי רש"י), – הם כבשים
צב.). במנחות (הובא ג משנה פ"ה בשקלים הוא וכן בעזים, או תלמודֿלומר (=גדול), שעיר לנסכי (=קטן) גדי נסכי

וקטנים 31) גדולים הצאן נסכי עם משמש גדי וחוטא. גדי, זכר, עגל, עליהן וכתוב במקדש היו חותמות "ד' שם: שקלים
בין  זכרים בין קטנים, בין גדולים בין צאן, לקרבן נסכים לוקחין היו גדי, עליו שכתוב חותם (=שמאותו ונקבות זכרים

אילים". משל חוץ שם) מנחות רש"י – לשה 32)נקבות "או צא: תלמודֿלומר במנחות מה יא), שם, (במדבר בכבשים
איל, לנסכי כבש נסכי בין (שם) הכתוב שחילק שמצינו לפי רש"י), – האחד" לכבש לזבח "או ה שם, נאמר כבר (והלא
נסכי  רבא, לן "בדיק בגמרא שם נאמר כן וכמו בכבשים", לשה או תלמודֿלומר רחלה, לנסכי כבשה נסכי בין נחלק יכול

שם). (דשקלים ממתניתין" ליה ופשיטנא בכמה, עשרונים 33)רחלה שני סולת מנחה תעשה לאיל "או וֿז: שם, במדבר
לה'". ניחוח ריח תקריב ההין שלישית לנסך ויין ההין, שלישית בשמן עולה 34)בלולה בקר בן תעשה "וכי חֿיא: שם,

תקריב  ויין ההין, חצי בשמן בלול עשרונים שלשה סולת מנחה הבקר בן על והקריב לה', שלמים או נדר לפלא זבח, או
(והלא  תלמודֿלומר מה האחד, "לשור שם: במנחות ואמרו האחד", לשור יעשה ככה לה'. ניחוח ריח אשה ההין חצי לנסך
יכול  כבש, לנסכי איל נסכי בין הֿו) (שם, הכתוב שחילק שמצינו לפי רש"י), – הבקר" בן על "והקריב (שם) נאמר כבר
גדולים  בקר, נסכי עם משמש "עגל שם: בשקלים הוא וכן האחד". לשור תלמודֿלומר עגל, לנסכי פר נסכי בין נחלק
או  עולה בקר בן תעשה "וכי שם: שנאמר ממה ללמוד אפשר נקבות" בין זכרים "בין שאמר ומה ונקבות". זכרים וקטנים

יא. הלכה פ"א למעלה ראה הנקבות, מן ובין הזכרים מן בין באים ושלמים לה'", שלמים או נדר לפלא שכתוב 35)זבח,
וגו'". שלמים או וגו' זבח או עולה לה' אשה "ועשיתם ג) יותר.36)(שם, ולא פחות כמה 37)לא מביא שאפילו

צא.). (מנחות ואחד אחד לכל נסכים צריך אחת, בבת אחד ממין יב).38)קרבנות טו, (לבמדבר שלח פ' משנה 39)ספרי
מיעוטו  השמן רובו, את מעכב מיעוטו היין פסול), שהוא כל חיסר (=שאם רובו את מעכב מיעוטו "עשרון, כז. במנחות

מסלתה, ח) ו, (ויקרא קרא אמר טעמא? מאי רובו, את מעכב מיעוטו "עשרון, אמרו: שם ובגמרא רובו", את שאם מעכב
נסכים, דמנחת רובו, את מעכב מיעוטו השמן שם), (במדבר, ככה רובו, את מעכב מיעוטו היין פסולה. שהוא כל חסרה

zepaxwd dyrn zekld - dcear xtq - oeiq 'c iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

הּיֹותרת  עם מעט הּכבד מּמין 109מן הּקרּבן היה ואם . ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
ּתמימה  האליה אּלּו על מֹוסיף - עם 110הּכבּׂשים ְְְִִִִֵַַַָָָָ

הּׁשדרה  מן ׁשּנאמר:111החליֹות הּכליֹות; מקֹום עד ְְְְֱִִֶֶַַַַַָָֻ
יסירּנה  העצה על 112לעּמת נּׂשרפין האמּורין וכל . ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻ

החיצֹון  .113מזּבח ְִִֵַַ

.ËÈ ׁשל חדׁשיו ׁשּכלּו ּפי על אף מעּברת, הּבהמה ְְְֳִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻהיתה
חי  נמצא ואפּלּו חלב 114עּבר, עם חלּבֹו מעלה אינֹו - ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻ

ּבלבד  אּמֹו חלב אּלא ּכאחד 115אּמֹו, העּבר והרי , ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻ
ֵֵֶָָמאיבריה.

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
הּקרּבן ‡. עם ׁשּמביאין והּסלת הּנקראין 2הּיין הם ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹ

נסכים 3נסכים  מנחת נקראת לבּדּה והּסלת ּומנחת 4, . ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֹ
ּתנּופה  לא טעּונה אינּה הּגׁשה 5נסכים לבֹונה 6ולא ,7ולא ְְְְְְִֵַָָָָָָָֹֹֹ

מלח  טעּונה נּׂשרפת 8אבל וכּלּה החיצֹון 9. מזּבח .10על ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻ
האׁש על אֹותֹו נֹותנין ואין הּמזּבח. על הּיין 11ויתנּס, ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַַָ

ידֹו מגּביּה היסֹוד 12אּלא על יֹורד 13ויֹוצק והּוא ְְְְִֵֵֶַַַַָָ
.14לּׁשיתין  ִִַ

ּבהמה ·. עֹולת אּלא נסכים טעּון ּוׁשלמים 15אין ְְְִִֵֵֶַָָָָָ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

(=אם 109) הכבד על היותרת (ו)מן [או] היותרת על הכבד מן שיטול (=ספק) שקול "הדבר ז): הלכה שם (ויקרא בספרא
או  ויקטירנה, יסירנה מהכבד חוץ הנשאר היותרת ואת הכתוב פירוש ויהיה יסירנה והשאר הכבד על מהיותרת מעט שיניח
המזבחה, והקטיר החטאת ומן הכבד על היותרת ואת אומר כשהוא הקדש) דרך - יסירנה, הכבד מעט עם היותרת את

הכבד". מן היותרת "ואת אומר: הוא י) ט, (ויקרא אחר ובמקום היותרת". על הכבד מן "אם 110)שיטול זֿט): (ג, שם
ו  וגו' מקריב הוא תמימה".כשב האליה חלבו לה' אשה וגו' החוליות 111)הקריב והן לה, הסמוכות החוליות "עם כלומר,

שדרתא". הטבחים אותם שקורין הירכיים בין תלמוד 112)אשר השדרה עם יטלנה "יכול ג): הלכה יט פרק (שם בספרא
ומשמע  העצה". מן לפנים ייכנס יסירה, לומר תלמוד העצה, מן לפנים ייכנס לא יכול העצה לעומת אי העצה, לעומת לומר

משנה). (כסף השדרה כל את ייטול שלא אלא מיעט ולא השדרה, חוליות עמו שיטול דהיינו (שם,113)לרבינו שנאמר
אלא  עליו להעלות אסור הפנימי המזבח שהרי החיצון, מזבח וזהו העולה", על המזבחה אהרן בני אותו "והקטירו ה)

משנה). (כסף ט ל, בשמות כמפורש כרת.114)קטורת חייב והאוכלו הבהמה כחלב (שם 115)שחלבו ויקרא בספרא
ושתי  חלב אף האשם), הוא זכר (שהרי השליל מכלל מוציא באשם כליות ושתי חלב נאמר "למה ה): הלכה יד פרשה

הבהמה). במעי שנמצא (=עובר השליל" מכלל מוציא (בשלמים) כאן [ה]אמורין ומנחת 1)כליות נסכים דיני בו יבאר
נסכים. של שיעורם הוא ומה נסכים, טעון קרבן ואיזה ואשמו 2)נסכים, מצורע וחטאת ושלמים בהמה עולת היינו

ב). הלכה (להלן נסכים ועוד.3)הטעונין צו: ופסחים שם) רש"י (ועיין טו: ברכות ט. ה. זבחים שבועות 4)ראה ראה
ועוד. ח. מנחות קט: זבחים משנה 5)יא. פ"ה מנחות המשנה בפירוש (רבינו הרוחות" לארבע שמנענעים היא "תנופה

ובמשנה 6)ה). שם). (רבינו והגישו" או המזבח אל והגישה שנאמר מה והוא וכו', המזבח לקרן שמגישין היא "הגשה
בה  אין והגשה בה, כתוב לא שהרי בה, אין תנופה תנופה", ולא הגשה טעונות אין נסכים "ומנחת שנינו: סא. מנחות
המזבח", אל והגישה הכהן אל "והקריב ח) ב, (ויקרא מרחשת במנחת שנאמר ממה סא.) ס: (שם בגמרא שנתמעטה

הזבח. בגלל אלא עצמה, בגלל באה שאינה נסכים מנחת ולא עצמה. בגלל שבאה אותה, מיעוט, משמע שם 7)"והקריבה"
ב, (שם העומר במנחת שנאמר ממה שם, בגמרא זאת ולמדו לבונה". טעונה ואין שמן טעונה נסכים "מנחת במשנה נט.

לבונה. נסכים מנחת על ולא לבונה, עליה – לבונה" עליה "ושמת יג)8)טו) (שם, שנאמר ממה זאת ולמדו כ. מנחות
הסולת, כלומר המנחה, ורק ג). הלכה יד פרק דנדבה (דבורא ויקרא פ' בספרא גם וראה מלח". תקריב קרבנך כל "על

יא). הלכה מזבח איסורי מהלכות (פ"ה מלח טעון אינו היין אבל מלח. נסכים 9)טעונה "ומנחת עד: במנחות משנה
לכהנים". בהן ואין הערה 10)למזבח, פ"א למעלה ראה בלבד, קטורת אלא להעלות אסור הפנימי המזבח על שהרי

האישים",11)קמח. גבי על ומזלפן מביא יין "המתנדב צא:) (זבחים האומר שמואל וגם . מט: מח: בסוכה הוא פשוט
שם), רש"י (עיין המזבח גבי על שמתנסך מודים הכל הקרבן בשביל הבאים בנסכים אבל יין, במתנדב אלא כן אמר לא

המוריה). (הר השיתין גבי על כולו מנסכו יין המתנדב שגם יד), הלכה פט"ז (להלן פסק שלא 12)ורבינו דוקא, לאו
בתורה, מפורש שאינו דוקא המים בניסוך אלא – ח) הלכה ומוספין תמידין מה' פ"י (ראה ידך" "הגבה מח: בסוכה אמרו
אבל  רגליו, על ויסוך הוא צדוקי זה כהן שמא חששו ולפיכך בזה, מודים הצדוקים ואין מסיני למשה הלכה הוא אלא

להלן). עוד (ראה (כסףֿמשנה). קיים זה חשש אין בתורה, המפורש היין "זה 13)בניסוך וכתב: עליו, השיג הראב"ד
להלן  רבינו ובדברי מח. בסוכה (ראה דרומית" מערבית בקרן שהיה יין של בספל אלא היסוד, על יוצק היה שלא שיבוש,

מהלכו  ימות פ"י כל של ניסוך אבל חג, של בניסוך אלא ספלים נזכרו שלא כתב והכסףֿמשנה ז). הלכה ומוספין תמידין ת
ולא  היסוד, על שמנסך שמכיון ידו", "מגביה למעלה רבינו שאמר ממה גם להבין, יש דבריו (ולפי היסוד. על היה השנה
סג. (זבחים הסיקרא מחוט למעלה הוא ניסוך של שמקומו ומכיון היסוד, על עומד הוא בוודאי המזבח, שבראש בספלים
ארבע  הוא הרי – ידיו מגביה הוא אם אבל הסיקרא, מחוט למטה מנסך נמצא ידיו, יגביה לא אם י), הלכה פ"ז ולהלן
הבחירה  בית מהלכות (פ"ב למעלה היסוד של הטפחים חמשת עם ויחד ויותר, טפחים וארבעה עשרים שהן ויותר, אמות
למה  עיון, וצריך ח). הלכה שם (למעלה המזבח מחצית שהוא טפחים ותשעה מעשרים למעלה מנסך הוא הרי ז), הלכה

הכסףֿמשנה). בזה הרגיש יא.14)לא הלכה שם למעלה ראה המזבח, ביסוד המשך 15)שהיו ראה העוף, עולת ולא
ההלכה.
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.Ë העּׂשרֹון 63ּברּוצי ּגב ׁשאין חל, - סלת ׁשל הּמּדֹות ִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹ
על 64קדׁש יֹורד ׁשהּוא לפי קדׁש, - והּׁשמן הּיין ּוברּוצי . ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַֹֹ

ּומּבחּוץ  מּבפנים נמׁשחּו הּלח ּוכלי הּכלי, ולּמה 65ּגב . ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָ
אּלא  הּמֹודד ּכּונת ׁשאין ּפי על אף הּברּוצין ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָיתקּדׁשּו

ּבלבד? ּׁשּבּכלי מּכלי 66למה מֹוציאין יאמרּו: ׁשּלא ּכדי ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַֹֹ
לחל  .67ׁשרת ְֵָֹ

.È?ּבּברּוצין עֹוּׂשין היּו -68מה אחר זבח ׁשם יׁש אם ִִִֵֵֵֶֶַַַָָ
ּבלינה  יּפסלּו - לנּו ואם עּמֹו, לאו 69יקריבּו ואם ;70- ְְְְְִִִִִִַַָָָ

הּמזּבח  ּבהן .71מקּיצין ְְְִִֵֶַַַָ
.‡È?ּבהם 72ּכיצד לּׁשם 73לֹוקחין הּבּׂשר עֹולֹות, ְִֵֵֶַַַָָָ

לּכהנים. ְֲִַָֹוהעֹורֹות
.·È מעּכבין אינן נסכים ׁשל הּׁשמן עם את 74הּסלת ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ
מעּכבן 75הּיין  הּיין ולא את 76, מעּכבין הּנסכים ולא . ְְְְְְְִִִִֶַַַַַַַָָֹֹ

אחר 77הּזבח  ּונסכיו הּיֹום קרּבנֹו אדם מביא אּלא , ְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָָ
ימים  צּבּור 78עּׂשרה ואחד יחיד אחד ׁשּלא 79. והּוא . ְְֲִִִֶֶֶָָָָָָֹ

ׁשרת, לכלי נתנן אם אבל ׁשרת; ּבכלי הּנסכים ְְְְְֲִִִִִִֵֵַָָָָָָָקדׁשּו
ּבלינה  יּפסלּו - לנּו .80אם ְְִִִָָָ

.‚È החּלין מן אּלא נסכים מביאין לא 81אין יביאם לא . ְְְִִִִִִֵֵֶַָָֹֹֻ
הּבּכּורים  מן ולא ׁשני מּמעּׂשר ולא הּתרּומה .82מן ְְְֲִִִִִִֵֵַַַָֹֹ

הּמעּׂשר  מן לחמּה ׁשּמביא ּתֹודה, יביאּו83ואפּלּו לא , ְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹ
החּלין  מן אּלא .84נסכים ְִִִֶַָָֻ

.„È יחזקאל ּבספר האמּורין הּנסכים ׁשעּורי ּומנין 85ּכל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
ּכּלן  - ׁשם הּכתּובים העבֹודה וסדרי הּקרּבנֹות ְְְְֲִִֵַַָָָָָָָֻאֹותן
ּופרׁש צּוה הּנביא אּלא לדֹורֹות, נֹוהגין ואין הן, ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָמּלּואים
ּבימי  הּמזּבח חנּכת עם הּמּלּואין מקריבין יהיּו ְְְֲִִִִִִִִֵֵֵַַַַַַֻּכיצד

ׁשליׁשי  ּבית ּכׁשּיּבנה הּמׁשיח 86הּמל. ְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָ
.ÂË הּמזּבח ּבחנּכת הּנּׂשיאים ׁשהקריבּו ּדברים 87ּוכׁשם ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָֻ

ּבׁשּבת  והקריבּו לדֹורֹות ּכמֹותן הּנּׂשיא 88ׁשאין ּכ , ְְְְְִִִֵֶַַָָָָ
ׁשם  מפרׁש ּכאׁשר לעתיד ּבׁשּבת חנּכתֹו וכן 89מקריב . ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻ

מהּׁשבי  הּבאים עזרא ּבימי ׁשהקריבּו -90קרּבנֹות ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָ
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שם).63) (רש"י בירוצין" היינו שנתמלא, לאחר הכלי מן שנופל "ומה כתנאֿקמא. צ. במנחות מדת 64)משנה כלומר,
(במדבר  שנאמר ממה זאת ולמדו יט. הלכה המקדש כלי מהלכות בפ"א ראה בפנים. אלא לקדשה בחוץ נמשחה לא היבש

מבחוץ. היבש מדת למעט אותם, – אותם" ויקדש  "וימשחם א) שם.65)ז, המקדש כלי בהלכות בפ"ג 66)ראה וראה
מדעת. אלא מקדשין אין השרת כלי כי כ, הלכה המוקדשין פסולי יוסי,67)מהלכות ר' דברי לפי כן אמרו שם בגמרא

למלך). (משנה כן לומר צריך לתנאֿקמא שגם רבינו סובר שנתקדשו,68)אבל הלח לבירוצי והכוונה צ: שם ברייתא
ב  ט.אבל הלכה למעלה כמבואר גמורים, חולין הם היבש ליפסל 69)ירוצי הבירוצין נתקדשו אחר, זבח שם שיש "שכיון

היה  לא אם אף פוסלת שלינה הרי אחר", זבח שם שאין לפי לנו, "ואם שכתב: שם ברש"י ועיין משנה). (כסף בלינה"
במשנהֿלמלך. וראה אחר, זבח שאףֿעלֿפי 70)שם אחר, זבח שם היה כשלא המדובר למעלה) (ראה כסףֿמשנה לדעת

לנו. לא וגם אחר, זבח להם כשאין המדובר רש"י, ולדעת נתקדשו. לא שהרי בלינה, נפסלים אינם שם 71)שלנו,
המקדש  כלי מהלכות בפ"ז וראה הכהנים, סגן חנניה רבי לדעת נסכים במותר ד) משנה (פ"ד בשקלים הוא וכן בברייתא.
מתיקה, מיני סעודה בקינוח שמביא כאדם שהוא שם) רש"י ועיין יב: (שבועות בגמרא מפרש מקיצין ולשון יג. הלכה
תמידין, לשם שלא אותם מקריבין כלומר, לנערים, לאכול והקיץ הלחם ב) טז, (שמואלֿב שנאמר כמו קיץ, מלשון והוא

משנה). (כסף הסעודה מעיקר שאינם מגדים מיני כמו המזבח.72)אלא את בהם היין 73)מקיצים את פודים כלומר,
שם. המקדש כלי בהלכות עוד וראה עולות. בדמיהם וקונים מד:74)והשמן במנחות סולת 75)משנה לו אין שאם

לבדו. היין מביא למנחה, (תוספות 76)ושמן זה את זה מעכבים והשמן הסולת אולם ושמן. סולת מביא יין, לו אין שאם
כי  ועלֿכרחנו זה", את זה מעכבין והסולת בהמה "נסכי שאמרו: דמנחות, פ"ו בתוספתא נראה וכן הסולת). ד"ה שם

המוריה). (הר כנ"ל וסולת, בשמן לבדו.77)המדובר זבחו את הוא מביא ויין, ושמן סולת לו אין אם מנחות 78)כלומר,
פ"ו. ומנחות פ"ה זבחים ותוספתא מביא 79)טו: "אדם שם: זבחים ובתוספתא שם, במנחות כן מפורש יחיד, לענין

למחר", וכו' ונסכיהם "מנחתם פד.) (זבחים שאמרו ממה ללמוד יש ציבור ולענין ימים". עשרה עד ונסכיו היום זבחו
שירה, טעון הקרבן שהרי בציבור, כן לעשות אין לכתחילה אולם, שם. רש"י עיין בחג, הציבור בקרבנות הוא זה ופסוק

המוריה). (הר ונתקלקלו ד"ה סוף ל: השנה לראש בתוספות ראה הקרבן, ועל היין על אלא שירה אומרים משנה 80)ואין
פ"ו. מנחות ותוספתא עט. החולין".81)במנחות מן אלא יביאו לא מקום בכל "ונסכים פב. שם תוספתא 82)משנה

שלא  ראשון ממעשר התרומה, ומן הטבל מן וכו' ונסכים מנחות מביאין "אין פ"א: ומעילה פ"ח, ומנחות פ"א, שקלים
וכו'". נפדו שלא והקדש שני ממעשר תרומתו, (שם 83)ניטלה המעשר" מן ולחמה היא תודה, עלי "הרי שאמר: כגון

יז). הלכה פט"ז להלן וראה טו,84)פא: (במדבר שנאמר משום שם, להלן וראה מקום". בכל "ונסכים פב: במשנה שם
כלל". לגבוה צד בהן יהיה ולא משלו, שיהיה עד קרבנו, המקריב "והקריב מה.85)ד) הקשו 86)פרק מה. במנחות

היא. עולה "חטאת, – המקדש" את וחטאת תמים בקר בן פר תקח לחודש באחד "בראשון יח) (שם, ביחזקאל הפסוק על
ופסק  משה". בימי שהקריבו כדרך עזרא, בימי הקריבו מילואים אמר, אשי רב לדורשה. עתיד אליהו זו פרשה יוחנן, א"ר
על  היא יחזקאל של שהנבואה כפירש"י, מפרש (ולא השלישי הבית על הם אלו נבואה שדברי ומפרש אשי. כרב רבינו
שלישי  בבית גם יקריבו כן משה, בימי שהקריבו כמו לדורות, נוהגים שאינם קרבנות הקריבו שני שבבית וכמו שני), בית

שם. אסתר במגילת וברמב"ן ג, כלל המצוות בספר וראה משנה). ז.87)(לחם ט.88)במדבר קטן ביחזקאל 89)מועד
ד. ישראל,90)מו, כל על שניםֿעשר פרים ישראל, לאלקי עולות הקריבו הגולה בני מהשבי "הבאים לה: ח, פרק עזרא

לה'". עולה הכל שניםֿעשר, חטאת צפירי ושבעה, שבעים כבשים וששה, תשעים אילים

zepaxwd dyrn zekld - dcear xtq - oeiq 'c iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

העמר  הנפת עּׂשרֹונים 40ּביֹום ׁשני ׁשּלֹו ׁשהּנסכים ,41 ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ
ׁשמן  ההין ּבׁשליׁשית ׁשּנכּפלה 42ּבלּול ּפי על אף . ְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָ

יינֹו נכּפלּו לא רביעית 43סלּתֹו, לנס יין אּלא [וׁשמנֹו], ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָֹ
.44ההין  ִַ

.Â חּטאת ׁשהן ׁשּלֹו, ּכבּׂשים ׁשלׁשה עם מביא ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹהּמצרע
ועֹולה  עּׂשרֹונים 45ואׁשם ׁשלׁשה הּׁשמּועה 46, ּומּפי . ְְְְְִִִֶַָָָָָ

ׁשּלֹו47למדּו הּזבחים ּבכלל ּבאין ׁשהן ּכל 48, עם עּׂשרֹון . ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָ
ּכל  עם יין ּורביעית ׁשמן, ההין ּברביעית ּבלּול  ְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַָָּכבּׂש

מּׁשלׁשּתן  והּמקריב 49עּׂשרֹון הּכבּׂשים. נסּכי ּכׁשאר ,50 ְְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָ
איל  נסּכי עּמֹו מביא - הּפלּגס לֹו51את עֹולה ולא ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָֹ

.52זבחֹו ְִ

.Ê לג ההין עּׂשר ׁשנים הּלג 53הּוא ׁשעּור הֹודענּו ּוכבר . ְְְִִֵַַַָָָֹֹ
ערּובין  ּבהלכֹות אחרֹות מּדֹות הּוא 54עם והעּׂשרֹון . ְְְֲִִִִִֵֵָָ

ּבענין 55העמר  ׁשעּורֹו ּבארנּו ּוכבר חּלה. ׁשעּור ׁשהּוא , ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹ
.56חּלה  ַָ

.Á ּבין יחיד מנחת ּבין הּמנחֹות, אֹו הּנסכים ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָּכׁשּמֹודדין
צּבּור  ׁשלׁשה 57מנחת ׁשל ּבמּדה אֹותֹו מֹודדין אין - ְְְְִִִִֵֶַָָ

לאיל  ׁשנים ׁשל אֹו לּפר הּכל 58עּׂשרֹונים מֹודד אּלא , ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ
ּבּמקּדׁש ׁשהיה אחד נסכים 59ּבעּׂשרֹון ׁשל הּׁשמן וכן . ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

ׁשּבּמקּדׁש ּבמּדתֹו אֹותֹו מנחֹות 60מֹודדין ׁשל וׁשמן . ְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָ
ׁשּבּמקּדׁש ּבּלג - מנין 61הּיחיד ּכ העּׂשרֹונֹות ּכמנין . ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָֹ

.62הּלּגין  ִַֻ
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"כל  פ"ח מנחות בתוספתא וראה פסולה", שהוא כל חסר שאם ומשמנה, שם) (ויקרא קרא אמר נדבה ומנחת (שם). ככה
פסולות" אלו הרי - מחברתה יתירה או מחברתה חסרה מדה שהיתה או חלות, מדת שחיסר או חלות מדת שריבה המנחות
עד  פסול אינו בשמן כי ה"ט, פסוהמ"ק מה' בפי"א (וראה לשמן בין ליין בין כלל שזה משמע כי הכסףֿמשנה וכתב

סולת). עשרון לכל שמן לוגין שני בן 40)שירבה תמים כבש העומר, את הניפכם ביום "ועשיתם יב) (כג, ויקרא ראה
לה'". לעולה לה'".41)שנתו אשה בשמן בלולה סולת עשרונים שני "ומנחתו יג) (שם, שכתוב הביא 42)סולת, וכן

יין  מה פט: במנחות שאמרו ומה שמן. ההין בשלישית בלולים העשרונים שני כי מנחות, מסכת לפיה"מ בהקדמתו רבינו
משנה). (מרכבת מפירש"י תוספת אלא זה אין הנראה כפי – הראב"ד) השגת (ראה ההין רביעית שמן אף ההין, רביעית

כפולים"..43) נסכיו היו לא כפולה, שמנחתו "אעפ"י שם: מנחות ההין".44)משנה רביעית יין "ונסכה (שם) שכתוב
ג.45) הלכה כפרה מחוסרי מהלכות בפ"א תמימים 46)ראה כבשים שני יקח השמיני "וביום  י ) יד, (ויקרא שנאמר

בשמן". בלולה מנחה סולת עשרונים ושלשה תמימה שנתה בת אחת צא.47)וכבשה כ)48)במנחות יד, (שם שנאמר
ובאורֿשמח  הרמב"ם, על הרש"ש ובהגהת הזבח. עם הבאה במנחה אומר הוי המנחה", ואת העולה את הכהן "והעלה

שלו". הזבחים בגלל באין "שהן ברביעית 49)מגיהים: בלול עשרון, סולת מנחה וגו' "והקריב דֿה) טו, (במדבר שנאמר
שכבר  לזבח, או לעולה תלמודֿלומר (מה האחד" לכבש לזבח או העולה על תעשה ההין רביעית לנסך ויין שמן. ההין
(מנחות  מצורע אשם זו לזבח" "או מצורע, חטאת זו "זבח" מצורע, עולת זו "עולה" אלא: ג), שם, הפרשה בראש כתובים

נסכ  טעונים ששלשתן הרי יין.צא.), ראה 50)י לאיל, ולא לכבש לא כשר שאינו בדיעבד כלומר, ג. משנה פ"א פרה
יד. הלכה פ"א למעלה 51)למעלה ראה ההין, שלישית לנסך ויין שמן, ההין בשלישית בלול סולת עשרונים שני שהם

שמביא  במשנה שמבואר מה בפ"ע, בריה פלגס שסובר יוחנן ר' לפי כי צא: ומנחות כג, חולין וראה במשנה. שם ה"ד,
שאינו  אף איל כנסכי שמביא הפלגס, את לרבות ו) טו, (במדבר לאיל" "או מהפסוק מיוחד ריבוי משום הוא איל, נסכי עמו
איל, נסכי עמו שמביא במשנה שמבואר מה איל, ספק כבש ספק הוא שפלגס האומר פדא ולבר בפ"ע, בריה אלא איל
ורביעית  שמן ההין ורביעית סולת עשרון הרי כבש הוא ואם שלו, הנסכים כל יהיו איל הוא אם ואומר ומתנה מביא כלומר,
הוא  איל, ספק כבש ספק להיותו נוסף אם זירא, ר' בעיית בחולין שם וראה נדבה. יהיו היתר שלו, נסכים יהיו יין ההין
(ע"ש  נדבה הנסכים כל שיהיו הוא, בפ"ע בריה אם ולומר להתנות גם צריך זירא ר' לפי כך ומשום לא, או בריה ספק גם
בריה  ודאי אלא ספק זה שאין יוחנן כר' שסובר נשמע להתנות, שצריך כאן מזכיר שלא ורבינו בתיקו). הדבר שנשאר
יוחנן  כר' סובר שאינו מפורש הרי לא, או נדרו ידי יצא אם ספק שהוא רבינו שפסק ה"ב פט"ז להלן ראה אבל בפ"ע,

שם. ולחםֿמשנה קריתֿספר ראה פדא, כבר אמר 52)אלא או כבש, נדר אם ובין איל נדר אם בין כלומר, במשנה. שם
ספק  כבש ספק שהוא משום פדא בר ולפי בפ"ע, בריה אלא כבש ואינו איל שאינו משום יוחנן ר' ולפי שארצה. איזה
לא  כבש, שנדר ובאופן כבש. הוא שמא כי זבחו לו עולה לא איל, שנדר ובאופן זירא. ר' בעיית כפי בריה ספק או איל,
קטן  הנודר כי ה"א, פט"ז להלן ראה זבחו, לו עולה היה איל, הוא שמא (ומשום בפ"ע בריה הוא שמא כי זבחו לו עולה

ה"ב). שם להלן (ראה שארצה מאיזה אמר אם גם זה יצא), גדול (שמות 53)והביא שנאמר ממה זאת למדו פט. במנחות
שניםֿעשר. בגימטריא "זה" – לדורותיכם" לי זה יהיה קודש משחת "שמן לא) (שם, עוד ונאמר הין", זית "ושמן כד) ל,

שבעה 54) משקל היין מן או המים מן מחזקת "והרביעית שם יב ובהלכה רביעיות", ארבע – "הלוג כי יג, הלכה פ"א
בקירוב". דינר וחצי דינרין לו).55)עשר טז, (שמות האיפה עשירית וראה 56)שהוא טו. הלכה ביכורים מהלכות בפ"ו

מנחות. למסכת הקדמתו ובסוף ו, משנה פ"ב ובחלה ב, משנה פ"א עדיות לרבינו בפיה"מ הלכות 57)גם פי"ב להלן ראה
הפסוקים.58)גֿד. מן זאת למדו פז:) (שם ובגמרא פז. במנחות המקדש 59)משנה כלי מהלכות בפ"א ראה שם,

טז. מדה 60)הלכה בכל למדוד במשנה) (שם ששנינו כמו ההין, ורביעית ההין ושלישית ההין חצי במקדש שהיו כלומר,
יז. הלכה המקדש כלי מהלכות בפ"א וראה לו. הראוי לקרבן פח.61)בהן שם תנאֿקמא 62)משנה וכדברי במשנה, שם

דל  "ואם כא) יד, (ויקרא עני במצורע שנאמר ממה החכמים לפי זאת נלמד פט. שם ובברייתא יעקב. בן אליעזר כר' ולא
(שמן). לוג שטעון עשרון (כל) על לימד – שמן" ולוג למנחה בשמן בלול אחד סולת ועשרון וגו' הוא
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.Ë העּׂשרֹון 63ּברּוצי ּגב ׁשאין חל, - סלת ׁשל הּמּדֹות ִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹ
על 64קדׁש יֹורד ׁשהּוא לפי קדׁש, - והּׁשמן הּיין ּוברּוצי . ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַֹֹ

ּומּבחּוץ  מּבפנים נמׁשחּו הּלח ּוכלי הּכלי, ולּמה 65ּגב . ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָ
אּלא  הּמֹודד ּכּונת ׁשאין ּפי על אף הּברּוצין ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָיתקּדׁשּו

ּבלבד? ּׁשּבּכלי מּכלי 66למה מֹוציאין יאמרּו: ׁשּלא ּכדי ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַֹֹ
לחל  .67ׁשרת ְֵָֹ

.È?ּבּברּוצין עֹוּׂשין היּו -68מה אחר זבח ׁשם יׁש אם ִִִֵֵֵֶֶַַַָָ
ּבלינה  יּפסלּו - לנּו ואם עּמֹו, לאו 69יקריבּו ואם ;70- ְְְְְִִִִִִַַָָָ

הּמזּבח  ּבהן .71מקּיצין ְְְִִֵֶַַַָ
.‡È?ּבהם 72ּכיצד לּׁשם 73לֹוקחין הּבּׂשר עֹולֹות, ְִֵֵֶַַַָָָ

לּכהנים. ְֲִַָֹוהעֹורֹות
.·È מעּכבין אינן נסכים ׁשל הּׁשמן עם את 74הּסלת ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ
מעּכבן 75הּיין  הּיין ולא את 76, מעּכבין הּנסכים ולא . ְְְְְְְִִִִֶַַַַַַַָָֹֹ

אחר 77הּזבח  ּונסכיו הּיֹום קרּבנֹו אדם מביא אּלא , ְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָָ
ימים  צּבּור 78עּׂשרה ואחד יחיד אחד ׁשּלא 79. והּוא . ְְֲִִִֶֶֶָָָָָָֹ

ׁשרת, לכלי נתנן אם אבל ׁשרת; ּבכלי הּנסכים ְְְְְֲִִִִִִֵֵַָָָָָָָקדׁשּו
ּבלינה  יּפסלּו - לנּו .80אם ְְִִִָָָ

.‚È החּלין מן אּלא נסכים מביאין לא 81אין יביאם לא . ְְְִִִִִִֵֵֶַָָֹֹֻ
הּבּכּורים  מן ולא ׁשני מּמעּׂשר ולא הּתרּומה .82מן ְְְֲִִִִִִֵֵַַַָֹֹ

הּמעּׂשר  מן לחמּה ׁשּמביא ּתֹודה, יביאּו83ואפּלּו לא , ְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹ
החּלין  מן אּלא .84נסכים ְִִִֶַָָֻ

.„È יחזקאל ּבספר האמּורין הּנסכים ׁשעּורי ּומנין 85ּכל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
ּכּלן  - ׁשם הּכתּובים העבֹודה וסדרי הּקרּבנֹות ְְְְֲִִֵַַָָָָָָָֻאֹותן
ּופרׁש צּוה הּנביא אּלא לדֹורֹות, נֹוהגין ואין הן, ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָמּלּואים
ּבימי  הּמזּבח חנּכת עם הּמּלּואין מקריבין יהיּו ְְְֲִִִִִִִִֵֵֵַַַַַַֻּכיצד

ׁשליׁשי  ּבית ּכׁשּיּבנה הּמׁשיח 86הּמל. ְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָ
.ÂË הּמזּבח ּבחנּכת הּנּׂשיאים ׁשהקריבּו ּדברים 87ּוכׁשם ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָֻ

ּבׁשּבת  והקריבּו לדֹורֹות ּכמֹותן הּנּׂשיא 88ׁשאין ּכ , ְְְְְִִִֵֶַַָָָָ
ׁשם  מפרׁש ּכאׁשר לעתיד ּבׁשּבת חנּכתֹו וכן 89מקריב . ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻ

מהּׁשבי  הּבאים עזרא ּבימי ׁשהקריבּו -90קרּבנֹות ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שם).63) (רש"י בירוצין" היינו שנתמלא, לאחר הכלי מן שנופל "ומה כתנאֿקמא. צ. במנחות מדת 64)משנה כלומר,
(במדבר  שנאמר ממה זאת ולמדו יט. הלכה המקדש כלי מהלכות בפ"א ראה בפנים. אלא לקדשה בחוץ נמשחה לא היבש

מבחוץ. היבש מדת למעט אותם, – אותם" ויקדש  "וימשחם א) שם.65)ז, המקדש כלי בהלכות בפ"ג 66)ראה וראה
מדעת. אלא מקדשין אין השרת כלי כי כ, הלכה המוקדשין פסולי יוסי,67)מהלכות ר' דברי לפי כן אמרו שם בגמרא

למלך). (משנה כן לומר צריך לתנאֿקמא שגם רבינו סובר שנתקדשו,68)אבל הלח לבירוצי והכוונה צ: שם ברייתא
ב  ט.אבל הלכה למעלה כמבואר גמורים, חולין הם היבש ליפסל 69)ירוצי הבירוצין נתקדשו אחר, זבח שם שיש "שכיון

היה  לא אם אף פוסלת שלינה הרי אחר", זבח שם שאין לפי לנו, "ואם שכתב: שם ברש"י ועיין משנה). (כסף בלינה"
במשנהֿלמלך. וראה אחר, זבח שאףֿעלֿפי 70)שם אחר, זבח שם היה כשלא המדובר למעלה) (ראה כסףֿמשנה לדעת

לנו. לא וגם אחר, זבח להם כשאין המדובר רש"י, ולדעת נתקדשו. לא שהרי בלינה, נפסלים אינם שם 71)שלנו,
המקדש  כלי מהלכות בפ"ז וראה הכהנים, סגן חנניה רבי לדעת נסכים במותר ד) משנה (פ"ד בשקלים הוא וכן בברייתא.
מתיקה, מיני סעודה בקינוח שמביא כאדם שהוא שם) רש"י ועיין יב: (שבועות בגמרא מפרש מקיצין ולשון יג. הלכה
תמידין, לשם שלא אותם מקריבין כלומר, לנערים, לאכול והקיץ הלחם ב) טז, (שמואלֿב שנאמר כמו קיץ, מלשון והוא

משנה). (כסף הסעודה מעיקר שאינם מגדים מיני כמו המזבח.72)אלא את בהם היין 73)מקיצים את פודים כלומר,
שם. המקדש כלי בהלכות עוד וראה עולות. בדמיהם וקונים מד:74)והשמן במנחות סולת 75)משנה לו אין שאם

לבדו. היין מביא למנחה, (תוספות 76)ושמן זה את זה מעכבים והשמן הסולת אולם ושמן. סולת מביא יין, לו אין שאם
כי  ועלֿכרחנו זה", את זה מעכבין והסולת בהמה "נסכי שאמרו: דמנחות, פ"ו בתוספתא נראה וכן הסולת). ד"ה שם

המוריה). (הר כנ"ל וסולת, בשמן לבדו.77)המדובר זבחו את הוא מביא ויין, ושמן סולת לו אין אם מנחות 78)כלומר,
פ"ו. ומנחות פ"ה זבחים ותוספתא מביא 79)טו: "אדם שם: זבחים ובתוספתא שם, במנחות כן מפורש יחיד, לענין

למחר", וכו' ונסכיהם "מנחתם פד.) (זבחים שאמרו ממה ללמוד יש ציבור ולענין ימים". עשרה עד ונסכיו היום זבחו
שירה, טעון הקרבן שהרי בציבור, כן לעשות אין לכתחילה אולם, שם. רש"י עיין בחג, הציבור בקרבנות הוא זה ופסוק

המוריה). (הר ונתקלקלו ד"ה סוף ל: השנה לראש בתוספות ראה הקרבן, ועל היין על אלא שירה אומרים משנה 80)ואין
פ"ו. מנחות ותוספתא עט. החולין".81)במנחות מן אלא יביאו לא מקום בכל "ונסכים פב. שם תוספתא 82)משנה

שלא  ראשון ממעשר התרומה, ומן הטבל מן וכו' ונסכים מנחות מביאין "אין פ"א: ומעילה פ"ח, ומנחות פ"א, שקלים
וכו'". נפדו שלא והקדש שני ממעשר תרומתו, (שם 83)ניטלה המעשר" מן ולחמה היא תודה, עלי "הרי שאמר: כגון

יז). הלכה פט"ז להלן וראה טו,84)פא: (במדבר שנאמר משום שם, להלן וראה מקום". בכל "ונסכים פב: במשנה שם
כלל". לגבוה צד בהן יהיה ולא משלו, שיהיה עד קרבנו, המקריב "והקריב מה.85)ד) הקשו 86)פרק מה. במנחות

היא. עולה "חטאת, – המקדש" את וחטאת תמים בקר בן פר תקח לחודש באחד "בראשון יח) (שם, ביחזקאל הפסוק על
ופסק  משה". בימי שהקריבו כדרך עזרא, בימי הקריבו מילואים אמר, אשי רב לדורשה. עתיד אליהו זו פרשה יוחנן, א"ר
על  היא יחזקאל של שהנבואה כפירש"י, מפרש (ולא השלישי הבית על הם אלו נבואה שדברי ומפרש אשי. כרב רבינו
שלישי  בבית גם יקריבו כן משה, בימי שהקריבו כמו לדורות, נוהגים שאינם קרבנות הקריבו שני שבבית וכמו שני), בית

שם. אסתר במגילת וברמב"ן ג, כלל המצוות בספר וראה משנה). ז.87)(לחם ט.88)במדבר קטן ביחזקאל 89)מועד
ד. ישראל,90)מו, כל על שניםֿעשר פרים ישראל, לאלקי עולות הקריבו הגולה בני מהשבי "הבאים לה: ח, פרק עזרא

לה'". עולה הכל שניםֿעשר, חטאת צפירי ושבעה, שבעים כבשים וששה, תשעים אילים
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העמר  הנפת עּׂשרֹונים 40ּביֹום ׁשני ׁשּלֹו ׁשהּנסכים ,41 ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ
ׁשמן  ההין ּבׁשליׁשית ׁשּנכּפלה 42ּבלּול ּפי על אף . ְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָ

יינֹו נכּפלּו לא רביעית 43סלּתֹו, לנס יין אּלא [וׁשמנֹו], ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָֹ
.44ההין  ִַ

.Â חּטאת ׁשהן ׁשּלֹו, ּכבּׂשים ׁשלׁשה עם מביא ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹהּמצרע
ועֹולה  עּׂשרֹונים 45ואׁשם ׁשלׁשה הּׁשמּועה 46, ּומּפי . ְְְְְִִִֶַָָָָָ

ׁשּלֹו47למדּו הּזבחים ּבכלל ּבאין ׁשהן ּכל 48, עם עּׂשרֹון . ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָ
ּכל  עם יין ּורביעית ׁשמן, ההין ּברביעית ּבלּול  ְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַָָּכבּׂש

מּׁשלׁשּתן  והּמקריב 49עּׂשרֹון הּכבּׂשים. נסּכי ּכׁשאר ,50 ְְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָ
איל  נסּכי עּמֹו מביא - הּפלּגס לֹו51את עֹולה ולא ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָֹ

.52זבחֹו ְִ

.Ê לג ההין עּׂשר ׁשנים הּלג 53הּוא ׁשעּור הֹודענּו ּוכבר . ְְְִִֵַַַָָָֹֹ
ערּובין  ּבהלכֹות אחרֹות מּדֹות הּוא 54עם והעּׂשרֹון . ְְְֲִִִִִֵֵָָ

ּבענין 55העמר  ׁשעּורֹו ּבארנּו ּוכבר חּלה. ׁשעּור ׁשהּוא , ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹ
.56חּלה  ַָ

.Á ּבין יחיד מנחת ּבין הּמנחֹות, אֹו הּנסכים ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָּכׁשּמֹודדין
צּבּור  ׁשלׁשה 57מנחת ׁשל ּבמּדה אֹותֹו מֹודדין אין - ְְְְִִִִֵֶַָָ

לאיל  ׁשנים ׁשל אֹו לּפר הּכל 58עּׂשרֹונים מֹודד אּלא , ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ
ּבּמקּדׁש ׁשהיה אחד נסכים 59ּבעּׂשרֹון ׁשל הּׁשמן וכן . ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

ׁשּבּמקּדׁש ּבמּדתֹו אֹותֹו מנחֹות 60מֹודדין ׁשל וׁשמן . ְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָ
ׁשּבּמקּדׁש ּבּלג - מנין 61הּיחיד ּכ העּׂשרֹונֹות ּכמנין . ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָֹ

.62הּלּגין  ִַֻ
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"כל  פ"ח מנחות בתוספתא וראה פסולה", שהוא כל חסר שאם ומשמנה, שם) (ויקרא קרא אמר נדבה ומנחת (שם). ככה
פסולות" אלו הרי - מחברתה יתירה או מחברתה חסרה מדה שהיתה או חלות, מדת שחיסר או חלות מדת שריבה המנחות
עד  פסול אינו בשמן כי ה"ט, פסוהמ"ק מה' בפי"א (וראה לשמן בין ליין בין כלל שזה משמע כי הכסףֿמשנה וכתב

סולת). עשרון לכל שמן לוגין שני בן 40)שירבה תמים כבש העומר, את הניפכם ביום "ועשיתם יב) (כג, ויקרא ראה
לה'". לעולה לה'".41)שנתו אשה בשמן בלולה סולת עשרונים שני "ומנחתו יג) (שם, שכתוב הביא 42)סולת, וכן

יין  מה פט: במנחות שאמרו ומה שמן. ההין בשלישית בלולים העשרונים שני כי מנחות, מסכת לפיה"מ בהקדמתו רבינו
משנה). (מרכבת מפירש"י תוספת אלא זה אין הנראה כפי – הראב"ד) השגת (ראה ההין רביעית שמן אף ההין, רביעית

כפולים"..43) נסכיו היו לא כפולה, שמנחתו "אעפ"י שם: מנחות ההין".44)משנה רביעית יין "ונסכה (שם) שכתוב
ג.45) הלכה כפרה מחוסרי מהלכות בפ"א תמימים 46)ראה כבשים שני יקח השמיני "וביום  י ) יד, (ויקרא שנאמר

בשמן". בלולה מנחה סולת עשרונים ושלשה תמימה שנתה בת אחת צא.47)וכבשה כ)48)במנחות יד, (שם שנאמר
ובאורֿשמח  הרמב"ם, על הרש"ש ובהגהת הזבח. עם הבאה במנחה אומר הוי המנחה", ואת העולה את הכהן "והעלה

שלו". הזבחים בגלל באין "שהן ברביעית 49)מגיהים: בלול עשרון, סולת מנחה וגו' "והקריב דֿה) טו, (במדבר שנאמר
שכבר  לזבח, או לעולה תלמודֿלומר (מה האחד" לכבש לזבח או העולה על תעשה ההין רביעית לנסך ויין שמן. ההין
(מנחות  מצורע אשם זו לזבח" "או מצורע, חטאת זו "זבח" מצורע, עולת זו "עולה" אלא: ג), שם, הפרשה בראש כתובים

נסכ  טעונים ששלשתן הרי יין.צא.), ראה 50)י לאיל, ולא לכבש לא כשר שאינו בדיעבד כלומר, ג. משנה פ"א פרה
יד. הלכה פ"א למעלה 51)למעלה ראה ההין, שלישית לנסך ויין שמן, ההין בשלישית בלול סולת עשרונים שני שהם

שמביא  במשנה שמבואר מה בפ"ע, בריה פלגס שסובר יוחנן ר' לפי כי צא: ומנחות כג, חולין וראה במשנה. שם ה"ד,
שאינו  אף איל כנסכי שמביא הפלגס, את לרבות ו) טו, (במדבר לאיל" "או מהפסוק מיוחד ריבוי משום הוא איל, נסכי עמו
איל, נסכי עמו שמביא במשנה שמבואר מה איל, ספק כבש ספק הוא שפלגס האומר פדא ולבר בפ"ע, בריה אלא איל
ורביעית  שמן ההין ורביעית סולת עשרון הרי כבש הוא ואם שלו, הנסכים כל יהיו איל הוא אם ואומר ומתנה מביא כלומר,
הוא  איל, ספק כבש ספק להיותו נוסף אם זירא, ר' בעיית בחולין שם וראה נדבה. יהיו היתר שלו, נסכים יהיו יין ההין
(ע"ש  נדבה הנסכים כל שיהיו הוא, בפ"ע בריה אם ולומר להתנות גם צריך זירא ר' לפי כך ומשום לא, או בריה ספק גם
בריה  ודאי אלא ספק זה שאין יוחנן כר' שסובר נשמע להתנות, שצריך כאן מזכיר שלא ורבינו בתיקו). הדבר שנשאר
יוחנן  כר' סובר שאינו מפורש הרי לא, או נדרו ידי יצא אם ספק שהוא רבינו שפסק ה"ב פט"ז להלן ראה אבל בפ"ע,

שם. ולחםֿמשנה קריתֿספר ראה פדא, כבר אמר 52)אלא או כבש, נדר אם ובין איל נדר אם בין כלומר, במשנה. שם
ספק  כבש ספק שהוא משום פדא בר ולפי בפ"ע, בריה אלא כבש ואינו איל שאינו משום יוחנן ר' ולפי שארצה. איזה
לא  כבש, שנדר ובאופן כבש. הוא שמא כי זבחו לו עולה לא איל, שנדר ובאופן זירא. ר' בעיית כפי בריה ספק או איל,
קטן  הנודר כי ה"א, פט"ז להלן ראה זבחו, לו עולה היה איל, הוא שמא (ומשום בפ"ע בריה הוא שמא כי זבחו לו עולה

ה"ב). שם להלן (ראה שארצה מאיזה אמר אם גם זה יצא), גדול (שמות 53)והביא שנאמר ממה זאת למדו פט. במנחות
שניםֿעשר. בגימטריא "זה" – לדורותיכם" לי זה יהיה קודש משחת "שמן לא) (שם, עוד ונאמר הין", זית "ושמן כד) ל,

שבעה 54) משקל היין מן או המים מן מחזקת "והרביעית שם יב ובהלכה רביעיות", ארבע – "הלוג כי יג, הלכה פ"א
בקירוב". דינר וחצי דינרין לו).55)עשר טז, (שמות האיפה עשירית וראה 56)שהוא טו. הלכה ביכורים מהלכות בפ"ו

מנחות. למסכת הקדמתו ובסוף ו, משנה פ"ב ובחלה ב, משנה פ"א עדיות לרבינו בפיה"מ הלכות 57)גם פי"ב להלן ראה
הפסוקים.58)גֿד. מן זאת למדו פז:) (שם ובגמרא פז. במנחות המקדש 59)משנה כלי מהלכות בפ"א ראה שם,

טז. מדה 60)הלכה בכל למדוד במשנה) (שם ששנינו כמו ההין, ורביעית ההין ושלישית ההין חצי במקדש שהיו כלומר,
יז. הלכה המקדש כלי מהלכות בפ"א וראה לו. הראוי לקרבן פח.61)בהן שם תנאֿקמא 62)משנה וכדברי במשנה, שם

דל  "ואם כא) יד, (ויקרא עני במצורע שנאמר ממה החכמים לפי זאת נלמד פט. שם ובברייתא יעקב. בן אליעזר כר' ולא
(שמן). לוג שטעון עשרון (כל) על לימד – שמן" ולוג למנחה בשמן בלול אחד סולת ועשרון וגו' הוא
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העזרה  מן ׁשּירצה מקֹום ּבכל סֹומ - ׁשלמים ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָָהּקרּבן
הּׁשלמים, על מתוּדה ׁשאינֹו לי, ויראה ׁשחיטה. ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּבמקֹום

ׁשבח. ּדברי אֹומר ְֲִֵֵֶַָאבל

ה'תשע"ה  סיון ה' ש"ק יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
אֹותן ‡. מקריבין אין הּקרּבנֹות ּבּיֹום,2ּכל אּלא ְְִִֵֶַַַָָָָָ

את  להקריב יּׂשראל ּבני את צּותֹו ּביֹום ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹׁשּנאמר:
ׁשֹוחטין  אין לפיכ ּבּלילה. ולא ּבּיֹום - ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹקרּבניהם

ּבּיֹום  אּלא ּביֹום 3זבחים אּלא ּדמים זֹורקין ואין , ְְְְִִִֵֶֶַָָָָ
ּביֹום 4הּׁשחיטה  - זבחֹו את הקריבֹו ּביֹום ׁשּנאמר: ; ְְְְְֱִִִֶֶֶַַַָ

נפסל  החּמה ׁשּׁשקעה וכיון ההקרבה. ּתהיה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָהּזביחה
ַָהּדם.

מּתיריו ·. ׁשּקרבּו אֹותֹו5ּכל מעלין - הּמזּבח 6ּבּיֹום על ְְֲִִִֵֶַַַַַַָָֹ
הּלילה  מקטירין 7ּכל - ּבּיֹום ּדמם ׁשּנזרק זבחים ּכיצד? . ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָ

איברי  וכן הּׁשחר. עּמּוד ׁשּיעלה עד ּבּלילה ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָאמּוריהן
הּׁשחר  עּמּוד ׁשּיעלה עד ּבּלילה אֹותן מקטירין .8העֹולֹות ְְֲִִֶֶַַַַַַַַַָָָ

הּפׁשיעה  מן להרחיק ׁשאין 9ּוכדי חכמים, אמרּו , ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָ

האמּורין  חצֹות 10מקטירין עד אּלא העֹולה ואיברי ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָ
.11הּלילה  ְַַָ

ּבּלילה ‚. ואיברים אמּורין להקטיר ׁשּמּתר ּפי על ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָֻאף
הּכל  להקטיר מׁשּתּדלין אּלא לדעת, אֹותן מאחרין אין -ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָֹ
אמּורין  הקטר ׁשהרי ּבׁשעתּה. מצוה חביבה ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָּבּיֹום.

הּׁשּבת ואיברי  את ּדֹוחין ּבּלילה, ׁשּכׁשרים ּפי על אף ם, ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ
ׁשּבת. למֹוצאי אֹותן מאחרין ואין ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָּבזמּנן,

ּבּיֹום „. אּלא קרב ׁשאינֹו ּדבר הּקמץ 12ּכל ּכגֹון ,13 ְֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ
והּקטרת  הּנּׂשרפֹות 14והּלבֹונה מּתר 15ּומנחֹות - ְְְְְְִֶַַַָָָָֹֻ

הּׁשמׁש מבֹוא עם ּכל 16להקריבן והֹולכין מתאּכלין והם , ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָ
עֹולה  ּכאיברי .17הּלילה ְְְֵֵַַָָ

הּזבח ‰. עם ה ּבאים ּבּיֹום;18הּנסכים אּלא קרבין אין - ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
לׁשלמים: נסכים מּקיׁש - ּולׁשלמיכם ּולנסּכיכם ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּנאמר:
הּבאים  הּנסכים אבל ּבּיֹום. נסכים אף ּבּיֹום, ּׁשלמים ְְְֲִִִִַַַַַַָָָָָמה

עצמן  מתקּדׁשין 19ּבפני ּבּלילה 20- ּוקרבין .21ּבּלילה ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָ
22לפיכ- עצמן ּבפני הּבאין נסכים לֹו נזּדּמנּו אם , ְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָ

ּבּלילה  ּומקריבן ּבהן,23מקּדיׁשן ּפֹוסלת הּׁשחר ועלֹות . ְְְֲִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָ
העֹולֹות  .24ּכאיברי ְְֵֵָ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

לשמה.1) הקרבנות עבודת שתהא ושצריך ביום, אלא קרבן מביאים שאין בו במשנה.2)יתבאר כ: במגילה 3)מגילה
ללמוד  אין כי כתבו, לקמיצה המתחיל דיבור שם ובתוספות זבחכם", "ביום ו) יט, (ויקרא שנאמר ממה זאת למדו שם

בזר. כשרה היא שהרי עבודה, אינה ושחיטה הקרבנות בעבודת מדבר זה פסוק כי צוותו", "ביום מהפסוק ולא 4)שחיטה
הזביחה. ביום רק אלא המחרת הדם.5)ביום אבריו.6)זריקת או אימוריו מתיריו 7)כלומר, קרב שלא כל אבל

אחר  שוחטין שאין פי על ו"אף שם). (תוספתא הלילה כל אותו מעלין אין הנשרפות) והמנחות הלבונה (=הקומץ, ביום
וכו'". והאימורין העולות איברי מקטירין וכו' הערביים בין של היא 8)תמיד העולה, תורת "זאת ב) ו, (שם שנאמר

בו". תוקד המזבח ואש הבקר עד הלילה כל המזבח על מוקדה על עושה 9)העולה ונמצא השעה את עליו תדחק "שלא
השחר". עלות אחר דבר ואברים".10)מהם חלבים "הקטר שם: עד 11)במשנה חכמים שאמרו מה "כל שם: משנה

ואברים  חלבים הקטר השחר, עמוד שיעלה עד מצוותן אחד ליום הנאכלין וכל השחר, עמוד שיעלה עד מצוותן  חצות
וכן  (כאן רבינו ודעת העבירה", מן אדם להרחיק כדי חצות עד חכמים אמרו למה כן אם השחר, עמוד שיעלה עד מצוותן
על  כי כתב שם רש"י אבל חצות, עד חכמים שאמרו מה בכלל הם ואברים חלבים הקטר גם כי שם) המשניות בפירוש

במקדש. שבות ואין הם, זריזים שכהנים לפי חצות, עד חכמים אמרו לא ואברים חלבים מתיריו 12)הקטר קרבו שלא
על 13)ביום. כולו הקומץ ומקטיר נקמצות, המזבח, גבי על הקריבות מהמנחות גדול חלק כי הקומץ, הקטרת כלומר,

לכהנים. נאכל והשאר המזבח, הפנימי.14)גבי המזבח על הקטורת הקטרת כי 15)כלומר, שם י"ב פרק להלן ראה
ואינן  המזבח, גבי על כליל נשרפות נדבה) מנחת או חוטא מנחת שהביא וכהן וחביתין חינוך (=מנחת כהנים זכרי מנחות

גבי 16)נקמצות. על נקלטים והם השקיעה, לפני ברובו האש שתצית שהות אין כי "אף השקיעה קודם מועט זמן
ונשארים 17)המזבח". השקיעה קודם שמקריבן אלו את ריבה העולה", תורת "זאת א) ו, (ויקרא שנאמר ממה זאת ולמדו

ג  הלכה סוף ומוספין תמידין מהלכות א פרק להלן למלך במשנה וראה העולה. אברי כמו הלילה הקמיצה כל אם רק כי ,
על  לשורפם אין הנשרפות במנחות כן וכמו התמיד, לאחר הקומץ את להקטיר אפשר הערביים, בין של תמיד לפני הייתה
לעשותם  אסור התמיד, לפני בכלי נתקדשו או נקמצו לא אם אבל התמיד, לפני בכלי נתקדשו אם אלא התמיד, לאחר המזבח

התמיד. הזבח.18)אחר עם לאחר 19)שהביאם ונסכיו היום קרבנו להביא אדם יכול שהרי הזבח, עם הקדישם שלא
ימים. שרת.20)עשרה בכלי נתינתם ידי שדווקא 21)על בלילה, להקריב יכול הזבח, בשחיטת קדשו דלא שכיוון

שכן  בלילה, גם מתקדשין בלילה, שקריבין ומכיוון ולשלמיכם", "לנסכיכם שכתוב ממה נתרבו הזבח עם הבאים נסכים
בלילה  הקרב וכל ביום, אלא קדוש אינו זה) בכלל הזבח עם הבאים (=נסכים ביום הקרב כל הכלל "זה יד. בתמורה אמרו

בלילה. בין ביום בין קדוש עצמם) בפני הבאים בלילה 22)(=נסכים מתקדשים עצמם בפני הבאים שנסכים כיוון כלומר,
בלילה. שמיד 23)וקריבים מצוה, זריזות משום והכל משנה) (כסף מיד ומקריבן בלילה לכתחילה מקדישן כלומר,

עצמן  בפני הבאים נסכים דאמרת השתא פפא רב "אמר שם: בתמורה הדברים ומקור להחמיצנה. אין המצוה, לו שנזדמנה
ומקריבן". בלילה מקדישן בלילה נסכים נזדמנו בלילה, אפילו ועלות 24)קריבין אהבה בר אדא רב "אמר שם: בתמורה

הקריבן. ולא שהקדישן כאברין" בהן פוסלת השחר

zepaxwd dyrn zekld - dcear xtq - oeiq 'c iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

הּנֹוהגים  ּדברים אבל לדֹורֹות. נֹוהגין ואינן היּו ְְְֲֲֲִִִִִֵַָָָָמּלּואים
ׁשּפרׁשנּו91לדֹורֹות  ּתֹורה ּדברי ׁשהעּתיקּום 92הם ּכמֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָ

לגרע  ואין עליהם להֹוסיף אין רּבנּו, מׁשה .93מּפי ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַֹ

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
.‡- ּבׁשּתפּות עֹולה אֹו ׁשלמים להביא ׁשרצּו ְְְְִִִֶַָָָָָֻׁשנים

יבֹוא  עֹוף ואפּלּו ּבנדבה. ּבין ּבנדר ּבין ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָמביאין,
ְָֻּבׁשּתפּות.

ּכל ·. מביאין עבדים אֹו נׁשים ואחד אנׁשים ְְְֲֲִִִִִֶֶָָָָָָואחד
מקּבלין  אין ּכֹוכבים העֹובדי אבל אּלא הּקרּבנֹות. מהן ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

את  תקריבּו לא נכר ּבן ּומּיד ׁשּנאמר: ּבלבד, ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹעֹולֹות
אף  הּנכרי, מן מקּבלין העֹוף עֹולת אפּלּו אלהיכם. ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹלחם
מהן  מקּבלין אין אבל זרה. עבֹודה עֹובד ׁשהּוא ּפי ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָעל
עֹולֹות  וכן ואׁשמֹות. חּטאֹות ולא מנחֹות ולא ְְְְְֲִֵַַָָָָֹֹׁשלמים
הּנכרי, מן אֹותן מקּבלין אין ּונדבה ּבנדר ּבאֹות ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשאינן
ּבאֹות  ׁשאינן מעֹולֹות ּבּה וכּיֹוצא יֹולדת עֹולת ְְֵֵֵֶֶֶַַָָָּכגֹון

נדבה. מּׁשּום ולא נדר ְְִִֶֶָָֹמּׁשּום
עֹולֹות;‚. אֹותן מקריבין - ׁשלמים ׁשהביא ְְְִִִִִֵֶַָָָנכרי

ּונתנם  ׁשלמים נדר לּׁשמים. לּבֹו ּכֹוכבים ְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָׁשהעֹובד
אֹותן  אֹוכלין - ליּׂשראל ּבהן ׁשּיתּכּפר מנת על ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָליּׂשראל
ּכהן  - לכהן נתנן אם וכן יּׂשראל. ּכׁשלמי ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵַַָָָֹֹהּיּׂשראלים

ְָאֹוכלן.
ׁשּבת „. מחּלל אֹו זרה לעבֹודה מּומר ׁשהּוא ְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָיּׂשראל

העֹולה, אפּלּו ּכלל. קרּבן מּמּנּו מקּבלין אין - ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָּבפרהסיא
מן  אֹותּה מקּבלין אין הּנכרים, מן אֹותּה ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָׁשּמקּבלין
מּפי  מּכם. יקריב ּכי אדם ׁשּנאמר: הּזה. ְֱִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָהּמּומר
את  להֹוציא ּכּלכם, ולא - 'מּכם' למדּו: ְְְְְִִֶֶֶַָָֹֻהׁשמּועה
מקּבלין  - עברֹות לׁשאר מּומר היה אם אבל ְְְֲֲִִִֵַַָָָָָָהּמּומר.
מּומר  היה ּבתׁשּובה. ׁשּיחזר ּכדי הּקרּבנֹות, ּכל ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָֹמּמּנּו
ּבין  ּבּה, והרּגל לעּׂשֹותּה וידּוע מפרסם והּוא ְְְְְְֲֲֵֵַַַַָָָָָֻֻלעברה
לאֹותּה קרּבן מּמּנּו מקּבלין אין - לתאבֹון ּבין ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָלהכעיס
להכעיס  ּבין חלב, לאכל רגיל ׁשהיה ּכגֹון ּכיצד? ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹעברה.
אין  - חּטאת והביא חלב ואכל וׁשגג לתאבֹון, ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָּבין

מּמּנּו. אֹותּה ְְִִֶַָמקּבלין
נסכים,‰. עּמהן מביאין אין ּכֹוכבים העֹובדי ְְְִִִִִֵֵֶָָָָעֹולֹות

קרבין  נסּכיהם אבל ּככה; יעּׂשה האזרח ּכל ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּנאמר:
ואינן  ּכמסּפרם. לאחד ּתעּׂשּו ּככה ׁשּנאמר: צּבּור, ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָמּׁשל
ּבאנׁשים  ּביּׂשראל, אּלא סמיכה ׁשאין סמיכה; ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָטעּונֹות

ּבנׁשים. ְְִָֹולא
.Â ּבין חֹובה ּבין הּיחיד, ׁשּיקריב ּבהמה קרּבנֹות ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָּכל

והּמעּׂשר  הּבכֹור מן חּוץ חּיין; ּכׁשהן עליהן סֹומ ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָנדבה,

מּפי  קרּבנֹו. ראׁש על ידֹו וסמ ׁשּנאמר: ְְְֱִִֶֶֶַַַַַָָָָֹוהּפסח.
ּובכֹור  מּפסח חּוץ ּבּמׁשמע, קרּבן ׁשּכל למדּו, ְְְְְִֶֶַַַַָָָָָָהּׁשמּועה

ֲֵַּומעּׂשר.
.Ê ׁשּדינן הּמעֹות ּכל וכן סמיכה. טעּון אינֹו ְְִִֵֵֶַָָָָָָהעֹוף

ׁשקלים  ּבהלכֹות ּבארנּו ׁשּכבר נדבה, ׁשל לּתבֹות ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּיפלּו
על  סֹומ הּמעֹות אֹותן ּבעל אין - עֹולֹות יבֹואּו ֵֵֶַַַַָָָָֻׁשּכּלן
נסכיה  אּלא נסכים, עליה מביא ואינֹו העֹולה, ְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָָאֹותּה
ועֹורּה עבֹודתּה - ּכהן ׁשהיה ּפי על ואף צּבּור. ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹמּׁשל

מׁשמר. אנׁשי ְְִֵֶַָׁשל
.Á ואּׁשה ועבד וקטן ׁשֹוטה מחרׁש חּוץ סֹומכין, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹהּכל

אּלא  סמיכה ׁשאין ;סֹומ הּׁשליח ואין ונכרי. ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָוסּומא
יד  ולא אׁשּתֹו יד לא - ידֹו וסמ ׁשּנאמר: ְְְְֱִִֶֶַַַַַָָָֹֹּבּבעלים,

ׁשלּוחֹו. ולא ְְְַֹעבּדֹו
.Ë זה עליו סֹומכין ּכּלן - אחד זבח ׁשהביאּו ְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֻחמּׁשה

והּניח  ׁשּמת מי אחת. ּבבת ּכּלן ׁשּיסמכּו לא זה, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹֻאחר
עליו  וסֹומ מביאֹו יֹורׁשֹו הרי - ׁשלמים אֹו עֹולה ְְְְְֲִִֵֵָָָָָָקרּבנֹו

נסכיו. ְִֵָָּומביא
.È:סמיכֹות מּׁשתי חּוץ הּצּבּור, ּבקרּבנֹות סמיכה ְְְְְְִִִִֵֵַָָאין

מן  ּוׁשלׁשה ּדבר. העלם ּפר ועל הּמׁשּתּלח ּׂשעיר ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָעל
רּבנּו, מׁשה מּפי הלכה זה ודבר עליו. סֹומכין ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָהּסנהדרין

סמיכֹות. ׁשּתי אּלא ּבּצּבּור ְְִִֵֵֶֶַָׁשאין
.‡È חֹוזר - לעזרה חּוץ סמ ּבעזרה. אּלא סֹומכין ְֲֲִֵֵֶַָָָָָָָָאין

ּבחּוץ  עֹומד הּקרּבן ּבעל היה ואם מּבפנים. ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָוסֹומ
ׁשּיסמ והּוא ּכׁשרה. סמיכתֹו - וסמ לפנים ידֹו ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָֹוהכניס
- הּטמא סמ ואם טהֹור. אּלא סֹומ ואין ּכחֹו. ְְְִֵֵֵֶַַָָָָָֹּבכל

.ַָסמ
.·È.ׁשחיטה לסמיכה ותכף ׁשֹוחטין. ׁשּסֹומכין ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָּובּמקֹום

ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו - ׁשּׁשהה אֹו אחר ּבמקֹום ׁשחט ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָואם
ּכּפר, - סמ לא אם ,לפיכ היא. מצוה ׁשירי ְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָֹוהּסמיכה
לא  ּכאּלּו עליו מעלין כן ּפי על ואף מעּכבת. ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹואינּה

ִֵּכּפר.
.‚Èראׁש על ידיו ּבׁשּתי ּכחֹו ּבכל לסמ הּסֹומ ְְְְִִִֵֵַַָָָָֹֹֹוצרי

ולא  הּצּואר על לא - העלה ראׁש על ׁשּנאמר: ְְֱֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹֹהּבהמה,
הּבהמה. ּובין ידיו ּבין חֹוצץ דבר יהיה ולא הּצדדין. ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹעל

.„È- קדׁשים קדׁש הּקרּבן היה אם ?סֹומ ְְִִֵֵֶַַָָָָָָֹוכיצד
ּבמזרח  עֹומד והּסֹומ למערב, ּופניו ּבצפֹון ְְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָמעמידֹו
ּומתוּדה  קרניו, ׁשּתי ּבין ידיו ׁשּתי ּומּניח למערב, ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָּופניו
העלה  ועל אׁשם, עֹון אׁשם ועל חּטאת, עֹון חּטאת ְְֲֲַַַַַָָָָָָָָֹעל

לעּׂשה. ׁשּנּתק תעּׂשה לא ועֹון עּׂשה עֹון ְֲֲֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַֹמתוּדה
.ÂË ּפׁשעּתי עויתי חטאתי אֹומר: מתוּדה? ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָּכיצד

היה  ּכּפרתי. וזֹו לפני ּבתׁשּובה וחזרּתי ,וכ ּכ ְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָָָָָָועּׂשיתי
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חטאת),91) צפירי גם היו (הלא עולה? שחטאת אפשר וכו', עולה "הכל מקשים, עולה" "הכל הנ"ל הפסוק על ו. בהוריות
הדברים  וכוונת היתה, שעה הוראת כי בסוף, שם ומסיק נאכלת", לא חטאת אף נאכלת, לא עולה מה כעולה, הכל אלא

היו. מילואים כי רבינו דֿו.92)לפי הלכות ה.93)למעלה הלכה למעלה להביא 1)ראה הרוצים שנים דין יבואר בו
ממומר. או מגוי קרבן מקבלים ואם בשותפות, עולה או שלמים קרבן



קיט zepaxwd dyrn zekld - dcear xtq - oeiq 'd w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

העזרה  מן ׁשּירצה מקֹום ּבכל סֹומ - ׁשלמים ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָָהּקרּבן
הּׁשלמים, על מתוּדה ׁשאינֹו לי, ויראה ׁשחיטה. ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּבמקֹום

ׁשבח. ּדברי אֹומר ְֲִֵֵֶַָאבל

ה'תשע"ה  סיון ה' ש"ק יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
אֹותן ‡. מקריבין אין הּקרּבנֹות ּבּיֹום,2ּכל אּלא ְְִִֵֶַַַָָָָָ

את  להקריב יּׂשראל ּבני את צּותֹו ּביֹום ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹׁשּנאמר:
ׁשֹוחטין  אין לפיכ ּבּלילה. ולא ּבּיֹום - ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹקרּבניהם

ּבּיֹום  אּלא ּביֹום 3זבחים אּלא ּדמים זֹורקין ואין , ְְְְִִִֵֶֶַָָָָ
ּביֹום 4הּׁשחיטה  - זבחֹו את הקריבֹו ּביֹום ׁשּנאמר: ; ְְְְְֱִִִֶֶֶַַַָ

נפסל  החּמה ׁשּׁשקעה וכיון ההקרבה. ּתהיה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָהּזביחה
ַָהּדם.

מּתיריו ·. ׁשּקרבּו אֹותֹו5ּכל מעלין - הּמזּבח 6ּבּיֹום על ְְֲִִִֵֶַַַַַַָָֹ
הּלילה  מקטירין 7ּכל - ּבּיֹום ּדמם ׁשּנזרק זבחים ּכיצד? . ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָ

איברי  וכן הּׁשחר. עּמּוד ׁשּיעלה עד ּבּלילה ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָאמּוריהן
הּׁשחר  עּמּוד ׁשּיעלה עד ּבּלילה אֹותן מקטירין .8העֹולֹות ְְֲִִֶֶַַַַַַַַַָָָ

הּפׁשיעה  מן להרחיק ׁשאין 9ּוכדי חכמים, אמרּו , ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָ

האמּורין  חצֹות 10מקטירין עד אּלא העֹולה ואיברי ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָ
.11הּלילה  ְַַָ

ּבּלילה ‚. ואיברים אמּורין להקטיר ׁשּמּתר ּפי על ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָֻאף
הּכל  להקטיר מׁשּתּדלין אּלא לדעת, אֹותן מאחרין אין -ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָֹ
אמּורין  הקטר ׁשהרי ּבׁשעתּה. מצוה חביבה ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָּבּיֹום.

הּׁשּבת ואיברי  את ּדֹוחין ּבּלילה, ׁשּכׁשרים ּפי על אף ם, ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ
ׁשּבת. למֹוצאי אֹותן מאחרין ואין ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָּבזמּנן,

ּבּיֹום „. אּלא קרב ׁשאינֹו ּדבר הּקמץ 12ּכל ּכגֹון ,13 ְֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ
והּקטרת  הּנּׂשרפֹות 14והּלבֹונה מּתר 15ּומנחֹות - ְְְְְְִֶַַַָָָָֹֻ

הּׁשמׁש מבֹוא עם ּכל 16להקריבן והֹולכין מתאּכלין והם , ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָ
עֹולה  ּכאיברי .17הּלילה ְְְֵֵַַָָ

הּזבח ‰. עם ה ּבאים ּבּיֹום;18הּנסכים אּלא קרבין אין - ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
לׁשלמים: נסכים מּקיׁש - ּולׁשלמיכם ּולנסּכיכם ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּנאמר:
הּבאים  הּנסכים אבל ּבּיֹום. נסכים אף ּבּיֹום, ּׁשלמים ְְְֲִִִִַַַַַַָָָָָמה

עצמן  מתקּדׁשין 19ּבפני ּבּלילה 20- ּוקרבין .21ּבּלילה ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָ
22לפיכ- עצמן ּבפני הּבאין נסכים לֹו נזּדּמנּו אם , ְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָ

ּבּלילה  ּומקריבן ּבהן,23מקּדיׁשן ּפֹוסלת הּׁשחר ועלֹות . ְְְֲִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָ
העֹולֹות  .24ּכאיברי ְְֵֵָ
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לשמה.1) הקרבנות עבודת שתהא ושצריך ביום, אלא קרבן מביאים שאין בו במשנה.2)יתבאר כ: במגילה 3)מגילה
ללמוד  אין כי כתבו, לקמיצה המתחיל דיבור שם ובתוספות זבחכם", "ביום ו) יט, (ויקרא שנאמר ממה זאת למדו שם

בזר. כשרה היא שהרי עבודה, אינה ושחיטה הקרבנות בעבודת מדבר זה פסוק כי צוותו", "ביום מהפסוק ולא 4)שחיטה
הזביחה. ביום רק אלא המחרת הדם.5)ביום אבריו.6)זריקת או אימוריו מתיריו 7)כלומר, קרב שלא כל אבל

אחר  שוחטין שאין פי על ו"אף שם). (תוספתא הלילה כל אותו מעלין אין הנשרפות) והמנחות הלבונה (=הקומץ, ביום
וכו'". והאימורין העולות איברי מקטירין וכו' הערביים בין של היא 8)תמיד העולה, תורת "זאת ב) ו, (שם שנאמר

בו". תוקד המזבח ואש הבקר עד הלילה כל המזבח על מוקדה על עושה 9)העולה ונמצא השעה את עליו תדחק "שלא
השחר". עלות אחר דבר ואברים".10)מהם חלבים "הקטר שם: עד 11)במשנה חכמים שאמרו מה "כל שם: משנה

ואברים  חלבים הקטר השחר, עמוד שיעלה עד מצוותן אחד ליום הנאכלין וכל השחר, עמוד שיעלה עד מצוותן  חצות
וכן  (כאן רבינו ודעת העבירה", מן אדם להרחיק כדי חצות עד חכמים אמרו למה כן אם השחר, עמוד שיעלה עד מצוותן
על  כי כתב שם רש"י אבל חצות, עד חכמים שאמרו מה בכלל הם ואברים חלבים הקטר גם כי שם) המשניות בפירוש

במקדש. שבות ואין הם, זריזים שכהנים לפי חצות, עד חכמים אמרו לא ואברים חלבים מתיריו 12)הקטר קרבו שלא
על 13)ביום. כולו הקומץ ומקטיר נקמצות, המזבח, גבי על הקריבות מהמנחות גדול חלק כי הקומץ, הקטרת כלומר,

לכהנים. נאכל והשאר המזבח, הפנימי.14)גבי המזבח על הקטורת הקטרת כי 15)כלומר, שם י"ב פרק להלן ראה
ואינן  המזבח, גבי על כליל נשרפות נדבה) מנחת או חוטא מנחת שהביא וכהן וחביתין חינוך (=מנחת כהנים זכרי מנחות

גבי 16)נקמצות. על נקלטים והם השקיעה, לפני ברובו האש שתצית שהות אין כי "אף השקיעה קודם מועט זמן
ונשארים 17)המזבח". השקיעה קודם שמקריבן אלו את ריבה העולה", תורת "זאת א) ו, (ויקרא שנאמר ממה זאת ולמדו

ג  הלכה סוף ומוספין תמידין מהלכות א פרק להלן למלך במשנה וראה העולה. אברי כמו הלילה הקמיצה כל אם רק כי ,
על  לשורפם אין הנשרפות במנחות כן וכמו התמיד, לאחר הקומץ את להקטיר אפשר הערביים, בין של תמיד לפני הייתה
לעשותם  אסור התמיד, לפני בכלי נתקדשו או נקמצו לא אם אבל התמיד, לפני בכלי נתקדשו אם אלא התמיד, לאחר המזבח

התמיד. הזבח.18)אחר עם לאחר 19)שהביאם ונסכיו היום קרבנו להביא אדם יכול שהרי הזבח, עם הקדישם שלא
ימים. שרת.20)עשרה בכלי נתינתם ידי שדווקא 21)על בלילה, להקריב יכול הזבח, בשחיטת קדשו דלא שכיוון

שכן  בלילה, גם מתקדשין בלילה, שקריבין ומכיוון ולשלמיכם", "לנסכיכם שכתוב ממה נתרבו הזבח עם הבאים נסכים
בלילה  הקרב וכל ביום, אלא קדוש אינו זה) בכלל הזבח עם הבאים (=נסכים ביום הקרב כל הכלל "זה יד. בתמורה אמרו

בלילה. בין ביום בין קדוש עצמם) בפני הבאים בלילה 22)(=נסכים מתקדשים עצמם בפני הבאים שנסכים כיוון כלומר,
בלילה. שמיד 23)וקריבים מצוה, זריזות משום והכל משנה) (כסף מיד ומקריבן בלילה לכתחילה מקדישן כלומר,

עצמן  בפני הבאים נסכים דאמרת השתא פפא רב "אמר שם: בתמורה הדברים ומקור להחמיצנה. אין המצוה, לו שנזדמנה
ומקריבן". בלילה מקדישן בלילה נסכים נזדמנו בלילה, אפילו ועלות 24)קריבין אהבה בר אדא רב "אמר שם: בתמורה

הקריבן. ולא שהקדישן כאברין" בהן פוסלת השחר

zepaxwd dyrn zekld - dcear xtq - oeiq 'c iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

הּנֹוהגים  ּדברים אבל לדֹורֹות. נֹוהגין ואינן היּו ְְְֲֲֲִִִִִֵַָָָָמּלּואים
ׁשּפרׁשנּו91לדֹורֹות  ּתֹורה ּדברי ׁשהעּתיקּום 92הם ּכמֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָ

לגרע  ואין עליהם להֹוסיף אין רּבנּו, מׁשה .93מּפי ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַֹ

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
.‡- ּבׁשּתפּות עֹולה אֹו ׁשלמים להביא ׁשרצּו ְְְְִִִֶַָָָָָֻׁשנים

יבֹוא  עֹוף ואפּלּו ּבנדבה. ּבין ּבנדר ּבין ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָמביאין,
ְָֻּבׁשּתפּות.

ּכל ·. מביאין עבדים אֹו נׁשים ואחד אנׁשים ְְְֲֲִִִִִֶֶָָָָָָואחד
מקּבלין  אין ּכֹוכבים העֹובדי אבל אּלא הּקרּבנֹות. מהן ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

את  תקריבּו לא נכר ּבן ּומּיד ׁשּנאמר: ּבלבד, ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹעֹולֹות
אף  הּנכרי, מן מקּבלין העֹוף עֹולת אפּלּו אלהיכם. ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹלחם
מהן  מקּבלין אין אבל זרה. עבֹודה עֹובד ׁשהּוא ּפי ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָעל
עֹולֹות  וכן ואׁשמֹות. חּטאֹות ולא מנחֹות ולא ְְְְְֲִֵַַָָָָֹֹׁשלמים
הּנכרי, מן אֹותן מקּבלין אין ּונדבה ּבנדר ּבאֹות ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשאינן
ּבאֹות  ׁשאינן מעֹולֹות ּבּה וכּיֹוצא יֹולדת עֹולת ְְֵֵֵֶֶֶַַָָָּכגֹון

נדבה. מּׁשּום ולא נדר ְְִִֶֶָָֹמּׁשּום
עֹולֹות;‚. אֹותן מקריבין - ׁשלמים ׁשהביא ְְְִִִִִֵֶַָָָנכרי

ּונתנם  ׁשלמים נדר לּׁשמים. לּבֹו ּכֹוכבים ְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָׁשהעֹובד
אֹותן  אֹוכלין - ליּׂשראל ּבהן ׁשּיתּכּפר מנת על ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָליּׂשראל
ּכהן  - לכהן נתנן אם וכן יּׂשראל. ּכׁשלמי ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵַַָָָֹֹהּיּׂשראלים

ְָאֹוכלן.
ׁשּבת „. מחּלל אֹו זרה לעבֹודה מּומר ׁשהּוא ְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָיּׂשראל

העֹולה, אפּלּו ּכלל. קרּבן מּמּנּו מקּבלין אין - ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָּבפרהסיא
מן  אֹותּה מקּבלין אין הּנכרים, מן אֹותּה ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָׁשּמקּבלין
מּפי  מּכם. יקריב ּכי אדם ׁשּנאמר: הּזה. ְֱִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָהּמּומר
את  להֹוציא ּכּלכם, ולא - 'מּכם' למדּו: ְְְְְִִֶֶֶַָָֹֻהׁשמּועה
מקּבלין  - עברֹות לׁשאר מּומר היה אם אבל ְְְֲֲִִִֵַַָָָָָָהּמּומר.
מּומר  היה ּבתׁשּובה. ׁשּיחזר ּכדי הּקרּבנֹות, ּכל ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָֹמּמּנּו
ּבין  ּבּה, והרּגל לעּׂשֹותּה וידּוע מפרסם והּוא ְְְְְְֲֲֵֵַַַַָָָָָֻֻלעברה
לאֹותּה קרּבן מּמּנּו מקּבלין אין - לתאבֹון ּבין ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָלהכעיס
להכעיס  ּבין חלב, לאכל רגיל ׁשהיה ּכגֹון ּכיצד? ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹעברה.
אין  - חּטאת והביא חלב ואכל וׁשגג לתאבֹון, ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָּבין

מּמּנּו. אֹותּה ְְִִֶַָמקּבלין
נסכים,‰. עּמהן מביאין אין ּכֹוכבים העֹובדי ְְְִִִִִֵֵֶָָָָעֹולֹות

קרבין  נסּכיהם אבל ּככה; יעּׂשה האזרח ּכל ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּנאמר:
ואינן  ּכמסּפרם. לאחד ּתעּׂשּו ּככה ׁשּנאמר: צּבּור, ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָמּׁשל
ּבאנׁשים  ּביּׂשראל, אּלא סמיכה ׁשאין סמיכה; ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָטעּונֹות

ּבנׁשים. ְְִָֹולא
.Â ּבין חֹובה ּבין הּיחיד, ׁשּיקריב ּבהמה קרּבנֹות ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָּכל

והּמעּׂשר  הּבכֹור מן חּוץ חּיין; ּכׁשהן עליהן סֹומ ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָנדבה,

מּפי  קרּבנֹו. ראׁש על ידֹו וסמ ׁשּנאמר: ְְְֱִִֶֶֶַַַַַָָָָֹוהּפסח.
ּובכֹור  מּפסח חּוץ ּבּמׁשמע, קרּבן ׁשּכל למדּו, ְְְְְִֶֶַַַַָָָָָָהּׁשמּועה

ֲֵַּומעּׂשר.
.Ê ׁשּדינן הּמעֹות ּכל וכן סמיכה. טעּון אינֹו ְְִִֵֵֶַָָָָָָהעֹוף

ׁשקלים  ּבהלכֹות ּבארנּו ׁשּכבר נדבה, ׁשל לּתבֹות ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּיפלּו
על  סֹומ הּמעֹות אֹותן ּבעל אין - עֹולֹות יבֹואּו ֵֵֶַַַַָָָָֻׁשּכּלן
נסכיה  אּלא נסכים, עליה מביא ואינֹו העֹולה, ְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָָאֹותּה
ועֹורּה עבֹודתּה - ּכהן ׁשהיה ּפי על ואף צּבּור. ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹמּׁשל

מׁשמר. אנׁשי ְְִֵֶַָׁשל
.Á ואּׁשה ועבד וקטן ׁשֹוטה מחרׁש חּוץ סֹומכין, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹהּכל

אּלא  סמיכה ׁשאין ;סֹומ הּׁשליח ואין ונכרי. ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָוסּומא
יד  ולא אׁשּתֹו יד לא - ידֹו וסמ ׁשּנאמר: ְְְְֱִִֶֶַַַַַָָָֹֹּבּבעלים,

ׁשלּוחֹו. ולא ְְְַֹעבּדֹו
.Ë זה עליו סֹומכין ּכּלן - אחד זבח ׁשהביאּו ְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֻחמּׁשה

והּניח  ׁשּמת מי אחת. ּבבת ּכּלן ׁשּיסמכּו לא זה, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹֻאחר
עליו  וסֹומ מביאֹו יֹורׁשֹו הרי - ׁשלמים אֹו עֹולה ְְְְְֲִִֵֵָָָָָָקרּבנֹו

נסכיו. ְִֵָָּומביא
.È:סמיכֹות מּׁשתי חּוץ הּצּבּור, ּבקרּבנֹות סמיכה ְְְְְְִִִִֵֵַָָאין

מן  ּוׁשלׁשה ּדבר. העלם ּפר ועל הּמׁשּתּלח ּׂשעיר ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָעל
רּבנּו, מׁשה מּפי הלכה זה ודבר עליו. סֹומכין ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָהּסנהדרין

סמיכֹות. ׁשּתי אּלא ּבּצּבּור ְְִִֵֵֶֶַָׁשאין
.‡È חֹוזר - לעזרה חּוץ סמ ּבעזרה. אּלא סֹומכין ְֲֲִֵֵֶַָָָָָָָָאין

ּבחּוץ  עֹומד הּקרּבן ּבעל היה ואם מּבפנים. ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָוסֹומ
ׁשּיסמ והּוא ּכׁשרה. סמיכתֹו - וסמ לפנים ידֹו ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָֹוהכניס
- הּטמא סמ ואם טהֹור. אּלא סֹומ ואין ּכחֹו. ְְְִֵֵֵֶַַָָָָָֹּבכל

.ַָסמ
.·È.ׁשחיטה לסמיכה ותכף ׁשֹוחטין. ׁשּסֹומכין ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָּובּמקֹום

ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו - ׁשּׁשהה אֹו אחר ּבמקֹום ׁשחט ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָואם
ּכּפר, - סמ לא אם ,לפיכ היא. מצוה ׁשירי ְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָֹוהּסמיכה
לא  ּכאּלּו עליו מעלין כן ּפי על ואף מעּכבת. ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹואינּה

ִֵּכּפר.
.‚Èראׁש על ידיו ּבׁשּתי ּכחֹו ּבכל לסמ הּסֹומ ְְְְִִִֵֵַַָָָָֹֹֹוצרי

ולא  הּצּואר על לא - העלה ראׁש על ׁשּנאמר: ְְֱֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹֹהּבהמה,
הּבהמה. ּובין ידיו ּבין חֹוצץ דבר יהיה ולא הּצדדין. ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹעל

.„È- קדׁשים קדׁש הּקרּבן היה אם ?סֹומ ְְִִֵֵֶַַָָָָָָֹוכיצד
ּבמזרח  עֹומד והּסֹומ למערב, ּופניו ּבצפֹון ְְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָמעמידֹו
ּומתוּדה  קרניו, ׁשּתי ּבין ידיו ׁשּתי ּומּניח למערב, ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָּופניו
העלה  ועל אׁשם, עֹון אׁשם ועל חּטאת, עֹון חּטאת ְְֲֲַַַַַָָָָָָָָֹעל

לעּׂשה. ׁשּנּתק תעּׂשה לא ועֹון עּׂשה עֹון ְֲֲֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַֹמתוּדה
.ÂË ּפׁשעּתי עויתי חטאתי אֹומר: מתוּדה? ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָּכיצד

היה  ּכּפרתי. וזֹו לפני ּבתׁשּובה וחזרּתי ,וכ ּכ ְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָָָָָָועּׂשיתי
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

חטאת),91) צפירי גם היו (הלא עולה? שחטאת אפשר וכו', עולה "הכל מקשים, עולה" "הכל הנ"ל הפסוק על ו. בהוריות
הדברים  וכוונת היתה, שעה הוראת כי בסוף, שם ומסיק נאכלת", לא חטאת אף נאכלת, לא עולה מה כעולה, הכל אלא

היו. מילואים כי רבינו דֿו.92)לפי הלכות ה.93)למעלה הלכה למעלה להביא 1)ראה הרוצים שנים דין יבואר בו
ממומר. או מגוי קרבן מקבלים ואם בשותפות, עולה או שלמים קרבן
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העבֹודֹות  ארּבע ׁשלמיו 49ׁשאר ׁשאר 50לׁשם וכן . ְְְְְְֲֵֵַַָָָָָ
עבֹודֹות 51הּקרּבנֹות  ׁשאר ועבד ׁשחט ואם ולא 52. סתם ְְְְְְֲִַַַָָָָָָֹ

ּכלל  ועלּו53חׁשב ּכׁשרים, הן הרי - ּובׁשלמים ּבעֹולה ְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָ
.54לּבעלים  ְִַָ

.‡Èמחׁשבּתֹו ׁשּתהיה ׁשחיטת 55וצרי 56ּבׁשעת ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָ
הּזֹובח,57העֹולה  ּולׁשם הּזבח, לׁשם דברים: ׁשּׁשה לׁשם ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ

לאּׁשים  וׁשּיקטירֹו הּוא, ּברּו להּׁשם ,58וׁשהּזבח ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָ
ּבלבד  לריח וׁש59וׁשהקטרתֹו לפני , רּוח נחת זה ריח ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ

ּכׁשר 60הּׁשם  - סתם ׁשחט ואם ׁשּבארנּו.61. ּכמֹו , ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָ
לׁשם  מחׁשבּתֹו ׁשּתהיה צרי ואׁשם חּטאת ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָוהּׁשֹוחט

עליו. ׁשּבא החטא ְֵֶַָָָאֹותֹו

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
ּבארנּו‡. ּבזרים,2ּכבר ּכׁשרה הּקדׁשים ׁשּׁשחיטת ְְְְְֳִִִֵֵֶַַַָָָָ

קּבּול  - הּזבחים וכל ּכהּנה. מצות ואיל הּדם ְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָֻּומּקּבלת
ׁשרת  ּבכלי ּכהן 3ּדמן ּומקֹום 4ּביד ׁשחיטתן מקֹום אבל ; ְְְְְֲִִִֵֵַָָָָָָֹ

ּבכּלן  ׁשוה אינֹו ּדמן .5קּבּול ְִֵֶָָָָֻ

ואין ·. אֹותן ׁשֹוחטין אין - קדׁשים קדׁשי ְְֲִִֵֵֵֵַָָָָּכיצד?
ּבצפֹון  אּלא ּדמן את הּמקֹום 6מקּבלין ּבכל הּמזּבח, ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

זה  ספר ּבתחּלת גבּולֹותיו -7ׁשּבארנּו קּלים וקדׁשים . ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
העזרה  מן מקֹום ּבכל ּדמן וקּבּול .8ׁשחיטתן ְְְֲִִִָָָָָָָָָ

ּבּצפֹון?‚. אּלא קדׁשים קדׁשי ׁשֹוחטין ׁשאין 9ּומּנין ְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
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בין  היינו לשמן", דש"שלא ב: (שם בגמרא ומשמע והחטאת". הפסח מן חוץ חובה לשם לבעלים עלו שלא אלא כשרים
משנה). (כסף בעלים בשינוי בין קדש הדם 49)בשינוי הולכת הדם, קבלת העבודות: ג' שאר עם השחיטה כלומר,

עבודות. ארבע ביחד שהן הדם, ד,50)וזריקת (ויקרא שנאמר ממה הזבח לשם שחיטה שצריך למדו ד.) (שם בגמרא
עניין" אינו ב"אם למדו שלמיו" תודת זבח "ובשר שנאמר וממה שלמים. לשם זביחה שתהא קרבנו", שלמים זבח "ואם א)
(שם) למדו שלמים לשם שתהא שצריך הדם וקבלת בעלים. לשם השחיטה שתהא שצריך בעלים, לשינוי עניין" "תנהו

(ב  הנזיר באיל שנאמר וממה שלמים, לשם הדם קבלת שתהא השלמים" דם את "המקריב לג) ז, (שם שנאמר מדבר ממה
לשינוי  עניין תנהו קדש לשינוי עניין אינו ואם שלמים, לשם עשייתו שתהא למדו שלמים" זבח יעשה האיל  "ואת יז) ו,
ממה  (שם.) למדו הזבח לשם שתהא הדם והולכת בעלים. לשם שתהיינה הדם והולכת הדם קבלת (שם:) למדו בעלים
שתהא  שצריך וזריקה זבח. לשם שתהא שצריך הולכה זו המזבחה" [וגו'] הכל את [וגו'] "והקריב יג) א, (ויקרא שנאמר
בעלים  לשם וזריקה שלמים, לשם זריקה שתהא השלמים" דם את "הזורק יד) ז, (שם שנאמר ממה שם למדו הזבח לשם

חברו. על ולא עליו עליו" לכפר לו "ונרצה ד) (שם, שנאמר ממה (שם:) ז,51)למדו (שם קרא "אמר ד:) (שם בגמרא
שינוי  בין שלמים מה לשלמים, הכתוב הקישן  השלמים, ולזבח ולמילואים ולאשם ולחטאת ולמנחה לעולה התורה זאת לז)

לשמה". בעינן בעלים שינוי בין קדש שינוי בין כל אף לשמה, בעינן בעלים שינוי בין הולכתו 52)קדש הדם, קבלת
לשמן.53)וזריקתו. שלא ולא לשמן עלו 54)לא שלא אלא כשרים לשמן שלא שנזבחו הזבחים "כל במשנה: ב. שם

לשם  לבעלים נמי עלו סתמא הא לשמן דשלא "טעמא אמרו (שם:) ובגמרא והחטאת", הפסח מן חוץ חובה לשם לבעלים
כוונת  כי ויתכן ושלמים. בעולה רק זאת כותב ורבינו בסתם, כשעבד חובה, לשם לבעלים עלו הזבחים שבכל הרי חובה".
זאת  ובכל ועולה, בשלמים נאמר זבח לשם שצריך הדבר שעיקר אף הדברים ופירוש ושלמים. בעולה שאפילו לומר רבינו

משנה). (לחם קרבנות לשאר וחומר וקל חובה. לשם לבעלים ועלו כשר, סתם עשה העובד.55)אם דווקא 56)של
ההקטרה. בשעת ולא שחיטה מדברי 57)בשעת אבל לשלמים. הדין הוא עולה) המתחיל דיבור שם (זבחים רש"י לדעת

אבל  לאישים. ושיקטירו להשם, זובח, לשם זבח, לשם דברים: ארבעה אלא אין בשלמים ואילו דווקא. שעולה נראה רבינו
גֿט. ג, ויקרא ראה לשם, בהקרבה המדברים בפסוקים בשלמים נאמרו לא ולניחוח שיקטירו 58)לריח שיחשוב כלומר,

לאכילה. צלי לעשותו ולא האש, על כי 59)אותו המערכה, על אותן יעלה כך ואחר למערכה מחוץ אברים יצלה ושלא
ריח. בהם אין שוב העולם.60)אז והיה שאמר מי לשם לה', רוח הנחת לשם ניחוח, לשונו: וזה בגמרא שם

הדברים 61) מששת אחד בכל הפכית בכוונה שחט אם כן ואם שלמעלה, מה כל על מוסב זה כי נראה הדברים מפשטות
בפסול  רבינו מנה לא א) (הלכה המוקדשין פסולי מהלכות י"ב בפרק הרי כי ייתכן, לא וזה כשרה. שחיטתו אין - הנ"ל
להיפך, חשב אם פגם שום אין הדברים ארבעת יתר שבכל הרי זובח, לשם ושלא זבח לשם שלא שחט אם אלא מחשבה

משנה. לחם הזבחים.1)ועיין בכל שוה הדם וקבלת השחיטה מקום ואם כהונה, מצות ואילך שמקבלה בו יבאר
ו.2) הלכה המקדש ביאת מהלכות זבחים 3)בפ"ט ויזבחו עולות "ויעלו הֿו) כד, (שמות בסיני ושלמים בעולה שנאמר

קלֿוחומר  כלי צריך בשלמים ואם פב:) ומנחות צז: זבחים (ראה באגנות" וישם הדם חצי משה ויקח פרים. לה' שלמים
לקיחה, כאן נאמר "ולקח, אמרו: ה) הלכה ג פרשה דחובה (דבורא ויקרא ובספרא שם). במנחות (רש"י קדשים לשאר
חטאת  ללמוד היא הכוונה כי מפרש שם ובמלבי"ם בכלי" כאן אף בכלי, להלן האמורה לקיחה מה לקיחה, להלן ונאמרה
מה  משה", "ויקח שם): (שמות נאמר ושלמים ובעולה הכהן", "ולקח כה): ד, (ויקרא נאמר שבחטאת ושלמים, מעולה
מחטאת, מז:) (בזבחים נלמד ואשם כאן). בקריתֿספר גם (וראה בכלי חטאת של קיחה אף בכלי, ושלמים עולה של קיחה

כלי". טעונה אשם אף כלי, טעונה חטאת "מה הוא", האשם כחטאת "כי יג) יד, (ויקרא ביאת 4)שנאמר בהלכות הוא כן
לב.). (זבחים כהונה מצות ואילך מקבלה אהרן", בני "והקריבו ה) א, (שם שנאמר ממה כן ולמדו שם. ראה 5)המקדש

ב. הלכה ג.6)להלן הלכה להלן וראה ומז: מז. טז.7)זבחים הלכה הבחירה בית מהלכות נה.8)בפ"ה זבחים
שחיטתן קלים , "קדשים שיהא במשנה: צריך שחיטה תחילת עם מיד כי ח, הלכה פ"ד למעלה וראה בעזרה". מקום בכל

ג. הלכה סוף להלן וראה כן. דמן קיבול גם בעזרה, מקום בכל ששחיטה ומכיון הכלי, לתוך נוזל מח.9)הדם זבחים

zepaxwd dyrn zekld - dcear xtq - oeiq 'd w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.Â ולׁשחיטה לסמיכה ּכׁשר הּיֹום ,26ולמליקה 25ּכל ְְְְְִִִִִִֵַָָָָָ
ולתנּופה 29ּולהּזיה 28להּגׁשה 27להקטר  31ולקמיצה 30, ְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָ

הּמּוספין  אמּורין 32ּולקרּבן להקטיר ּכׁשר הּלילה וכל . ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָ
ּכל 33ואיברים  ּכׁשר - ּבּיֹום ׁשּמצותֹו ּדבר הּכלל: זה . ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ

על  ואף הּלילה. ּכל ּכׁשר - ּבּלילה ׁשּמצותֹו ודבר ְְְְְִֵֶַַַַַַַָָָָָָָהּיֹום,
למצֹות. מקּדימין זריזין כן, ְְְְִִִִִִֵַּפי

.Ê ּבסּכין אּלא לכּתחּלה אֹותן ׁשֹוחטין אין הּזבחים ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָּכל
ׁשרת  החּלין,34מּכלי ּבֹו ׁשּׁשֹוחטין ּדבר ּבכל ׁשחט ואם ; ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֻ

קנה  ׁשל ּבקרּומית ּכׁשרין 35אפּלּו -36. ְְֲִִִִֵֶֶָ
.Á הּזיה מּכדי ּפחֹות מּדמם ׁשּקּבל הּזבחים לא 37וכל - ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹ

הּדם  ּכל לקּבל להתּכּון וצרי הּדם. הּוא 38נתקּדׁש ּכיצד . ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָ
הּסימנים  אֹוחז הּורידין 39עֹוּׂשה? עם ּומֹוציאן ּבידֹו ְְִִִִִִֵֶַַָָָ

הּמזרק  ׁשּיתקּבל 40לתֹו ּכדי ׁשנים, רב אֹו ׁשנים וׁשֹוחט , ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָֹ
ירד  ׁשּלא ּכדי למעלה, הּסּכין ּומגּביּה ּבּכלי. ּכּלֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָֹֻהּדם

הּצּואר  מן אּלא מעליה מקּנחֹו41הּדם - ׁשּבסּכין ודם . ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ
הּמזרק  .42ּבּׂשפת ְְִִַַָ

.Ë ּכּכלי הּוא הרי הּכלי הּדם 43אויר מקּבל היה .44 ְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָ
הּמזרק  לאויר הּדם ׁשּיּגיע קדם הּמזרק ׁשּולי 45ונפחתּו ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹ

- לנּוח סֹופֹו ׁשאין ׁשהאויר הּדם; נתקּדׁש לא - ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּנפחת
ּכמּנח  .46אינֹו ְֵָֻ

.È לׁשם מחׁשבּתֹו ׁשּתהיה העֹובד צרי הּזבחים ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָּכל
ּבעליו 47הּזבח  קּבלת 48ּולׁשם ּובׁשעת זביחה, ּבׁשעת ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָ

הּמזּבח; על זריקתֹו ּובׁשעת הּדם, הֹולכת ּובׁשעת ְְְְִִִִֵַַַַַַַַָָָָהּדם,
עם  זביחה ׁשּתהיה - ׁשלמיו ּתֹודת זבח ּובּׂשר ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשּנאמר:
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"וסמך 25) יג) ג, (שם ונאמר לילה, לאפוקי זבחכם", "ביום ו) יט, (ויקרא בשחיטה שנאמר ממה זאת למדו שם בגמרא
ביום. סמיכה אף ביום שחיטה מה שנאמר 26)ושחט", ממה שם בגמרא כן נלמדו טו), א, ויקרא (ראה העוף מליקת

לילה. לאפוקי - ישראל" בני את צוותו "ביום לח) ז, (שם)27)(שם שכתוב ממה שם נלמד זה וגם הקומץ, הקטרת
צוותו". מערבית",28)"ביום דרומית קרן של חודה כנגד במערב הגשה טעונות המזבח לגבי הקריבות המנחות "כל כי

הקנאות  מנחת את האשה מיד הכהן ולקח כה) ה, (במדבר שנאמר לתנופה הגשה שהוקשה ממה שם בגמרא ונלמד
ביום. הגשה אף ביום תנופה מה והקריב", והניף וחטאות 29)(=הגשה) הנשרפים פרים דם והזיית הקרבנות דם זריקת

צוותו". "ביום שם) (ויקרא שכתוב ממה שם בגמרא נלמד זה וגם הסוטה,30)הפנימיות. ומנחת התנופה עומר את שמניף
העומר", את הניפכם "ביום יב) כג, (שם שכתוב ממה שם בגמרא ונלמד לכהן. שנותנה לפני השלמים של החזה את כן וכמו

לילה. צוותו".31)לאפוקי "ביום שכתוב ממה שם נלמד זה וגם המנחה, לז)32)קמיצת (שם, שנאמר ממה שם נלמד
לילה. לאפוקי ביומו", יום הלילה 33)"דבר כל המזבח על מוקדה על העולה היא העולה תורת "זאת ב) ו, (שם שנאמר

כא.). (שם בו" תוקד המזבח ואש הבקר סכין 34)עד דקדישתיה גב על אף דם אדם, דהווה "מידי אמרו יד: בסוטה
לשחוט  הכשירו ג. בחולין ואילו שרת". בכלי מקדשת "סכין עו: במנחות אמרו וכן שרת. כלי שסכין הרי בהמה", בצוואר
אינו  ובדיעבד שרת כלי צריך שלכתחילה רבינו הוציא מזה עץ, של שרת כלי עושים אין והרי קנה, של בקרומית קדשים

אותה".35)צריך. כשמתקנין המחצלת מן שמשתייר מה "פירש קרם ערך ובערוך טו:), חולין (רש"י קנה" של "צלע
בקמיצ 36) "חומר שם: מנחות ושחיטה תוספתא בכלי קמיצה בשחיטה, כן שאין מה שרת, וכלי כהן טעון שהקמיצה ה

קנה". של בקרומית אפילו 37)אפילו בו קיבל אם אבל ביחד, וערבן שני בכלי אחת הזייה מכדי ופחות אחד, בכלי אחת,
לדעת  אבל כדינו. וקרבן קרבן בכל הזיות וכמה כמה הקרבנות על להזות צריך כי אף הדם, קידש בלבד אחת הזייה כדי
הזיותיו. לכל שצריך מה וקרבן קרבן בכל דם שיקבל צריך כי שם, ורש"י ואם, המתחיל דיבור שם מנחות התוספות

כל 38) לקבל להתכוון צריך לכתחילה אבל בדיעבד, אלא זה אין קידש, - אחת הזייה כדי רק דם קיבל אם כי אף כלומר,
כל  "ואת ז) ד, (שם שנאמר פר, של דמו כל את שיקבל צריך השוחט רב אמר יהודה רב "אמר כה. בזבחים והוא הדם.

לקבלה". עניין תניהו וכו' לשיריים עניין אינו אם וכו', ישפך" הפר והוושט.39)דם המזרק.40)הקנה אוויר על כלומר,
תוך  האי רש"י ומפרש הכלי", לתוך וורידין שיתן צריך השוחט אבא: בר ירמיה רב אמר חסדא רב "אמר שם: בזבחים
"ודעתו  ככלי", הוא הרי הכלי "אוויר ההלכה בסוף להלן וראה כלי, תוך של אווירו על אלא אפשר, לא דהא דווקא לאו
התוספות  בעלי רבותינו דעת וכן השחיטה, גמר לא שעדיין אף הכלי, לתוך נוזל הדם שיהא צריך שחיטה שמתחילת
העומד). כל המתחיל דיבור עו: קמא ובבא ואי המתחיל דיבור קי. זבחים שחיטה, היתר המתחיל דיבור ה. (מעילה

מדם 41) וכו' "ולקח ה) (שם, שנאמר למעלה, סכין שיגביה צריך השוחט שמואל: אמר יהודה רב "אמר כה. בזבחים
(=סכין). אחר ודבר הפר מדם ולא והוא 42)הפר", משנה). (כסף במזרק" דם ייכנס שלא מאחוריו המזרק בשפת "פירוש

שמזרקין  כלומר, זהב", "כפורי י) א, (עזרא כדכתיב מזרק בשפת אביי אמר ליה, מקנח במאי סכין "ודם שם: בזבחים
קינוח. שם על זהב כפורי בשם מקבל 43)נקראים שהוא בעת ממש הכלי לתוך הוורידין את שיכניס צורך אין כלומר,

ואם הכלי. של התוך נגד הכלי, מן למעלה הוורידין מחזיק הוא אלא אפשרי), בלתי זה דבר (כי (=כשלא הדם לנוח סופו
כה: בזבחים ונפשטה איבעיא זה ודבר הכלי, מן למעלה באוויר כשהם עוד הדם נתקדש שוליו) הכלי 44)נפחתו באוויר

הכלי). תוך נגד הכלי, מן אוויר 45)(=למעלה לתוך הדם הגיע אם אבל המזרק, דופני בתוך שהוא לאוויר כלומר,
הדם. נתקדש - המזרק לתחתית הדם הגיע שלא אף שוליו, נפחתו כן אחרי ורק מיניה 46)הדפנות, "בעי שם: בזבחים

או  דמי כמונח לנוח סופו שאין אוויר מהו? לאוויר דם הגיע שלא עד וזרק שוליו ונפחתו מקבל היה יוחנן מרבי אסי רבי
וידועה  מאי"? לנוח שסופו אוויר דמי, כמונח לאו לנוח סופו שאין אוויר לומר תמצי "אם שם: ואמרינן דמי", כמונח לא

משנה. לחם ראה לומר" תמצי כ"אם מקום בכל שפוסק רבינו וכו'.47)דעת שלמים לשם שלמים עולה, לשם עולה
לשמן 48) שלא שנזבחו הזבחים "כל במשנה: ב, בזבחים וכו'. שמעון לשם שמעון של קרבן ראובן, לשם ראובן של קרבן
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העבֹודֹות  ארּבע ׁשלמיו 49ׁשאר ׁשאר 50לׁשם וכן . ְְְְְְֲֵֵַַָָָָָ
עבֹודֹות 51הּקרּבנֹות  ׁשאר ועבד ׁשחט ואם ולא 52. סתם ְְְְְְֲִַַַָָָָָָֹ

ּכלל  ועלּו53חׁשב ּכׁשרים, הן הרי - ּובׁשלמים ּבעֹולה ְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָ
.54לּבעלים  ְִַָ

.‡Èמחׁשבּתֹו ׁשּתהיה ׁשחיטת 55וצרי 56ּבׁשעת ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָ
הּזֹובח,57העֹולה  ּולׁשם הּזבח, לׁשם דברים: ׁשּׁשה לׁשם ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ

לאּׁשים  וׁשּיקטירֹו הּוא, ּברּו להּׁשם ,58וׁשהּזבח ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָ
ּבלבד  לריח וׁש59וׁשהקטרתֹו לפני , רּוח נחת זה ריח ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ

ּכׁשר 60הּׁשם  - סתם ׁשחט ואם ׁשּבארנּו.61. ּכמֹו , ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָ
לׁשם  מחׁשבּתֹו ׁשּתהיה צרי ואׁשם חּטאת ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָוהּׁשֹוחט

עליו. ׁשּבא החטא ְֵֶַָָָאֹותֹו

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
ּבארנּו‡. ּבזרים,2ּכבר ּכׁשרה הּקדׁשים ׁשּׁשחיטת ְְְְְֳִִִֵֵֶַַַָָָָ

קּבּול  - הּזבחים וכל ּכהּנה. מצות ואיל הּדם ְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָֻּומּקּבלת
ׁשרת  ּבכלי ּכהן 3ּדמן ּומקֹום 4ּביד ׁשחיטתן מקֹום אבל ; ְְְְְֲִִִֵֵַָָָָָָֹ

ּבכּלן  ׁשוה אינֹו ּדמן .5קּבּול ְִֵֶָָָָֻ

ואין ·. אֹותן ׁשֹוחטין אין - קדׁשים קדׁשי ְְֲִִֵֵֵֵַָָָָּכיצד?
ּבצפֹון  אּלא ּדמן את הּמקֹום 6מקּבלין ּבכל הּמזּבח, ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

זה  ספר ּבתחּלת גבּולֹותיו -7ׁשּבארנּו קּלים וקדׁשים . ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
העזרה  מן מקֹום ּבכל ּדמן וקּבּול .8ׁשחיטתן ְְְֲִִִָָָָָָָָָ

ּבּצפֹון?‚. אּלא קדׁשים קדׁשי ׁשֹוחטין ׁשאין 9ּומּנין ְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בין  היינו לשמן", דש"שלא ב: (שם בגמרא ומשמע והחטאת". הפסח מן חוץ חובה לשם לבעלים עלו שלא אלא כשרים
משנה). (כסף בעלים בשינוי בין קדש הדם 49)בשינוי הולכת הדם, קבלת העבודות: ג' שאר עם השחיטה כלומר,

עבודות. ארבע ביחד שהן הדם, ד,50)וזריקת (ויקרא שנאמר ממה הזבח לשם שחיטה שצריך למדו ד.) (שם בגמרא
עניין" אינו ב"אם למדו שלמיו" תודת זבח "ובשר שנאמר וממה שלמים. לשם זביחה שתהא קרבנו", שלמים זבח "ואם א)
(שם) למדו שלמים לשם שתהא שצריך הדם וקבלת בעלים. לשם השחיטה שתהא שצריך בעלים, לשינוי עניין" "תנהו

(ב  הנזיר באיל שנאמר וממה שלמים, לשם הדם קבלת שתהא השלמים" דם את "המקריב לג) ז, (שם שנאמר מדבר ממה
לשינוי  עניין תנהו קדש לשינוי עניין אינו ואם שלמים, לשם עשייתו שתהא למדו שלמים" זבח יעשה האיל  "ואת יז) ו,
ממה  (שם.) למדו הזבח לשם שתהא הדם והולכת בעלים. לשם שתהיינה הדם והולכת הדם קבלת (שם:) למדו בעלים
שתהא  שצריך וזריקה זבח. לשם שתהא שצריך הולכה זו המזבחה" [וגו'] הכל את [וגו'] "והקריב יג) א, (ויקרא שנאמר
בעלים  לשם וזריקה שלמים, לשם זריקה שתהא השלמים" דם את "הזורק יד) ז, (שם שנאמר ממה שם למדו הזבח לשם

חברו. על ולא עליו עליו" לכפר לו "ונרצה ד) (שם, שנאמר ממה (שם:) ז,51)למדו (שם קרא "אמר ד:) (שם בגמרא
שינוי  בין שלמים מה לשלמים, הכתוב הקישן  השלמים, ולזבח ולמילואים ולאשם ולחטאת ולמנחה לעולה התורה זאת לז)

לשמה". בעינן בעלים שינוי בין קדש שינוי בין כל אף לשמה, בעינן בעלים שינוי בין הולכתו 52)קדש הדם, קבלת
לשמן.53)וזריקתו. שלא ולא לשמן עלו 54)לא שלא אלא כשרים לשמן שלא שנזבחו הזבחים "כל במשנה: ב. שם

לשם  לבעלים נמי עלו סתמא הא לשמן דשלא "טעמא אמרו (שם:) ובגמרא והחטאת", הפסח מן חוץ חובה לשם לבעלים
כוונת  כי ויתכן ושלמים. בעולה רק זאת כותב ורבינו בסתם, כשעבד חובה, לשם לבעלים עלו הזבחים שבכל הרי חובה".
זאת  ובכל ועולה, בשלמים נאמר זבח לשם שצריך הדבר שעיקר אף הדברים ופירוש ושלמים. בעולה שאפילו לומר רבינו

משנה). (לחם קרבנות לשאר וחומר וקל חובה. לשם לבעלים ועלו כשר, סתם עשה העובד.55)אם דווקא 56)של
ההקטרה. בשעת ולא שחיטה מדברי 57)בשעת אבל לשלמים. הדין הוא עולה) המתחיל דיבור שם (זבחים רש"י לדעת

אבל  לאישים. ושיקטירו להשם, זובח, לשם זבח, לשם דברים: ארבעה אלא אין בשלמים ואילו דווקא. שעולה נראה רבינו
גֿט. ג, ויקרא ראה לשם, בהקרבה המדברים בפסוקים בשלמים נאמרו לא ולניחוח שיקטירו 58)לריח שיחשוב כלומר,

לאכילה. צלי לעשותו ולא האש, על כי 59)אותו המערכה, על אותן יעלה כך ואחר למערכה מחוץ אברים יצלה ושלא
ריח. בהם אין שוב העולם.60)אז והיה שאמר מי לשם לה', רוח הנחת לשם ניחוח, לשונו: וזה בגמרא שם

הדברים 61) מששת אחד בכל הפכית בכוונה שחט אם כן ואם שלמעלה, מה כל על מוסב זה כי נראה הדברים מפשטות
בפסול  רבינו מנה לא א) (הלכה המוקדשין פסולי מהלכות י"ב בפרק הרי כי ייתכן, לא וזה כשרה. שחיטתו אין - הנ"ל
להיפך, חשב אם פגם שום אין הדברים ארבעת יתר שבכל הרי זובח, לשם ושלא זבח לשם שלא שחט אם אלא מחשבה

משנה. לחם הזבחים.1)ועיין בכל שוה הדם וקבלת השחיטה מקום ואם כהונה, מצות ואילך שמקבלה בו יבאר
ו.2) הלכה המקדש ביאת מהלכות זבחים 3)בפ"ט ויזבחו עולות "ויעלו הֿו) כד, (שמות בסיני ושלמים בעולה שנאמר

קלֿוחומר  כלי צריך בשלמים ואם פב:) ומנחות צז: זבחים (ראה באגנות" וישם הדם חצי משה ויקח פרים. לה' שלמים
לקיחה, כאן נאמר "ולקח, אמרו: ה) הלכה ג פרשה דחובה (דבורא ויקרא ובספרא שם). במנחות (רש"י קדשים לשאר
חטאת  ללמוד היא הכוונה כי מפרש שם ובמלבי"ם בכלי" כאן אף בכלי, להלן האמורה לקיחה מה לקיחה, להלן ונאמרה
מה  משה", "ויקח שם): (שמות נאמר ושלמים ובעולה הכהן", "ולקח כה): ד, (ויקרא נאמר שבחטאת ושלמים, מעולה
מחטאת, מז:) (בזבחים נלמד ואשם כאן). בקריתֿספר גם (וראה בכלי חטאת של קיחה אף בכלי, ושלמים עולה של קיחה

כלי". טעונה אשם אף כלי, טעונה חטאת "מה הוא", האשם כחטאת "כי יג) יד, (ויקרא ביאת 4)שנאמר בהלכות הוא כן
לב.). (זבחים כהונה מצות ואילך מקבלה אהרן", בני "והקריבו ה) א, (שם שנאמר ממה כן ולמדו שם. ראה 5)המקדש

ב. הלכה ג.6)להלן הלכה להלן וראה ומז: מז. טז.7)זבחים הלכה הבחירה בית מהלכות נה.8)בפ"ה זבחים
שחיטתן קלים , "קדשים שיהא במשנה: צריך שחיטה תחילת עם מיד כי ח, הלכה פ"ד למעלה וראה בעזרה". מקום בכל

ג. הלכה סוף להלן וראה כן. דמן קיבול גם בעזרה, מקום בכל ששחיטה ומכיון הכלי, לתוך נוזל מח.9)הדם זבחים

zepaxwd dyrn zekld - dcear xtq - oeiq 'd w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
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.Â ולׁשחיטה לסמיכה ּכׁשר הּיֹום ,26ולמליקה 25ּכל ְְְְְִִִִִִֵַָָָָָ
ולתנּופה 29ּולהּזיה 28להּגׁשה 27להקטר  31ולקמיצה 30, ְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָ

הּמּוספין  אמּורין 32ּולקרּבן להקטיר ּכׁשר הּלילה וכל . ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָ
ּכל 33ואיברים  ּכׁשר - ּבּיֹום ׁשּמצותֹו ּדבר הּכלל: זה . ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ

על  ואף הּלילה. ּכל ּכׁשר - ּבּלילה ׁשּמצותֹו ודבר ְְְְְִֵֶַַַַַַַָָָָָָָהּיֹום,
למצֹות. מקּדימין זריזין כן, ְְְְִִִִִִֵַּפי

.Ê ּבסּכין אּלא לכּתחּלה אֹותן ׁשֹוחטין אין הּזבחים ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָּכל
ׁשרת  החּלין,34מּכלי ּבֹו ׁשּׁשֹוחטין ּדבר ּבכל ׁשחט ואם ; ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֻ

קנה  ׁשל ּבקרּומית ּכׁשרין 35אפּלּו -36. ְְֲִִִִֵֶֶָ
.Á הּזיה מּכדי ּפחֹות מּדמם ׁשּקּבל הּזבחים לא 37וכל - ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹ

הּדם  ּכל לקּבל להתּכּון וצרי הּדם. הּוא 38נתקּדׁש ּכיצד . ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָ
הּסימנים  אֹוחז הּורידין 39עֹוּׂשה? עם ּומֹוציאן ּבידֹו ְְִִִִִִֵֶַַָָָ

הּמזרק  ׁשּיתקּבל 40לתֹו ּכדי ׁשנים, רב אֹו ׁשנים וׁשֹוחט , ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָֹ
ירד  ׁשּלא ּכדי למעלה, הּסּכין ּומגּביּה ּבּכלי. ּכּלֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָֹֻהּדם

הּצּואר  מן אּלא מעליה מקּנחֹו41הּדם - ׁשּבסּכין ודם . ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ
הּמזרק  .42ּבּׂשפת ְְִִַַָ

.Ë ּכּכלי הּוא הרי הּכלי הּדם 43אויר מקּבל היה .44 ְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָ
הּמזרק  לאויר הּדם ׁשּיּגיע קדם הּמזרק ׁשּולי 45ונפחתּו ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹ

- לנּוח סֹופֹו ׁשאין ׁשהאויר הּדם; נתקּדׁש לא - ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּנפחת
ּכמּנח  .46אינֹו ְֵָֻ

.È לׁשם מחׁשבּתֹו ׁשּתהיה העֹובד צרי הּזבחים ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָּכל
ּבעליו 47הּזבח  קּבלת 48ּולׁשם ּובׁשעת זביחה, ּבׁשעת ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָ

הּמזּבח; על זריקתֹו ּובׁשעת הּדם, הֹולכת ּובׁשעת ְְְְִִִִֵַַַַַַַַָָָָהּדם,
עם  זביחה ׁשּתהיה - ׁשלמיו ּתֹודת זבח ּובּׂשר ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשּנאמר:
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"וסמך 25) יג) ג, (שם ונאמר לילה, לאפוקי זבחכם", "ביום ו) יט, (ויקרא בשחיטה שנאמר ממה זאת למדו שם בגמרא
ביום. סמיכה אף ביום שחיטה מה שנאמר 26)ושחט", ממה שם בגמרא כן נלמדו טו), א, ויקרא (ראה העוף מליקת

לילה. לאפוקי - ישראל" בני את צוותו "ביום לח) ז, (שם)27)(שם שכתוב ממה שם נלמד זה וגם הקומץ, הקטרת
צוותו". מערבית",28)"ביום דרומית קרן של חודה כנגד במערב הגשה טעונות המזבח לגבי הקריבות המנחות "כל כי

הקנאות  מנחת את האשה מיד הכהן ולקח כה) ה, (במדבר שנאמר לתנופה הגשה שהוקשה ממה שם בגמרא ונלמד
ביום. הגשה אף ביום תנופה מה והקריב", והניף וחטאות 29)(=הגשה) הנשרפים פרים דם והזיית הקרבנות דם זריקת

צוותו". "ביום שם) (ויקרא שכתוב ממה שם בגמרא נלמד זה וגם הסוטה,30)הפנימיות. ומנחת התנופה עומר את שמניף
העומר", את הניפכם "ביום יב) כג, (שם שכתוב ממה שם בגמרא ונלמד לכהן. שנותנה לפני השלמים של החזה את כן וכמו

לילה. צוותו".31)לאפוקי "ביום שכתוב ממה שם נלמד זה וגם המנחה, לז)32)קמיצת (שם, שנאמר ממה שם נלמד
לילה. לאפוקי ביומו", יום הלילה 33)"דבר כל המזבח על מוקדה על העולה היא העולה תורת "זאת ב) ו, (שם שנאמר

כא.). (שם בו" תוקד המזבח ואש הבקר סכין 34)עד דקדישתיה גב על אף דם אדם, דהווה "מידי אמרו יד: בסוטה
לשחוט  הכשירו ג. בחולין ואילו שרת". בכלי מקדשת "סכין עו: במנחות אמרו וכן שרת. כלי שסכין הרי בהמה", בצוואר
אינו  ובדיעבד שרת כלי צריך שלכתחילה רבינו הוציא מזה עץ, של שרת כלי עושים אין והרי קנה, של בקרומית קדשים

אותה".35)צריך. כשמתקנין המחצלת מן שמשתייר מה "פירש קרם ערך ובערוך טו:), חולין (רש"י קנה" של "צלע
בקמיצ 36) "חומר שם: מנחות ושחיטה תוספתא בכלי קמיצה בשחיטה, כן שאין מה שרת, וכלי כהן טעון שהקמיצה ה

קנה". של בקרומית אפילו 37)אפילו בו קיבל אם אבל ביחד, וערבן שני בכלי אחת הזייה מכדי ופחות אחד, בכלי אחת,
לדעת  אבל כדינו. וקרבן קרבן בכל הזיות וכמה כמה הקרבנות על להזות צריך כי אף הדם, קידש בלבד אחת הזייה כדי
הזיותיו. לכל שצריך מה וקרבן קרבן בכל דם שיקבל צריך כי שם, ורש"י ואם, המתחיל דיבור שם מנחות התוספות

כל 38) לקבל להתכוון צריך לכתחילה אבל בדיעבד, אלא זה אין קידש, - אחת הזייה כדי רק דם קיבל אם כי אף כלומר,
כל  "ואת ז) ד, (שם שנאמר פר, של דמו כל את שיקבל צריך השוחט רב אמר יהודה רב "אמר כה. בזבחים והוא הדם.

לקבלה". עניין תניהו וכו' לשיריים עניין אינו אם וכו', ישפך" הפר והוושט.39)דם המזרק.40)הקנה אוויר על כלומר,
תוך  האי רש"י ומפרש הכלי", לתוך וורידין שיתן צריך השוחט אבא: בר ירמיה רב אמר חסדא רב "אמר שם: בזבחים
"ודעתו  ככלי", הוא הרי הכלי "אוויר ההלכה בסוף להלן וראה כלי, תוך של אווירו על אלא אפשר, לא דהא דווקא לאו
התוספות  בעלי רבותינו דעת וכן השחיטה, גמר לא שעדיין אף הכלי, לתוך נוזל הדם שיהא צריך שחיטה שמתחילת
העומד). כל המתחיל דיבור עו: קמא ובבא ואי המתחיל דיבור קי. זבחים שחיטה, היתר המתחיל דיבור ה. (מעילה

מדם 41) וכו' "ולקח ה) (שם, שנאמר למעלה, סכין שיגביה צריך השוחט שמואל: אמר יהודה רב "אמר כה. בזבחים
(=סכין). אחר ודבר הפר מדם ולא והוא 42)הפר", משנה). (כסף במזרק" דם ייכנס שלא מאחוריו המזרק בשפת "פירוש

שמזרקין  כלומר, זהב", "כפורי י) א, (עזרא כדכתיב מזרק בשפת אביי אמר ליה, מקנח במאי סכין "ודם שם: בזבחים
קינוח. שם על זהב כפורי בשם מקבל 43)נקראים שהוא בעת ממש הכלי לתוך הוורידין את שיכניס צורך אין כלומר,

ואם הכלי. של התוך נגד הכלי, מן למעלה הוורידין מחזיק הוא אלא אפשרי), בלתי זה דבר (כי (=כשלא הדם לנוח סופו
כה: בזבחים ונפשטה איבעיא זה ודבר הכלי, מן למעלה באוויר כשהם עוד הדם נתקדש שוליו) הכלי 44)נפחתו באוויר

הכלי). תוך נגד הכלי, מן אוויר 45)(=למעלה לתוך הדם הגיע אם אבל המזרק, דופני בתוך שהוא לאוויר כלומר,
הדם. נתקדש - המזרק לתחתית הדם הגיע שלא אף שוליו, נפחתו כן אחרי ורק מיניה 46)הדפנות, "בעי שם: בזבחים

או  דמי כמונח לנוח סופו שאין אוויר מהו? לאוויר דם הגיע שלא עד וזרק שוליו ונפחתו מקבל היה יוחנן מרבי אסי רבי
וידועה  מאי"? לנוח שסופו אוויר דמי, כמונח לאו לנוח סופו שאין אוויר לומר תמצי "אם שם: ואמרינן דמי", כמונח לא

משנה. לחם ראה לומר" תמצי כ"אם מקום בכל שפוסק רבינו וכו'.47)דעת שלמים לשם שלמים עולה, לשם עולה
לשמן 48) שלא שנזבחו הזבחים "כל במשנה: ב, בזבחים וכו'. שמעון לשם שמעון של קרבן ראובן, לשם ראובן של קרבן



zepaxwdקכב dyrn zekld - dcear xtq - oeiq 'd w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

הּזוּיֹות  על מּקיף הּדם ׁשּיהיה הּקרן על הּדם ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹּכׁשּיזרק
ּג"ם  על 35ּכמין מּתנֹות ׁשּתי ׁשל הּדם ׁשּיּמצא ּכדי , ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

ּובׁשלמים  ּבעֹולה ׁשּנאמר לפי הּמזּבח. ּכתלי ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָארּבעה
לאׁשם 36'סביב' הּדין והּוא נׁשּפכין 37. הּדם ּוׁשירי על 38. ְְְְִִִִֵַַַָָָָָָ

.40הּדרֹומי 39היסֹוד  ְְִַַ
.Ê הּנאכלֹות על 41החּטאֹות מּתנֹות ארּבע טעּון ּדמן - ְֱֶַַַַַַַָָָָָָ

קרנֹות  החיצֹון 42ארּבע ּולמעלה 43הּמזּבח מזּבח ,44מחצי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַַַָ
הּמזּבח  קרנת על ּבּה: ׁשּנאמר עֹוּׂשה?45לפי הּוא וכיצד . ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹ

הּמזּבח, אצל מֹוליכֹו ּבּמזרק, הּדם הּכהן ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹּכׁשּלֹוקח
ּבּדם  לּגּודל הּסמּוכה הימנית אצּבעֹו וסֹומ46וטֹובל , ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָ

ּומחּטא 47ּבאצּבעֹו מּכאן ּובּגּודל מּכאן ֹורד וי 48הּגדֹולה ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָ

ׁשּבאצּבעֹו הּדם ּכל ׁשּיכלה עד קרן ׁשל חּדּה וכן 49ּכנגד . ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻ
וקרן  קרן ּבכל עֹוּׂשה ּכאּמה 50הּוא לּקרן סמּו נתן ואם . ְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

ּכּפר  - מּכאן אֹו מּכאן .51אחת ִִִֵַַָָ
.Á וקרן קרן ּכל על אצּבעֹו לטּבל ּוכׁשּגֹומר 52וצרי . ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹ

הּמזרק  ּבּׂשפת אצּבעֹו מקּנח - הּקרן על ואחר 53הּנתינה , ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָ
ּפסּולין  ׁשּבאצּבעֹו הּדם ׁשּׁשירי ׁשנּיה; ּפעם טֹובל ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּכ

אחרת  קרן על מהן .54לּתן ִֵֵֶֶֶֶֶַַ
.Ëּבאצּבעֹו ּדם הּזית ׁשּטעּון קרּבן הּקרּבנֹות ּבכל ְְְְְֵֶֶַַַָָָָָָָָָאין

ּבלבד  חּטאת ּבּדם 55אּלא אצּבעֹו וטבל ּבּה: ׁשּנאמר ,56. ְְְֱִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
אצּבעֹו ׁשּיסּפג לא טבילה, ּכדי ּדם ׁשם ׁשּיהיה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹוצרי

.57מּדם  ִָ
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יסוד, טעונה שעולה משום מערבית, צפונית ובקרן מזרחית דרומית בקרן ולא הנ"ל, הקרנות בשתי נותן היה כך משום כי
לא  פונה, שאתה פינות ש"כל ומפני י). הלכה הבחירה בית מהלכות בפ"ב (ראה יסוד לה  היה לא מזרחית דרומית וקרן
ואח"כ  מימין, המזבח את להקיף כשמתחיל תחילה פוגש שבה צפונית מזרחית בקרן לזרוק הקדימו ימין" דרך אלא יהו

שם). (יומא דרומית מערבית בקרן שם).35)נותן (רש"י שלנו פשוטה ככף עשויה יונית, (שם 36)אות נאמר בעולה
את  הכהנים אהרן בני וזרקו ב) ג, (שם בשלמים נאמר וכן סביב", המזבח על דמו את הכהנים אהרן בני "וזרקו יא) א,

סביב". המזבח על דמו 37)הדם ואת האשם, את ישחטו העולה את ישחטו אשר "במקום ב) ז, (שם סביב בו שנאמר
סביב, אי סביב. תלמודֿלומר אחת, זריקה יזרקנו "יכול שם: בזבחים בברייתא התנאֿקמא ואמר סביב", המזבח על יזרוק

ארבע".יכול שהן מתנות שתי גמא, כמין כיצד, הא וזרקו. תלמודֿלומר כחוט, לא 38)יקיפנו ליסוד, שיריים שפיכת
מזבח  יסוד "אל כה) (שם, שנאמר מחטאת, הקרבנות שאר נא.) (זבחים ולמדו לד), ל, כה, יח, ד, (שם בחטאות אלא נזכרה
עולה, של מזבחה להלכות יסוד שיריים, שפיכת תורת "תן כלומר, עולה", של למזבח יסוד "תן (שם) ודרשו העולה",
לז. בזבחים  עוד וראה שם) (רש"י היסוד" אל שיריים שפיכת עליו הניתנין דמים ובכל בעולה, טעון המזבח שיהא

נב.).39) (שם היסוד" גג "על אחרים: שכשם 40)בספרים פנימיות, מחטאות כן למדו בגמרא ושם במשנה. נג. שם
שופך  קרבנות בשאר כן כמו מבפנים, כשיוצא תחילה פוגע שבו מערבי ליסוד דהיינו לו, בסמוך שופך פנימיות שבחטאות
מערבית. דרומית לקרן שהכוונה י, הלכה פ"ז להלן וראה דרומי. יסוד והיינו מהכבש, כשיורד תחילה בה שפוגע לקרן

הנשרפות.41) חטאות דין יא הלכות להלן וראה טז. הלכה פ"א למעלה נב:42)ראה שם מזבח 43)משנה שהוא
העולה". מזבח קרנות על ונתן באצבעו החטאת מדם הכהן "ולקח כה) (שם, שנאמר א:44)העולה, משנה פ"א קנים

ניתנין  העליונים "דמים נג.) (זבחים ובברייתא פסול", וכו' שינה ואם וכו' למעלן בהמה וחטאת למטן נעשית העוף "חטאת
בהמה  בחטאת וכו' אומר שמעון ב"ר אלעזר רבי רבי. דברי ולמטן, הסקרא מחוט ניתנין התחתונים ולמעלה, הסקרא מחוט

משנה). (כסף שמעון ב"ר אלעזר כר' ולא כרבי, רבינו ופסק קרן", של גופה על "קרנות 45)וכו' נאמר הנאכלות, בחטאות
למעלה. ראה הסקרא, מחוט למעלה והיינו העולה". יד 46)מזבח (=של הימנית באצבעו "וטובל נג. זבחים ברייתא

מ  שבימין, המיומנת "נאמר ימין) בגזירהֿשוה כן למדן ח) הלכה ג פרשה דחובה (דבורא ויקרא ובספרא שבמזרק". הדם ן
מפורש  (שכן הימנית להלן, האמורה אצבעו מה "אצבעו", טז) יד, שם – (במצורע להלן ונאמר "אצבעו", שם) (ויקרא כאן

שבימין". המיומנת - הימנית כאן, האמורה אצבעו אף שבימין, המיומנת מלמעלה 47)שם) בגודלו "וחומר בברייתא: שם
ובתוספתא  שם. מקובצת' ב'שיטה שהובאה שם, אחרים כבספרים שם הנוסחא היתה רבינו ולפני מלמטה". קטנה ובאצבעו
ראשונית  (תוספת מכן" וגדולה מכן גודל "נותן שם: גרס ורבינו מכן", וגדולה מכן גדול "נותן (19 448 (עמ' פ"ו זבחים

שבאצבעות). הגדולה שהיא אמה אצבע היינו (ו"גדולה" המחטא 48)שם). הכהן כמו חיטוי, קרויה חטאת (דם) "זריקת
שם). (רש"י שלקח 49)אותה" מה כל שיתן מזה שנשמע ונתן", וכו' "ולקח כה) ד, (שם שנאמר משום בברייתא. שם

ספר). בקרית (ראה שם.50)באצבעו כי 51)ברייתא האומר דרבי, (אליבא האמוראים בזה נחלקו שם, זבחים בגמרא
אמר  וחד אילך, ואמה אילך אמה נותן אמר חד כאן), ההלכה בהתחלת ראה ולמעלה, הסקרא מחוט ניתנים העליונים דמים
לכתחילה  אבל בדיעבד, אלא אינו אילך", ואמה אילך אמה "נותן הסובר אף כי שם ואמרו קרן, של חודו כנגד ויורד מחטא

בכסףֿמשנה. וראה כמותו, רבינו ופסק בחודה, והזה,52)מצוה "וטבל ח): הלכה ג פרשה דחובה דבורא (ויקרא בספרא
שם. וברש"י ז: ומנחות צג: זבחים וראה טבילה", הזייה כל בשפת 53)על אביי, אמר מקנח. במה "אצבעו שם: זבחים

ח. הלכה פ"ד למעלה וראה זהב". כפורי י) א, (עזרא כדכתיב שבאצבעו 54)מזרק, שיריים אלעזר, רבי "אמר שם:
ו.55)פסולין". הלכה למעלה ראה במזרק, זורק הקרבנות שאר "וטבל 56)אבל שנאמר הפסוק, לשון רבינו קיצר

החטאת  מדם הכהן "ולקח כה): (שם, נאמר החיצונה, בחטאת אבל הפנימית, בחטאת זה ופסק בדם". אצבעו את הכהן
י  בזבחים כמפורש מפגלת שאינה אלא אצבע, טבילת ישנה בה ואף ונתן", למלך).באצבעו (משנה נוסף 57)ד. כלומר,

דם  שם יהיה ההזיה שבעת צורך יש – ח) הלכה פ"ד למעלה (ראה הזייה כדי בכלי יקבל הדם קבלת שבעת שצריך למה
כדי  ושיעור כלים. לכמה אחרֿכך הדם את לחלק רשאי אינו הזיה, כדי כשיעור קיבל הדם קבלת בעת ואם טבילה, כדי

zepaxwd dyrn zekld - dcear xtq - oeiq 'd w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

צפנה  הּמזּבח יר על אתֹו וׁשחט ּבעֹולה: נאמר ,10ׁשהרי ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ
ּתּׁשחט  העלה ּתּׁשחט אׁשר ּבמקֹום אֹומר: הּוא ְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָֹּובחּטאת

ּוכׁשם 11החּטאת  קדׁשים 12; קדׁש נקראת ,13ׁשהחּטאת ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
קדׁשים  קדׁש נקראת העֹולה אֹומר 14ּכ הּוא ּובאׁשם .15: ְְִִֵֵֶָָָָָָָֹ

האׁשם. את יׁשחטּו העלה את יׁשחטּו אׁשר ְְְֲֲֲִִִֶֶֶָָָָָֹּבמקֹום
צּבּור  ּׂשעיר 16וׁשלמי ועּׂשיתם ׁשּנאמר: לחּטאת, הּקׁשּו ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָֻ

לזבח  ׁשנה ּבני כבּׂשים ּוׁשני לחּטאת אחד ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָעּזים
ונׁשחטין 17ׁשלמים  ּכחּטאת, קדׁשים קדׁשי הן לפיכ ; ְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָָ

הּקּבלה  מקֹום הּוא ׁשחיטה ּומקֹום ׁשחיטתּה. .18ּבמקֹום ְְְְְִִִַַָָָָָ
אפּלּו„. העזרה, ּבכל קּלים קדׁשים ׁשּׁשֹוחטים ְֲֲֲִִִִִִֶַַָָָָָָּומּנין

ההיכל? ּפתח 19אחֹורי ּוׁשחטֹו ּבׁשלמים: נאמר ׁשהרי ְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
מֹועד  להם 20אהל יחד לא ׁשהרי הרּוחֹות, ּכל להכׁשיר - ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹ

ׁשחטם  ואם קּלים. הּקדׁשים לׁשאר הּדין והּוא ְְְְֳִִִִִַַַַָָָָרּוח.

ּכׁשרים  - -21ּבהיכל היכל ׁשל ּבגּגֹו ׁשחטן אם אבל . ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָ
אּלא  ּכלל, לׁשחיטה ראּויֹות הּגּגֹות ׁשאין ְְְְִִִֵֶֶַַָָָּפסּולין;

העזרה  .22ּבקרקע ְְֲַַָָָ
-23ׁשלמים ‰. ההיכל דלתֹות ׁשּיּפתחּו קדם ׁשּׁשחטן ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ

אפּלּו ׁשּפתּוח. ּבזמן - מֹועד אהל ּפתח ׁשּנאמר: ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹּפסּולין;
מּוגפֹות  דלתֹותיו ּכנעּול 24היּו זה הרי הּפרכת 25- אבל . ְְֲֲֵֶֶַַָָָָָָֹ

אינּה .27ּפֹוסלת 26ׁשעליו ֵֶֶֶָָָ
.Â ׁשל ּבין יחיד ׁשל ּבין והּׁשלמים, והאׁשם ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָהעֹולה

ׁשוה  הּמזּבח ּגּבי על ׁשלׁשּתן ּדם זריקת 28צּבּור, ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָ
הּדם 29לעֹולם  הּכהן ּכׁשּלֹוקח עֹוּׂשה? הּוא וכיצד . ְְְֵֵֵֶֶַַַַָָֹ

ּבּמזרק  מּמּנּו וזֹורק זוּיֹות 30ּבּמזרק, ׁשּתי על זריקֹות ׁשּתי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָ
ּולמּטה 32ּבאלכסֹון 31הּמזּבח  הּמזּבח קרן 33מחצי על : ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָ

ּדרֹומית  מערבית קרן ועל צפֹונית ּומתּכּון 34מזרחית . ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מן 10) קרבנו, הצאן מן "ואם י א, שם שנאמר בצאן, נאמר הנ"ל הפסוק (שהרי צאן בן "אשכחן אמרו: שם ובגמרא
(=בן  עליון וילמד ראשון, ענין על מוסיף וי"ו הצאן", מן "ואם קרא אמר לן, מנא בקר בן לעולה"), העזים מן או הכבשים

הצאן)". (=מן התחתון מן כן) לפני שם, בויקרא שנאמר מח:11)בקר, כסףֿמשנה.12)שם שם:13)עיין בויקרא
הוא". קדשים קודש וכו' החטאת תורת שלא 14)"זאת ואףֿעלֿפי וכו'". קדשים קדשי "העולה במשנה: נג: בזבחים

המשנה  (פירוש דמה ובקיבול בשחיטתה להם שווה שהיא לפי ואשם, מחטאת למדוה - קדשים, קדשי שהיא בתורה כתוב
שם). (רש"י כזה קדשים קדשי לך ואין לגבוה, כולה היא שהרי ועוד, א). משנה פ"ה זבחים 15)זבחים במשנה ראה

ד.16)נד: הלכה פ"א למעלה ראה עצרת, כבשי בצפון 17)הם שחיטתן וכו' ואשמות ציבור שלמי "זבחי במשנה: שם
דרבא, קמיה חנן רב בר רבה דתני צפון, דבעי לן "מנא אמרו: נה.) (שם ובגמרא וכו'". בצפון שרת בכלי דמן וקיבול
דבר  מעולה, למדה מהיכן חטאת וכי רבא, ליה אמר ציבור. שלמי אף בצפון חטאת מה לחטאת, אחד עזים שעיר ועשיתם
י) י, (במדבר שלמיכם זבחי ועל עולותיכם על כהנא, דרב בריה מרי רב מדתני אלא בהיקש? ומלמד חוזר מהיקש, הלמד
הביא  ורבינו בצפון". ציבור שלמי זבחי אף בצפון, עולה מה קדשים. קדשי ציבור שלמי זבחי אף קדשים, קדשי עולה מה

ולחםֿמשנה. בכסףֿמשנה ראה שנדחתה, הדרשה הכלי.18)את לתוך הדם לקבל צריך השחיטה תחילת עם מיד כי
הלכה  למעלה עוד וראה הקבלה. מקום הוא השחיטה מקום כן, ואם ח), הלכה פ"ד (למעלה מיד בכלי נוזל שיהיה כלומר,

להכשיר 19)ב. כדי אמות, שמונה גבוה הכפורת בית אחורי היה קטן לול רב, אמר יהודה רב בר רמי "דאמר נה: בזבחים
אומר  יהודה ברבי יוסי רבי היה "וכן פ"ז: זבחים ובתוספתא קלים", קדשים ולשחיטת קדשים קדשי לאכילת העזרה את
קדשים  קדשי לאכילת כשרה עזרה שתהא אמות ת' הארץ מן גבוהין למערב פתוחין החליפות בבית היו פספסין שני
שהקשו  שנים, ד"ה שם בתוספות ועיין וגו'". מועד אהל פתח ושחטו שנאמר הכפורת, אחורי אפילו קלים קדשים ולשחיטת
ההיכל. פתח מרואה גרע לא הקדשים, קודש שרואה שמה ותירצו, ה). הלכה להלן (ראה מועד אהל פתח רואה אינו הלא

בכסףֿמשנה).20) וראה המוריה, (הר שם בתוספתא למדו ששחטן 21)כן שלמים יוחנן ר' "אמר ח. ומנחות סג. בזבחים
כלֿשכן  כשר, ההיכל בפתח שאם העיקר", מן חמור טפל יהא ולא מועד, אהל פתח ושחטו (שם) שנאמר כשרים, בהיכל

עצמו. זבח.22)בהיכל כל לשחיטת ראוי אינו היכל של שגגו קז: בזבחים הוא (שם 23)כן רש"י וכדעת נה: זבחים
ז: משנה פ"ג בתמיד שאמרו ומה קרבנות. בשאר ולא מועד", אהל "פתח בהם שכתוב בשלמים אלא אינו זה שדין סא.),
צה. מנחות בתוספות ראה לעכב. ולא למצוה, אלא זה אין שנפתח", הגדול שער קול ששומע עד השוחט שוחט היה "לא

שם. בתמיד טוב' יום וב'תוספות אמר, מר במנעול.24)ד"ה נעולות ולא "פשיטא 25)סגורות שם: בזבחים הוא כן
דמי". כנעול שמח).26)מוגף (אור יז הלכה המקדש כלי מהלכות פ"ז כמבואר ההיכל, פתח בעיא 27)על בזבחים שם

לשם  הוילון שעשו שם, ותוס' רש"י ופירשו פתוח", כפתח אלא נעשה אין עצמו הוא זירא ר' אמר מאי, "וילון שנפשטא:
שחיטה. בשעת בהיכל יסתכלו שלא ונה.28)צניעות, ואשמות), ציבור שלמי (לענין נד: (בעולה) נג: בזבחים הוא כן

ארבע". שהן מתנות שתי טעון "ודמן יחיד): שלמי החדשים:29)(לעניו בדפוסים ועוד. וויניציאה (ר"מ) רומי בדפוסי כן
בלבד".30)לעולה. חטאת אלא באצבעו דם הזיית שטעון קרבן הקרבנות בכל "אין כי ט, הלכה להלן זבחים 31)ראה

משנה). (כסף שם בברייתא וכתנאֿקמא כשמואל קרן 32)נג: היינו באלכסון, זו מול זו תהיינה הקרנות שתי כלומר,
ארבע". שהן מתנות "שתי שיהיו כדי דרומית, מערבית קרן באלכסון וכנגדה צפונית, א:33)מזרחית משנה פ"א בקנים

במקום  למטה עולה שדם הרי העולה", מזבח יסוד "אל כה) – יח ד, (ויקרא שנאמר משום למטה", דמה  בהמה "עולת
יט) ו, (שם בהמה בחטאת שנאמר ממה י:) (זבחים למדו למטה, שהם והשלמים האשם כגון קרבנות ושאר יסוד, שיש

שם). לקנים הרא"ש בפי' (ראה למעלה אחר של דמו ואין למעלה, דמה "אותה" אותה", המחטא בתמיד 34)"הכהן
טו: יומא וראה דרומה". מערבה ונותן דרומית מערבית צפונה, מזרחה ונותן צפונית מזרחית לקרן לו "בא א: משנה פ"ד
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הּזוּיֹות  על מּקיף הּדם ׁשּיהיה הּקרן על הּדם ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹּכׁשּיזרק
ּג"ם  על 35ּכמין מּתנֹות ׁשּתי ׁשל הּדם ׁשּיּמצא ּכדי , ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

ּובׁשלמים  ּבעֹולה ׁשּנאמר לפי הּמזּבח. ּכתלי ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָארּבעה
לאׁשם 36'סביב' הּדין והּוא נׁשּפכין 37. הּדם ּוׁשירי על 38. ְְְְִִִִֵַַַָָָָָָ

.40הּדרֹומי 39היסֹוד  ְְִַַ
.Ê הּנאכלֹות על 41החּטאֹות מּתנֹות ארּבע טעּון ּדמן - ְֱֶַַַַַַַָָָָָָ

קרנֹות  החיצֹון 42ארּבע ּולמעלה 43הּמזּבח מזּבח ,44מחצי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַַַָ
הּמזּבח  קרנת על ּבּה: ׁשּנאמר עֹוּׂשה?45לפי הּוא וכיצד . ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹ

הּמזּבח, אצל מֹוליכֹו ּבּמזרק, הּדם הּכהן ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹּכׁשּלֹוקח
ּבּדם  לּגּודל הּסמּוכה הימנית אצּבעֹו וסֹומ46וטֹובל , ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָ

ּומחּטא 47ּבאצּבעֹו מּכאן ּובּגּודל מּכאן ֹורד וי 48הּגדֹולה ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָ

ׁשּבאצּבעֹו הּדם ּכל ׁשּיכלה עד קרן ׁשל חּדּה וכן 49ּכנגד . ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻ
וקרן  קרן ּבכל עֹוּׂשה ּכאּמה 50הּוא לּקרן סמּו נתן ואם . ְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

ּכּפר  - מּכאן אֹו מּכאן .51אחת ִִִֵַַָָ
.Á וקרן קרן ּכל על אצּבעֹו לטּבל ּוכׁשּגֹומר 52וצרי . ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹ

הּמזרק  ּבּׂשפת אצּבעֹו מקּנח - הּקרן על ואחר 53הּנתינה , ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָ
ּפסּולין  ׁשּבאצּבעֹו הּדם ׁשּׁשירי ׁשנּיה; ּפעם טֹובל ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּכ

אחרת  קרן על מהן .54לּתן ִֵֵֶֶֶֶֶַַ
.Ëּבאצּבעֹו ּדם הּזית ׁשּטעּון קרּבן הּקרּבנֹות ּבכל ְְְְְֵֶֶַַַָָָָָָָָָאין

ּבלבד  חּטאת ּבּדם 55אּלא אצּבעֹו וטבל ּבּה: ׁשּנאמר ,56. ְְְֱִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
אצּבעֹו ׁשּיסּפג לא טבילה, ּכדי ּדם ׁשם ׁשּיהיה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹוצרי

.57מּדם  ִָ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

יסוד, טעונה שעולה משום מערבית, צפונית ובקרן מזרחית דרומית בקרן ולא הנ"ל, הקרנות בשתי נותן היה כך משום כי
לא  פונה, שאתה פינות ש"כל ומפני י). הלכה הבחירה בית מהלכות בפ"ב (ראה יסוד לה  היה לא מזרחית דרומית וקרן
ואח"כ  מימין, המזבח את להקיף כשמתחיל תחילה פוגש שבה צפונית מזרחית בקרן לזרוק הקדימו ימין" דרך אלא יהו

שם). (יומא דרומית מערבית בקרן שם).35)נותן (רש"י שלנו פשוטה ככף עשויה יונית, (שם 36)אות נאמר בעולה
את  הכהנים אהרן בני וזרקו ב) ג, (שם בשלמים נאמר וכן סביב", המזבח על דמו את הכהנים אהרן בני "וזרקו יא) א,

סביב". המזבח על דמו 37)הדם ואת האשם, את ישחטו העולה את ישחטו אשר "במקום ב) ז, (שם סביב בו שנאמר
סביב, אי סביב. תלמודֿלומר אחת, זריקה יזרקנו "יכול שם: בזבחים בברייתא התנאֿקמא ואמר סביב", המזבח על יזרוק

ארבע".יכול שהן מתנות שתי גמא, כמין כיצד, הא וזרקו. תלמודֿלומר כחוט, לא 38)יקיפנו ליסוד, שיריים שפיכת
מזבח  יסוד "אל כה) (שם, שנאמר מחטאת, הקרבנות שאר נא.) (זבחים ולמדו לד), ל, כה, יח, ד, (שם בחטאות אלא נזכרה
עולה, של מזבחה להלכות יסוד שיריים, שפיכת תורת "תן כלומר, עולה", של למזבח יסוד "תן (שם) ודרשו העולה",
לז. בזבחים  עוד וראה שם) (רש"י היסוד" אל שיריים שפיכת עליו הניתנין דמים ובכל בעולה, טעון המזבח שיהא

נב.).39) (שם היסוד" גג "על אחרים: שכשם 40)בספרים פנימיות, מחטאות כן למדו בגמרא ושם במשנה. נג. שם
שופך  קרבנות בשאר כן כמו מבפנים, כשיוצא תחילה פוגע שבו מערבי ליסוד דהיינו לו, בסמוך שופך פנימיות שבחטאות
מערבית. דרומית לקרן שהכוונה י, הלכה פ"ז להלן וראה דרומי. יסוד והיינו מהכבש, כשיורד תחילה בה שפוגע לקרן

הנשרפות.41) חטאות דין יא הלכות להלן וראה טז. הלכה פ"א למעלה נב:42)ראה שם מזבח 43)משנה שהוא
העולה". מזבח קרנות על ונתן באצבעו החטאת מדם הכהן "ולקח כה) (שם, שנאמר א:44)העולה, משנה פ"א קנים

ניתנין  העליונים "דמים נג.) (זבחים ובברייתא פסול", וכו' שינה ואם וכו' למעלן בהמה וחטאת למטן נעשית העוף "חטאת
בהמה  בחטאת וכו' אומר שמעון ב"ר אלעזר רבי רבי. דברי ולמטן, הסקרא מחוט ניתנין התחתונים ולמעלה, הסקרא מחוט

משנה). (כסף שמעון ב"ר אלעזר כר' ולא כרבי, רבינו ופסק קרן", של גופה על "קרנות 45)וכו' נאמר הנאכלות, בחטאות
למעלה. ראה הסקרא, מחוט למעלה והיינו העולה". יד 46)מזבח (=של הימנית באצבעו "וטובל נג. זבחים ברייתא

מ  שבימין, המיומנת "נאמר ימין) בגזירהֿשוה כן למדן ח) הלכה ג פרשה דחובה (דבורא ויקרא ובספרא שבמזרק". הדם ן
מפורש  (שכן הימנית להלן, האמורה אצבעו מה "אצבעו", טז) יד, שם – (במצורע להלן ונאמר "אצבעו", שם) (ויקרא כאן

שבימין". המיומנת - הימנית כאן, האמורה אצבעו אף שבימין, המיומנת מלמעלה 47)שם) בגודלו "וחומר בברייתא: שם
ובתוספתא  שם. מקובצת' ב'שיטה שהובאה שם, אחרים כבספרים שם הנוסחא היתה רבינו ולפני מלמטה". קטנה ובאצבעו
ראשונית  (תוספת מכן" וגדולה מכן גודל "נותן שם: גרס ורבינו מכן", וגדולה מכן גדול "נותן (19 448 (עמ' פ"ו זבחים

שבאצבעות). הגדולה שהיא אמה אצבע היינו (ו"גדולה" המחטא 48)שם). הכהן כמו חיטוי, קרויה חטאת (דם) "זריקת
שם). (רש"י שלקח 49)אותה" מה כל שיתן מזה שנשמע ונתן", וכו' "ולקח כה) ד, (שם שנאמר משום בברייתא. שם

ספר). בקרית (ראה שם.50)באצבעו כי 51)ברייתא האומר דרבי, (אליבא האמוראים בזה נחלקו שם, זבחים בגמרא
אמר  וחד אילך, ואמה אילך אמה נותן אמר חד כאן), ההלכה בהתחלת ראה ולמעלה, הסקרא מחוט ניתנים העליונים דמים
לכתחילה  אבל בדיעבד, אלא אינו אילך", ואמה אילך אמה "נותן הסובר אף כי שם ואמרו קרן, של חודו כנגד ויורד מחטא

בכסףֿמשנה. וראה כמותו, רבינו ופסק בחודה, והזה,52)מצוה "וטבל ח): הלכה ג פרשה דחובה דבורא (ויקרא בספרא
שם. וברש"י ז: ומנחות צג: זבחים וראה טבילה", הזייה כל בשפת 53)על אביי, אמר מקנח. במה "אצבעו שם: זבחים

ח. הלכה פ"ד למעלה וראה זהב". כפורי י) א, (עזרא כדכתיב שבאצבעו 54)מזרק, שיריים אלעזר, רבי "אמר שם:
ו.55)פסולין". הלכה למעלה ראה במזרק, זורק הקרבנות שאר "וטבל 56)אבל שנאמר הפסוק, לשון רבינו קיצר

החטאת  מדם הכהן "ולקח כה): (שם, נאמר החיצונה, בחטאת אבל הפנימית, בחטאת זה ופסק בדם". אצבעו את הכהן
י  בזבחים כמפורש מפגלת שאינה אלא אצבע, טבילת ישנה בה ואף ונתן", למלך).באצבעו (משנה נוסף 57)ד. כלומר,

דם  שם יהיה ההזיה שבעת צורך יש – ח) הלכה פ"ד למעלה (ראה הזייה כדי בכלי יקבל הדם קבלת שבעת שצריך למה
כדי  ושיעור כלים. לכמה אחרֿכך הדם את לחלק רשאי אינו הזיה, כדי כשיעור קיבל הדם קבלת בעת ואם טבילה, כדי
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צפנה  הּמזּבח יר על אתֹו וׁשחט ּבעֹולה: נאמר ,10ׁשהרי ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ
ּתּׁשחט  העלה ּתּׁשחט אׁשר ּבמקֹום אֹומר: הּוא ְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָֹּובחּטאת

ּוכׁשם 11החּטאת  קדׁשים 12; קדׁש נקראת ,13ׁשהחּטאת ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
קדׁשים  קדׁש נקראת העֹולה אֹומר 14ּכ הּוא ּובאׁשם .15: ְְִִֵֵֶָָָָָָָֹ

האׁשם. את יׁשחטּו העלה את יׁשחטּו אׁשר ְְְֲֲֲִִִֶֶֶָָָָָֹּבמקֹום
צּבּור  ּׂשעיר 16וׁשלמי ועּׂשיתם ׁשּנאמר: לחּטאת, הּקׁשּו ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָֻ

לזבח  ׁשנה ּבני כבּׂשים ּוׁשני לחּטאת אחד ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָעּזים
ונׁשחטין 17ׁשלמים  ּכחּטאת, קדׁשים קדׁשי הן לפיכ ; ְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָָ

הּקּבלה  מקֹום הּוא ׁשחיטה ּומקֹום ׁשחיטתּה. .18ּבמקֹום ְְְְְִִִַַָָָָָ
אפּלּו„. העזרה, ּבכל קּלים קדׁשים ׁשּׁשֹוחטים ְֲֲֲִִִִִִֶַַָָָָָָּומּנין

ההיכל? ּפתח 19אחֹורי ּוׁשחטֹו ּבׁשלמים: נאמר ׁשהרי ְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
מֹועד  להם 20אהל יחד לא ׁשהרי הרּוחֹות, ּכל להכׁשיר - ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹ

ׁשחטם  ואם קּלים. הּקדׁשים לׁשאר הּדין והּוא ְְְְֳִִִִִַַַַָָָָרּוח.

ּכׁשרים  - -21ּבהיכל היכל ׁשל ּבגּגֹו ׁשחטן אם אבל . ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָ
אּלא  ּכלל, לׁשחיטה ראּויֹות הּגּגֹות ׁשאין ְְְְִִִֵֶֶַַָָָּפסּולין;

העזרה  .22ּבקרקע ְְֲַַָָָ
-23ׁשלמים ‰. ההיכל דלתֹות ׁשּיּפתחּו קדם ׁשּׁשחטן ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ

אפּלּו ׁשּפתּוח. ּבזמן - מֹועד אהל ּפתח ׁשּנאמר: ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹּפסּולין;
מּוגפֹות  דלתֹותיו ּכנעּול 24היּו זה הרי הּפרכת 25- אבל . ְְֲֲֵֶֶַַָָָָָָֹ

אינּה .27ּפֹוסלת 26ׁשעליו ֵֶֶֶָָָ
.Â ׁשל ּבין יחיד ׁשל ּבין והּׁשלמים, והאׁשם ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָהעֹולה

ׁשוה  הּמזּבח ּגּבי על ׁשלׁשּתן ּדם זריקת 28צּבּור, ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָ
הּדם 29לעֹולם  הּכהן ּכׁשּלֹוקח עֹוּׂשה? הּוא וכיצד . ְְְֵֵֵֶֶַַַַָָֹ

ּבּמזרק  מּמּנּו וזֹורק זוּיֹות 30ּבּמזרק, ׁשּתי על זריקֹות ׁשּתי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָ
ּולמּטה 32ּבאלכסֹון 31הּמזּבח  הּמזּבח קרן 33מחצי על : ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָ

ּדרֹומית  מערבית קרן ועל צפֹונית ּומתּכּון 34מזרחית . ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָ
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מן 10) קרבנו, הצאן מן "ואם י א, שם שנאמר בצאן, נאמר הנ"ל הפסוק (שהרי צאן בן "אשכחן אמרו: שם ובגמרא
(=בן  עליון וילמד ראשון, ענין על מוסיף וי"ו הצאן", מן "ואם קרא אמר לן, מנא בקר בן לעולה"), העזים מן או הכבשים

הצאן)". (=מן התחתון מן כן) לפני שם, בויקרא שנאמר מח:11)בקר, כסףֿמשנה.12)שם שם:13)עיין בויקרא
הוא". קדשים קודש וכו' החטאת תורת שלא 14)"זאת ואףֿעלֿפי וכו'". קדשים קדשי "העולה במשנה: נג: בזבחים

המשנה  (פירוש דמה ובקיבול בשחיטתה להם שווה שהיא לפי ואשם, מחטאת למדוה - קדשים, קדשי שהיא בתורה כתוב
שם). (רש"י כזה קדשים קדשי לך ואין לגבוה, כולה היא שהרי ועוד, א). משנה פ"ה זבחים 15)זבחים במשנה ראה

ד.16)נד: הלכה פ"א למעלה ראה עצרת, כבשי בצפון 17)הם שחיטתן וכו' ואשמות ציבור שלמי "זבחי במשנה: שם
דרבא, קמיה חנן רב בר רבה דתני צפון, דבעי לן "מנא אמרו: נה.) (שם ובגמרא וכו'". בצפון שרת בכלי דמן וקיבול
דבר  מעולה, למדה מהיכן חטאת וכי רבא, ליה אמר ציבור. שלמי אף בצפון חטאת מה לחטאת, אחד עזים שעיר ועשיתם
י) י, (במדבר שלמיכם זבחי ועל עולותיכם על כהנא, דרב בריה מרי רב מדתני אלא בהיקש? ומלמד חוזר מהיקש, הלמד
הביא  ורבינו בצפון". ציבור שלמי זבחי אף בצפון, עולה מה קדשים. קדשי ציבור שלמי זבחי אף קדשים, קדשי עולה מה

ולחםֿמשנה. בכסףֿמשנה ראה שנדחתה, הדרשה הכלי.18)את לתוך הדם לקבל צריך השחיטה תחילת עם מיד כי
הלכה  למעלה עוד וראה הקבלה. מקום הוא השחיטה מקום כן, ואם ח), הלכה פ"ד (למעלה מיד בכלי נוזל שיהיה כלומר,

להכשיר 19)ב. כדי אמות, שמונה גבוה הכפורת בית אחורי היה קטן לול רב, אמר יהודה רב בר רמי "דאמר נה: בזבחים
אומר  יהודה ברבי יוסי רבי היה "וכן פ"ז: זבחים ובתוספתא קלים", קדשים ולשחיטת קדשים קדשי לאכילת העזרה את
קדשים  קדשי לאכילת כשרה עזרה שתהא אמות ת' הארץ מן גבוהין למערב פתוחין החליפות בבית היו פספסין שני
שהקשו  שנים, ד"ה שם בתוספות ועיין וגו'". מועד אהל פתח ושחטו שנאמר הכפורת, אחורי אפילו קלים קדשים ולשחיטת
ההיכל. פתח מרואה גרע לא הקדשים, קודש שרואה שמה ותירצו, ה). הלכה להלן (ראה מועד אהל פתח רואה אינו הלא

בכסףֿמשנה).20) וראה המוריה, (הר שם בתוספתא למדו ששחטן 21)כן שלמים יוחנן ר' "אמר ח. ומנחות סג. בזבחים
כלֿשכן  כשר, ההיכל בפתח שאם העיקר", מן חמור טפל יהא ולא מועד, אהל פתח ושחטו (שם) שנאמר כשרים, בהיכל

עצמו. זבח.22)בהיכל כל לשחיטת ראוי אינו היכל של שגגו קז: בזבחים הוא (שם 23)כן רש"י וכדעת נה: זבחים
ז: משנה פ"ג בתמיד שאמרו ומה קרבנות. בשאר ולא מועד", אהל "פתח בהם שכתוב בשלמים אלא אינו זה שדין סא.),
צה. מנחות בתוספות ראה לעכב. ולא למצוה, אלא זה אין שנפתח", הגדול שער קול ששומע עד השוחט שוחט היה "לא

שם. בתמיד טוב' יום וב'תוספות אמר, מר במנעול.24)ד"ה נעולות ולא "פשיטא 25)סגורות שם: בזבחים הוא כן
דמי". כנעול שמח).26)מוגף (אור יז הלכה המקדש כלי מהלכות פ"ז כמבואר ההיכל, פתח בעיא 27)על בזבחים שם

לשם  הוילון שעשו שם, ותוס' רש"י ופירשו פתוח", כפתח אלא נעשה אין עצמו הוא זירא ר' אמר מאי, "וילון שנפשטא:
שחיטה. בשעת בהיכל יסתכלו שלא ונה.28)צניעות, ואשמות), ציבור שלמי (לענין נד: (בעולה) נג: בזבחים הוא כן

ארבע". שהן מתנות שתי טעון "ודמן יחיד): שלמי החדשים:29)(לעניו בדפוסים ועוד. וויניציאה (ר"מ) רומי בדפוסי כן
בלבד".30)לעולה. חטאת אלא באצבעו דם הזיית שטעון קרבן הקרבנות בכל "אין כי ט, הלכה להלן זבחים 31)ראה

משנה). (כסף שם בברייתא וכתנאֿקמא כשמואל קרן 32)נג: היינו באלכסון, זו מול זו תהיינה הקרנות שתי כלומר,
ארבע". שהן מתנות "שתי שיהיו כדי דרומית, מערבית קרן באלכסון וכנגדה צפונית, א:33)מזרחית משנה פ"א בקנים

במקום  למטה עולה שדם הרי העולה", מזבח יסוד "אל כה) – יח ד, (ויקרא שנאמר משום למטה", דמה  בהמה "עולת
יט) ו, (שם בהמה בחטאת שנאמר ממה י:) (זבחים למדו למטה, שהם והשלמים האשם כגון קרבנות ושאר יסוד, שיש

שם). לקנים הרא"ש בפי' (ראה למעלה אחר של דמו ואין למעלה, דמה "אותה" אותה", המחטא בתמיד 34)"הכהן
טו: יומא וראה דרומה". מערבה ונותן דרומית מערבית צפונה, מזרחה ונותן צפונית מזרחית לקרן לו "בא א: משנה פ"ד
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מּבחּוץ 82לפניו  הּמזּבח קרנֹות על ונֹותן מּקרן 83, מתחיל . ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ
צפֹונית  ּדרֹומית,84מזרחית למערבית מערבית, לצפֹונית , ְְְְְֲֲִִִִִִִִַַָָָ

מזרחית. ְְִִִִָלדרֹומית
.ÂË הּמצֹות ּכל על הּבא מׁשיח ּכהן הּמׁשיח 85ּפר ּכהן - ְִִִֵֵַַַַַַַָָָָֹֹ

מּמּנּו ּומּזה ּדמֹו מקּבל קּבל 87מּבפנים 86עצמֹו ואם . ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָ
ּכׁשר  - הדיֹוט ּכהן .88והּזה ְְִֵֵֶָָֹ

.ÊË זרה עבֹודה לא 89ּׂשעירי הּנּׂשרפין, ּׂשעירין והן , ְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָֹ
ּבּתֹורה  ּבהן נֹותן.90נתּפרׁש הּוא ּולהיכן ּדמן נֹותן ּכיצד ְְִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָ

העלם, ּפר ּכדין ּדינן - הּקהל חּטאת ׁשהן לפי ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָאּלא
ּבֹו האמּור לכל הּקהל, חּטאת ּדמים 91ׁשהּוא למּתן :92, ְְִֶַַַַַָָָָָָ

הּׂשֹורף 93ולּׂשרפה  את ּולטּמא ,94. ְְְִֵֵֵֶַַָ

.ÊÈ טעּון 95הּבכֹור מהן אחד ּכל ּדם - והּפסח והּמעּׂשר ְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ
ּבׁשפיכה  אחת, היסֹוד 96מּתנה רּוח 97ּכנגד זֹו ּבאי , ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָ

מזרחית  קרן ׁשהרי הּמזּבח. זוּיֹות מּׁשלׁש ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשּירצה
יסֹוד  לּה היה לא ׁשּבארנּו98ּדרֹומית ּכמֹו ׁשאינן 99, ּומּנין . ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

ואת  ּבּבכֹור: נאמר ׁשהרי אחת? מּתנה אּלא ְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָטעּונין
למדּו100ּדמם  הּׁשמּועה מּפי הּמזּבח. על ׁשהּוא 101ּתזרק , ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹ

ּכּבכֹור. אחת מּתנה ּדמן ׁשּנֹותן ּובפסח ּבמעּׂשר ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָהּדין
.ÁÈ אחר הּמזּבח ּגּבי על אמּוריהן מקטירין הּזבחים ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָּכל

ּתחּלה  הּדם אֹותן 102ׁשּזֹורקין מפׁשיטין הּזבחים וכל .103 ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָ
אמּוריהן  את מֹוציאין ּכ אֹותן 104ואחר מפׁשיטין ואין , ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָ

הּדם  ׁשּיּזרק הּנּׂשרפֹות 105עד מחּטאֹות חּוץ ׁשאין 106. , ְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
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הדרום, מן פרופה החיצונה  היתה ב) הלכה הבחירה בית מהלכות בפ"ד (ראה שהיו הפרוכות ששתי נג: נב: ביומא משנה
בדרום. היתה וכניסתו הצפון, מן פרופה למזבח.82)ופנימית חוץ כולו אבל למנורה, המזבח בין עומד הוא כלומר,

"ויצא  נח:) (יומא חכמים ודרשו ה'", לפני אשר המזבח אל "ויצא יח) טז, (שם הכיפורים ביום נאמר שכן למזרחו, כלומר,
"מזבח  ז) ד, (שם שנאמר ממה למדו הנשרפים, ושעירים הנשרפים בפרים כן וכמו מזבח", מכוליה דנפיק עד המזבח, אל

שם). (יומא ומזה" למזבח חוץ עומד כיצד, הא ה'. לפני כהן ואין ה', לפני "מזבח ה'" לפני הסמים תוספתא 83)קטורת
פסול". ולפנים הקרן מן כשרה, ומכן מכן הקרן על "נתן שם: גם 84)זבחים כי רבינו וסובר שם. ביומא משנה, כסתם

דרומית  מערבית מקרן שהרי צפונית, מזרחית מקרן להתחיל צריך הדרום, מן פרופה והחיצונה היו, פרוכות שתי שסובר למי
גם  מזרחית ובדרומית כנ"ל, המזבח" אל "ויצא שנאמר משום מתחיל, אינו הכיפורים, ביום ביציאתו תחלה, פוגע שבה
שקרן  באופן צפונית, ממזרחית התחיל ולפיכך מכולן, האחרונה תהיה דרומית מערבית שקרן נמצא שאםֿכן מתחיל, אינו
אלא  מבפנים, יוצא שאינו הנשרפים, ושעירים הנשרפים ובפרים המוריה). (הר האחרונה הקרן לפני תהיה דרומית מערבית

בימינו. שהיא צפונית, ממזרחית להתחיל שצריך בוודאי – מבחוץ וגו'85)נכנס יחטא המשיח הכהן "אם ג: ד, בויקרא
משנהֿלמלך. ראה משיח, כהן פר כדין ציבור, של דבר העלם פר ודין לחטאת". לה' תמים בקר בן פר וגו' והקריב

וגו'86) והזה בדם אצבעו את הכהן וטבל מועד אהל אל אותו והביא הפר, מדם המשיח הכהן "ולקח הֿו) (שם, שנאמר
בסמוך). המובא ספרא (ראה הקודש" פרוכת פני את ה' שיריים 87)לפני ששפיכת (ונראה הפנימי. המזבח שעל הזיות

משיח). לכהן לכתחלה אף צריכה אינה יא), הלכה (למעלה החיצון המזבח דחובה 88)ליסוד (דבורא ויקרא פ' בספרא
אם  הכהן, תלמודֿלומר מנין. בגדים מרובה המשחה, בשמן המשוח אלא לי אין המשיח, הכהן "ולקח ו): הלכה ג פרשה
(בילקוט  אחר כהן קבל ואם משיח, כהן שיקבל מצוה אלא המשיח, כהן ולקח תלמודֿלומר מה אחר, כהן לרבות סופינו

כשרה". עבודתו "הדיוט") העתיק: שם טז.89)שמעוני הלכה פ"א למעלה כו.90)ראה – כב טו, ספרא 91)במדבר
לרבות  "החטאת – החטאת" לפר עשר כאשר לפר "ועשה כֿכא) ד, (ויקרא שנאמר ממה ה, והלכה י הלכה ו פרק שם
הוא" הקהל חטאת הראשון, הפר את שרף כאשר אותו "ושרף יג). הלכה למעלה ראה דמים, (למתן עבודהֿזרה" שעירי
הקהל, חטאות לכל אב בנין הקהל, חטאת תלמודֿלומר נשרפים, עבודהֿזרה שעירי ואין ישרף, פר אלא אינו "או –

מא. בזבחים וראה למעלה 92)שישרפו". ראה המזבח, קרנות ארבע על הזיות וארבע הפרוכת, על הזיות שבע שזורק
משיח. כהן לכתחילה צריכים אם במשנהֿלמלך וראה גֿד.93)שם. הלכות פ"ז להלן ראה 94)ראה בגדיו, לטמא

עיון, צריך דבר, העלם מפר עבודהֿזרה שעירי שלמדים רבינו מדברי שנראה ומה ד. הלכה אדומה פרה מהלכות בפ"ה
אחרי  פ' ובספרא פג. בזבחים (ראה הכיפורים יום של ושעיר מפר למדנו וכולם טומאה, נאמרה לא דבר העלם בפר שהרי

המוריה). ובהר ד, הלכה ט במשנה.95)פרשה נו: בפ"א 96)זבחים גם וראה מרחוק. ולא למזבח בסמוך המזרק ע"י
ה"ו. פסח קרבן שלא 97)מהלכות שפכן היסוד, כנגד אחת שפיכה שופכן והפסח והמעשר "הבכור פ"ו: זבחים תוספתא

כאן. לח"מ וראה במשנה, נו: זבחים גם וראה פסולין", אלו הרי היסוד, א.98)כנגד משנה פ"ג בפ"ב 99)מדות
ה"י. הבחירה בית המזבח,100)מהלכות על תזרוק דמם "את קיח) פסקא קרח (פרשת בספרי ואמרו וי"ו, בלא "את" צ"ל

אחת". את 101)מתנה להביא נאמר, למה שם) במדבר בכור, אצל (הנאמר הם קדש אומר, יאשיה "רבי שם: בספרי
(דברים  נאמר כבר שהרי צריך, אינו אומר יצחק ר' התורה. בכל להם שמענו שלא אחת שפיכה שיטענו הפסח ואת המעשר
וראה  עח). פיסקא ראה ספרי גם (וראה אחת" שפיכה שיטענו הפסח ואת המעשר את להביא ישפך, זבחיך ודם כז) יב,

כאן. לח"מ וראה , סד: פסחים לז. אצל 102)זבחים שכתוב וכמו הקטרה, כתוב כן ואחרי קודם, זריקה כתוב שבכולם
כאן). ספר קרית (ראה תקטיר" חלבם ואת המזבח על תזרוק דמם "את שם) (במדבר העור.103)בכור כמו 104)את

"והפשיט ו) א, (ויקרא ספר).שנאמר קרית (ראה לנתחיה" אותה ונתח העולה מודו 105)את דכו"ע "נתבאר קג: בזבחים
כתב  ה"ט) (פי"ט המוקדשין פסולי הלכות ובסוף כ"כ, הדם לשהות שאסור מפני רש"י וכתב זריקה, קודם הפשט דאין
הדם  את "וזרקו ה) (שם, שנאמר משום כתב, כאן ספר ובקרית משנה), (כסף פוסל" אינו זריקה קודם שהופשט זבח רבינו,

העולה". את "והפשיט ו) (שם, נאמר ואחרֿכך המזבח", לירושלים.106)על מחוץ הדשן בבית

zepaxwd dyrn zekld - dcear xtq - oeiq 'd w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.È?מתחיל הּוא ּבּכבׁש58ּומּנין לימינֹו59עֹולה 60ּופֹונה ְִִִִִֶֶֶֶַַַ
הּסֹובב  על מזרחית 61ּומהּל ּדרֹומית ּבקרן ונֹותן ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָ

ׁשהיא  לּה, הּסמּוכה הּׁשנּיה ּבּקרן ּכ ואחר ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָּתחּלה,
לּה, הּסמּוכה ׁשליׁשית ּבקרן ּכ ואחר צפֹונית, ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָמזרחית
רביעית  ּבקרן ּכ ואחר מערבית, צפֹונית ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָׁשהיא
אֹותּה יסֹוד ועל ּדרֹומית. מערבית ׁשהיא לּה, ְְְְֲִִִֶַַַָָָָהּסמּוכה
הּדם; ׁשירי ׁשֹופ הּוא הּמּתנֹות ּבּה ׁשהׁשלים ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּקרן

העלה  מזּבח יסֹוד אל יׁשּפ הּדם ּכל ואת 62ׁשּנאמר: ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ
ּדרֹומי  יסֹוד זה -63. ְְִֶ

.‡È הּנּׂשרפֹות החּטאֹות לפנים 64ּכל נכנס ּדמם - ְְְִִִִַַַָָָָָָ
ּבּתֹורה 65להיכל  מפרׁש ּכאׁשר ׁשם מּמּנּו ּוׁשירי 66ּומּזין . ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

החיצֹון  מזּבח ׁשל הּמערבי יסֹוד על ׁשֹופכן ,67הּדם ְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָ
ּת ּבֹו ּפֹוגע ההיכל.ׁשהּוא מן ּבצאתֹו חּלה ְְִִֵֵֵֶַַָָ

.·È ּפר מהם? מּזה וכּמה מּדמן? מּזין 69וּׂשעיר 68והיכן ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
הּזיֹות  ׁשמֹונה טעּון מהן אחד ּכל ּדם - הּכּפּורים יֹום ְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשל

הּבּדים  ּבין הּפר 70על ּדם ּומערב הּפרכת. על ּוׁשמֹונה ְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹ
קרנֹות  ארּבע על הּזאֹות ארּבע מּׁשניהם ּומּזה ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַַָָוהּׂשעיר,
ׁשל  אמצעֹו על הּזיֹות וׁשבע ׁשּבהיכל, הּזהב ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָמזּבח

זה  יֹום 71מזּבח עבֹודת ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו , ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָ
ׁשּבפנים 72הּכּפּורים  ּבהּזיֹות ּכּון לא ואם ּכׁשרֹות.73. - ְְְִִִִִִֵֵֶַַַָֹ

.‚È הּנּׂשרפין הּנּׂשרפין 74ּפרים ּדם 75ּוּׂשעירים זֹורק - ְְְִִִִִִִֵַַָָָָ
הּפרכת  על הּזיֹות ׁשבע מהם אחד ּבין 76מּכל הּמבּדלת ְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

הּקדׁשים  קדׁש ּובין ארּבע 77הּקדׁש על הּזיֹות וארּבע , ְְְֳִֵֶֶַַַַַַַַָָֹֹ
הּזהב  מזּבח .78קרנֹות ְְִַַַָָ

.„È הּזהב מזּבח על הּנּתנין הּדמים ּכׁשהּוא 79וכל , ְְְִִִִֶַַַַַָָָָָ
לּמנֹורה 80נכנס  הּמזּבח ּבין עֹומד והּמזּבח 81- ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

(משנה  הכלי בדפנות אצבעו לקנח שיוכל כמות רק שם שיהיה ולא אצבעו, לטבול שיוכל דם כמות בכלי שיהיה הוא הזיה,
מספג". "ולא – "וטבל" (שם) שנאמר ממה מ:) (בזבחים זה דבר ולמדו ראשונה 58)למלך). מזה קרן איזה על כלומר,

נג.). בזבחים וראה 59)(משנה מזבח, של לדרומו בנוי היה הכבש כי יג, הלכה הבחירה בית מהלכות בפ"ב למעלה ראה
יז. הלכה בפ"א עוד מג,60)שם (יחזקאל שנאמר ימין, דרך אלא יהו לא פונה, שאתה פינות "כל כי מזרח. לצד שהוא

סב:). (זבחים קדים" פונות ומעלותיהו ז.61)יז) הלכה שם למעלה אל 62)ראה ישפוך דמה כל "ואת מוגה: בספר
הוא  ושם הפנימיות, בחטאות הוא שלנו שבספרים הפסוק שהרי נכון, וכן יחיד, בחטאת ל ד, בויקרא והוא המזבח". יסוד
מזבח  יסוד אל ישפוך דמו "ואת הגיה המוריה ובהר משנה). (כסף יא הלכה להלן ראה מערבי, ליסוד השיריים שפך

נשיא. בחטאת קודם, שם הנאמר כה), (שם, יסוד 63)העולה" זה מזבח, יסוד אל "ת"ר, שם: ובגמ' שם. זבחים במשנה
הדם  שמזין הנשרפות (בחטאות ההיכל מן ליציאתו הנאכלות) בחטאות העולה (ממזבח הכבש" מן ירידתו ילמד וכו' דרומי
בו  פוגע שהוא  העולה מזבח של המערבי יסוד על הדם את (ששופך לו בסמוך ההיכל מן יציאתו מה הזהב), מזבח על

דרומי). יסוד (שהוא לו בסמוך הכבש מן ירידתו אף יא), הלכה להלן ראה ההיכל, מן בצאתו שתים 64)תחילה שהן
ושל  הכיפורים, ביום גדול כהן של ופרו משיח כהן פר הפנימי ליחיד: הכיפורים יום ושעיר עבודהֿזרה שעירי לציבור: ש

טז. הלכה פ"א למעלה ראה ציבור, של דבר העלם ופר המשתלח), שעיר של בית 65)(זוגו מהלכות פ"א למעלה ראה
ה. הלכה יג.66)הבחירה והלכה יב הלכה להלן שנאמר 67)ראה ממה נא.) (שם בגמרא כן ולמדו מז: זבחים משנה

לא  הפנימיות, בחטאות ואילו תחילה. פוגע הוא מערב ובצד מועד", אהל פתח אשר העולה מזבח יסוד "אל יח) (שם,
י). הלכה (למעלה תחלה פוגע הוא שבו דרומי, ליסוד שופך הוא ושם מועד", אהל פתח "אשר פר 68)נאמר כלומר,

גדול. כהן המשתלח.69)של של ה"ב.70)זוגו יוהכ"פ עבודת מהלכות בפ"ד ראה הארון, הדרום 71)בדי בצד
"לפני 73)שם.72)(שם). י) הלכה ה פרשה דחובה (דבורא ויקרא פ' בספרא שאמרו למה כוונתו כי (יתכן, כז: מנחות

הפר  דם של הזאות ששמונה שם, הכיפורים יום עבודת בהלכות שכתב מה וזהו הבדים". כנגד מכוון שהוא מלמד – ה'
זאת  הביא לא משיח, כהן בפר הם הנ"ל הספרא שדברי (ואףֿעלֿפי הארון כנגד מזה הוא הפרוכת, על שמזה והשעיר
לבין  כיון שלא היינו כיון", לא "ואם כאן שכתב מה וזהו המוריה). בהר וראה הכיפורים, יום של ושעיר בפר אלא רבינו

ב). הלכה כפרה מחוסרי מהלכות בפ"ד להלן ובחזוןֿאיש כאן, ספר בקרית וראה העלם 74)הבדים. ופר משיח, כהן פר
ציבור. של עבודהֿזרה.75)דבר ה'76)שעירי לפני פעמים שבע הדם מן "והזה המשיח) בכהן ו ד, (ויקרא שנאמר

פרק  (שם ויקרא בספרא נלמדו עבודהֿזרה ושעירי ציבור. של דבר העלם בפר יז) (שם, זה וכעין הקודש", פרוכת פני את
וראה  עבודהֿזרה", שעירי לרבות "החטאת, - החטאת", לפר עשה כאשר לפר "ועשה כה) (שם, שנאמר ממה ה) הלכה ו

טז. הלכה הקודש".77)להלן פרוכת פני "את ו: יז.78)שם, – ז הכיפורים 79)שם, יום של ושעיר פר היינו
להלן. וראה יג), הלכה (למעלה הנשרפים ושעירים הנשרפים ופרים יב) הלכה זבחים 80)(למעלה בתוספתא הוא (כן

ראשונים  לתוספת נספחות – ווין בכ"י הוא (כן "כיון הנשרפים: ושעירים הנשרפים פרים לענין (10 488 עמוד (שם פ"ו
פעמים  שבע והזה טבל ממנו, לפנים היה מזבח למנורה, הזהב מזבח בין ועמד נכנס דמן, וזרק ששחט (299 עמוד ב חלק
"כשהוא  לומר שייך לא הכיפורים יום של ושעיר בפר אבל וכו'". וכן מכן הקרן על נתן וכו' הקדשים קדשי בית כנגד
בפ"ד  וראה נח: (יומא ולפרוכת המזבח בין בעמדו היתה הקרנות, על ההזאה שלפני הפרוכת, על ההזאה שהרי נכנס",
ההזאה  כן ואם רבינו), בדברי שם שטעותֿסופר הפריֿחדש בשם כאן המוריה ובהר ב, הלכה הכיפורים יום עבודת מהלכות
"נכנס  (23 185 עמוד פ"ג (צוקרמנדל פ"ב יומא בתוספתא שאמרו ומה בכניסתו. ולא ביציאתו היתה המזבח קרנות על
להיכל  הגדול הכהן של הראשונה הכניסה על המדובר שם – וכו'" למנורה הזהב מזבח בין שנמצא עד בהיכל

שם). עיין כסתם 81)ולקודשֿהקדשים, רבינו שדעת ומכאן בדרום. היתה המנורה הרי כי בדרום, כלומר, שם. תוספתא
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מּבחּוץ 82לפניו  הּמזּבח קרנֹות על ונֹותן מּקרן 83, מתחיל . ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ
צפֹונית  ּדרֹומית,84מזרחית למערבית מערבית, לצפֹונית , ְְְְְֲֲִִִִִִִִַַָָָ

מזרחית. ְְִִִִָלדרֹומית
.ÂË הּמצֹות ּכל על הּבא מׁשיח ּכהן הּמׁשיח 85ּפר ּכהן - ְִִִֵֵַַַַַַַָָָָֹֹ

מּמּנּו ּומּזה ּדמֹו מקּבל קּבל 87מּבפנים 86עצמֹו ואם . ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָ
ּכׁשר  - הדיֹוט ּכהן .88והּזה ְְִֵֵֶָָֹ

.ÊË זרה עבֹודה לא 89ּׂשעירי הּנּׂשרפין, ּׂשעירין והן , ְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָֹ
ּבּתֹורה  ּבהן נֹותן.90נתּפרׁש הּוא ּולהיכן ּדמן נֹותן ּכיצד ְְִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָ

העלם, ּפר ּכדין ּדינן - הּקהל חּטאת ׁשהן לפי ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָאּלא
ּבֹו האמּור לכל הּקהל, חּטאת ּדמים 91ׁשהּוא למּתן :92, ְְִֶַַַַַָָָָָָ

הּׂשֹורף 93ולּׂשרפה  את ּולטּמא ,94. ְְְִֵֵֵֶַַָ

.ÊÈ טעּון 95הּבכֹור מהן אחד ּכל ּדם - והּפסח והּמעּׂשר ְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ
ּבׁשפיכה  אחת, היסֹוד 96מּתנה רּוח 97ּכנגד זֹו ּבאי , ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָ

מזרחית  קרן ׁשהרי הּמזּבח. זוּיֹות מּׁשלׁש ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשּירצה
יסֹוד  לּה היה לא ׁשּבארנּו98ּדרֹומית ּכמֹו ׁשאינן 99, ּומּנין . ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

ואת  ּבּבכֹור: נאמר ׁשהרי אחת? מּתנה אּלא ְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָטעּונין
למדּו100ּדמם  הּׁשמּועה מּפי הּמזּבח. על ׁשהּוא 101ּתזרק , ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹ

ּכּבכֹור. אחת מּתנה ּדמן ׁשּנֹותן ּובפסח ּבמעּׂשר ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָהּדין
.ÁÈ אחר הּמזּבח ּגּבי על אמּוריהן מקטירין הּזבחים ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָּכל

ּתחּלה  הּדם אֹותן 102ׁשּזֹורקין מפׁשיטין הּזבחים וכל .103 ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָ
אמּוריהן  את מֹוציאין ּכ אֹותן 104ואחר מפׁשיטין ואין , ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָ

הּדם  ׁשּיּזרק הּנּׂשרפֹות 105עד מחּטאֹות חּוץ ׁשאין 106. , ְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
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הדרום, מן פרופה החיצונה  היתה ב) הלכה הבחירה בית מהלכות בפ"ד (ראה שהיו הפרוכות ששתי נג: נב: ביומא משנה
בדרום. היתה וכניסתו הצפון, מן פרופה למזבח.82)ופנימית חוץ כולו אבל למנורה, המזבח בין עומד הוא כלומר,

"ויצא  נח:) (יומא חכמים ודרשו ה'", לפני אשר המזבח אל "ויצא יח) טז, (שם הכיפורים ביום נאמר שכן למזרחו, כלומר,
"מזבח  ז) ד, (שם שנאמר ממה למדו הנשרפים, ושעירים הנשרפים בפרים כן וכמו מזבח", מכוליה דנפיק עד המזבח, אל

שם). (יומא ומזה" למזבח חוץ עומד כיצד, הא ה'. לפני כהן ואין ה', לפני "מזבח ה'" לפני הסמים תוספתא 83)קטורת
פסול". ולפנים הקרן מן כשרה, ומכן מכן הקרן על "נתן שם: גם 84)זבחים כי רבינו וסובר שם. ביומא משנה, כסתם

דרומית  מערבית מקרן שהרי צפונית, מזרחית מקרן להתחיל צריך הדרום, מן פרופה והחיצונה היו, פרוכות שתי שסובר למי
גם  מזרחית ובדרומית כנ"ל, המזבח" אל "ויצא שנאמר משום מתחיל, אינו הכיפורים, ביום ביציאתו תחלה, פוגע שבה
שקרן  באופן צפונית, ממזרחית התחיל ולפיכך מכולן, האחרונה תהיה דרומית מערבית שקרן נמצא שאםֿכן מתחיל, אינו
אלא  מבפנים, יוצא שאינו הנשרפים, ושעירים הנשרפים ובפרים המוריה). (הר האחרונה הקרן לפני תהיה דרומית מערבית

בימינו. שהיא צפונית, ממזרחית להתחיל שצריך בוודאי – מבחוץ וגו'85)נכנס יחטא המשיח הכהן "אם ג: ד, בויקרא
משנהֿלמלך. ראה משיח, כהן פר כדין ציבור, של דבר העלם פר ודין לחטאת". לה' תמים בקר בן פר וגו' והקריב

וגו'86) והזה בדם אצבעו את הכהן וטבל מועד אהל אל אותו והביא הפר, מדם המשיח הכהן "ולקח הֿו) (שם, שנאמר
בסמוך). המובא ספרא (ראה הקודש" פרוכת פני את ה' שיריים 87)לפני ששפיכת (ונראה הפנימי. המזבח שעל הזיות

משיח). לכהן לכתחלה אף צריכה אינה יא), הלכה (למעלה החיצון המזבח דחובה 88)ליסוד (דבורא ויקרא פ' בספרא
אם  הכהן, תלמודֿלומר מנין. בגדים מרובה המשחה, בשמן המשוח אלא לי אין המשיח, הכהן "ולקח ו): הלכה ג פרשה
(בילקוט  אחר כהן קבל ואם משיח, כהן שיקבל מצוה אלא המשיח, כהן ולקח תלמודֿלומר מה אחר, כהן לרבות סופינו

כשרה". עבודתו "הדיוט") העתיק: שם טז.89)שמעוני הלכה פ"א למעלה כו.90)ראה – כב טו, ספרא 91)במדבר
לרבות  "החטאת – החטאת" לפר עשר כאשר לפר "ועשה כֿכא) ד, (ויקרא שנאמר ממה ה, והלכה י הלכה ו פרק שם
הוא" הקהל חטאת הראשון, הפר את שרף כאשר אותו "ושרף יג). הלכה למעלה ראה דמים, (למתן עבודהֿזרה" שעירי
הקהל, חטאות לכל אב בנין הקהל, חטאת תלמודֿלומר נשרפים, עבודהֿזרה שעירי ואין ישרף, פר אלא אינו "או –

מא. בזבחים וראה למעלה 92)שישרפו". ראה המזבח, קרנות ארבע על הזיות וארבע הפרוכת, על הזיות שבע שזורק
משיח. כהן לכתחילה צריכים אם במשנהֿלמלך וראה גֿד.93)שם. הלכות פ"ז להלן ראה 94)ראה בגדיו, לטמא

עיון, צריך דבר, העלם מפר עבודהֿזרה שעירי שלמדים רבינו מדברי שנראה ומה ד. הלכה אדומה פרה מהלכות בפ"ה
אחרי  פ' ובספרא פג. בזבחים (ראה הכיפורים יום של ושעיר מפר למדנו וכולם טומאה, נאמרה לא דבר העלם בפר שהרי

המוריה). ובהר ד, הלכה ט במשנה.95)פרשה נו: בפ"א 96)זבחים גם וראה מרחוק. ולא למזבח בסמוך המזרק ע"י
ה"ו. פסח קרבן שלא 97)מהלכות שפכן היסוד, כנגד אחת שפיכה שופכן והפסח והמעשר "הבכור פ"ו: זבחים תוספתא

כאן. לח"מ וראה במשנה, נו: זבחים גם וראה פסולין", אלו הרי היסוד, א.98)כנגד משנה פ"ג בפ"ב 99)מדות
ה"י. הבחירה בית המזבח,100)מהלכות על תזרוק דמם "את קיח) פסקא קרח (פרשת בספרי ואמרו וי"ו, בלא "את" צ"ל

אחת". את 101)מתנה להביא נאמר, למה שם) במדבר בכור, אצל (הנאמר הם קדש אומר, יאשיה "רבי שם: בספרי
(דברים  נאמר כבר שהרי צריך, אינו אומר יצחק ר' התורה. בכל להם שמענו שלא אחת שפיכה שיטענו הפסח ואת המעשר
וראה  עח). פיסקא ראה ספרי גם (וראה אחת" שפיכה שיטענו הפסח ואת המעשר את להביא ישפך, זבחיך ודם כז) יב,

כאן. לח"מ וראה , סד: פסחים לז. אצל 102)זבחים שכתוב וכמו הקטרה, כתוב כן ואחרי קודם, זריקה כתוב שבכולם
כאן). ספר קרית (ראה תקטיר" חלבם ואת המזבח על תזרוק דמם "את שם) (במדבר העור.103)בכור כמו 104)את

"והפשיט ו) א, (ויקרא ספר).שנאמר קרית (ראה לנתחיה" אותה ונתח העולה מודו 105)את דכו"ע "נתבאר קג: בזבחים
כתב  ה"ט) (פי"ט המוקדשין פסולי הלכות ובסוף כ"כ, הדם לשהות שאסור מפני רש"י וכתב זריקה, קודם הפשט דאין
הדם  את "וזרקו ה) (שם, שנאמר משום כתב, כאן ספר ובקרית משנה), (כסף פוסל" אינו זריקה קודם שהופשט זבח רבינו,

העולה". את "והפשיט ו) (שם, נאמר ואחרֿכך המזבח", לירושלים.106)על מחוץ הדשן בבית

zepaxwd dyrn zekld - dcear xtq - oeiq 'd w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.È?מתחיל הּוא ּבּכבׁש58ּומּנין לימינֹו59עֹולה 60ּופֹונה ְִִִִִֶֶֶֶַַַ
הּסֹובב  על מזרחית 61ּומהּל ּדרֹומית ּבקרן ונֹותן ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָ

ׁשהיא  לּה, הּסמּוכה הּׁשנּיה ּבּקרן ּכ ואחר ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָּתחּלה,
לּה, הּסמּוכה ׁשליׁשית ּבקרן ּכ ואחר צפֹונית, ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָמזרחית
רביעית  ּבקרן ּכ ואחר מערבית, צפֹונית ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָׁשהיא
אֹותּה יסֹוד ועל ּדרֹומית. מערבית ׁשהיא לּה, ְְְְֲִִִֶַַַָָָָהּסמּוכה
הּדם; ׁשירי ׁשֹופ הּוא הּמּתנֹות ּבּה ׁשהׁשלים ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּקרן

העלה  מזּבח יסֹוד אל יׁשּפ הּדם ּכל ואת 62ׁשּנאמר: ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ
ּדרֹומי  יסֹוד זה -63. ְְִֶ

.‡È הּנּׂשרפֹות החּטאֹות לפנים 64ּכל נכנס ּדמם - ְְְִִִִַַַָָָָָָ
ּבּתֹורה 65להיכל  מפרׁש ּכאׁשר ׁשם מּמּנּו ּוׁשירי 66ּומּזין . ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

החיצֹון  מזּבח ׁשל הּמערבי יסֹוד על ׁשֹופכן ,67הּדם ְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָ
ּת ּבֹו ּפֹוגע ההיכל.ׁשהּוא מן ּבצאתֹו חּלה ְְִִֵֵֵֶַַָָ

.·È ּפר מהם? מּזה וכּמה מּדמן? מּזין 69וּׂשעיר 68והיכן ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
הּזיֹות  ׁשמֹונה טעּון מהן אחד ּכל ּדם - הּכּפּורים יֹום ְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשל

הּבּדים  ּבין הּפר 70על ּדם ּומערב הּפרכת. על ּוׁשמֹונה ְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹ
קרנֹות  ארּבע על הּזאֹות ארּבע מּׁשניהם ּומּזה ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַַָָוהּׂשעיר,
ׁשל  אמצעֹו על הּזיֹות וׁשבע ׁשּבהיכל, הּזהב ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָמזּבח

זה  יֹום 71מזּבח עבֹודת ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו , ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָ
ׁשּבפנים 72הּכּפּורים  ּבהּזיֹות ּכּון לא ואם ּכׁשרֹות.73. - ְְְִִִִִִֵֵֶַַַָֹ

.‚È הּנּׂשרפין הּנּׂשרפין 74ּפרים ּדם 75ּוּׂשעירים זֹורק - ְְְִִִִִִִֵַַָָָָ
הּפרכת  על הּזיֹות ׁשבע מהם אחד ּבין 76מּכל הּמבּדלת ְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

הּקדׁשים  קדׁש ּובין ארּבע 77הּקדׁש על הּזיֹות וארּבע , ְְְֳִֵֶֶַַַַַַַַָָֹֹ
הּזהב  מזּבח .78קרנֹות ְְִַַַָָ

.„È הּזהב מזּבח על הּנּתנין הּדמים ּכׁשהּוא 79וכל , ְְְִִִִֶַַַַַָָָָָ
לּמנֹורה 80נכנס  הּמזּבח ּבין עֹומד והּמזּבח 81- ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָ
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(משנה  הכלי בדפנות אצבעו לקנח שיוכל כמות רק שם שיהיה ולא אצבעו, לטבול שיוכל דם כמות בכלי שיהיה הוא הזיה,
מספג". "ולא – "וטבל" (שם) שנאמר ממה מ:) (בזבחים זה דבר ולמדו ראשונה 58)למלך). מזה קרן איזה על כלומר,

נג.). בזבחים וראה 59)(משנה מזבח, של לדרומו בנוי היה הכבש כי יג, הלכה הבחירה בית מהלכות בפ"ב למעלה ראה
יז. הלכה בפ"א עוד מג,60)שם (יחזקאל שנאמר ימין, דרך אלא יהו לא פונה, שאתה פינות "כל כי מזרח. לצד שהוא

סב:). (זבחים קדים" פונות ומעלותיהו ז.61)יז) הלכה שם למעלה אל 62)ראה ישפוך דמה כל "ואת מוגה: בספר
הוא  ושם הפנימיות, בחטאות הוא שלנו שבספרים הפסוק שהרי נכון, וכן יחיד, בחטאת ל ד, בויקרא והוא המזבח". יסוד
מזבח  יסוד אל ישפוך דמו "ואת הגיה המוריה ובהר משנה). (כסף יא הלכה להלן ראה מערבי, ליסוד השיריים שפך

נשיא. בחטאת קודם, שם הנאמר כה), (שם, יסוד 63)העולה" זה מזבח, יסוד אל "ת"ר, שם: ובגמ' שם. זבחים במשנה
הדם  שמזין הנשרפות (בחטאות ההיכל מן ליציאתו הנאכלות) בחטאות העולה (ממזבח הכבש" מן ירידתו ילמד וכו' דרומי
בו  פוגע שהוא  העולה מזבח של המערבי יסוד על הדם את (ששופך לו בסמוך ההיכל מן יציאתו מה הזהב), מזבח על

דרומי). יסוד (שהוא לו בסמוך הכבש מן ירידתו אף יא), הלכה להלן ראה ההיכל, מן בצאתו שתים 64)תחילה שהן
ושל  הכיפורים, ביום גדול כהן של ופרו משיח כהן פר הפנימי ליחיד: הכיפורים יום ושעיר עבודהֿזרה שעירי לציבור: ש

טז. הלכה פ"א למעלה ראה ציבור, של דבר העלם ופר המשתלח), שעיר של בית 65)(זוגו מהלכות פ"א למעלה ראה
ה. הלכה יג.66)הבחירה והלכה יב הלכה להלן שנאמר 67)ראה ממה נא.) (שם בגמרא כן ולמדו מז: זבחים משנה

לא  הפנימיות, בחטאות ואילו תחילה. פוגע הוא מערב ובצד מועד", אהל פתח אשר העולה מזבח יסוד "אל יח) (שם,
י). הלכה (למעלה תחלה פוגע הוא שבו דרומי, ליסוד שופך הוא ושם מועד", אהל פתח "אשר פר 68)נאמר כלומר,

גדול. כהן המשתלח.69)של של ה"ב.70)זוגו יוהכ"פ עבודת מהלכות בפ"ד ראה הארון, הדרום 71)בדי בצד
"לפני 73)שם.72)(שם). י) הלכה ה פרשה דחובה (דבורא ויקרא פ' בספרא שאמרו למה כוונתו כי (יתכן, כז: מנחות

הפר  דם של הזאות ששמונה שם, הכיפורים יום עבודת בהלכות שכתב מה וזהו הבדים". כנגד מכוון שהוא מלמד – ה'
זאת  הביא לא משיח, כהן בפר הם הנ"ל הספרא שדברי (ואףֿעלֿפי הארון כנגד מזה הוא הפרוכת, על שמזה והשעיר
לבין  כיון שלא היינו כיון", לא "ואם כאן שכתב מה וזהו המוריה). בהר וראה הכיפורים, יום של ושעיר בפר אלא רבינו

ב). הלכה כפרה מחוסרי מהלכות בפ"ד להלן ובחזוןֿאיש כאן, ספר בקרית וראה העלם 74)הבדים. ופר משיח, כהן פר
ציבור. של עבודהֿזרה.75)דבר ה'76)שעירי לפני פעמים שבע הדם מן "והזה המשיח) בכהן ו ד, (ויקרא שנאמר

פרק  (שם ויקרא בספרא נלמדו עבודהֿזרה ושעירי ציבור. של דבר העלם בפר יז) (שם, זה וכעין הקודש", פרוכת פני את
וראה  עבודהֿזרה", שעירי לרבות "החטאת, - החטאת", לפר עשה כאשר לפר "ועשה כה) (שם, שנאמר ממה ה) הלכה ו

טז. הלכה הקודש".77)להלן פרוכת פני "את ו: יז.78)שם, – ז הכיפורים 79)שם, יום של ושעיר פר היינו
להלן. וראה יג), הלכה (למעלה הנשרפים ושעירים הנשרפים ופרים יב) הלכה זבחים 80)(למעלה בתוספתא הוא (כן

ראשונים  לתוספת נספחות – ווין בכ"י הוא (כן "כיון הנשרפים: ושעירים הנשרפים פרים לענין (10 488 עמוד (שם פ"ו
פעמים  שבע והזה טבל ממנו, לפנים היה מזבח למנורה, הזהב מזבח בין ועמד נכנס דמן, וזרק ששחט (299 עמוד ב חלק
"כשהוא  לומר שייך לא הכיפורים יום של ושעיר בפר אבל וכו'". וכן מכן הקרן על נתן וכו' הקדשים קדשי בית כנגד
בפ"ד  וראה נח: (יומא ולפרוכת המזבח בין בעמדו היתה הקרנות, על ההזאה שלפני הפרוכת, על ההזאה שהרי נכנס",
ההזאה  כן ואם רבינו), בדברי שם שטעותֿסופר הפריֿחדש בשם כאן המוריה ובהר ב, הלכה הכיפורים יום עבודת מהלכות
"נכנס  (23 185 עמוד פ"ג (צוקרמנדל פ"ב יומא בתוספתא שאמרו ומה בכניסתו. ולא ביציאתו היתה המזבח קרנות על
להיכל  הגדול הכהן של הראשונה הכניסה על המדובר שם – וכו'" למנורה הזהב מזבח בין שנמצא עד בהיכל

שם). עיין כסתם 81)ולקודשֿהקדשים, רבינו שדעת ומכאן בדרום. היתה המנורה הרי כי בדרום, כלומר, שם. תוספתא
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ּכל ּומ  וזֹורק הּמזּבח. ׁשּבאמצע הּדׁשן ּגּבי על ׁשליכֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָ
ׁשהּדם  ּכׁשם - והּדם הּבּׂשר ׁשּנאמר: האׁש, על ְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָהאיברים
חֹוזר  ׁשּזֹורקן ואחר ּבזריקה. הּבּׂשר ּכל ּכ ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָּבזריקה,
אתם. הּכהן וער ׁשּנאמר: האׁש, על אֹותן ְְֱֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹועֹור
ּבהם  אין - לּמזּבח העלן ּכ ואחר ׁשּצלאן ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָואיברים

ניחֹוח. ריח ִִֵַַמּׁשּום
הרגל,‰. את ׁשֹובר היה לא העֹולה? את מנּתחין ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּכיצד

מפׁשיטֹו - ׁשֹור היה ואם ּומפׁשיט. ּבֹו ותֹולה נֹוקבֹו ְְְְְִִִֶֶַַָָָאּלא
לחזה, הּגיע לחזה. מּגיע ׁשהּוא עד ּומפׁשיט ּתלּיה. ְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָּבלי
הּכרעים  את וחֹות לכהן. ונֹותנֹו הראׁש את ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָֹֹחֹות
הּלב  את וקֹורע ההפׁשט. את ּומׁשלים לאחר, ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָונֹותנן
עלה  לאחר. ונֹותנן הּידים את וחֹות ּדמֹו. את ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָּומֹוציא
ּוׁשּתי  בראׁש, ׁשּזכה למי ונֹותנֹו חֹותכֹו - ימיני ְְְְְְְִִִֵֶֶֶָָָֹלרגל
ׁשּיּגלּו עד הּבהמה את קֹורע ּכ ואחר עּמּה. ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּביצים
על  מלמעלה הראׁש על ונֹותנֹו הּפדר את ונֹוטל ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹהּמעים,

לאחר. ונֹותנן הּקרבים את ונֹוטל הּׁשחיטה, ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָּבית
.Â ירחץ והּכרעים והּקרב ׁשּנאמר: ּבמים, ּומדיחן ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָהֹול

וכל  מׁשקין. ּבׁשאר ולא ּבמזג, ולא ּביין, לא - ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָֹֹֹּבּמים
אֹותּה מדיחין הּכרס מדיחן? ּכּמה ּכׁשרין. ְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָהּמימֹות
מּׁשלׁש ּפֹוחתין אין הּקרבים צרּכּה; ּכל [הּמדיחין] ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָּבבית
ׁשּבין  ׁשיׁש ׁשל ׁשלחנֹות על אֹותן ּומדיחין ְְְִִִִֵֶֶַַָָָֻּפעמים.

ִַָהעּמּודים.
.Ê ואצּבע הּכבד, מן הראה את ּומפריׁש הּסּכין את ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָנטל

את הּכבד ונֹוקב מּמקֹומֹו, הּכבד מזיז ואינֹו הּכבד, מן ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָ
ויֹורד  וחֹות הימנית לּדפן ועֹולה לאחר. ונֹותנֹו ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹהחזה
לׁשּתי  מּגיע ׁשהּוא עד ּבּׁשדרה, יּגע ולא הּׁשדרה, ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָֹעד
ּבּה. ּתלּויה והּכבד לאחר, ונֹותנּה חֹותכּה רּכֹות, ְְְְְְְֵֵַַַָָָָָָצלעֹות

.Á ּוׁשּתי מּכאן צלעֹות ׁשּתי ּבּה מּניח לּגרה, לֹו ְְְִִֵֵֵַַַָָָָָּבא
והּלב  והּקנה לאחר, ונֹותנּה חֹותכּה מּכאן, ְְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָצלעֹות
ּבּה ּומּניח הּׂשמאלית לּדפן לֹו ּבא ּבּה. ּתלּויין ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֹוהראה
מּלמּטה, רּכֹות צלעֹות ּוׁשּתי מלמעלה רּכֹות צלעֹות ְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָׁשּתי
הּדפנֹות  ּבׁשּתי מּניח נמצא ּבחברּתּה. מּניח היה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָוכ
ונֹותנּה חֹותכּה ּבזֹו. צלעֹות וארּבע ּבזֹו צלעֹות ְְְְְְְְְְַַַַָָָָארּבע

ּבּה. ּתלּוי והּטחֹול עּמּה, והּׁשדרה ְְְְְִִֵַַַָָָָלאחר,
.Ë ואצּבע והאליה לאחר, ונֹותנֹו חֹותכֹו לעקץ, לֹו ְְְְְְְְֵֶֶַַַָָָָֹּבא

הּׂשמאלית  הרגל את נֹוטל עּמּה. ּכליֹות ּוׁשּתי ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהּכבד
עֹולת  ּומנּתחין מפׁשיטין זה ּוכסדר לאחר. ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָונֹותנּה
אתּה ונּתח ּבּתֹורה: האמּורין הּנתחין הן ואּלּו ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָֹּבהמה,

ְִֶָָלנתחיה.
.È הּצאן מן אם לּכבׁש? האיברים את מֹוליכין ְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹּבכּמה

ׁשּׁשה. אֹותּה מֹוליכין - העֹולה ִִִִָָָָהיא
.‡Èוחטמֹו ּבימינֹו, הראׁש ּוברגל. ּבראׁש - ְְִִִֶֶָָָָָֹֹהראׁשֹון

ׁשחיטה  ּובית אצּבעֹותיו, ּבין וקרניו זרֹועֹו, ְְְְְְְִֵֵֵֶַַָָָּכלּפי
ּובית  ּבּׂשמאלֹו, ימין ׁשל והרגל עליה. והּפדר ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹלמעלה,

לחּוץ. ַָעֹורּה

.·È ּׂשמאל וׁשל ּבימינֹו, ימין ׁשל הּידים. ּבׁשּתי - ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹהּׁשני
לחּוץ. עֹורן ּובית ְִֵַָֹּבּׂשמאלֹו.

.‚Èוהאליה הּׁשליׁש ּבימינֹו, העקץ ּוברגל. ּבעקץ - י ְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹ
הּכליֹות  ּוׁשּתי הּכבד ואצּבע אצּבעֹותיו, ּבין ְְְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻמדלדלת

לחּוץ. עֹורן ּובית ּבּׂשמאלֹו. ּׂשמאל ׁשל והרגל ְְְִִֵֶֶֶַָָֹֹעּמֹו.
.„È והּגרה ּבימינֹו, החזה ּובּגרה. ּבחזה - ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהרביעי

אצּבעֹותיו. ּבין וצלעֹותיה ְְְְְִֵֶֶַָָֹּבּׂשמאלֹו,
.ÂË וׁשל ּבימינֹו, ימין ׁשל דפנֹות. ּבׁשּתי - ְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָהחמיׁשי

לחּוץ. עֹורן ּובית ּבּׂשמאלֹו. ְְִֵַָֹֹּׂשמאל
.ÊË ּגּביהן על ּוכרעים ,ּבבז נתּונין ּבקרבים, - ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָהּׁשּׁשי

היתה  אם אבל עז. אֹו ּכבּׂש העֹולה היתה אם ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָָמלמעלה.
ּביד  נסכיה ׁשל הּסלת וכן ׁשנים. הּקרבים מֹוליכין - ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹאיל
ּבׁשנים, הּסלת - איל היה ואם אחד. ּביד והּיין ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹאחד,

ּבׁשנים. ְְִִִַַַוהּיין
.ÊÈ ׁשמֹונה אֹותֹו מֹוליכין העז אֹו ׁשהּכבּׂש למד, ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָנמצאת

עּׂשר. אחד אֹותֹו מֹוליכין והאיל ְְִִִִֵַַַַַָָָלּמזּבח,
.ÁÈ הראׁשֹון ועּׂשרים. ארּבעה אֹותֹו מֹוליכין ְְְִִִִֶַַָָָהּׁשֹור

ׁשל  הרגל מֹוליכין והּׁשליׁשי והּׁשני הראׁש. את ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹמֹולי
והּׁשּׁשי  העקץ. את מֹוליכין והחמיׁשי והרביעי ְְְְֲִִִִִִִִִֶֶַַָָָֹימין.
מֹולי והּׁשמיני ּׂשמאל. ׁשל הרגל את מֹוליכין ְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַָֹוהּׁשביעי
ועּׂשירי  ּתׁשיעי ׁשלׁשה, אֹותּה מֹוליכין והּגרה החזה. ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָאת
הּדפנֹות  ּוׁשּתי ּבׁשנים, הּידים ׁשּתי ּומֹוליכין עּׂשר. ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָָואחד
הרי  ׁשלׁשה. ּבׁשלׁשה והּיין והּסלת והּקרבים ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָֹּבׁשנים,

ועּׂשרים. ְְְִֶַָָארּבעה
.ËÈ?לחלקים ׁשֹור ׁשל הּגדֹול האבר יחּלקּו לא ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹולּמה

לנתחים. נתחיה ולא - לנתחיה אתּה ונּתח ְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹׁשּנאמר:
עֹולֹות  אבל הּצּבּור; ּבעֹולֹות אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִִֶַַָָּבּמה
ּביֹותר  אֹו מאּלּו ּבפחֹות נתחיה להֹולי רצּו אם ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָהּיחיד,

מֹוליכין. -ִִ
.Î ּופֹונה לּכבׁש עֹולה נעּׂשית? היתה ּכיצד העֹוף ְֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָָעֹולת

ׁשם  מֹולק והיה מזרחית, ּדרֹומית לקרן לֹו ּובא ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָלּסֹובב
- הבּדיל לא ואם ּומבּדיל. ערּפּה מּמּול ראׁשּה ְְְְִִִִִֶַָָָֹֹאת
הּמזּבח  קיר על הּגּוף ודם הראׁש ּדם ּוממּצה ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָֹּפסּולה.
דם  מּצה ואם הּמזּבח. ׁשּבאמצע החּוט מן ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָלמעלה
ולא  הּגּוף דם מּצה ּפסּולה. - הּגּוף דם מּצה ולא ְְְִִַַַַָָָָֹֹֹהראׁש

ּכׁשרה. - הראׁש דם ְִֵַָָָֹמּצה
.‡Î לּמזּבח מליקתֹו ּבית ּומּקיף הראׁש את ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָֹונֹוטל

לּגּוף  לֹו ּובא האּׁשים. ּגּבי על וזֹורקֹו ּבמלח ְְְְְִִֵֶַַַַָָוסֹופגֹו
ואת  הּנֹוצה עם ּבידֹו ׁשעליה והעֹור הּמראה את ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻוהסיר

הּדׁשן. לבית ּומׁשליכן עּמּה הּיֹוצאין מעים ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָּבני
.·Îצרי ואינֹו סּכין. ּבלא ּבידֹו - בכנפיו אתֹו ְְְְְִִִִֵַַָָָָֹֹוׁשּסע

וסֹופגֹו ּכׁשר. - הבּדיל ואם יבּדיל. לא ׁשּנאמר: ְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַָֹלהבּדיל,
ולא  הּמראה את הסיר לא האּׁשים. ּגּבי על וזֹורקֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹֻּבמלח
ּכל  - ּבמלח ספגּה ולא מעים ּבני את ולא הּנֹוצה ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹאת

ּכׁשרה. הּדם ּתמצית מאחר ּבּה ְְִִֵֵֶַַַַָָָָׁשּׁשּנה
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ּבּׂשרם  ואת עֹורם את ׁשּנאמר: ּכלל; אֹותם .107מפׁשיטין ְְְְֱִִֶֶֶֶַַָָָָָ
וקֹורע  מפׁשיט, ּכ ואחר ּתחּלה זֹורק אֹומר: 108נמצאת ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָ

ּומקטיר. האמּורין ְִִִֵַָּומֹוציא
.ËÈ לּכהנים - הּקדׁשים קדׁשי עֹורֹות ּבין 109ּכל , ְֲֳִִֵֵַַָָָֹ

העלה  עֹור ׁשּנאמר: יחיד; ּבקרּבנֹות ּבין צּבּור ְְְְְְֱִִֵֶֶַָָָָָֹּבקרּבנֹות
הקריב  לּבעלים 110אׁשר - קּלים קדׁשים עֹורֹות אבל .111. ְְֲֲִִִִִֶַַָָָָ

ּבבּׂשרּה הּמזּבח זכה ׁשּלא עֹולה זכּו112וכל לא - ְְְִִֵֶַַָָָָָָָֹֹ
ּבעֹורּה ׁשעלתה 113הּכהנים עֹולה - איׁש עלת ׁשּנאמר: ; ְְֱֲִִֶֶֶַַַָָָָֹֹ

.114לאיׁש ִָ
.Î- הפׁשטן קדם ּפסּול ּבהן ׁשארע הּקדׁשים קדׁשי ְְְֳִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּכל

לּכהנים  עֹורֹותיהן עֹורן 115אין - הפׁשטן לאחר ; ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָֹ
מׁשמר 116לּכהנים  אנׁשי אֹותן מחּלקין העֹורֹות וכל .117 ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָֹ

ׁשּבת 118ּביניהן  לערב ׁשּבת .119מערב ְֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָ
.‡Î הּבית לבדק עֹולתֹו וכ 120הּמתּפיס הּמקּדיׁש, ן ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָ

עֹולֹות  ׁשּיקרבּו ׁשּדינן זכרים, ּבהן והיּו אין 121נכסיו - ְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָ
לעֹולת  ּפרט - איׁש עלת ׁשּנאמר: לּכהנים; ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָֹֹעֹורֹותיהן

הּבית 122הקּדׁש לבדק ויּפלּו העֹורֹות יּמכרּו אּלא .123. ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָ
אּׁשה  אֹו איׁש עֹולת ּכֹוכבים 124אחד עֹובד עבד 125אֹו אֹו ִִִֵֶֶֶַָָָ

להֹוציא  אּלא 'איׁש' נאמר לא לּכהנים, ְֱֲִִִֵֶֶֶַַָֹֹעֹורֹותיהן
ְֵֶַההקּדׁש.

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
הּכתּובה ‡. ּכמׁשּפטּה העֹולה לעּׂשֹות עּׂשה ְְְְֲֲִִֵַַַָָָָָמצות

ּכמֹו הּדם וזֹורק ׁשֹוחט העֹולה? מעּׂשה וכיצד ְְְֲֵֵֵֵַַַַָָָָּבּתֹורה.
ּגּבי  על הּנתחים ּכל ּומקטיר ּומנּתח ּומפׁשיט ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָׁשּבארנּו,

הּמזּבחה. הּכל את הּכהן והקטיר ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹֹהּמזּבח;
הּתיׁשים,·. ׁשּבזקן וּׂשער ּכבּׂשים ׁשּבראׁשי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָצמר

ׁשהן  ּבזמן והּטלפים: והּקרנים והּגידים ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָָוהעצמֹות
יעלּו; לא - ּפרׁשּו ואם הּכל, את מקטירין - ְְְְֲִִִִֶַַַָָֹֹֻמחּברין
הּמזּבח  מעל ׁשּפקעּו וכּלן והּדם. הּבּׂשר עלתי ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֻׁשּנאמר:
לא  - הּמזּבח מעל ׁשּפקעה ּגחלת וכן יחזיר. לא -ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹ

ֲִַיחזיר.
מּמׁש,‚. ּבהן יׁש אם הּמזּבח: מעל ׁשּפקעּו ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָאיברים

על  ׁשּנאמר: יחזיר, - הּלילה חצֹות אחר ּפקעּו ְְֱֲֲֲִִֶֶַַַַַַַָָאפּלּו
מּמׁש, ּבהם אין ואם הּלילה; ּכל הּמזּבח על ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָמֹוקדה
ויבׁש הּבּׂשר נתחר יחזיר. לא - חצֹות קדם ּפקעּו ְְְֲֲֲִִִֵֶַַַָָָָָֹֹאפּלּו
- חצֹות אחר יחזיר, - חצֹות קדם ּופקעּו: ּכעץ ְְֲֲֲֲִֵֵֶֶַַַָֹעליהן

יחזיר. ֲִַֹלא
הּנתחים „. ּכל את מֹוליכין העֹולה, איברי ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּכׁשּמנּתח

האיברים  ּכל מעלין ּכ ואחר ׁשם. אֹותם ּומֹולחין ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָלּכבׁש
הּמזּבח  ּבראׁש הּנׁשה ּגיד ּומסיר הּמזּבח. ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָֹֹלראׁש
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

של 107) מפרו יוה"כ ושעיר פר ילפינן כלומר, פרשם", ואת בשרם ואת עורותם את באש "ושרפו שכתוב למה הכוונה
ונאמר  ופרש, ובשר עור הכיפורים) יום של ושעיר (בפר כאן נאמר אומר, "רבי נ. בזבחים בברייתא אמרו וכן משיח. כהן
רפ"ה: חובה ויקרא (בתו"כ בהפשט שלא ניתוח ע"י להלן מה ופרש, ובשר עור יא) ד, ויקרא משיח, כהן פר (אצל להלן
יכול  שלם, כשהוא כולו מוציא שהוא מלמד וכו'. והוציא ופרשו וקרבו כרעיו ועל ראשו על בשרו כל ואת הפר עור "ואת
מה  אי ניתוח. ע"י כאן אף ניתוח, ע"י להלן האמורים וכרעיו ראשו מה וכרעיו, ראשו ת"ל שלם, וישרפנו שלם יוציאנו
(ראה  בהפשט" שלא ניתוח ע"י כאן אף ופרשו) וקרבו ת"ל הפשט, ע"י כאן אף הפשט, ע"י להלן האמורים וכרעיו ראשו

כאן). המוריה ו.108)הר הלכה פסח קרבן מהלכות פ"א ראה קג.109)לבטנו, זבחים יהיה.110)משנה לכהן
העולה  "עור ת"ל מנין, קדשים קדשי עורות העולה, עור אלא לי אין העולה, "עור שם: בברייתא התנאֿקמא של כלימודו
בעורה, זכו בבשרו (כהנים) זכו שלא אלו אם ומה מקלֿוחומר, זאת למדים שם במשנה וכן ישמעאל, ר' אבל הקריב". אשר

בעורה". שיזכו דין אינו לכהנים) ואשמות (=חטאות בבשרה שזכו קדשים בברייתא 111)קדשי ונתמעטו שם, במשנה
קדשים". קדשי כל אף קדשים, קדשי עולה מה עולה. ת"ל קלים, קדשים אף מרבה שאני "יכול שאירע 112)שם, "כגון

שם). זבחים (רש"י למזבח" היתר שעת לה היתה שלא זריקה, קודם פסול במשנה.113)בה "רוצה 114)שם שם.
שם). בפיה"מ (רבינו מזבח" לגבי שעלתה מהלכות 115)לומר פי"ט (ראה הכל וישרף כבשר העור אלא קג: שם משנה

ה"ט). המוקדשין הכהנים.116)פסולי בהן זכו כבר הפסול, קודם והופשט הואיל במשנה. מהלכות 117)שם פ"ד ראה
ה"ג. המקדש כא.118)כלי הלכה שם עורות 119)ראה מכניסין היו "בראשונה פי"ג: ומנחות פי"א, זבחים תוספתא

פסחים  זרוע, (=בעלי כהונה גדולי והיו היום, שבאותו אב בית לכל בערבין אותן מחלקין והיו הפרוה, בית ללשכת קדשים
ומשמר". משמר לכל שבתות בערבי אותם מחלקים שיהיו התקינו בזרוע, אותם ונוטלים באים מקדיש 120)נז.) כלומר,

למזבח. ולא הבית לבדק גבי 121)עולה על ראויה בהמה בהן והיה נכסיו, "המקדיש מ"ד: פ"ד בשקלים יהושע כר'
וכו'". עולות יקרבו עצמן זכרים אומר יהושע רבי וכו'. עולות לצרכי ימכרו זכרים אומר אליעזר רבי ונקבות, זכרים מזבח,

כאן. לחםֿמשנה וראה כר"א, ז הלכה ערכין מהלכות ה בפרק שפסק עצמו, סותר עולת 122)ורבינו "ת"ר, קג. זבחים
הבית  לבדק עולה למתפיס פרט ינאי, א"ר אייבו רבי וכו'. להקדש פרט מאי וכו', יהודה ר' דברי הקדש, לעולת פרט איש,
יהושע  וכרבי נכסיו, במקדיש לה מוקמינא א"ל רש"י) הקדש, לעולת פרט לעיל, דתני (להא לה מוקים במאי מר, אלא וכו'.

בשר,123)וכו'". מילי הני הקדישו, חולק אדם דאמר יהושע לר' ואפילו וכו' תפיס עור אבל בשר, מילי "הני בגמ': שם
רש"י)". שלו, נכסיו כשאר הבית (לבדק תפיס עור עורותיהן 124)אבל האשה, עולת ואחד האיש עולת "אחד שם: משנה

מנין,125)לכהנים". ועבדים נשים גרים עולות איש, עולת אלא לי אין ח), ז, (ויקרא איש עולת "ת"ר, שם: בגמ'
וכתב  שם. בגמרא בהגהה ראה "גרים", במקום "גוים", שם: רבינו ונוסחת ריבה". העולה, עור (שם) תלמודֿלומר
לישראל. גר בין לחלק הדעת על יעלה היאך קשה, שלפנינו לנוסחא שהרי נכונה, נראית רבינו נוסחת כי הכסףֿמשנה

מעשיה.1) הם וכיצד העולה, עשיית מצות בו יבאר



קכז zepaxwd dyrn zekld - dcear xtq - oeiq 'd w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּכל ּומ  וזֹורק הּמזּבח. ׁשּבאמצע הּדׁשן ּגּבי על ׁשליכֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָ
ׁשהּדם  ּכׁשם - והּדם הּבּׂשר ׁשּנאמר: האׁש, על ְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָהאיברים
חֹוזר  ׁשּזֹורקן ואחר ּבזריקה. הּבּׂשר ּכל ּכ ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָּבזריקה,
אתם. הּכהן וער ׁשּנאמר: האׁש, על אֹותן ְְֱֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹועֹור
ּבהם  אין - לּמזּבח העלן ּכ ואחר ׁשּצלאן ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָואיברים

ניחֹוח. ריח ִִֵַַמּׁשּום
הרגל,‰. את ׁשֹובר היה לא העֹולה? את מנּתחין ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּכיצד

מפׁשיטֹו - ׁשֹור היה ואם ּומפׁשיט. ּבֹו ותֹולה נֹוקבֹו ְְְְְִִִֶֶַַָָָאּלא
לחזה, הּגיע לחזה. מּגיע ׁשהּוא עד ּומפׁשיט ּתלּיה. ְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָּבלי
הּכרעים  את וחֹות לכהן. ונֹותנֹו הראׁש את ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָֹֹחֹות
הּלב  את וקֹורע ההפׁשט. את ּומׁשלים לאחר, ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָונֹותנן
עלה  לאחר. ונֹותנן הּידים את וחֹות ּדמֹו. את ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָּומֹוציא
ּוׁשּתי  בראׁש, ׁשּזכה למי ונֹותנֹו חֹותכֹו - ימיני ְְְְְְְִִִֵֶֶֶָָָֹלרגל
ׁשּיּגלּו עד הּבהמה את קֹורע ּכ ואחר עּמּה. ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּביצים
על  מלמעלה הראׁש על ונֹותנֹו הּפדר את ונֹוטל ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹהּמעים,

לאחר. ונֹותנן הּקרבים את ונֹוטל הּׁשחיטה, ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָּבית
.Â ירחץ והּכרעים והּקרב ׁשּנאמר: ּבמים, ּומדיחן ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָהֹול

וכל  מׁשקין. ּבׁשאר ולא ּבמזג, ולא ּביין, לא - ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָֹֹֹּבּמים
אֹותּה מדיחין הּכרס מדיחן? ּכּמה ּכׁשרין. ְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָהּמימֹות
מּׁשלׁש ּפֹוחתין אין הּקרבים צרּכּה; ּכל [הּמדיחין] ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָּבבית
ׁשּבין  ׁשיׁש ׁשל ׁשלחנֹות על אֹותן ּומדיחין ְְְִִִִֵֶֶַַָָָֻּפעמים.

ִַָהעּמּודים.
.Ê ואצּבע הּכבד, מן הראה את ּומפריׁש הּסּכין את ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָנטל

את הּכבד ונֹוקב מּמקֹומֹו, הּכבד מזיז ואינֹו הּכבד, מן ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָ
ויֹורד  וחֹות הימנית לּדפן ועֹולה לאחר. ונֹותנֹו ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹהחזה
לׁשּתי  מּגיע ׁשהּוא עד ּבּׁשדרה, יּגע ולא הּׁשדרה, ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָֹעד
ּבּה. ּתלּויה והּכבד לאחר, ונֹותנּה חֹותכּה רּכֹות, ְְְְְְְֵֵַַַָָָָָָצלעֹות

.Á ּוׁשּתי מּכאן צלעֹות ׁשּתי ּבּה מּניח לּגרה, לֹו ְְְִִֵֵֵַַַָָָָָּבא
והּלב  והּקנה לאחר, ונֹותנּה חֹותכּה מּכאן, ְְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָצלעֹות
ּבּה ּומּניח הּׂשמאלית לּדפן לֹו ּבא ּבּה. ּתלּויין ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֹוהראה
מּלמּטה, רּכֹות צלעֹות ּוׁשּתי מלמעלה רּכֹות צלעֹות ְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָׁשּתי
הּדפנֹות  ּבׁשּתי מּניח נמצא ּבחברּתּה. מּניח היה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָוכ
ונֹותנּה חֹותכּה ּבזֹו. צלעֹות וארּבע ּבזֹו צלעֹות ְְְְְְְְְְַַַַָָָָארּבע

ּבּה. ּתלּוי והּטחֹול עּמּה, והּׁשדרה ְְְְְִִֵַַַָָָָלאחר,
.Ë ואצּבע והאליה לאחר, ונֹותנֹו חֹותכֹו לעקץ, לֹו ְְְְְְְְֵֶֶַַַָָָָֹּבא

הּׂשמאלית  הרגל את נֹוטל עּמּה. ּכליֹות ּוׁשּתי ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהּכבד
עֹולת  ּומנּתחין מפׁשיטין זה ּוכסדר לאחר. ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָונֹותנּה
אתּה ונּתח ּבּתֹורה: האמּורין הּנתחין הן ואּלּו ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָֹּבהמה,

ְִֶָָלנתחיה.
.È הּצאן מן אם לּכבׁש? האיברים את מֹוליכין ְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹּבכּמה

ׁשּׁשה. אֹותּה מֹוליכין - העֹולה ִִִִָָָָהיא
.‡Èוחטמֹו ּבימינֹו, הראׁש ּוברגל. ּבראׁש - ְְִִִֶֶָָָָָֹֹהראׁשֹון

ׁשחיטה  ּובית אצּבעֹותיו, ּבין וקרניו זרֹועֹו, ְְְְְְְִֵֵֵֶַַָָָּכלּפי
ּובית  ּבּׂשמאלֹו, ימין ׁשל והרגל עליה. והּפדר ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹלמעלה,

לחּוץ. ַָעֹורּה

.·È ּׂשמאל וׁשל ּבימינֹו, ימין ׁשל הּידים. ּבׁשּתי - ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹהּׁשני
לחּוץ. עֹורן ּובית ְִֵַָֹּבּׂשמאלֹו.

.‚Èוהאליה הּׁשליׁש ּבימינֹו, העקץ ּוברגל. ּבעקץ - י ְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹ
הּכליֹות  ּוׁשּתי הּכבד ואצּבע אצּבעֹותיו, ּבין ְְְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻמדלדלת

לחּוץ. עֹורן ּובית ּבּׂשמאלֹו. ּׂשמאל ׁשל והרגל ְְְִִֵֶֶֶַָָֹֹעּמֹו.
.„È והּגרה ּבימינֹו, החזה ּובּגרה. ּבחזה - ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהרביעי

אצּבעֹותיו. ּבין וצלעֹותיה ְְְְְִֵֶֶַָָֹּבּׂשמאלֹו,
.ÂË וׁשל ּבימינֹו, ימין ׁשל דפנֹות. ּבׁשּתי - ְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָהחמיׁשי

לחּוץ. עֹורן ּובית ּבּׂשמאלֹו. ְְִֵַָֹֹּׂשמאל
.ÊË ּגּביהן על ּוכרעים ,ּבבז נתּונין ּבקרבים, - ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָהּׁשּׁשי

היתה  אם אבל עז. אֹו ּכבּׂש העֹולה היתה אם ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָָמלמעלה.
ּביד  נסכיה ׁשל הּסלת וכן ׁשנים. הּקרבים מֹוליכין - ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹאיל
ּבׁשנים, הּסלת - איל היה ואם אחד. ּביד והּיין ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹאחד,

ּבׁשנים. ְְִִִַַַוהּיין
.ÊÈ ׁשמֹונה אֹותֹו מֹוליכין העז אֹו ׁשהּכבּׂש למד, ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָנמצאת

עּׂשר. אחד אֹותֹו מֹוליכין והאיל ְְִִִִֵַַַַַָָָלּמזּבח,
.ÁÈ הראׁשֹון ועּׂשרים. ארּבעה אֹותֹו מֹוליכין ְְְִִִִֶַַָָָהּׁשֹור

ׁשל  הרגל מֹוליכין והּׁשליׁשי והּׁשני הראׁש. את ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹמֹולי
והּׁשּׁשי  העקץ. את מֹוליכין והחמיׁשי והרביעי ְְְְֲִִִִִִִִִֶֶַַָָָֹימין.
מֹולי והּׁשמיני ּׂשמאל. ׁשל הרגל את מֹוליכין ְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַָֹוהּׁשביעי
ועּׂשירי  ּתׁשיעי ׁשלׁשה, אֹותּה מֹוליכין והּגרה החזה. ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָאת
הּדפנֹות  ּוׁשּתי ּבׁשנים, הּידים ׁשּתי ּומֹוליכין עּׂשר. ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָָואחד
הרי  ׁשלׁשה. ּבׁשלׁשה והּיין והּסלת והּקרבים ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָֹּבׁשנים,

ועּׂשרים. ְְְִֶַָָארּבעה
.ËÈ?לחלקים ׁשֹור ׁשל הּגדֹול האבר יחּלקּו לא ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹולּמה

לנתחים. נתחיה ולא - לנתחיה אתּה ונּתח ְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹׁשּנאמר:
עֹולֹות  אבל הּצּבּור; ּבעֹולֹות אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִִֶַַָָּבּמה
ּביֹותר  אֹו מאּלּו ּבפחֹות נתחיה להֹולי רצּו אם ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָהּיחיד,

מֹוליכין. -ִִ
.Î ּופֹונה לּכבׁש עֹולה נעּׂשית? היתה ּכיצד העֹוף ְֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָָעֹולת

ׁשם  מֹולק והיה מזרחית, ּדרֹומית לקרן לֹו ּובא ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָלּסֹובב
- הבּדיל לא ואם ּומבּדיל. ערּפּה מּמּול ראׁשּה ְְְְִִִִִֶַָָָֹֹאת
הּמזּבח  קיר על הּגּוף ודם הראׁש ּדם ּוממּצה ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָֹּפסּולה.
דם  מּצה ואם הּמזּבח. ׁשּבאמצע החּוט מן ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָלמעלה
ולא  הּגּוף דם מּצה ּפסּולה. - הּגּוף דם מּצה ולא ְְְִִַַַַָָָָֹֹֹהראׁש

ּכׁשרה. - הראׁש דם ְִֵַָָָֹמּצה
.‡Î לּמזּבח מליקתֹו ּבית ּומּקיף הראׁש את ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָֹונֹוטל

לּגּוף  לֹו ּובא האּׁשים. ּגּבי על וזֹורקֹו ּבמלח ְְְְְִִֵֶַַַַָָוסֹופגֹו
ואת  הּנֹוצה עם ּבידֹו ׁשעליה והעֹור הּמראה את ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻוהסיר

הּדׁשן. לבית ּומׁשליכן עּמּה הּיֹוצאין מעים ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָּבני
.·Îצרי ואינֹו סּכין. ּבלא ּבידֹו - בכנפיו אתֹו ְְְְְִִִִֵַַָָָָֹֹוׁשּסע

וסֹופגֹו ּכׁשר. - הבּדיל ואם יבּדיל. לא ׁשּנאמר: ְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַָֹלהבּדיל,
ולא  הּמראה את הסיר לא האּׁשים. ּגּבי על וזֹורקֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹֻּבמלח
ּכל  - ּבמלח ספגּה ולא מעים ּבני את ולא הּנֹוצה ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹאת

ּכׁשרה. הּדם ּתמצית מאחר ּבּה ְְִִֵֵֶַַַַָָָָׁשּׁשּנה
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ּבּׂשרם  ואת עֹורם את ׁשּנאמר: ּכלל; אֹותם .107מפׁשיטין ְְְְֱִִֶֶֶֶַַָָָָָ
וקֹורע  מפׁשיט, ּכ ואחר ּתחּלה זֹורק אֹומר: 108נמצאת ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָ

ּומקטיר. האמּורין ְִִִֵַָּומֹוציא
.ËÈ לּכהנים - הּקדׁשים קדׁשי עֹורֹות ּבין 109ּכל , ְֲֳִִֵֵַַָָָֹ

העלה  עֹור ׁשּנאמר: יחיד; ּבקרּבנֹות ּבין צּבּור ְְְְְְֱִִֵֶֶַָָָָָֹּבקרּבנֹות
הקריב  לּבעלים 110אׁשר - קּלים קדׁשים עֹורֹות אבל .111. ְְֲֲִִִִִֶַַָָָָ

ּבבּׂשרּה הּמזּבח זכה ׁשּלא עֹולה זכּו112וכל לא - ְְְִִֵֶַַָָָָָָָֹֹ
ּבעֹורּה ׁשעלתה 113הּכהנים עֹולה - איׁש עלת ׁשּנאמר: ; ְְֱֲִִֶֶֶַַַָָָָֹֹ

.114לאיׁש ִָ
.Î- הפׁשטן קדם ּפסּול ּבהן ׁשארע הּקדׁשים קדׁשי ְְְֳִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּכל

לּכהנים  עֹורֹותיהן עֹורן 115אין - הפׁשטן לאחר ; ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָֹ
מׁשמר 116לּכהנים  אנׁשי אֹותן מחּלקין העֹורֹות וכל .117 ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָֹ

ׁשּבת 118ּביניהן  לערב ׁשּבת .119מערב ְֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָ
.‡Î הּבית לבדק עֹולתֹו וכ 120הּמתּפיס הּמקּדיׁש, ן ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָ

עֹולֹות  ׁשּיקרבּו ׁשּדינן זכרים, ּבהן והיּו אין 121נכסיו - ְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָ
לעֹולת  ּפרט - איׁש עלת ׁשּנאמר: לּכהנים; ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָֹֹעֹורֹותיהן

הּבית 122הקּדׁש לבדק ויּפלּו העֹורֹות יּמכרּו אּלא .123. ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָ
אּׁשה  אֹו איׁש עֹולת ּכֹוכבים 124אחד עֹובד עבד 125אֹו אֹו ִִִֵֶֶֶַָָָ

להֹוציא  אּלא 'איׁש' נאמר לא לּכהנים, ְֱֲִִִֵֶֶֶַַָֹֹעֹורֹותיהן
ְֵֶַההקּדׁש.

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
הּכתּובה ‡. ּכמׁשּפטּה העֹולה לעּׂשֹות עּׂשה ְְְְֲֲִִֵַַַָָָָָמצות

ּכמֹו הּדם וזֹורק ׁשֹוחט העֹולה? מעּׂשה וכיצד ְְְֲֵֵֵֵַַַַָָָָּבּתֹורה.
ּגּבי  על הּנתחים ּכל ּומקטיר ּומנּתח ּומפׁשיט ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָׁשּבארנּו,

הּמזּבחה. הּכל את הּכהן והקטיר ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹֹהּמזּבח;
הּתיׁשים,·. ׁשּבזקן וּׂשער ּכבּׂשים ׁשּבראׁשי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָצמר

ׁשהן  ּבזמן והּטלפים: והּקרנים והּגידים ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָָוהעצמֹות
יעלּו; לא - ּפרׁשּו ואם הּכל, את מקטירין - ְְְְֲִִִִֶַַַָָֹֹֻמחּברין
הּמזּבח  מעל ׁשּפקעּו וכּלן והּדם. הּבּׂשר עלתי ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֻׁשּנאמר:
לא  - הּמזּבח מעל ׁשּפקעה ּגחלת וכן יחזיר. לא -ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹ

ֲִַיחזיר.
מּמׁש,‚. ּבהן יׁש אם הּמזּבח: מעל ׁשּפקעּו ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָאיברים

על  ׁשּנאמר: יחזיר, - הּלילה חצֹות אחר ּפקעּו ְְֱֲֲֲִִֶֶַַַַַַַָָאפּלּו
מּמׁש, ּבהם אין ואם הּלילה; ּכל הּמזּבח על ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָמֹוקדה
ויבׁש הּבּׂשר נתחר יחזיר. לא - חצֹות קדם ּפקעּו ְְְֲֲֲִִִֵֶַַַָָָָָֹֹאפּלּו
- חצֹות אחר יחזיר, - חצֹות קדם ּופקעּו: ּכעץ ְְֲֲֲֲִֵֵֶֶַַַָֹעליהן

יחזיר. ֲִַֹלא
הּנתחים „. ּכל את מֹוליכין העֹולה, איברי ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּכׁשּמנּתח

האיברים  ּכל מעלין ּכ ואחר ׁשם. אֹותם ּומֹולחין ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָלּכבׁש
הּמזּבח  ּבראׁש הּנׁשה ּגיד ּומסיר הּמזּבח. ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָֹֹלראׁש
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

של 107) מפרו יוה"כ ושעיר פר ילפינן כלומר, פרשם", ואת בשרם ואת עורותם את באש "ושרפו שכתוב למה הכוונה
ונאמר  ופרש, ובשר עור הכיפורים) יום של ושעיר (בפר כאן נאמר אומר, "רבי נ. בזבחים בברייתא אמרו וכן משיח. כהן
רפ"ה: חובה ויקרא (בתו"כ בהפשט שלא ניתוח ע"י להלן מה ופרש, ובשר עור יא) ד, ויקרא משיח, כהן פר (אצל להלן
יכול  שלם, כשהוא כולו מוציא שהוא מלמד וכו'. והוציא ופרשו וקרבו כרעיו ועל ראשו על בשרו כל ואת הפר עור "ואת
מה  אי ניתוח. ע"י כאן אף ניתוח, ע"י להלן האמורים וכרעיו ראשו מה וכרעיו, ראשו ת"ל שלם, וישרפנו שלם יוציאנו
(ראה  בהפשט" שלא ניתוח ע"י כאן אף ופרשו) וקרבו ת"ל הפשט, ע"י כאן אף הפשט, ע"י להלן האמורים וכרעיו ראשו

כאן). המוריה ו.108)הר הלכה פסח קרבן מהלכות פ"א ראה קג.109)לבטנו, זבחים יהיה.110)משנה לכהן
העולה  "עור ת"ל מנין, קדשים קדשי עורות העולה, עור אלא לי אין העולה, "עור שם: בברייתא התנאֿקמא של כלימודו
בעורה, זכו בבשרו (כהנים) זכו שלא אלו אם ומה מקלֿוחומר, זאת למדים שם במשנה וכן ישמעאל, ר' אבל הקריב". אשר

בעורה". שיזכו דין אינו לכהנים) ואשמות (=חטאות בבשרה שזכו קדשים בברייתא 111)קדשי ונתמעטו שם, במשנה
קדשים". קדשי כל אף קדשים, קדשי עולה מה עולה. ת"ל קלים, קדשים אף מרבה שאני "יכול שאירע 112)שם, "כגון

שם). זבחים (רש"י למזבח" היתר שעת לה היתה שלא זריקה, קודם פסול במשנה.113)בה "רוצה 114)שם שם.
שם). בפיה"מ (רבינו מזבח" לגבי שעלתה מהלכות 115)לומר פי"ט (ראה הכל וישרף כבשר העור אלא קג: שם משנה

ה"ט). המוקדשין הכהנים.116)פסולי בהן זכו כבר הפסול, קודם והופשט הואיל במשנה. מהלכות 117)שם פ"ד ראה
ה"ג. המקדש כא.118)כלי הלכה שם עורות 119)ראה מכניסין היו "בראשונה פי"ג: ומנחות פי"א, זבחים תוספתא

פסחים  זרוע, (=בעלי כהונה גדולי והיו היום, שבאותו אב בית לכל בערבין אותן מחלקין והיו הפרוה, בית ללשכת קדשים
ומשמר". משמר לכל שבתות בערבי אותם מחלקים שיהיו התקינו בזרוע, אותם ונוטלים באים מקדיש 120)נז.) כלומר,

למזבח. ולא הבית לבדק גבי 121)עולה על ראויה בהמה בהן והיה נכסיו, "המקדיש מ"ד: פ"ד בשקלים יהושע כר'
וכו'". עולות יקרבו עצמן זכרים אומר יהושע רבי וכו'. עולות לצרכי ימכרו זכרים אומר אליעזר רבי ונקבות, זכרים מזבח,

כאן. לחםֿמשנה וראה כר"א, ז הלכה ערכין מהלכות ה בפרק שפסק עצמו, סותר עולת 122)ורבינו "ת"ר, קג. זבחים
הבית  לבדק עולה למתפיס פרט ינאי, א"ר אייבו רבי וכו'. להקדש פרט מאי וכו', יהודה ר' דברי הקדש, לעולת פרט איש,
יהושע  וכרבי נכסיו, במקדיש לה מוקמינא א"ל רש"י) הקדש, לעולת פרט לעיל, דתני (להא לה מוקים במאי מר, אלא וכו'.

בשר,123)וכו'". מילי הני הקדישו, חולק אדם דאמר יהושע לר' ואפילו וכו' תפיס עור אבל בשר, מילי "הני בגמ': שם
רש"י)". שלו, נכסיו כשאר הבית (לבדק תפיס עור עורותיהן 124)אבל האשה, עולת ואחד האיש עולת "אחד שם: משנה

מנין,125)לכהנים". ועבדים נשים גרים עולות איש, עולת אלא לי אין ח), ז, (ויקרא איש עולת "ת"ר, שם: בגמ'
וכתב  שם. בגמרא בהגהה ראה "גרים", במקום "גוים", שם: רבינו ונוסחת ריבה". העולה, עור (שם) תלמודֿלומר
לישראל. גר בין לחלק הדעת על יעלה היאך קשה, שלפנינו לנוסחא שהרי נכונה, נראית רבינו נוסחת כי הכסףֿמשנה

מעשיה.1) הם וכיצד העולה, עשיית מצות בו יבאר
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.·È ּבידם יֹוליכּו לא טֹוב, ּביֹום אֹורחים אצלֹו ׁשּזּמן ְְְְִִִִֵֶֶָָֹמי
ׁשּכל  ּבֹו, ליל יכֹול הּסעּודה ּבעל ׁשאין למקֹום ְְֵֵֵֶֶַַַָָָָָמנֹות
- האֹורחין ּכרגלי לא הּסעּודה, ּבעל ּכרגלי ְְְְְְְִֵֵַַַַַַָָָֹהּסעּודה

להן זכה ּכן אם יֹום [ע"י]אּלא מערב אּלּו ּבמנֹות אחר ְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָ
טֹוב.

.‚Èוערבּו אחרת, ּבעיר מפקדין ּפרֹותיו ׁשהיּו מי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֻוכן
העיר אֹותּה בשביל]ּבני תחומין לא [ערוב - אצלֹו לבֹוא ְְִֵֶָָָֹ

ּכמֹוהּו ׁשּפרֹותיו מּפרֹותיו, לֹו לתחום יביאּו מחוץ [והם ִִֵֵֶָָָָ
עירב] שלא כיון ׁשערבּו.שלו, אּלּו ּביד ׁשהן ּפי על אף ,ְְִֵֵֵֶֶַַַ

להם ּבׁשּיחד אמּורים? ּדברים זוית [לפירות]ּבּמה קרן ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָ
זווית] אותה לו הן [והקנה הרי להן, יחד לא  אם אבל ;ֲֲִִֵֵֵֶָָֹ

אצלֹו. מפקדין ׁשהן זה ְְְְִֵֵֶֶֶַָֻּכרגלי
.„È,העיר אֹותּה וׁשל ּבעליו; ּכרגלי יחיד, ׁשל ְְְְִִֵֶֶַָָָָָּבֹור

וׁשל העיר; אֹותּה אנׁשי מסּורין ּכרגלי ׁשהן ּבבל עֹולי ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ
מֹוליכן  מהן, ׁשּמּלא מי ׁשּכל - הממּלא ּכרגלי ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹלּכל,

מהּל ׁשהּוא הּמֹוׁשכיןלמקֹום נהרֹות ּומעינֹות ם][זורמי . ְְְְְִֵֶַַַָָָ
ּכל ּכרגלי לּתחּום הּנֹובעין, מחּוץ ּבאין היּו ואם אדם; ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָ

לֹומר  צרי ואין ּבׁשּבת, מהן ממּלאין הּתחּום, ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָלתֹו
טֹוב. ְּביֹום

.ÂËרעי[מצוי]ׁשֹור כרגיל]ׁשל ממרעה, ּכרגלי [שניזון , ְְְִֵֶַ
העיר אֹותּה העיר אנׁשי לאנשי נמכר כלל בדרך [כי ְִֵַָָ

וׁשֹורבלבד] ׁשּלקחֹו[מפוטם]. מי ּכרגלי ּפּטם, ׁשל ְְְְִֵֶֶַַָָ
למכרֹו ּבעליו ׁשּדעת מּפני - טֹוב ּביֹום [גם]לׁשחטֹו ְְְְְְְִֵֶַַָָָָ

ׁשהּוא  מּפני העיר; אֹותּה מאנׁשי חּוץ אחרים ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָלאנׁשים
אם  וכן לקחּתֹו. ּובאין ׁשמעֹו ׁשֹומעין והּכל ְְְְְְְִִִִֵַַָָֹֻמפּטם,
מן  ואחד אחד ּכל ּבׂשרֹו, ּומכר טֹוב ּביֹום ּבעליו ְְְְְִֶֶַָָָָָָָָׁשחטֹו
ׁשּדעת  מּפני ;הֹול ׁשהּוא לּמקֹום מנתֹו מֹולי ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָהּלֹוקחים
אנׁשי  מּמּנּו ׁשּיקחּו הּוא, ּכ טֹוב יֹום מערב ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָּבעליו
ּבבל, עֹולי ׁשל ּכּבֹור זה ׁשֹור ונמצא אחרֹות, ְְֲֲִֵֵֶֶֶַָָָעירֹות

לּכל. מסּור ֶַָֹׁשהּוא
.ÊËׁשֹואלּה ּכרגלי לא ּבעליה, ּכרגלי - [זה הּגחלת ְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ

ביו"ט] אותה והּׁשלהבתששאל ממשות]; בה ,[שאין ְְֶֶַַ
עץ  אֹו נר הּמדליק ,לפיכ ּבידֹו. ׁשהיא מי ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָּכרגלי

.הֹול ׁשהּוא מקֹום לכל מֹוליכֹו ְֲִֵֵֵֶָָמחברֹו,
.ÊÈ ּפי על אף - טֹוב יֹום מערב מחברֹו ּכלי ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַהּׁשֹואל

הּׁשֹואל. ּכרגלי הּוא הרי טֹוב, ּביֹום אּלא לֹו נתנֹו ְְְְֲֵֵֵֶֶַַָָֹׁשּלא
לׁשאל  ּתמיד ׁשּדרּכֹו ּפי על אף - טֹוב ּביֹום מּמּנּו ְְְְִִִִֶֶַַַָָֹׁשאלֹו

הּמׁשאיל  ּכרגלי הּוא הרי טֹוב, יֹום ּבכל ּכלי .מּמּנּו ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָ
.ÁÈמּמּנּו ׁשאלֹו האחד אחד, חלּוק ׁשּׁשאלּו ְְֲִִֶֶֶֶַָָָָָָׁשנים

ערבית  לֹו ׁשּיּתנֹו מּמּנּו ׁשאלֹו והּׁשני ׁשחרית, לֹו ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָׁשּיּתנֹו
אֹותֹו מֹוליכין ואינן הּׁשֹואלין, ׁשני ּכרגלי זה ּכלי הרי -ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָ

ּבֹו להּל יכֹולין ׁשּׁשניהן לּמקֹום .אּלא ְְְִֵֵֶֶֶַַָָ
.ËÈ אּמה אלף ּברחּוק הראׁשֹון ׁשערב הרי ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּכיצד?

מאֹות  חמׁש ּברחּוק הּׁשני וערב למזרח, החלּוק ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָמּמקֹום
הראׁשֹון  ּכׁשּלֹוקח - למערב החלּוק מּמקֹום ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָאּמה
מאֹות  וחמׁש אלף עד אּלא ּבּמזרח מֹוליכֹו אינֹו ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָהחלּוק,

זה  ׁשּיכֹול הּתחּום סֹוף ׁשהּוא החלּוק, מּמקֹום ְְִֶֶֶֶַַָָָאּמה
אינֹו זה, ּכלי הּׁשני ּוכׁשּיּקח ּבֹו; להּל ּבמערב ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָׁשערב
ׁשהּוא  הּכלי, מּמקֹום אּמה אלף עד אּלא ּבּמערב ְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָמֹוליכֹו
,לפיכ ּבֹו. להּל ּבמזרח ׁשערב זה ׁשּיכֹול הּתחּום ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָסֹוף
וזה  למזרח, החלּוק מן אּמה אלּפים ּברחּוק זה ערב ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָאם
מּמקֹומֹו יזיזּוהּו לא אּלּו הרי - למערב אלּפים .ּברחּוק ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָֹ

.Î ולׁשה מלח, אֹו מים מחברּתּה ׁשּׁשאלה האּׁשה ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָוכן
אֹו העּסה הרי - ּתבׁשיל ּבהן ּבּׁשלה אֹו עּסתּה ְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָּבהן

ׁשּתיהן  ּכרגלי ּבהמה הּתבׁשיל ׁשּלקחּו ׁשנים וכן . ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
ּכל  ׁשּלקח ּפי על אף - טֹוב ּביֹום ּוׁשחטּוה ְְְִֶַַַָָָָָֻּבׁשּתפּות,

ׁשניהן  ּכרגלי הּבׂשר ּכל הרי מנתֹו, .אחד ְְְְֲֵֵֵֶֶַַָָָָָ
.‡Î ּביֹום אֹותּה וחלקּו ּבׁשּתפּות, חבית לקחּו אם ְְְְְֲִִָָָָָָֻאבל

ּותחּומין  הֹואיל ּכרגליו; אחד ּכל ׁשל חלקֹו הרי - ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָטֹוב
חלק  ּכאּלּו ונחׁשב ּבהן, ּבררה יׁש סֹופרים, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹמּדברי
טֹוב, יֹום מערב ּבחבית ּומבּדל לֹו ּברּור היה לזה ְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֻׁשהּגיע
ּבבהמה, ּכן לֹומר יכֹול אּתה ואין מערב. היה לא ְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָֹֹּוכאּלּו
מבּדל  ׁשהיה אֹותֹו נחׁשב אפּלּו ׁשהּגיעֹו, זה ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֻׁשחלק
ׁשל  מחלקֹו ינק הרי - ּברּור היה ּוכאּלּו מּבערב, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָּבּבהמה
זה  יֹונקין אבריה ׁשּכל קּימת, הּבהמה ּכׁשהיתה ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָחברֹו
חברֹו; וחלק מחלקֹו מערב ואבר אבר ּכל ונמצא ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹמּזה,

ׁשניהן. ּכרגלי הן ְְְְִֵֵֵֶַָלפיכ

ה'תשע"ה  אייר כ"ט שני יום

ו  ¤¤ּפרק
ּומבּׁשלין ‡. אֹופין אין ׁשּבת, ערב  להיֹות ׁשחל טֹוב ְְְִִִֵֶֶֶַַָָיֹום

זה  ואּסּור ּבׁשּבת; למחר אֹוכל ּׁשהּוא מה טֹוב ְְְְִֵֶֶַַָָָּביֹום
לחל; טֹוב ּביֹום לבּׁשל יבֹוא ׁשּלא ּכדי סֹופרים, ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָֹֹמּדברי
לחל. ׁשּכן ּכל מבּׁשל, אינֹו לׁשּבת - הּוא וחמר ְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּקל
סֹומ ׁשּיהיה טֹוב יֹום מערב ּתבׁשיל עׂשה אם ,ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָלפיכ

מּתר זה הרי לׁשּבת, טֹוב ּביֹום ואֹופה ּומבּׁשל [כי עליו ְְְְֲֵֵֶֶַַָָָָֻ
היכר] הּנקרא עשה הּוא עליו, ׁשּסֹומ זה ותבׁשיל ;ְְְִִֵֶֶַַָָָ

תבׁשילין'. ְִִֵֵַ'ערּובי
ׁשעֹוׂשין ·. ׁשהערּוב ׁשּכׁשם 'ערּוב'? ׁשמֹו נקרא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָולּמה

ׁשּלא  ּכדי הּכר, מּׁשּום ׁשּבת מערב ּובּמבֹואֹות ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹּבחצרֹות
ּבׁשּבת  לרׁשּות מרׁשּות להֹוציא ׁשּמּתר ּדעּתן על -יעלה ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָֻ

ידּמּו ׁשּלא ּכדי וזּכרֹון, הּכר מּׁשּום הּתבׁשיל זה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹּכ
ּבֹו; נאכל ּׁשאינֹו מה טֹוב ּביֹום לאפֹות ׁשּמּתר ְְְְֱֱֵֶֶֶֶַַָָֻויחׁשבּו

תבׁשילין'. 'ערּובי זה ּתבׁשיל נקרא ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָּולפיכ
לאחד ‚. ּבין מּכּזית, ּפחֹות אין ׁשעּורֹו - תבׁשילין ְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָערּובי

לאלפים  ּבריפֹות ּבין ולא ּבפת לא זה ערּוב עֹוׂשין ואין . ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָֹֹ
כתושים] ׁשהּוא [גרגרים ּבתבׁשיל אּלא ּבהן, ְְְִֵֶֶֶַַָָוכּיֹוצא

לחם]ּפרּפרת איתו ּוביצים [שאוכלים ודגים ּבׂשר ּכגֹון , ְְְִִֵֶֶַָָָ
ואפּלּו קדרה, ׁשּבׁשּולי עדׁשים ואפּלּו ּבהן. ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָוכּיֹוצא
ּגֹורדֹו; - הּצלי ּבּה ׁשחֹותכין הּסּכין ּגּבי ׁשעל ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָׁשמנּונית

תבׁשילין. ערּובי מּׁשּום עליו סֹומ ּכּזית, ּבֹו יׁש ְִִִִִֵֵֵֵַַַָָאם
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.‚Î אם ערף. מּמּול ּבּצּפרן ויֹורד קֹוצץ מֹולקין? ְְִִִִֵֵֵֶֶַַֹֹּכיצד
להיֹות  רצה ואם ּומביא, מֹולי - ּולהביא להֹולי ְְְְִִִִִִֵָָָָָרצה

ּדֹור  - ּבּצּפרן ויֹורד אינֹוּדֹורס - הּסימנים נעקרּו ואם ס. ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹ
חת ׁשאם ּבּׂשר; רב ּבלא ּומפרקת ׁשדרה וחֹות ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹחֹוׁשׁש.

וצרי לּסימנין. ׁשּיּגיע קדם ּכמתה זֹו הרי - ּבּׂשר ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹרב
ּבסּכין  והּמֹולק יֹורד. ּכׁשהּוא ּבעֹולה הּסימנים ׁשני ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָֹלחּת
נחר. אֹו ׁשחנק ּכמי אּלא מליקה, אינּה - הּצדדין מן ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָאֹו

למליקה. ּכׁשר הערף ְְִִֵֶָָָָֹוכל
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ה  ¤¤ּפרק
ׁשּלא ‡. אפּלּו טֹוב, ּביֹום הֹוצאה ׁשהּתרה ּפי על ְְֲִִֶֶַַָָָֹֻאף

עֹוׂשה לצר ׁשהּוא ּכדר ּגדֹולֹות מּׂשאֹות יּׂשא לא , ְְְִֶֶֶֶֶַָָֹֹ
מּתר. לׁשּנֹות, אפׁשר אי ואם לׁשּנֹות; צרי אּלא ְְְְְִִִֶֶַַָָָָֹֻּבחל,
ּבסל  יביאם לא - למקֹום מּמקֹום יין ּכּדי הּמביא ְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַָָֹּכיצד?

לפניו [שק]ּובקּפה אֹו ּכתפֹו על הּוא מביא אבל , ְְְֲִֵֵַָָָָֻ
הּקּפה [בידיו] את יפׁשיל לא - הּתבן את הּמֹולי .ְִִֶֶֶֶַַַַָֹֻ

ּבידֹו. מֹוליכּה אבל ְֲֲִַָָָָלאחֹוריו,
על ·. אֹותן יּׂשא ּבמֹוט, אֹותן לּׂשא ׁשּדרּכן מּׂשאֹות ְְְִִֵֶַַַָָָָָָוכן

אֹותן  יּׂשא מאחֹוריו, אֹותן לּׂשא וׁשּדרּכן מאחֹוריו; ְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָָּגּבֹו
ּבידיו  אֹותן יּׂשא הּכתף, על להּנׂשא וׁשּדרּכן ּכתפֹו; ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָעל
מּׁשּנּוי  ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבגד. עליהן יפרׂש אֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹלפניו,
ּכדרּכֹו ּומביא נֹוׂשא לׁשּנֹות, אפׁשר אי ואם .הּמּׂשא. ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָ

ּגּבי  על אבל האדם; על ּבנֹוׂשא אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָּבּמה
עֹוׂשה  ׁשהּוא ּכדר יעׂשה ׁשּלא ּכלל, יביא לא - ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹּבהמה

ְֹּבחל.
ּבמּקל ‚. הּבהמה את מנהיגין יֹוצא אין הּסּומא ואין , ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָ

ּבתּורמלֹו הרֹועה ולא יֹוצאין [ילקוטו]ּבמקלֹו, ואין . ְְְְְְְְִֵֶַָֹ
האּׁשה ואחר האיׁש אחר עם ּבכּסא אותם נושאים [לא ְְִִִֵַַַַָָָ

ואיׁשהכסא] ּבחל; עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר יעׂשה ׁשּלא ,ְְְֲִֶֶֶֶֶֶַֹֹ
לֹו צריכין רּבים המדרש]ׁשהיּו בבית דרשתו ,[לשמוע ְִִִֶַָ

אפּלּו הּכתף, על אֹותֹו ּומֹוציאין אחריו, ּבכּסא ְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָיֹוצאין
ביריעות]ּבאּפריֹון מכוסה .[כסא ְְִַ

.„ׁשֹוב ׁשל הּסּלם את מֹוליכין לׁשֹוב,אין מּׁשֹוב ְִִִֵֶֶַָָָָֻ
מֹוליכֹו'; הּוא ּגּגֹו 'לתּקן יאמרּו: ׁשּמא - הרּבים ְְְִִִֵֶַַַָָֹּברׁשּות
מקֹום  ׁשּכל ּפי על אף מֹוליכֹו. הּיחיד, ּברׁשּות ְֲִִִִֶַַַָָָָאבל
חדרים  ּבחדרי אפּלּו העין, מראית מּפני חכמים ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָׁשאסרּו

טֹוב. יֹום ׂשמחת מּפני הּתירּו, ּכאן ְְִִִִֵַָָאסּור,
אחר ‰. למקֹום לפּנֹותם וצר ּגּגֹו, על ּפרֹות לֹו ׁשהיּו ְְְִֵֵֶַַַַַָָָָמי

ולא  הּׁשוין, ּבגּגין ואפּלּו לגג, מּגג יֹוׁשיטם לא -ְְְֲִִִִִֵַַַַַָֹֹ
ּבסּלמֹות; יֹורידם ולא החּלֹונֹות, מן ּבחבל ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָֹֻיׁשלׁשלם
אפּלּו מּׁשילן אבל ּבחל. עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר יעׂשה ְְֲֲֲִִֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹׁשּלא

הּגג  ּבאֹותֹו למקֹום מּמקֹום ארּבה, ּבהמה ּדר ׁשחט . ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֻ
מביאּה אבל ּבמּטה, אֹו ּבמֹוט לעיר יביאּנה לא - ְְְְֲִִִִֶֶַָָָָָָֹּבּׂשדה

אברים. ִִֵֵָָאברים
.Âׁשּנאֹותין ׁשאין [נהנים]ּכל ּפי על אף - ּבחל אפּלּו ּבֹו ְְֲִִִֵֶֶַַָֹ

לחברֹו לׁשּלחן מּתר - ּתפּלין ּכגֹון טֹוב, ּביֹום ּבֹו ְְְְְְֲִִִֵַַָָֻנאֹותין
טֹוב, ּביֹום ּבֹו ׁשּנאֹותין ּדבר לֹומר צרי ואין טֹוב; ְְְְִִֵֶַָָָּביֹום
ּביֹום  לחברֹו לׁשּלחן ׁשּמּתר ּוסלתֹות, ׁשמנים יינֹות ְְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָֻּכגֹון
ּבֹו ׁשּיעׂשה עד ּבחל ּבֹו נאֹותין ׁשאין ּדבר וכל ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָֹטֹוב.
אֹותֹו מׁשּלחין אין טֹוב, ּביֹום לעׂשֹותֹו ׁשאסּור ְְְֲֲִֵֶֶַַַָמעׂשה

טֹוב. ְּביֹום
.Ê ׁשאין לפי ּתבּואה, טֹוב ּביֹום מׁשּלחין אין ְְְְְִִֵֵֵֶַַָּכיצד?

ּביֹום  לטחן ואסּור טחן, ּכן אם אּלא ּבחל ּבּה ְְְְְִִִֵֶַָָָָֹֹנאֹותין
קטנ טֹוב  מׁשּלחין אבל טֹוב ; ּביֹום ׁשּמבּׁשלן מּפני ּיֹות, ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָ

ועֹופֹות  חּיה ּבהמה ּומׁשּלחין ואֹוכלן. אֹותן קֹולה ְְְְְְִֵֶַַָָָָאֹו
ּכל  וכן טֹוב. ּביֹום לׁשחט ׁשּמּתר מּפני חּיים, ְְְְֲִִִִֵֵֶַָֹֹֻאפּלּו

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.Áּכׁשּיׁשלחּנּו - טֹוב ּביֹום לׁשּלחֹו ׁשּמּתר ּדבר ְְְְְִֶֶֶַָָָָָֻּכל

ּפחּותה  ׁשּורה ואין ּבׁשּורה; יׁשלחּנּו לא ּתׁשּורה, ְְְְְֲִֵֵֶַָָָָָֹלחברֹו
ּבהמֹות  לחברֹו ׁשּׁשלח הרי ּכיצד? אדם. ּבני ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֹמּׁשלׁשה
אחר  זה ּכאחד אדם ּבני ארּבעה אֹו ׁשלׁשה ּביד יינֹות ְְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹאֹו
ׁשּלא  אסּור, זה הרי - אחת ּבׁשּורה הֹולכין וכּלן ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָֹֻזה,
ּביד  מינין ׁשלׁשה ׁשלח ּבחל; עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָֹֹיעׂשה

מּתר  זה הרי ּכאחד, אדם ּבני .ׁשלׁשה ְְְֲֵֵֶֶָָָָָֹֻ
.Ë וכליו ּבהמּתֹו הרי - טֹוב ליֹום תחּומין ערּובי ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַָָהמערב

אלּפים  ּבתֹו אּלא אֹותן מֹוליכין ואין ּכמֹוהּו, ְְְִִִֵֵֶַַָָָָּופרֹותיו
ערּובֹו מּמקֹום רּוח לכל .אּמה ְְִֵַַָָ

.È ּבהן ׁשּזכה מי ּכרגלי הן הרי הפקר, היכן חפצי עד -] ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
ההפקר] להוליך מותר לילך לזוכה הּגֹוי שמותר וחפצי .ְְֵֶַ

רּוח  לכל אּמה אלּפים להן ויׁש ּבמקֹומן, ׁשביתה ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָקֹונין
ּפרֹות  יׂשראל. ּבעלים מּׁשּום ּגֹוי ּבעלים ּגזרה, - ְְְְְִִִִִֵֵֵָָָָָמּמקֹומן
הפסידּו לא - ּבמזיד אפּלּו וחזרּו, לתחּומן חּוץ  ְְְְְְֲִִִִִֵֶָָָֹׁשּיצאּו
ּבאנס  וחזר ּבאנס ׁשּיצא ּכאדם ׁשהן מּפני מקֹומן, .את ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֹ

.‡Èמסרּה האב. ּכרגלי היא הרי לבנֹו, ּבהמּתֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָהּמֹוסר
ּכרגלי  היא הרי - טֹוב ּביֹום לֹו נתנּה ואפּלּו ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָלרֹועה,

ּבעליה,הרֹועה  ּכרגלי היא הרי - רֹועים לׁשני מסרּה . ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ
מהן. אחד קנה ׁשּלא ְִֵֵֶֶֶָָָֹמּפני
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.·È ּבידם יֹוליכּו לא טֹוב, ּביֹום אֹורחים אצלֹו ׁשּזּמן ְְְְִִִִֵֶֶָָֹמי
ׁשּכל  ּבֹו, ליל יכֹול הּסעּודה ּבעל ׁשאין למקֹום ְְֵֵֵֶֶַַַָָָָָמנֹות
- האֹורחין ּכרגלי לא הּסעּודה, ּבעל ּכרגלי ְְְְְְְִֵֵַַַַַַָָָֹהּסעּודה

להן זכה ּכן אם יֹום [ע"י]אּלא מערב אּלּו ּבמנֹות אחר ְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָ
טֹוב.

.‚Èוערבּו אחרת, ּבעיר מפקדין ּפרֹותיו ׁשהיּו מי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֻוכן
העיר אֹותּה בשביל]ּבני תחומין לא [ערוב - אצלֹו לבֹוא ְְִֵֶָָָֹ

ּכמֹוהּו ׁשּפרֹותיו מּפרֹותיו, לֹו לתחום יביאּו מחוץ [והם ִִֵֵֶָָָָ
עירב] שלא כיון ׁשערבּו.שלו, אּלּו ּביד ׁשהן ּפי על אף ,ְְִֵֵֵֶֶַַַ

להם ּבׁשּיחד אמּורים? ּדברים זוית [לפירות]ּבּמה קרן ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָ
זווית] אותה לו הן [והקנה הרי להן, יחד לא  אם אבל ;ֲֲִִֵֵֵֶָָֹ

אצלֹו. מפקדין ׁשהן זה ְְְְִֵֵֶֶֶַָֻּכרגלי
.„È,העיר אֹותּה וׁשל ּבעליו; ּכרגלי יחיד, ׁשל ְְְְִִֵֶֶַָָָָָּבֹור

וׁשל העיר; אֹותּה אנׁשי מסּורין ּכרגלי ׁשהן ּבבל עֹולי ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ
מֹוליכן  מהן, ׁשּמּלא מי ׁשּכל - הממּלא ּכרגלי ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹלּכל,

מהּל ׁשהּוא הּמֹוׁשכיןלמקֹום נהרֹות ּומעינֹות ם][זורמי . ְְְְְִֵֶַַַָָָ
ּכל ּכרגלי לּתחּום הּנֹובעין, מחּוץ ּבאין היּו ואם אדם; ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָ

לֹומר  צרי ואין ּבׁשּבת, מהן ממּלאין הּתחּום, ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָלתֹו
טֹוב. ְּביֹום

.ÂËרעי[מצוי]ׁשֹור כרגיל]ׁשל ממרעה, ּכרגלי [שניזון , ְְְִֵֶַ
העיר אֹותּה העיר אנׁשי לאנשי נמכר כלל בדרך [כי ְִֵַָָ

וׁשֹורבלבד] ׁשּלקחֹו[מפוטם]. מי ּכרגלי ּפּטם, ׁשל ְְְְִֵֶֶַַָָ
למכרֹו ּבעליו ׁשּדעת מּפני - טֹוב ּביֹום [גם]לׁשחטֹו ְְְְְְְִֵֶַַָָָָ

ׁשהּוא  מּפני העיר; אֹותּה מאנׁשי חּוץ אחרים ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָלאנׁשים
אם  וכן לקחּתֹו. ּובאין ׁשמעֹו ׁשֹומעין והּכל ְְְְְְְִִִִֵַַָָֹֻמפּטם,
מן  ואחד אחד ּכל ּבׂשרֹו, ּומכר טֹוב ּביֹום ּבעליו ְְְְְִֶֶַָָָָָָָָׁשחטֹו
ׁשּדעת  מּפני ;הֹול ׁשהּוא לּמקֹום מנתֹו מֹולי ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָהּלֹוקחים
אנׁשי  מּמּנּו ׁשּיקחּו הּוא, ּכ טֹוב יֹום מערב ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָּבעליו
ּבבל, עֹולי ׁשל ּכּבֹור זה ׁשֹור ונמצא אחרֹות, ְְֲֲִֵֵֶֶֶַָָָעירֹות

לּכל. מסּור ֶַָֹׁשהּוא
.ÊËׁשֹואלּה ּכרגלי לא ּבעליה, ּכרגלי - [זה הּגחלת ְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ

ביו"ט] אותה והּׁשלהבתששאל ממשות]; בה ,[שאין ְְֶֶַַ
עץ  אֹו נר הּמדליק ,לפיכ ּבידֹו. ׁשהיא מי ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָּכרגלי

.הֹול ׁשהּוא מקֹום לכל מֹוליכֹו ְֲִֵֵֵֶָָמחברֹו,
.ÊÈ ּפי על אף - טֹוב יֹום מערב מחברֹו ּכלי ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַהּׁשֹואל

הּׁשֹואל. ּכרגלי הּוא הרי טֹוב, ּביֹום אּלא לֹו נתנֹו ְְְְֲֵֵֵֶֶַַָָֹׁשּלא
לׁשאל  ּתמיד ׁשּדרּכֹו ּפי על אף - טֹוב ּביֹום מּמּנּו ְְְְִִִִֶֶַַַָָֹׁשאלֹו

הּמׁשאיל  ּכרגלי הּוא הרי טֹוב, יֹום ּבכל ּכלי .מּמּנּו ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָ
.ÁÈמּמּנּו ׁשאלֹו האחד אחד, חלּוק ׁשּׁשאלּו ְְֲִִֶֶֶֶַָָָָָָׁשנים

ערבית  לֹו ׁשּיּתנֹו מּמּנּו ׁשאלֹו והּׁשני ׁשחרית, לֹו ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָׁשּיּתנֹו
אֹותֹו מֹוליכין ואינן הּׁשֹואלין, ׁשני ּכרגלי זה ּכלי הרי -ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָ

ּבֹו להּל יכֹולין ׁשּׁשניהן לּמקֹום .אּלא ְְְִֵֵֶֶֶַַָָ
.ËÈ אּמה אלף ּברחּוק הראׁשֹון ׁשערב הרי ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּכיצד?

מאֹות  חמׁש ּברחּוק הּׁשני וערב למזרח, החלּוק ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָמּמקֹום
הראׁשֹון  ּכׁשּלֹוקח - למערב החלּוק מּמקֹום ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָאּמה
מאֹות  וחמׁש אלף עד אּלא ּבּמזרח מֹוליכֹו אינֹו ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָהחלּוק,

זה  ׁשּיכֹול הּתחּום סֹוף ׁשהּוא החלּוק, מּמקֹום ְְִֶֶֶֶַַָָָאּמה
אינֹו זה, ּכלי הּׁשני ּוכׁשּיּקח ּבֹו; להּל ּבמערב ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָׁשערב
ׁשהּוא  הּכלי, מּמקֹום אּמה אלף עד אּלא ּבּמערב ְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָמֹוליכֹו
,לפיכ ּבֹו. להּל ּבמזרח ׁשערב זה ׁשּיכֹול הּתחּום ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָסֹוף
וזה  למזרח, החלּוק מן אּמה אלּפים ּברחּוק זה ערב ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָאם
מּמקֹומֹו יזיזּוהּו לא אּלּו הרי - למערב אלּפים .ּברחּוק ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָֹ

.Î ולׁשה מלח, אֹו מים מחברּתּה ׁשּׁשאלה האּׁשה ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָוכן
אֹו העּסה הרי - ּתבׁשיל ּבהן ּבּׁשלה אֹו עּסתּה ְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָּבהן

ׁשּתיהן  ּכרגלי ּבהמה הּתבׁשיל ׁשּלקחּו ׁשנים וכן . ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
ּכל  ׁשּלקח ּפי על אף - טֹוב ּביֹום ּוׁשחטּוה ְְְִֶַַַָָָָָֻּבׁשּתפּות,

ׁשניהן  ּכרגלי הּבׂשר ּכל הרי מנתֹו, .אחד ְְְְֲֵֵֵֶֶַַָָָָָ
.‡Î ּביֹום אֹותּה וחלקּו ּבׁשּתפּות, חבית לקחּו אם ְְְְְֲִִָָָָָָֻאבל

ּותחּומין  הֹואיל ּכרגליו; אחד ּכל ׁשל חלקֹו הרי - ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָטֹוב
חלק  ּכאּלּו ונחׁשב ּבהן, ּבררה יׁש סֹופרים, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹמּדברי
טֹוב, יֹום מערב ּבחבית ּומבּדל לֹו ּברּור היה לזה ְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֻׁשהּגיע
ּבבהמה, ּכן לֹומר יכֹול אּתה ואין מערב. היה לא ְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָֹֹּוכאּלּו
מבּדל  ׁשהיה אֹותֹו נחׁשב אפּלּו ׁשהּגיעֹו, זה ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֻׁשחלק
ׁשל  מחלקֹו ינק הרי - ּברּור היה ּוכאּלּו מּבערב, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָּבּבהמה
זה  יֹונקין אבריה ׁשּכל קּימת, הּבהמה ּכׁשהיתה ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָחברֹו
חברֹו; וחלק מחלקֹו מערב ואבר אבר ּכל ונמצא ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹמּזה,

ׁשניהן. ּכרגלי הן ְְְְִֵֵֵֶַָלפיכ

ה'תשע"ה  אייר כ"ט שני יום

ו  ¤¤ּפרק
ּומבּׁשלין ‡. אֹופין אין ׁשּבת, ערב  להיֹות ׁשחל טֹוב ְְְִִִֵֶֶֶַַָָיֹום

זה  ואּסּור ּבׁשּבת; למחר אֹוכל ּׁשהּוא מה טֹוב ְְְְִֵֶֶַַָָָּביֹום
לחל; טֹוב ּביֹום לבּׁשל יבֹוא ׁשּלא ּכדי סֹופרים, ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָֹֹמּדברי
לחל. ׁשּכן ּכל מבּׁשל, אינֹו לׁשּבת - הּוא וחמר ְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּקל
סֹומ ׁשּיהיה טֹוב יֹום מערב ּתבׁשיל עׂשה אם ,ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָלפיכ

מּתר זה הרי לׁשּבת, טֹוב ּביֹום ואֹופה ּומבּׁשל [כי עליו ְְְְֲֵֵֶֶַַָָָָֻ
היכר] הּנקרא עשה הּוא עליו, ׁשּסֹומ זה ותבׁשיל ;ְְְִִֵֶֶַַָָָ

תבׁשילין'. ְִִֵֵַ'ערּובי
ׁשעֹוׂשין ·. ׁשהערּוב ׁשּכׁשם 'ערּוב'? ׁשמֹו נקרא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָולּמה

ׁשּלא  ּכדי הּכר, מּׁשּום ׁשּבת מערב ּובּמבֹואֹות ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹּבחצרֹות
ּבׁשּבת  לרׁשּות מרׁשּות להֹוציא ׁשּמּתר ּדעּתן על -יעלה ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָֻ

ידּמּו ׁשּלא ּכדי וזּכרֹון, הּכר מּׁשּום הּתבׁשיל זה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹּכ
ּבֹו; נאכל ּׁשאינֹו מה טֹוב ּביֹום לאפֹות ׁשּמּתר ְְְְֱֱֵֶֶֶֶַַָָֻויחׁשבּו

תבׁשילין'. 'ערּובי זה ּתבׁשיל נקרא ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָּולפיכ
לאחד ‚. ּבין מּכּזית, ּפחֹות אין ׁשעּורֹו - תבׁשילין ְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָערּובי

לאלפים  ּבריפֹות ּבין ולא ּבפת לא זה ערּוב עֹוׂשין ואין . ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָֹֹ
כתושים] ׁשהּוא [גרגרים ּבתבׁשיל אּלא ּבהן, ְְְִֵֶֶֶַַָָוכּיֹוצא

לחם]ּפרּפרת איתו ּוביצים [שאוכלים ודגים ּבׂשר ּכגֹון , ְְְִִֵֶֶַָָָ
ואפּלּו קדרה, ׁשּבׁשּולי עדׁשים ואפּלּו ּבהן. ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָוכּיֹוצא
ּגֹורדֹו; - הּצלי ּבּה ׁשחֹותכין הּסּכין ּגּבי ׁשעל ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָׁשמנּונית

תבׁשילין. ערּובי מּׁשּום עליו סֹומ ּכּזית, ּבֹו יׁש ְִִִִִֵֵֵֵַַַָָאם
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.‚Î אם ערף. מּמּול ּבּצּפרן ויֹורד קֹוצץ מֹולקין? ְְִִִִֵֵֵֶֶַַֹֹּכיצד
להיֹות  רצה ואם ּומביא, מֹולי - ּולהביא להֹולי ְְְְִִִִִִֵָָָָָרצה

ּדֹור  - ּבּצּפרן ויֹורד אינֹוּדֹורס - הּסימנים נעקרּו ואם ס. ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹ
חת ׁשאם ּבּׂשר; רב ּבלא ּומפרקת ׁשדרה וחֹות ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹחֹוׁשׁש.

וצרי לּסימנין. ׁשּיּגיע קדם ּכמתה זֹו הרי - ּבּׂשר ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹרב
ּבסּכין  והּמֹולק יֹורד. ּכׁשהּוא ּבעֹולה הּסימנים ׁשני ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָֹלחּת
נחר. אֹו ׁשחנק ּכמי אּלא מליקה, אינּה - הּצדדין מן ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָאֹו

למליקה. ּכׁשר הערף ְְִִֵֶָָָָֹוכל
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ה  ¤¤ּפרק
ׁשּלא ‡. אפּלּו טֹוב, ּביֹום הֹוצאה ׁשהּתרה ּפי על ְְֲִִֶֶַַָָָֹֻאף

עֹוׂשה לצר ׁשהּוא ּכדר ּגדֹולֹות מּׂשאֹות יּׂשא לא , ְְְִֶֶֶֶֶַָָֹֹ
מּתר. לׁשּנֹות, אפׁשר אי ואם לׁשּנֹות; צרי אּלא ְְְְְִִִֶֶַַָָָָֹֻּבחל,
ּבסל  יביאם לא - למקֹום מּמקֹום יין ּכּדי הּמביא ְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַָָֹּכיצד?

לפניו [שק]ּובקּפה אֹו ּכתפֹו על הּוא מביא אבל , ְְְֲִֵֵַָָָָֻ
הּקּפה [בידיו] את יפׁשיל לא - הּתבן את הּמֹולי .ְִִֶֶֶֶַַַַָֹֻ

ּבידֹו. מֹוליכּה אבל ְֲֲִַָָָָלאחֹוריו,
על ·. אֹותן יּׂשא ּבמֹוט, אֹותן לּׂשא ׁשּדרּכן מּׂשאֹות ְְְִִֵֶַַַָָָָָָוכן

אֹותן  יּׂשא מאחֹוריו, אֹותן לּׂשא וׁשּדרּכן מאחֹוריו; ְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָָּגּבֹו
ּבידיו  אֹותן יּׂשא הּכתף, על להּנׂשא וׁשּדרּכן ּכתפֹו; ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָעל
מּׁשּנּוי  ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבגד. עליהן יפרׂש אֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹלפניו,
ּכדרּכֹו ּומביא נֹוׂשא לׁשּנֹות, אפׁשר אי ואם .הּמּׂשא. ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָ

ּגּבי  על אבל האדם; על ּבנֹוׂשא אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָּבּמה
עֹוׂשה  ׁשהּוא ּכדר יעׂשה ׁשּלא ּכלל, יביא לא - ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹּבהמה

ְֹּבחל.
ּבמּקל ‚. הּבהמה את מנהיגין יֹוצא אין הּסּומא ואין , ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָ

ּבתּורמלֹו הרֹועה ולא יֹוצאין [ילקוטו]ּבמקלֹו, ואין . ְְְְְְְְִֵֶַָֹ
האּׁשה ואחר האיׁש אחר עם ּבכּסא אותם נושאים [לא ְְִִִֵַַַַָָָ

ואיׁשהכסא] ּבחל; עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר יעׂשה ׁשּלא ,ְְְֲִֶֶֶֶֶֶַֹֹ
לֹו צריכין רּבים המדרש]ׁשהיּו בבית דרשתו ,[לשמוע ְִִִֶַָ

אפּלּו הּכתף, על אֹותֹו ּומֹוציאין אחריו, ּבכּסא ְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָיֹוצאין
ביריעות]ּבאּפריֹון מכוסה .[כסא ְְִַ

.„ׁשֹוב ׁשל הּסּלם את מֹוליכין לׁשֹוב,אין מּׁשֹוב ְִִִֵֶֶַָָָָֻ
מֹוליכֹו'; הּוא ּגּגֹו 'לתּקן יאמרּו: ׁשּמא - הרּבים ְְְִִִֵֶַַַָָֹּברׁשּות
מקֹום  ׁשּכל ּפי על אף מֹוליכֹו. הּיחיד, ּברׁשּות ְֲִִִִֶַַַָָָָאבל
חדרים  ּבחדרי אפּלּו העין, מראית מּפני חכמים ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָׁשאסרּו

טֹוב. יֹום ׂשמחת מּפני הּתירּו, ּכאן ְְִִִִֵַָָאסּור,
אחר ‰. למקֹום לפּנֹותם וצר ּגּגֹו, על ּפרֹות לֹו ׁשהיּו ְְְִֵֵֶַַַַַָָָָמי

ולא  הּׁשוין, ּבגּגין ואפּלּו לגג, מּגג יֹוׁשיטם לא -ְְְֲִִִִִֵַַַַַָֹֹ
ּבסּלמֹות; יֹורידם ולא החּלֹונֹות, מן ּבחבל ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָֹֻיׁשלׁשלם
אפּלּו מּׁשילן אבל ּבחל. עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר יעׂשה ְְֲֲֲִִֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹׁשּלא

הּגג  ּבאֹותֹו למקֹום מּמקֹום ארּבה, ּבהמה ּדר ׁשחט . ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֻ
מביאּה אבל ּבמּטה, אֹו ּבמֹוט לעיר יביאּנה לא - ְְְְֲִִִִֶֶַָָָָָָֹּבּׂשדה

אברים. ִִֵֵָָאברים
.Âׁשּנאֹותין ׁשאין [נהנים]ּכל ּפי על אף - ּבחל אפּלּו ּבֹו ְְֲִִִֵֶֶַַָֹ

לחברֹו לׁשּלחן מּתר - ּתפּלין ּכגֹון טֹוב, ּביֹום ּבֹו ְְְְְְֲִִִֵַַָָֻנאֹותין
טֹוב, ּביֹום ּבֹו ׁשּנאֹותין ּדבר לֹומר צרי ואין טֹוב; ְְְְִִֵֶַָָָּביֹום
ּביֹום  לחברֹו לׁשּלחן ׁשּמּתר ּוסלתֹות, ׁשמנים יינֹות ְְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָֻּכגֹון
ּבֹו ׁשּיעׂשה עד ּבחל ּבֹו נאֹותין ׁשאין ּדבר וכל ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָֹטֹוב.
אֹותֹו מׁשּלחין אין טֹוב, ּביֹום לעׂשֹותֹו ׁשאסּור ְְְֲֲִֵֶֶַַַָמעׂשה

טֹוב. ְּביֹום
.Ê ׁשאין לפי ּתבּואה, טֹוב ּביֹום מׁשּלחין אין ְְְְְִִֵֵֵֶַַָּכיצד?

ּביֹום  לטחן ואסּור טחן, ּכן אם אּלא ּבחל ּבּה ְְְְְִִִֵֶַָָָָֹֹנאֹותין
קטנ טֹוב  מׁשּלחין אבל טֹוב ; ּביֹום ׁשּמבּׁשלן מּפני ּיֹות, ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָ

ועֹופֹות  חּיה ּבהמה ּומׁשּלחין ואֹוכלן. אֹותן קֹולה ְְְְְְִֵֶַַָָָָאֹו
ּכל  וכן טֹוב. ּביֹום לׁשחט ׁשּמּתר מּפני חּיים, ְְְְֲִִִִֵֵֶַָֹֹֻאפּלּו

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.Áּכׁשּיׁשלחּנּו - טֹוב ּביֹום לׁשּלחֹו ׁשּמּתר ּדבר ְְְְְִֶֶֶַָָָָָֻּכל

ּפחּותה  ׁשּורה ואין ּבׁשּורה; יׁשלחּנּו לא ּתׁשּורה, ְְְְְֲִֵֵֶַָָָָָֹלחברֹו
ּבהמֹות  לחברֹו ׁשּׁשלח הרי ּכיצד? אדם. ּבני ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֹמּׁשלׁשה
אחר  זה ּכאחד אדם ּבני ארּבעה אֹו ׁשלׁשה ּביד יינֹות ְְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹאֹו
ׁשּלא  אסּור, זה הרי - אחת ּבׁשּורה הֹולכין וכּלן ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָֹֻזה,
ּביד  מינין ׁשלׁשה ׁשלח ּבחל; עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָֹֹיעׂשה

מּתר  זה הרי ּכאחד, אדם ּבני .ׁשלׁשה ְְְֲֵֵֶֶָָָָָֹֻ
.Ë וכליו ּבהמּתֹו הרי - טֹוב ליֹום תחּומין ערּובי ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַָָהמערב

אלּפים  ּבתֹו אּלא אֹותן מֹוליכין ואין ּכמֹוהּו, ְְְִִִֵֵֶַַָָָָּופרֹותיו
ערּובֹו מּמקֹום רּוח לכל .אּמה ְְִֵַַָָ

.È ּבהן ׁשּזכה מי ּכרגלי הן הרי הפקר, היכן חפצי עד -] ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
ההפקר] להוליך מותר לילך לזוכה הּגֹוי שמותר וחפצי .ְְֵֶַ

רּוח  לכל אּמה אלּפים להן ויׁש ּבמקֹומן, ׁשביתה ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָקֹונין
ּפרֹות  יׂשראל. ּבעלים מּׁשּום ּגֹוי ּבעלים ּגזרה, - ְְְְְִִִִִֵֵֵָָָָָמּמקֹומן
הפסידּו לא - ּבמזיד אפּלּו וחזרּו, לתחּומן חּוץ  ְְְְְְֲִִִִִֵֶָָָֹׁשּיצאּו
ּבאנס  וחזר ּבאנס ׁשּיצא ּכאדם ׁשהן מּפני מקֹומן, .את ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֹ

.‡Èמסרּה האב. ּכרגלי היא הרי לבנֹו, ּבהמּתֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָהּמֹוסר
ּכרגלי  היא הרי - טֹוב ּביֹום לֹו נתנּה ואפּלּו ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָלרֹועה,

ּבעליה,הרֹועה  ּכרגלי היא הרי - רֹועים לׁשני מסרּה . ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ
מהן. אחד קנה ׁשּלא ְִֵֵֶֶֶָָָֹמּפני
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וׁשֹותה, אֹוכל ּוכׁשהּוא ּביין. אּלא ׂשמחה ואין ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָּבבׂשר,
הענּיים  ׁשאר עם ולאלמנה לּיתֹום לּגר להאכיל ְְְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָָָָָחּיב
וׁשֹותה  ואֹוכל חצרֹו ּדלתֹות ׁשּנֹועל מי אבל ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָֻהאמללים.
ּולמרי  לענּיים ּומׁשקה מאכיל ואינֹו ואׁשּתֹו, ּובניו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָהּוא

ּכרׂשֹו ׂשמחת אּלא מצוה, ׂשמחת זֹו אין - [-נפׁש ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָ
ּכל כריסו] להם, אֹונים ּכלחם "זבחיהם נאמר: אּלּו ועל .ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ

קלֹון  ּכזֹו וׂשמחה לנפׁשם"; לחמם ּכי יּטּמאּו, ְְְְְְִִִַַַָָָָָָָֹאכליו
ּפרׁש ּפניכם, על פרׁש "וזריתי ׁשּנאמר: להם, ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָהיא

ֵֶַחּגיכם".
.ËÈ מצות ּבכלל ּבּמֹועדֹות ּוׁשתּיה ׁשאכילה ּפי על ְְְֲֲִִִִִֶַַַַַָָאף

ּכ אּלא ּכּלֹו, הּיֹום ּכל וׁשֹותה אֹוכל יהיה לא ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָֹֻעׂשה,
הּדת העם[הדין]היא ּכל מׁשּכימין ּבּבקר כנסּיֹות : לבּתי ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ

הּיֹום, ּבענין ּבּתֹורה וקֹוראין ּומתּפללין מדרׁשֹות, ְְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָּולבּתי
קֹורין  מדרׁשֹות, לבּתי והֹולכין ואֹוכלין. לבּתיהם ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶָָָוחֹוזרין
ּתפּלת  מתּפללין הּיֹום חצי ואחר הּיֹום, חצי עד ְְְְְֲֲִִִִִִַַַַַַַוׁשֹונין
עם  הּיֹום ׁשאר ולׁשּתֹות לאכל לבּתיהן וחֹוזרין ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָֹהּמנחה,

ְַַָהּלילה.
.Î ּביין ימׁש לא ּברגל, וׂשמח וׁשֹותה אֹוכל ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹּכׁשאדם

ירּבה  ּבזה ׁשּיֹוסיף ׁשּכל ויאמר ראׁש, ּובקּלּות ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָֹֹּובׂשחֹוק
אינּה הראׁש, וקּלּות הרּבה והּׂשחֹוק ׁשהּׁשכרּות ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֹּבּמצוה;
ההֹוללּות  על נצטּוינּו ולא וסכלּות. הֹוללּות אּלא ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹׂשמחה
הּכל, יֹוצר עבֹודת ּבּה ׁשּיׁש הּׂשמחה על אּלא ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹוהּסכלּות,
ּבׂשמחה  אלהי ה' את עבדּת לא אׁשר "ּתחת ְְְֱֱֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשּנאמר:
ואי  ּבׂשמחה. ׁשהעבֹודה למדּת, הא לבב"; ְְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָּובטּוב
קּלּות  מּתֹו ולא ׂשחֹוק, מּתֹו לא ה' את לעבד ְְְֲִִֶֶַַָֹֹֹאפׁשר

ׁשכרּות. מּתֹו ולא ְְִִֹֹראׁש,
.‡Îׁשּיהיּו ּברגלים, ׁשֹוטרים להעמיד ּדין ּבית ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָחּיבין

ּכדי  הּנהרֹות, ועל ּובּפרּדסים ּבּגּנֹות ּומחּפׂשין ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָמסּבבין
ויבֹואּו ונׁשים, אנׁשים ׁשם ולׁשּתֹות לאכל יתקּבצּו ְְְְְְֱֲִִִִֶֶַָָָָֹֹׁשּלא
ׁשּלא  ּכדי העם, לכל זה ּדבר על יזהירּו וכן עברה. ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹלידי
ימׁשכּו ולא לׂשמחה, ּבּבּתים ונׁשים אנׁשים ְְְְְְְְֲִִִִִִַָָָָָֹיתערבּו

עברה  לידי יבֹואּו ׁשּמא .ּביין, ְֲִִֵֵֶַָָָ
.·Î וראׁשֹון ּפסח ׁשל ּוׁשביעי ראׁשֹון ׁשּבין ְְִִִִִֵֶֶֶַָימים

הּפסח  ּבתֹו ארּבעה ּבּגֹולה והם הּסּכֹות, חג ׁשל ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָֻּוׁשמיני
החג ּבתֹו סוכות]וחמּׁשה ׁשל [- 'חּלֹו הּנקראין הן - ְְֲִִִֵֶֶַַָָָֻ

ּבׂשמחה  חּיבין ׁשהן ּפי על ואף 'מֹועד'. ונקראין ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָמֹועד',
חכמים  ּתלמיד ּבהן לסּפד מּתר ותענית, ּבספד ְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֻואסּורין
צרי ואין ּבהן. לספדֹו אסּור ׁשּיּקבר, אחר אבל ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָּבפניו;
ּבהם  ׁשּסֹופדין ּופּורים, וחנּכה חדׁשים ּבראׁשי ְְֲֳִִִֵֶֶַַָָָָֻלֹומר
אסּורין  אּלּו ׁשּימים ּפי על אף ּבפניו, חכמים ְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָּתלמיד
ּבהן. לסּפד אסּור קבּורה, לאחר אבל ותענית; ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָֹּבספד

.‚Î ּבּמֹועד ּברחֹוב הּמת מּטת מּניחין להרּגיל אין ׁשּלא , ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָֹ
ּבּמֹועד; מתאּבלין ואין לקברֹו. מּביתֹו אּלא הּספד, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָאת

מברין ולא קֹורעין אין הראשון וכן ביום האבל [מאכילין ְְְְִִֵֵַֹ
הּכתףמשלהם] חֹולצין לאות ולא קרע, דרך היד [החדרת ְְִֵַָֹ

[- חּיבין אבלות ׁשהן קרֹוביו אּלא הּמת, על ְִֵֵֵֶֶַַַַָָָּבּמֹועד

היה ואם עליו. ּכׁשר,[תלמיד]להתאּבל אדם אֹו חכם ְְְִִֵֵַָָָָָָָָָ
קֹורע  זה הרי - נׁשמה נטילת ּבׁשעת עֹומד ׁשהיה ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָאֹו
ּביֹום  קֹורעין ואין קרֹובֹו. ׁשאינֹו ּפי על אף ּבּמֹועד, ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָעליו

מת. ׁשל קרֹוביו ואפּלּו ּכלל, ׁשני ְְֲִִֵֵֶַָָטֹוב
.„Î לא אבל מעּנֹות; הּמת, לפני - ּבּמֹועד ְְֲִִֵֵֵַַַָָֹנׁשים

כף]מטּפחֹות אל אינן [כף הּמת, נקּבר מקֹוננֹות. ולא ְְְְְְִֵֵַַַָֹ
הּמת  ּבפני - ּופּורים וחנּכה חדׁשים ּבראׁשי ְְְֲֳִִִֵֵֵַַַָָָֻמעּנֹות.
עּנּוי? הּוא זה אי מקֹוננֹות. לא אבל ּומטּפחֹות, ְְְְְֲִֵֶַַָֹמעּנֹות
עֹונֹות  וכּלן אֹומרת אחת קינה, ּכאחת; עֹונֹות ְְִֶֶֶַַַַָָָֻֻׁשּכּלן

ׁשּיעֹורר[בוכות] לאדם ואסּור מתֹו[אבלו]. [ע"י על ְְְֵֵֶַָָָ
הרגל ספדן] יבֹוא ׁשּלא ּכדי יֹום, ׁשלׁשים לרגל ְְִֵֶֶֶֶֶֶָָָֹֹֹקדם

הּדאגה  יסיר אּלא הּצער; מּזכרֹון ּדֹואג ולּבֹו נעצב ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָָָוהּוא
לׂשמחה. ּדעּתֹו ויכּון ְְְִִִִֵַַָמּלּבֹו,

ה'תשע"ה  סיון א' שלישי יום

ז  ¤¤ּפרק
'ׁשּבתֹון',‡. ּבֹו נאמר ׁשּלא ּפי על אף מֹועד, ׁשל ֱִֵֶֶֶַַַַָֹֻחּלֹו

זמן הּוא והרי קדׁש', 'מקרא ונקרא חגיגה [קרבן]הֹואיל ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָֹ
ּכׁשאר  יהיה ׁשּלא ּכדי מלאכה, ּבעׂשּית אסּור - ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹּבּמקּדׁש
מלאכה  ּבֹו והעֹוׂשה ּכלל; קדּׁשה ּבהן ׁשאין החל ְְְְְֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֻימי

מרּדּות מּכת אֹותֹו מּכין - מדרבנן]האסּורה ,[מלקות ְֲִַַַַָָ
ּכל ולא סֹופרים. מּדברי ׁשאּסּורן עבֹודה מּפני מלאכת ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָֹ

הענין ׁשּסֹוף טֹוב, ּכיֹום ּבֹו, הכוונה]אסּורה ּבּדברים [- ְְְֲִִֶַָָָָ
,לפיכ ּדבר. לכל חל ּכיֹום יהיה ׁשּלא ּכדי ּבֹו, ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶָָָָֹֹׁשּנאסרּו

ּבֹו; מּתרֹות מלאכֹות ויׁש ּבֹו, אסּורֹות מלאכֹות ְְְֲֵֵָָָֻיׁש
ּבּמֹועד,·. אֹותּה יעׂשה לא ׁשאם מלאכה ּכל הן: ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָֹואּלּו

יהיה  ׁשּלא ּובלבד אֹותּה; עֹוׂשין - הרּבה הפסד ׁשם ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹיהיה
הּׁשלהין ּבית מׁשקין ּכיצד? הרּבה. טרח [שדה בּה ְְְִִֵֵֵַַַַַַָֹ

להשקיה] הּמׁשקההזקוקה ּבית לא אבל [שדה ּבּמֹועד, ְֲֵֵֶַַַָֹ
מגשם] והיא המסתפקת הּׁשלהין, ּבית יׁשקה לא ׁשאם -ְְְִִִֵֶֶַַַֹ

ּוכׁשהּוא  ׁשּבּה. האילנֹות ּכל יפסדּו הּצמאה, ְְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָֻהארץ
מּמי  אֹו הּברכה מן ויׁשקה ידלה לא אֹותּה, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹמׁשקה
מן  הּוא מׁשקה אבל ּגדֹול; טרח ׁשהּוא מּפני ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹהּגׁשמים,

ׁשהיה ּבין  ּכּתחּלה[מאז]הּמעין, ׁשּיצא ,[היום]ּבין ְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
תעלות]ממׁשיכֹו ּבזה.[ע"י ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבֹו. ּומׁשקה ְְְִֵֵֶֶַַַָֹ

זיתיו‚. את  אדם בהבשלתם]הֹופ חיוני מתהליך [כחלק ֵֵֶָָָ
וגף  החבּיֹות ּוממּלא אֹותן, ודֹור אֹותן וטֹוחן ְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָּבּמֹועד,

ּבֹו[סותם] ׁשּיׁש ׁשּכל ּבחל; עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר ְְֵֶֶֶֶֶֶָָֹאֹותן,
ׁשּנּוי. צרי ואינֹו ּכדרּכֹו, עֹוׂשהּו - נעׂשה לא אם ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָֹהפסד
ׁשּיכניסם  ּובלבד הּגּנבים, מּפני ּפרֹותיו אדם מכניס ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָוכן

וׁש הּמׁשרהּבצנעה. מן ּפׁשּתנֹו במים]ֹולה ּבׁשביל [שריה , ְְְְְְִִִִִִֶַָָָ
ּבּמֹועד, להּבצר זמּנֹו ׁשהּגיע ּכרם וכן ּתאבד. ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹׁשּלא

אֹותֹו. ְִּבֹוצרין
וכּיֹוצא „. אּלּו מלאכֹות ויאחר ׁשּיתּכּון, לאדם ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָואסּור

ּפנּוי  ׁשהּוא מּפני ּבּמֹועד, לעׂשֹותן ּכדי ויּניחם וכל ּבהן, ; ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ
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זה „. ערּוב לענין ׁשאמרּו ׁשלּוק ּתבׁשיל אֹו צלי אפּלּו - ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָ
הרבה] ּדגים [מבושל אפּלּו מעּׁשן; אֹו ּכבּוׁש אפּלּו ,ְֲֲִִִָָָֻ

- לאכילה ּבּׁשּולן היא והדחתן ּבחּמין, ׁשהדיחן ְְֱֲֲִִִִִִֶַַַַָָָָָָקטּנים
עליהן. סֹומ הּוא ֲֲֵֵֵֶהרי

מצּוי‰. זה ערּוב ׁשּיהיה ּכל [קיים]וצרי ׁשּיאפה עד , ְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹ
ויחם  לבּׁשל צרי ׁשהּוא ּכל ויבּׁשל לאפֹות צרי ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשהּוא
אֹו אבד אֹו הערּוב נאכל ואם .צרי ׁשהּוא ּכל ְֱִִִֵֶֶַַַָָָָחּמין
לאפֹות  אסּור זה הרי - יאפה אֹו ׁשּיבּׁשל קדם ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹנׂשרף
ּבלבד  טֹוב ּביֹום אֹוכל ּׁשהּוא מה אּלא להחם אֹו .ּולבּׁשל ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָ

-התחיל אבד אֹו הערּוב ונאכל ּבתבׁשילֹו, אֹו ּבעּסתֹו ְְְְְֱִִִִֵֶַַַָָָ
ּגֹומר. זה ֲֵֵֶהרי

.Â הּוא עליהם ׁשּיסמ ּכדי תבׁשילין ערּובי ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַֹהּמּניח
ׁשּבת  ּבערּובי ׁשּמזּכה ּכדר להן לזּכֹות צרי .ואחרים, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

וכל  תבׁשילין; ּבערּובי זֹוכה ׁשּבת, ּבערּובי ׁשּזֹוכה ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָוכל
ּבזה. זֹוכה אינֹו ערּוב, ּבאֹותֹו זֹוכה ְֵֵֵֶֶֶֶָׁשאינֹו

.Ê טֹוב יֹום מערב להן, ׁשּזּכה לאּלּו להֹודיע צרי ;ואינֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
להן, וערב אחר להן זּכה ׁשּכבר לידע צריכין הן ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָאבל
ׁשּלא  ּפי על אף ויאפּו; ויבּׁשלּו עליו יסמכּו ּכ ְְְְְִִִֶַַַַַָָָֹֹואחר
לאדם  לֹו ויׁש מּתרין. אּלּו הרי טֹוב, ּביֹום אּלא ְְְְֲִֵֵֵֶָָָָָֻידעּו
הּתחּום, ּבתֹו אליה הּקרֹוב ּכל ועל העיר ּכל על ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָלערב
ערּובי  הּניח ׁשּלא מי 'ּכל ואֹומר: מכריז ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָֹּולמחר

ערּובי'. על יסמ ְְִִִִֵַַֹתבׁשילין,
.Á'ה אּתה ּברּו' :לבר חּיב תבׁשילין, ערּובי ְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָהּמּניח

על  וצּונּו ּבמצֹותיו קּדׁשנּו אׁשר העֹולם, מל ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֹאלהינּו
ערּוב' יּתרמצות זה 'ּבערּוב ואֹומר: ּולבּׁשל . לאפֹות לי ְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַַֻ

לאחרים, ּבֹו זּכה ואם לׁשּבת'; ׁשּלמחר טֹוב ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָמּיֹום
אֹו ולפלֹוני' ולפלֹוני לי 'יּתר ּכּלן אֹומר: העיר 'לאנׁשי ְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָֻֻ

לׁשּבת'. טֹוב מּיֹום ּולבּׁשל ְְֱִֵֶַַָלאפֹות
.Ë אחרים לֹו הּניחּו ולא תבׁשילין, ערּובי הּניח ׁשּלא ְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַֹֹמי

ּומאכלֹו קמחֹו ּכ ולאפֹות, לבּׁשל לֹו ׁשאסּור ּכׁשם -ְְְְֱֲִֵֵֶֶַַָָָ
שערב]אסּור לזה לעצמֹו[אפילו ׁשהּניח לאחר ואסּור . ְְְְִִֵֶַַַָָ

ׁשּנמצא  לֹו, ׁשּיקנה עד הּניח, ׁשּלא לזה ולאפֹות ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹלבּׁשל
אחר  יּתן רצה, ואם קנהּו; ׁשהרי ׁשּלֹו, ואֹופה מבּׁשל ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָזה

ּבמּתנה. הּניח, ׁשּלא לזה ְִִֶֶַַָָָָֹּכ
.Èּבֹו לאכל ואפה ּובּׁשל תבׁשילין, ערּובי הּניח ׁשּלא ְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹמי

אֹוכל  זה הרי - ּבאּו ולא אֹורחים ׁשּזּמן אֹו והֹותיר, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָֹּבּיֹום
למחר  הערים[בשבת]הּמֹותר ואם בכוונה]. ,[התחכם ְְֱִִֶַָָָ

אין  לׁשּבת, ּובּׁשל ואפה עבר לאכלֹו; אסּור זה ְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָהרי
ולא  הּמערים, על ואסרּו החמירּו ולּמה עליו. ְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָֹאֹוסרין
הּכל  נמצאּו לּמערים, ּתּתיר ׁשאם הּמזיד? על ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָֹאסרּו
הּמזיד  אבל תבׁשילין. ערּובי ׁשם ויׁשּתּקע ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָמערימין,

אחרת. ּפעם יעבר לא הּיֹום, עבר ואם מצּוי; ְֲִֵֶֶַַַַַַָָֹֹאינֹו
.‡È וערב ּבחמיׁשי ׁשחלּו ּגלּיֹות ׁשל טֹובים ימים ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָֻׁשני

ערב  ׁשהּוא רביעי מּיֹום תבׁשילין ערּובי עֹוׂשה ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָׁשּבת,
ּומתנה. ּבראׁשֹון מּניחֹו הּניח, ולא ׁשכח טֹוב; ְְִִִִֶַַַַָָֹיֹום
'אם  ואֹומר: חמיׁשי, ּביֹום תבׁשילין ערּובי מּניח ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַּכיצד?

לׁשּבת  ואֹופה אבּׁשל למחר חל, ּולמחר טֹוב יֹום ְְְְֲֵֶַַַָָָָָֹהּיֹום
ּבערּוב  טֹוב, יֹום ּולמחר חל הּיֹום ואם ּכלּום; צרי ְְְְְִִִֵֵַָָָֹואיני

לאפֹות לי יּתר לׁשּבת'זה טֹוב מּיֹום למחר .ּולבּׁשל ְְְֱִִֵֶֶַַַָָָֻ
.·Èּכלּכּלֹות ׁשּתי לפניו היּו ּבֹו, טבל [סלים]ּכּיֹוצא ׁשל ְְְֵֵֶֶֶַַַָָָ

הופרשו] שלא 'אם [פירות אֹומר: ראׁשֹון טֹוב ּביֹום -ְִִֵ
אין  קדׁש, הּיֹום ואם זֹו, על ּתרּומה זֹו ּתהיה חל, ְְְִִֵֶֶַַַָֹֹהּיֹום

ׁשם עליה וקֹורא ּכלּום'; ּומּניחּה.[תרומה]ּבדברי , ְְְִִֵֵֶַַָָָָ
ּבדברי  אין קדׁש, הּיֹום 'אם ואֹומר: חֹוזר ּבּׁשני, ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹּולמחר
וקֹורא  זֹו'; על ּתרּומה זֹו ּתהיה חל, הּיֹום ואם ְְְְְִִֵֶַַָֹּכלּום,
ּומּניח  ּבראׁשֹון, עליה ׁשּקרא ּכדר ּומּניחּה, ׁשם ְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָעליה

הּׁשנּיה. את ואֹוכל ּתרּומה, ׁשם עליה ׁשּקרא זֹו ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָאת
.‚È.ּגלּיֹות ׁשל טֹובים ימים ּבׁשני אמּורים ? ּדברים ְְֲִִִִִֵֶֶַָָָֻּבּמה

ולא  ׁשכח אם - הּׁשנה ראׁש ׁשל טֹובים ימים ּבׁשני ְְֲִִִִֵֶַַָָָָָֹֹאבל
על  סֹומ אּלא מּניח; אינֹו ׁשּוב רביעי, ּביֹום ְְִִִִִֵֵֶַַַַָהּניח

מקנה אֹו עליו, ערבּו אם ׁשערב,[מאכליו]אחרים, למי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָ
ולא  ׁשכח אם וכן לׁשּבת. ּולבּׁשל לאפֹות אסּור יהיה ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָֹאֹו
מֹוצאי  עד מפריׁש אינֹו ׁשּוב רביעי, מּיֹום ּתרּומה ְְְְִִִִִִֵֵַַָָהפריׁש

ַָׁשּבת.
.„È ּדין ּבית ׁשהיּו ּבזמן היּו ׁשאמרנּו, האּלּו הּדברים ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּכל

הּגלּיֹות  ּבני והיּו הראּיה, על מקּדׁשין יׂשראל ארץ ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻׁשל
היּו ׁשּלא לפי הּספק, מן להסּתּלק ּכדי ימים ׁשני ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹעֹוׂשין

ּבנ  ּבֹו ׁשּקּדׁשּו יֹום יׂשראל יֹודעין ארץ הּיֹום,י אבל . ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָ
עליו, ּומקּדׁשין החׁשּבֹון על סֹומכין יׂשראל ארץ ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּבני
ּבלבד. מנהג אּלא הּספק, מן להסּתּלק ׁשני טֹוב יֹום ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָאין

.ÂË ּבּזמן ּומתנה אדם מערב ׁשאין אֹומר, אני ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּולפיכ
ׁשּתּופי  ולא חצרֹות ערּובי ולא תבׁשילין ערּובי לא ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַֹֹֹהּזה,
מערב  הּכל אּלא ּתנאי, על הּטבל מעּׂשר ואינֹו ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹמבֹואֹות,

ּבלבד  טֹוב .יֹום ְִַ
.ÊËּולעּנגּה ׁשּבת לכּבד ׁשּמצוה ימים ּכׁשם ּכל ּכ , ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָ

טֹובים  ימים וכל מכּבד", ה' "לקדֹוׁש ׁשּנאמר: - ְְְֱִִִִֶֶַָָָֻטֹובים
והעּנּוג  הּכּבּוד ּבארנּו ּוכבר קדׁש"; "מקרא ּבהן ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹנאמר
ימים  ּבערבי יסעד ׁשּלא לאדם ראּוי וכן ׁשּבת. ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹּבהלכֹות
ּבכלל  זה ׁשּדבר ׁשּבת, ּכערב ומעלה הּמנחה מן ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָטֹובים

נטּפל ּכאּלּו הּמֹועדֹות, את המבּזה וכל [נתחבר]הּכּבּוד. ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָ
זרה. ֲַָָָלעבֹודה

.ÊÈ הּפסח ימי ימים ׁשבעת ׁשאר עם החג ימי ּוׁשמֹונת ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
להיֹות  אדם וחּיב ותענית. ּבספד אסּורים ּכּלן ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָֻטֹובים,
וכל  ביתֹו ּובני ואׁשּתֹו ּובניו הּוא לב, וטֹוב ׂשמח ְְְְְִֵֵֵֵֶַָָָָָּבהן

ּובּתהּנ ּובנ אּתה ,ּבחּג "וׂשמחּת ׁשּנאמר: עליו, לוים ְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
היא  ּכאן האמּורה ׁשהּׂשמחה ּפי על אף ."ואמת ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָָָָועבּד
יׁש חגיגה, ּבהלכֹות מבארין ׁשאנּו ּכמֹו ׁשלמים, ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָָקרּבן
ּכל  ביתֹו, ּובני ּובניו הּוא לׂשמח ׂשמחה, אֹותּה ְְְְִִִֵֵַַָָָָָֹּבכלל

לֹו. ּבראּוי ֶָָָאחד
.ÁÈ;ּומגּדנֹות ואגֹוזים קליֹות להם נֹותן הּקטּנים, ְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָּכיצד?

ממֹונֹו ּכפי ותכׁשיט ּבגדים להן קֹונה ;והּנׁשים, ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָ
אּלא  ׂשמחה ׁשאין יין, וׁשֹותין ּבׂשר אֹוכלין ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָוהאנׁשים,
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וׁשֹותה, אֹוכל ּוכׁשהּוא ּביין. אּלא ׂשמחה ואין ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָּבבׂשר,
הענּיים  ׁשאר עם ולאלמנה לּיתֹום לּגר להאכיל ְְְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָָָָָחּיב
וׁשֹותה  ואֹוכל חצרֹו ּדלתֹות ׁשּנֹועל מי אבל ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָֻהאמללים.
ּולמרי  לענּיים ּומׁשקה מאכיל ואינֹו ואׁשּתֹו, ּובניו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָהּוא

ּכרׂשֹו ׂשמחת אּלא מצוה, ׂשמחת זֹו אין - [-נפׁש ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָ
ּכל כריסו] להם, אֹונים ּכלחם "זבחיהם נאמר: אּלּו ועל .ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ

קלֹון  ּכזֹו וׂשמחה לנפׁשם"; לחמם ּכי יּטּמאּו, ְְְְְְִִִַַַָָָָָָָֹאכליו
ּפרׁש ּפניכם, על פרׁש "וזריתי ׁשּנאמר: להם, ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָהיא

ֵֶַחּגיכם".
.ËÈ מצות ּבכלל ּבּמֹועדֹות ּוׁשתּיה ׁשאכילה ּפי על ְְְֲֲִִִִִֶַַַַַָָאף

ּכ אּלא ּכּלֹו, הּיֹום ּכל וׁשֹותה אֹוכל יהיה לא ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָֹֻעׂשה,
הּדת העם[הדין]היא ּכל מׁשּכימין ּבּבקר כנסּיֹות : לבּתי ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ

הּיֹום, ּבענין ּבּתֹורה וקֹוראין ּומתּפללין מדרׁשֹות, ְְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָּולבּתי
קֹורין  מדרׁשֹות, לבּתי והֹולכין ואֹוכלין. לבּתיהם ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶָָָוחֹוזרין
ּתפּלת  מתּפללין הּיֹום חצי ואחר הּיֹום, חצי עד ְְְְְֲֲִִִִִִַַַַַַַוׁשֹונין
עם  הּיֹום ׁשאר ולׁשּתֹות לאכל לבּתיהן וחֹוזרין ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָֹהּמנחה,

ְַַָהּלילה.
.Î ּביין ימׁש לא ּברגל, וׂשמח וׁשֹותה אֹוכל ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹּכׁשאדם

ירּבה  ּבזה ׁשּיֹוסיף ׁשּכל ויאמר ראׁש, ּובקּלּות ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָֹֹּובׂשחֹוק
אינּה הראׁש, וקּלּות הרּבה והּׂשחֹוק ׁשהּׁשכרּות ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֹּבּמצוה;
ההֹוללּות  על נצטּוינּו ולא וסכלּות. הֹוללּות אּלא ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹׂשמחה
הּכל, יֹוצר עבֹודת ּבּה ׁשּיׁש הּׂשמחה על אּלא ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹוהּסכלּות,
ּבׂשמחה  אלהי ה' את עבדּת לא אׁשר "ּתחת ְְְֱֱֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשּנאמר:
ואי  ּבׂשמחה. ׁשהעבֹודה למדּת, הא לבב"; ְְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָּובטּוב
קּלּות  מּתֹו ולא ׂשחֹוק, מּתֹו לא ה' את לעבד ְְְֲִִֶֶַַָֹֹֹאפׁשר

ׁשכרּות. מּתֹו ולא ְְִִֹֹראׁש,
.‡Îׁשּיהיּו ּברגלים, ׁשֹוטרים להעמיד ּדין ּבית ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָחּיבין

ּכדי  הּנהרֹות, ועל ּובּפרּדסים ּבּגּנֹות ּומחּפׂשין ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָמסּבבין
ויבֹואּו ונׁשים, אנׁשים ׁשם ולׁשּתֹות לאכל יתקּבצּו ְְְְְְֱֲִִִִֶֶַָָָָֹֹׁשּלא
ׁשּלא  ּכדי העם, לכל זה ּדבר על יזהירּו וכן עברה. ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹלידי
ימׁשכּו ולא לׂשמחה, ּבּבּתים ונׁשים אנׁשים ְְְְְְְְֲִִִִִִַָָָָָֹיתערבּו

עברה  לידי יבֹואּו ׁשּמא .ּביין, ְֲִִֵֵֶַָָָ
.·Î וראׁשֹון ּפסח ׁשל ּוׁשביעי ראׁשֹון ׁשּבין ְְִִִִִֵֶֶֶַָימים

הּפסח  ּבתֹו ארּבעה ּבּגֹולה והם הּסּכֹות, חג ׁשל ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָֻּוׁשמיני
החג ּבתֹו סוכות]וחמּׁשה ׁשל [- 'חּלֹו הּנקראין הן - ְְֲִִִֵֶֶַַָָָֻ

ּבׂשמחה  חּיבין ׁשהן ּפי על ואף 'מֹועד'. ונקראין ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָמֹועד',
חכמים  ּתלמיד ּבהן לסּפד מּתר ותענית, ּבספד ְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֻואסּורין
צרי ואין ּבהן. לספדֹו אסּור ׁשּיּקבר, אחר אבל ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָּבפניו;
ּבהם  ׁשּסֹופדין ּופּורים, וחנּכה חדׁשים ּבראׁשי ְְֲֳִִִֵֶֶַַָָָָֻלֹומר
אסּורין  אּלּו ׁשּימים ּפי על אף ּבפניו, חכמים ְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָּתלמיד
ּבהן. לסּפד אסּור קבּורה, לאחר אבל ותענית; ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָֹּבספד

.‚Î ּבּמֹועד ּברחֹוב הּמת מּטת מּניחין להרּגיל אין ׁשּלא , ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָֹ
ּבּמֹועד; מתאּבלין ואין לקברֹו. מּביתֹו אּלא הּספד, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָאת

מברין ולא קֹורעין אין הראשון וכן ביום האבל [מאכילין ְְְְִִֵֵַֹ
הּכתףמשלהם] חֹולצין לאות ולא קרע, דרך היד [החדרת ְְִֵַָֹ

[- חּיבין אבלות ׁשהן קרֹוביו אּלא הּמת, על ְִֵֵֵֶֶַַַַָָָּבּמֹועד

היה ואם עליו. ּכׁשר,[תלמיד]להתאּבל אדם אֹו חכם ְְְִִֵֵַָָָָָָָָָ
קֹורע  זה הרי - נׁשמה נטילת ּבׁשעת עֹומד ׁשהיה ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָאֹו
ּביֹום  קֹורעין ואין קרֹובֹו. ׁשאינֹו ּפי על אף ּבּמֹועד, ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָעליו

מת. ׁשל קרֹוביו ואפּלּו ּכלל, ׁשני ְְֲִִֵֵֶַָָטֹוב
.„Î לא אבל מעּנֹות; הּמת, לפני - ּבּמֹועד ְְֲִִֵֵֵַַַָָֹנׁשים

כף]מטּפחֹות אל אינן [כף הּמת, נקּבר מקֹוננֹות. ולא ְְְְְְִֵֵַַַָֹ
הּמת  ּבפני - ּופּורים וחנּכה חדׁשים ּבראׁשי ְְְֲֳִִִֵֵֵַַַָָָֻמעּנֹות.
עּנּוי? הּוא זה אי מקֹוננֹות. לא אבל ּומטּפחֹות, ְְְְְֲִֵֶַַָֹמעּנֹות
עֹונֹות  וכּלן אֹומרת אחת קינה, ּכאחת; עֹונֹות ְְִֶֶֶַַַַָָָֻֻׁשּכּלן

ׁשּיעֹורר[בוכות] לאדם ואסּור מתֹו[אבלו]. [ע"י על ְְְֵֵֶַָָָ
הרגל ספדן] יבֹוא ׁשּלא ּכדי יֹום, ׁשלׁשים לרגל ְְִֵֶֶֶֶֶֶָָָֹֹֹקדם

הּדאגה  יסיר אּלא הּצער; מּזכרֹון ּדֹואג ולּבֹו נעצב ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָָָוהּוא
לׂשמחה. ּדעּתֹו ויכּון ְְְִִִִֵַַָמּלּבֹו,

ה'תשע"ה  סיון א' שלישי יום

ז  ¤¤ּפרק
'ׁשּבתֹון',‡. ּבֹו נאמר ׁשּלא ּפי על אף מֹועד, ׁשל ֱִֵֶֶֶַַַַָֹֻחּלֹו

זמן הּוא והרי קדׁש', 'מקרא ונקרא חגיגה [קרבן]הֹואיל ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָֹ
ּכׁשאר  יהיה ׁשּלא ּכדי מלאכה, ּבעׂשּית אסּור - ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹּבּמקּדׁש
מלאכה  ּבֹו והעֹוׂשה ּכלל; קדּׁשה ּבהן ׁשאין החל ְְְְְֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֻימי

מרּדּות מּכת אֹותֹו מּכין - מדרבנן]האסּורה ,[מלקות ְֲִַַַַָָ
ּכל ולא סֹופרים. מּדברי ׁשאּסּורן עבֹודה מּפני מלאכת ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָֹ

הענין ׁשּסֹוף טֹוב, ּכיֹום ּבֹו, הכוונה]אסּורה ּבּדברים [- ְְְֲִִֶַָָָָ
,לפיכ ּדבר. לכל חל ּכיֹום יהיה ׁשּלא ּכדי ּבֹו, ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶָָָָֹֹׁשּנאסרּו

ּבֹו; מּתרֹות מלאכֹות ויׁש ּבֹו, אסּורֹות מלאכֹות ְְְֲֵֵָָָֻיׁש
ּבּמֹועד,·. אֹותּה יעׂשה לא ׁשאם מלאכה ּכל הן: ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָֹואּלּו

יהיה  ׁשּלא ּובלבד אֹותּה; עֹוׂשין - הרּבה הפסד ׁשם ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹיהיה
הּׁשלהין ּבית מׁשקין ּכיצד? הרּבה. טרח [שדה בּה ְְְִִֵֵֵַַַַַַָֹ

להשקיה] הּמׁשקההזקוקה ּבית לא אבל [שדה ּבּמֹועד, ְֲֵֵֶַַַָֹ
מגשם] והיא המסתפקת הּׁשלהין, ּבית יׁשקה לא ׁשאם -ְְְִִִֵֶֶַַַֹ

ּוכׁשהּוא  ׁשּבּה. האילנֹות ּכל יפסדּו הּצמאה, ְְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָֻהארץ
מּמי  אֹו הּברכה מן ויׁשקה ידלה לא אֹותּה, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹמׁשקה
מן  הּוא מׁשקה אבל ּגדֹול; טרח ׁשהּוא מּפני ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹהּגׁשמים,

ׁשהיה ּבין  ּכּתחּלה[מאז]הּמעין, ׁשּיצא ,[היום]ּבין ְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
תעלות]ממׁשיכֹו ּבזה.[ע"י ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבֹו. ּומׁשקה ְְְִֵֵֶֶַַַָֹ

זיתיו‚. את  אדם בהבשלתם]הֹופ חיוני מתהליך [כחלק ֵֵֶָָָ
וגף  החבּיֹות ּוממּלא אֹותן, ודֹור אֹותן וטֹוחן ְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָּבּמֹועד,

ּבֹו[סותם] ׁשּיׁש ׁשּכל ּבחל; עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר ְְֵֶֶֶֶֶֶָָֹאֹותן,
ׁשּנּוי. צרי ואינֹו ּכדרּכֹו, עֹוׂשהּו - נעׂשה לא אם ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָֹהפסד
ׁשּיכניסם  ּובלבד הּגּנבים, מּפני ּפרֹותיו אדם מכניס ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָוכן

וׁש הּמׁשרהּבצנעה. מן ּפׁשּתנֹו במים]ֹולה ּבׁשביל [שריה , ְְְְְְִִִִִִֶַָָָ
ּבּמֹועד, להּבצר זמּנֹו ׁשהּגיע ּכרם וכן ּתאבד. ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹׁשּלא

אֹותֹו. ְִּבֹוצרין
וכּיֹוצא „. אּלּו מלאכֹות ויאחר ׁשּיתּכּון, לאדם ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָואסּור

ּפנּוי  ׁשהּוא מּפני ּבּמֹועד, לעׂשֹותן ּכדי ויּניחם וכל ּבהן, ; ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ
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זה „. ערּוב לענין ׁשאמרּו ׁשלּוק ּתבׁשיל אֹו צלי אפּלּו - ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָ
הרבה] ּדגים [מבושל אפּלּו מעּׁשן; אֹו ּכבּוׁש אפּלּו ,ְֲֲִִִָָָֻ

- לאכילה ּבּׁשּולן היא והדחתן ּבחּמין, ׁשהדיחן ְְֱֲֲִִִִִִֶַַַַָָָָָָקטּנים
עליהן. סֹומ הּוא ֲֲֵֵֵֶהרי

מצּוי‰. זה ערּוב ׁשּיהיה ּכל [קיים]וצרי ׁשּיאפה עד , ְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹ
ויחם  לבּׁשל צרי ׁשהּוא ּכל ויבּׁשל לאפֹות צרי ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשהּוא
אֹו אבד אֹו הערּוב נאכל ואם .צרי ׁשהּוא ּכל ְֱִִִֵֶֶַַַָָָָחּמין
לאפֹות  אסּור זה הרי - יאפה אֹו ׁשּיבּׁשל קדם ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹנׂשרף
ּבלבד  טֹוב ּביֹום אֹוכל ּׁשהּוא מה אּלא להחם אֹו .ּולבּׁשל ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָ

-התחיל אבד אֹו הערּוב ונאכל ּבתבׁשילֹו, אֹו ּבעּסתֹו ְְְְְֱִִִִֵֶַַַָָָ
ּגֹומר. זה ֲֵֵֶהרי

.Â הּוא עליהם ׁשּיסמ ּכדי תבׁשילין ערּובי ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַֹהּמּניח
ׁשּבת  ּבערּובי ׁשּמזּכה ּכדר להן לזּכֹות צרי .ואחרים, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

וכל  תבׁשילין; ּבערּובי זֹוכה ׁשּבת, ּבערּובי ׁשּזֹוכה ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָוכל
ּבזה. זֹוכה אינֹו ערּוב, ּבאֹותֹו זֹוכה ְֵֵֵֶֶֶֶָׁשאינֹו

.Ê טֹוב יֹום מערב להן, ׁשּזּכה לאּלּו להֹודיע צרי ;ואינֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
להן, וערב אחר להן זּכה ׁשּכבר לידע צריכין הן ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָאבל
ׁשּלא  ּפי על אף ויאפּו; ויבּׁשלּו עליו יסמכּו ּכ ְְְְְִִִֶַַַַַָָָֹֹואחר
לאדם  לֹו ויׁש מּתרין. אּלּו הרי טֹוב, ּביֹום אּלא ְְְְֲִֵֵֵֶָָָָָֻידעּו
הּתחּום, ּבתֹו אליה הּקרֹוב ּכל ועל העיר ּכל על ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָלערב
ערּובי  הּניח ׁשּלא מי 'ּכל ואֹומר: מכריז ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָֹּולמחר

ערּובי'. על יסמ ְְִִִִֵַַֹתבׁשילין,
.Á'ה אּתה ּברּו' :לבר חּיב תבׁשילין, ערּובי ְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָהּמּניח

על  וצּונּו ּבמצֹותיו קּדׁשנּו אׁשר העֹולם, מל ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֹאלהינּו
ערּוב' יּתרמצות זה 'ּבערּוב ואֹומר: ּולבּׁשל . לאפֹות לי ְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַַֻ

לאחרים, ּבֹו זּכה ואם לׁשּבת'; ׁשּלמחר טֹוב ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָמּיֹום
אֹו ולפלֹוני' ולפלֹוני לי 'יּתר ּכּלן אֹומר: העיר 'לאנׁשי ְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָֻֻ

לׁשּבת'. טֹוב מּיֹום ּולבּׁשל ְְֱִֵֶַַָלאפֹות
.Ë אחרים לֹו הּניחּו ולא תבׁשילין, ערּובי הּניח ׁשּלא ְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַֹֹמי

ּומאכלֹו קמחֹו ּכ ולאפֹות, לבּׁשל לֹו ׁשאסּור ּכׁשם -ְְְְֱֲִֵֵֶֶַַָָָ
שערב]אסּור לזה לעצמֹו[אפילו ׁשהּניח לאחר ואסּור . ְְְְִִֵֶַַַָָ

ׁשּנמצא  לֹו, ׁשּיקנה עד הּניח, ׁשּלא לזה ולאפֹות ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹלבּׁשל
אחר  יּתן רצה, ואם קנהּו; ׁשהרי ׁשּלֹו, ואֹופה מבּׁשל ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָזה

ּבמּתנה. הּניח, ׁשּלא לזה ְִִֶֶַַָָָָֹּכ
.Èּבֹו לאכל ואפה ּובּׁשל תבׁשילין, ערּובי הּניח ׁשּלא ְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹמי

אֹוכל  זה הרי - ּבאּו ולא אֹורחים ׁשּזּמן אֹו והֹותיר, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָֹּבּיֹום
למחר  הערים[בשבת]הּמֹותר ואם בכוונה]. ,[התחכם ְְֱִִֶַָָָ

אין  לׁשּבת, ּובּׁשל ואפה עבר לאכלֹו; אסּור זה ְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָהרי
ולא  הּמערים, על ואסרּו החמירּו ולּמה עליו. ְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָֹאֹוסרין
הּכל  נמצאּו לּמערים, ּתּתיר ׁשאם הּמזיד? על ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָֹאסרּו
הּמזיד  אבל תבׁשילין. ערּובי ׁשם ויׁשּתּקע ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָמערימין,

אחרת. ּפעם יעבר לא הּיֹום, עבר ואם מצּוי; ְֲִֵֶֶַַַַַַָָֹֹאינֹו
.‡È וערב ּבחמיׁשי ׁשחלּו ּגלּיֹות ׁשל טֹובים ימים ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָֻׁשני

ערב  ׁשהּוא רביעי מּיֹום תבׁשילין ערּובי עֹוׂשה ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָׁשּבת,
ּומתנה. ּבראׁשֹון מּניחֹו הּניח, ולא ׁשכח טֹוב; ְְִִִִֶַַַַָָֹיֹום
'אם  ואֹומר: חמיׁשי, ּביֹום תבׁשילין ערּובי מּניח ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַּכיצד?

לׁשּבת  ואֹופה אבּׁשל למחר חל, ּולמחר טֹוב יֹום ְְְְֲֵֶַַַָָָָָֹהּיֹום
ּבערּוב  טֹוב, יֹום ּולמחר חל הּיֹום ואם ּכלּום; צרי ְְְְְִִִֵֵַָָָֹואיני

לאפֹות לי יּתר לׁשּבת'זה טֹוב מּיֹום למחר .ּולבּׁשל ְְְֱִִֵֶֶַַַָָָֻ
.·Èּכלּכּלֹות ׁשּתי לפניו היּו ּבֹו, טבל [סלים]ּכּיֹוצא ׁשל ְְְֵֵֶֶֶַַַָָָ

הופרשו] שלא 'אם [פירות אֹומר: ראׁשֹון טֹוב ּביֹום -ְִִֵ
אין  קדׁש, הּיֹום ואם זֹו, על ּתרּומה זֹו ּתהיה חל, ְְְִִֵֶֶַַַָֹֹהּיֹום

ׁשם עליה וקֹורא ּכלּום'; ּומּניחּה.[תרומה]ּבדברי , ְְְִִֵֵֶַַָָָָ
ּבדברי  אין קדׁש, הּיֹום 'אם ואֹומר: חֹוזר ּבּׁשני, ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹּולמחר
וקֹורא  זֹו'; על ּתרּומה זֹו ּתהיה חל, הּיֹום ואם ְְְְְִִֵֶַַָֹּכלּום,
ּומּניח  ּבראׁשֹון, עליה ׁשּקרא ּכדר ּומּניחּה, ׁשם ְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָעליה

הּׁשנּיה. את ואֹוכל ּתרּומה, ׁשם עליה ׁשּקרא זֹו ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָאת
.‚È.ּגלּיֹות ׁשל טֹובים ימים ּבׁשני אמּורים ? ּדברים ְְֲִִִִִֵֶֶַָָָֻּבּמה

ולא  ׁשכח אם - הּׁשנה ראׁש ׁשל טֹובים ימים ּבׁשני ְְֲִִִִֵֶַַָָָָָֹֹאבל
על  סֹומ אּלא מּניח; אינֹו ׁשּוב רביעי, ּביֹום ְְִִִִִֵֵֶַַַַָהּניח

מקנה אֹו עליו, ערבּו אם ׁשערב,[מאכליו]אחרים, למי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָ
ולא  ׁשכח אם וכן לׁשּבת. ּולבּׁשל לאפֹות אסּור יהיה ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָֹאֹו
מֹוצאי  עד מפריׁש אינֹו ׁשּוב רביעי, מּיֹום ּתרּומה ְְְְִִִִִִֵֵַַָָהפריׁש

ַָׁשּבת.
.„È ּדין ּבית ׁשהיּו ּבזמן היּו ׁשאמרנּו, האּלּו הּדברים ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּכל

הּגלּיֹות  ּבני והיּו הראּיה, על מקּדׁשין יׂשראל ארץ ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻׁשל
היּו ׁשּלא לפי הּספק, מן להסּתּלק ּכדי ימים ׁשני ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹעֹוׂשין

ּבנ  ּבֹו ׁשּקּדׁשּו יֹום יׂשראל יֹודעין ארץ הּיֹום,י אבל . ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָ
עליו, ּומקּדׁשין החׁשּבֹון על סֹומכין יׂשראל ארץ ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּבני
ּבלבד. מנהג אּלא הּספק, מן להסּתּלק ׁשני טֹוב יֹום ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָאין

.ÂË ּבּזמן ּומתנה אדם מערב ׁשאין אֹומר, אני ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּולפיכ
ׁשּתּופי  ולא חצרֹות ערּובי ולא תבׁשילין ערּובי לא ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַֹֹֹהּזה,
מערב  הּכל אּלא ּתנאי, על הּטבל מעּׂשר ואינֹו ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹמבֹואֹות,

ּבלבד  טֹוב .יֹום ְִַ
.ÊËּולעּנגּה ׁשּבת לכּבד ׁשּמצוה ימים ּכׁשם ּכל ּכ , ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָ

טֹובים  ימים וכל מכּבד", ה' "לקדֹוׁש ׁשּנאמר: - ְְְֱִִִִֶֶַָָָֻטֹובים
והעּנּוג  הּכּבּוד ּבארנּו ּוכבר קדׁש"; "מקרא ּבהן ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹנאמר
ימים  ּבערבי יסעד ׁשּלא לאדם ראּוי וכן ׁשּבת. ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹּבהלכֹות
ּבכלל  זה ׁשּדבר ׁשּבת, ּכערב ומעלה הּמנחה מן ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָטֹובים

נטּפל ּכאּלּו הּמֹועדֹות, את המבּזה וכל [נתחבר]הּכּבּוד. ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָ
זרה. ֲַָָָלעבֹודה

.ÊÈ הּפסח ימי ימים ׁשבעת ׁשאר עם החג ימי ּוׁשמֹונת ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
להיֹות  אדם וחּיב ותענית. ּבספד אסּורים ּכּלן ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָֻטֹובים,
וכל  ביתֹו ּובני ואׁשּתֹו ּובניו הּוא לב, וטֹוב ׂשמח ְְְְְִֵֵֵֵֶַָָָָָּבהן

ּובּתהּנ ּובנ אּתה ,ּבחּג "וׂשמחּת ׁשּנאמר: עליו, לוים ְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
היא  ּכאן האמּורה ׁשהּׂשמחה ּפי על אף ."ואמת ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָָָָועבּד
יׁש חגיגה, ּבהלכֹות מבארין ׁשאנּו ּכמֹו ׁשלמים, ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָָקרּבן
ּכל  ביתֹו, ּובני ּובניו הּוא לׂשמח ׂשמחה, אֹותּה ְְְְִִִֵֵַַָָָָָֹּבכלל

לֹו. ּבראּוי ֶָָָאחד
.ÁÈ;ּומגּדנֹות ואגֹוזים קליֹות להם נֹותן הּקטּנים, ְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָּכיצד?

ממֹונֹו ּכפי ותכׁשיט ּבגדים להן קֹונה ;והּנׁשים, ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָ
אּלא  ׂשמחה ׁשאין יין, וׁשֹותין ּבׂשר אֹוכלין ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָוהאנׁשים,
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ּומּבית  הּׁשביה מּבית והּיֹוצא ּבּה, וכּיֹוצא לסחֹורה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָאּלא
ּבּמֹועד, אּלא הּתירּוהּו ולא מנּדה ׁשהיה ּומי ְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָֹֻהאסּורים,
לחכם  נׁשאל ולא לכּבס, ולא לגּלח ׁשּלא ׁשּנׁשּבע ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹֹּומי
ּומכּבסין  מגּלחין אּלּו הרי - ּבּמֹועד אּלא נדרֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָוהּתיר

ֵַּבּמֹועד.
.ËÈּגּלחּו ולא הרגל קדם לגּלח ּפנאי להן ׁשהיה ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻוכּלן

ּבין  ּתגלחּתן, זמן ׁשהּגיע והּמצרע הּנזיר אבל אסּורין. -ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹ
להם  ׁשהיה ּפי על אף - הרגל קדם ּבין הּמֹועד ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּבתֹו

יׁשהּו ׁשּלא ּבּמֹועד; לגּלח מּתרין [יעכבו]ּפנאי, ְְְִֵֵֶַַַַַָֹֻ
לגּלח  מּתר לטהרתֹו, מּטמאתֹו הּיֹוצא וכל ְְְְְְֳִֵֵֵֶַַַָָָָָָֻֻקרּבנֹותיהן.
- הּמֹועד לפני ּבין ּבּמֹועד ּבין ׁשּנֹולד, וקטן ְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָּבּמֹועד.
מׁשמרּתן  ׁשּׁשלמה מׁשמר ואנׁשי ּבּמֹועד. לגּלחֹו ְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֻמּתר
מׁשמר  ׁשאנׁשי מּפני לגּלח, מּתרין - הּמֹועד ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֻּבתֹו

ּבּׁשּבת לגּלח ׁשּלהם.[שבוע]אסּורין ְֲִֵֶֶַַַַָָ
.Îׂשפה לּטל ולּטל [שפם]מּתר מֹועד, ׁשל ּבחּלֹו ְְִִֵֶָָָֹֹֻֻ

מּבית  ׂשער האּׁשה ּומעברת ּבכלי. ואפּלּו ְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָצּפרנים,
ּכל  ועֹוׂשה ּבכלי; ּבין ּבּיד ּבין הערוה, ּומּבית ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָהּׁשחי

ּכֹוחלת ּבּמֹועד, העין]ּתכׁשיטיה [אודם ּופֹוקסת[מאפרת ְִֵֶֶֶֶֶַַָ
וטֹופלתהלחיים] ּפניה; על סרק [מורחת]ּומעברת ְֲֶֶֶֶֶַַָָָָ

ּבסיד שער]עצמּה ׁשּתּוכל [להשיר והּוא - ּבֹו וכּיֹוצא ְְְְִֵֶַַַָ
ּבּמֹועד. ְְֵַַלקּלפֹו

.‡Î העֹולים וכל והּיֹולדֹות והּנּדֹות והּזבֹות ְְְְְִִִַַַַָָָָהּזבים
לכּבס  מּתרין אּלּו הרי הּמֹועד, ּבתֹו לטהרה .מּטמאה ְְְְֲֳִִֵֵֵֵַַָָָָֻֻ

מטּפחֹות  מכּבסֹו. זה הרי אחד, חלּוק אּלא לֹו ׁשאין ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָּומי
הּסּפּוג ּומטּפחֹות הּסּפרים ּומטּפחֹות ,[מגבות]הּידים ְְְְִִִִִַַַַַָָ

לכּבסן  מּתר פׁשּתן, ּכלי וכן לכּבס; מּתרין אּלּו ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָָָֻֻהרי
נתּכּבסּו אפּלּו ּתמיד, ּכּבּוס צריכין ׁשהן מּפני ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָּבּמֹועד,

טֹוב. יֹום ֶֶערב
.·Î;לקנֹות ּבין למּכר ּבין ּבּמֹועד, סחֹורה עֹוׂשין ְְְִִִֵֵֵֵַָֹאין

היה הּמֹועד,ואם לאחר ּתמיד מצּוי ׁשאינֹו האבד ּדבר ְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָ
לצאת, מבּקׁשים ׁשהן אֹו ׁשּבאּו ׁשּירֹות אֹו ספינֹות ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָּכגֹון
אֹו למּכר מּתר זה הרי - ּביקר לקחּו אֹו ּבזֹול ְְְְְֲִֵֶֶָָָֹֹֻּומכרּו

לֹוקחין ואין ועבדים [קונים]לקנֹות. ואבנים ּבּתים ְְְֲֲִִִִִֵַַָָָ
הּמֹועד. לצר אּלא ְְֵֵֶֶַָֹּובהמֹות,

.‚Îלצר ּבצנעה מֹוכרין וכלים, ּכסּות פרֹות ְְְְְְְִִִֵֵֵֶָֹמֹוכרי
אֹו לזוית ּפתּוחה החנּות היתה אם ּכיצד? ְְְֲִִֵֵַַַָָָָהּמֹועד.
הרּבים, לרׁשּות פתּוחה היתה ואם ּכדרּכֹו; ּפֹותח ְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָלמבֹוי,

האחרֹון [דלת]ּפֹותח טֹוב יֹום וערב אחת. ונֹועל אחת ְְֲֵֵֶֶַַַַַַָ
ּבׁשביל  ּבפרֹות הּׁשּוק את ּומעּטר מֹוציא הּסּכֹות, חג ְְְִִִֵֵֶֶַַַַֻׁשל
ּכדרּכן, מֹוכרין - תבלין מֹוכרי טֹוב. יֹום ְְְְְְִִֵַָָּכבֹוד

ְְְֶַָּבפרהסיא.
.„Î לגֹוי אֹומר אינֹו ּבּמֹועד, לעׂשֹותֹו ׁשאסּור ְֲֵֵֵֶַַָֹּכל

ׁשאסּור וכל מה לעׂשֹותֹו. לֹו אין אם - ּבּמֹועד לעׂשֹותֹו ְֲֲִֵֵֶַַַַָֹ
סחֹורה  עֹוׂשה וכן ּפרנסתֹו; ּכדי עֹוׂשה זה הרי ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּיאכל,

ּפרנסתֹו לֹוּבכדי ׁשאין עני ּפֹועל לׂשּכר לעׁשיר ּומּתר . ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹֻ
ּכדי  ּבּמֹועד, אסּורה ׁשהיא מלאכה לעׂשֹות ּיאכל, ְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָֹמה

ׁשאינם  ּדברים לֹוקחין וכן ּבֹו. להתּפרנס ׂשכרֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹׁשּיּטל
ּיאכל. מה לֹו ׁשאין הּמֹוכר צר מּפני הּמֹועד, ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַֹֹֹלצר

.‰Îלעׂשֹותּה ּבּמֹועד, הּמלאכה על הּׂשכיר ְְֲִִֵַַַַַָָָָׂשֹוכרין
ימנה  ולא ימּדד ולא יׁשקל ׁשּלא ּובלבד הּמֹועד, ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַֹֹֹֹֹלאחר

קּבלת ׁשּקּבל וגֹוי ּבחל. עֹוׂשה ׁשהּוא עבודת ּכדר] ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֹֹ
מּניחֹוקבלנות] אינֹו - לּתחּום חּוץ היה אפּלּו ְְֲִִִִֵֵַַָָָמּיׂשראל,

ליׂשראל, זֹו ׁשּמלאכה יֹודעין ׁשהּכל ּבּמֹועד; ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹלעׂשֹות
- ּבּמֹועד לֹו לעׂשֹות הּגֹוי את ׂשכר ׁשּמא אֹותֹו ְְְֲֵֶֶַַַַַָָויחׁשדּו
הּקּבלן; ּובין הּׂשכיר ּבין ׁשּיׁש הפרׁש יֹודעין הּכל ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹׁשאין

אסּור  ּולפיכ. ְִָָ

ה'תשע"ה  סיון ב' רביעי יום

ח  ¤¤ּפרק
הּמֹוׁשכין‡. להׁשקֹות [זורמים]נהרֹות מּתר האגּמים, מן ְְְְֲִִִַַַָָָֻ

הּׁשלהין ּבית להשקיה]מהן הזקוקה והּוא [שדה - ּבּמֹועד ְְִֵֵֵֶַַַ
ּפסקּו תמיד]ׁשּלא ׁשאּמת [שנמשכים הּברכֹות וכן ; ְְְֵֵֶֶַַַָֹ

וכן [תעלת] מהן; להׁשקֹות מּתר ּביניהן, עֹוברת ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֻהּמים
מּתר  נֹוטפת, היא ועדין הּׁשלהין מּבית ׁשּנטפה ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻּברכה
ּפסק  ׁשּלא והּוא, - אחרת הּׁשלהין ּבית מּמּנה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹלהׁשקֹות

העליֹונה. הּׁשלהין ּבית הּמׁשקה ְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָהּמעין
מּמקֹום ·. ידלה לא - ּגבֹוּה וחציּה נמּו ׁשחציּה ְְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָָָֹערּוגה

ּגבֹוּהנמּוך  מקֹום ּגדֹול.להׁשקֹות טרח ׁשהּוא מּפני , ְְְְִֵֶַַַָָָָֹ
ּבּמֹועד; לאכלן ּכדי הירקֹות, להׁשקֹות מים לדלֹות ְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָֻּומּתר

אסּור. ליּפֹותן, ּבׁשביל ְְְִִִַָָואם
הּגפנים‚. ּבעּקרי עּוגּיֹות עֹוׂשין סביב אין [חפירות ְְִִִִֵֵַָָ

ונתקלקלּו,הגזע] עׂשּויֹות היּו ואם מים. ׁשּיתמּלאּו ּכדי ,ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָ
ׁשּנתקלקלה, הּמים אּמת וכן ּבּמֹועד; מתּקנן זה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָהרי
חֹופר  טפח, עמּקה היתה ּכיצד? ּבּמֹועד. אֹותּה ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָֻמתּקנין
ׁשבעה. עד מעמיקּה טפחים, היתה ׁשּׁשה; עד ְְְֲִִִִִַַַַָָָָָָּבּה
את  יׁשקה ׁשּלא ּובלבד לאילן, מאילן הּמים את ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹּומֹוׁשכין
את  להׁשקֹות מּתר לחה, ׂשדה היתה ואם הּׂשדה; ְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָָֻּכל

ּומרּביצין מעט]ּכּלּה. ׁשּכל [משקים ּבּמֹועד. הּׂשדה את ְִִֵֶֶֶַַַָָָֻ
יתר. טרח ּבהם אין האּלּו, ְִֵֵֵֶַַָָָָֹהּדברים

ּבּמֹועד,„. יׁשקם לא הּמֹועד, מּלפני ׁשתּו ׁשּלא ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹֹזרעים
יתר  טרח לידי ויבֹוא רּבים, מים צריכין ׁשהן ּומּתר מּפני . ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹֻ

ׁשּנסּתם. נהר ולפּתח למקֹום, מּמקֹום הּנהר את ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹלהסב
- להם צרי היה אם - יחיד ׁשל ּומערֹות ׁשיחין ְִִִִִֶֶָָָָָָּבֹורֹות

אין [מנקים]חֹוטטין אבל סדקיהן, את וׁשפין אֹותן ְְְֲִִִֵֵֶֶָָָ
ּפי  על אף מים, לתֹוכן וכֹונסין לכּתחּלה; אֹותן ְְְְְְִִִִִַַַַָָָחֹופרין

נברכת ועֹוׂשין להן. צרי לכביסה]ׁשאינֹו [בריכה ְְִִִֵֶֶֶֶָָ
ֵַּבּמֹועד.

מפסידין‰. ׁשהם האילנֹות,[מקלקלים]עכּברים את ְְִִִִֵֶֶַַָָָ
ּכיצד? ּכדרּכֹו; צד האילן, ּבׂשדה ּבּמֹועד. אֹותן ְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָצדין

לבן ׂשדה היה ואם הּמצֹודה. ותֹולה תבואה]חֹופר, -] ְְְְִֵֵֶַָָָָָ
ּבׁשּנּוי,סמ  הּלבן ּבׂשדה אֹותן צדין - האילן לׂשדה ּוכה ְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָָ
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ּדין  ּבית - ּבּמֹועד ועׂשה לּמֹועד, והּניחּה מלאכּתֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָָהמכּון
מלאכּתֹו, ּכּון ואם לּכל. אֹותּה ּומפקירין אֹותּה, ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָֹמאּבדין
ממֹונֹו; את מאּבדין ואין אחריו, ּבנֹו קֹונסין אין - ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָומת
ׁשּלא  ּבּמֹועד, מלאכה אֹותּה מּלעׂשֹות הּבן מֹונעין ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹואין

ֵֹּתאבד.
ּבּמֹועד ‰. מקֹום לֹו לבנֹות אֹו ּבגד, לֹו לתּפר ׁשּצר ְְִִִֵֶֶֶַַָָֹמי

זה  הרי מלאכה, ּבאֹותּה מהיר ואינֹו הדיֹוט היה אם -ְְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָ
עֹוׂשה  זה הרי מהיר, אּמן היה ואם ּכדרּכֹו; אֹותּה ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָֻעֹוׂשה

הדיֹוט  מעׂשה מכּלבאֹותּה ּבתפירה ּכיצד? [מרחיק . ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָ
עליהן,התפירות] ּבטיט טח ואינֹו אבנים מּניח ּובבנין ,ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָ

הּקרקע[טיט]וׁשף גג]סדקי [מחליקם]ּומעּגילם[של ְְְְִִֵַַַַָָ
ּבמחלצים ׁשּמעּגילין ּכעין ּוברגל החלקה]ּבּיד וכן [כלי ; ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
.Â מה לֹו ואין לּקרקע, מחּברת ּתבּואה לֹו ׁשהיתה ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָֻמי

הפסד, ּכאן ׁשאין ּפי על אף - מּמּנה אּלא ּבּמֹועד ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּיאכל
לקנֹות אֹותֹו מצריכין ׁשּיקצר אין עד הּׁשּוק מן ּיאכל מה ְְְִִִִִֵֶַַַַַֹֹ

וטֹוחן  ּובֹורר וזֹורה ודׁש ּומעּמר קֹוצר אּלא הּמֹועד, ְְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָאחר
ּדבר  ׁשּכל ּבפרֹות; ידּוׁש ׁשּלא ּובלבד ,צרי ּׁשהּוא ְְִִֶֶֶַַָָָָָָֹמה

ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן לׁשּנֹות. צרי הפסד, ּבֹו .ׁשאין ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹ
.Êוחומץ]ּכבׁשים במים הנשרים יכֹול [מאכלים ׁשהּוא ְִֶָָ

לאחר  אּלא ראּויין וׁשאינן ּכֹובׁשן; ּבּמֹועד, מהן ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹלאכל
לצּוד, ׁשּיכֹול ּכל ּדגים אדם וצד לכבׁשן. אסּור ְְְִֵֶַָָָָָָָָָָהּמֹועד,
ּבּמֹועד, מהן ׁשּיאכל אפׁשר ׁשהרי ּבּמֹועד, הּכל ְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹּומֹולח

ׁשּיתרּככּו. עד רּבֹות ּפעמים ּבידֹו אֹותן יסחט ְְְְְִִִִֶַַַָָָֹאם
.Áליצירת]מטילין במים פירות -]לצר ּבּמֹועד ׁשכר ְְִִֵֵֶַָֹ

ּתמרים, ׁשכר אחד אסּור; - הּמֹועד לצר וׁשּלא ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹהּמֹועד,
מערים  יׁשן, לֹו ׁשּיׁש ּפי על אף ׂשעֹורים. ׁשכר ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָואחד
וכן  לרֹואה; נּכרת זֹו הערמה ׁשאין החדׁש, מן ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָוׁשֹותה

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
.Ë אֹותן ּכׁשעֹוׂשין - הּמֹועד לצר ׁשהן מלאכֹות ְְְִֵֵֶֶֶַָָָֹּכל

והּטֹוחנים  הּצּידים ּכיצד? ּבצנעה. עֹוׂשין ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֻאּמניהן,
לצר ּבצנעה עֹוׂשין אּלּו הרי ּבּׁשּוק, למּכר ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָֹֹוהּבֹוצרים

אסּור  הּמֹועד, לצר ׁשּלא והעֹוׂשה עׂשה הּמֹועד; ואם . ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹ
מּתר. זה הרי - והֹותיר הּמֹועד, ְְֲִֵֵֶֶַָֹֻלצר

.È ּבּמֹועד הרּבים צרכי ּכל את עֹוׂשין מתּקנין ּכיצד? . ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָ
הּדרכים  את ּומתּקנין הרּבים, ׁשּברׁשּות הּמים ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָקלקּולי
ּומערֹות, ׁשיחין ּבֹורֹות לרּבים וחֹופרים הרחֹובֹות, ְְְְְִִִִֶַָָָואת
מים  וכֹונסין מימיהן, ׁשּיׁשּתּו ּכדי נהרֹות להן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָוכֹורין
סדקיהן, את ּומתּקנין רּבים, ׁשל ּומערֹות ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָלבֹורֹות
וכל  הּמקוֹות; את ּומֹודדין הּדרכים. מן הּקֹוצים ְְְְְִִִִִִִֶַַַָָּומסירין

מרּגילין - חסר ׁשּנמצא מים,[ממשיכים]מקוה לֹו ְְְִִִִִֵֶֶַַָָ
ׁשעּורֹו. ְִִִַּומׁשלימין

.‡È הּכלאים את להפקיר ּדין בית ׁשלּוחי ,ויֹוצאין ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַ
ואת  החרמים ואת הערכין ואת הּׁשבּויים את ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַָָָּופֹודין
הּפרה  את וׂשֹורפין הּסֹוטֹות, את ּומׁשקין ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָההקּדׁשֹות,

העגלה[אדומה] את ועֹורפין בין , מוטל מת כשנמצא -] ְְְִֶֶָָ

ורֹוצעיןהעיירות] ,[- את [אוזן ּומטהרין עברי, עבד ְְְְֲִִִִֶֶֶַ
ּומצּינין הּגׁשמים [מסמנים]הּמצרע, ׁשּמחּו הּקברֹות על ְְְְְִִִֶַַַַַָָָֹ

צרכי  אּלּו ׁשּכל - ּכהנים מהן ׁשּיפרׁשּו ּכדי צּיּונם ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֹאת
הן. ִֵַרּבים

.·Èמּכֹות ודיני ממֹונֹות ּדיני ודיני [מלקות]ודנים ְְְִִִִֵֵֵַָָ
מׁשּמתין  הּדין, עליו קּבל ׁשּלא ּומי ּבּמֹועד; ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹנפׁשֹות
מעׂשה  ּכֹותבין ּכ ּבּמֹועד, ׁשּדנין ּוכׁשם ּבּמֹועד. ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָאֹותֹו

לֹו הּדֹומה וכל ּדין אּגרֹות בית הּדּינין ּכֹותבין ּכיצד? . ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָ
ׁשּׁשמּו הלווה]ׁשּום ׁשּמכרּו[קרקע ואּגרֹות חֹוב, לבעל ְְְְִֶֶַַָָ

הבעל]ּבהן חליצה [קרקע ּוׁשטרי והּבנֹות, האּׁשה למזֹון ְְְֲִִִֵֶַָָָָָָ
ודיה]ּומאּונין "ממאנת" אחיה שהשיאוה יתומה ;[קטנה ִֵ

ּכדי  לכתבם הּדּינין ׁשּצריכין מּדברים להן הּדֹומה ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָוכל
ׁשּקּבלּו דברים אֹו דינין, ּבעלי טענֹות ּכגֹון ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָׁשּיזּכרּום,
ידּון  ּפלֹוני 'איׁש אֹו עלי', נאמן ּפלֹוני 'איׁש ּכגֹון ְְְֱֲִִִִֵֶֶַָָָעליהן,
הרי  - הּמלוה האמינֹו ולא ּבּמֹועד, ללוֹות ׁשּצר מי ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹלי'.
נׁשים  וקּדּוׁשי נׁשים ּגּטי ּכֹותבין וכן ׁשטר. ּכֹותב ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶָָָזה

פרעון]וׁשֹוברין רּבים [שטרי ּכצרכי אּלּו ׁשּכל ּומּתנֹות, ְְְִִֵֵֶַַָָָָ
ֵהן.

.‚È.ּומזּוזֹות ּתפּלין ספרים אפּלּו ּבּמֹועד, לכּתב ְְְְְֲִִִִִֵַָָֹואסּור
העזרה  ּבספר אחת אֹות אפּלּו מּגיהין ׁשּזֹוואין מּפני , ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

ּתפּלין  אדם ּכֹותב אבל הּמֹועד. לצר ׁשאינּה ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹמלאכה
מה  לֹו אין ואם לבגדֹו. ּתכלת וטֹווה לעצמֹו, ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָּומזּוזה

ּפרנסתֹו. ּכדי לאחרים ּומֹוכר ּכֹותב ְְֲִֵֵֵֵַַַָָֹּיאכל,
.„È ּבּמֹועד ׁשלֹום ׁשאלת ׁשל אּגרֹות לכּתב ,ּומּתר ְְְִִֵֵֶַַָָֹֻ

אין  אּלּו ׁשּכתיבת יציאֹותיו; ּומחּׁשב חׁשּבֹונֹותיו ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָוכֹותב
הדיֹוט [מדייק]נזהראדם  ּכמעׂשה ונמצאּו ּבתּקּונן, ְְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָ

ְַָּבּמלאכֹות.
.ÂË,ׂשערֹו ּגֹוזזין ּבּמֹועד: הּמת צרכי ּכל ְְְִִֵֵֵַַָָָעֹוׂשין

להם  היּו לא ואם ארֹון. לֹו ועֹוׂשין ּכסּותֹו, ְְְְְִִִֶַָָָֹּומכּבסין
ּבצנעה  נסרים מהן ונֹוסרים קֹורֹות לֹו מביאין ְְְְְְְִִִִִִֵֶָָָנסרים,
אפּלּו עֹוׂשין מפרסם, אדם היה ואם הּבית; ְְְְֲִִִִַַָָָָָֻּבתֹו
לּוחֹות  מּמּנּו לנסר הּיער מן עץ ּכֹורתין אין אבל ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָֹּבּׁשּוק.

קבר  ּבהן לבנֹות אבנים חֹוצבין ואין .לארֹון, ְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָ
.ÊË,טמא יּמצא ׁשּמא - ּבּמֹועד הּנגעים את רֹואין ְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָאין

לאבל  נהּפ חּגֹו מיּבמין ונמצא ולא נׁשים נֹוׂשאין ואין . ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹ
ּבׂשמחת  החג ׂשמחת ּתׁשּתּכח ׁשּלא ּכדי ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַֹּבּמֹועד,
נׁשים  ּומארסין ּגרּוׁשתֹו את מחזיר אבל ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָהּנּׂשּואין;
סעּודת  ולא ארּוסין סעּודת יעׂשה ׁשּלא ּובלבד - ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַֹֹּבּמֹועד

החג. ּבׂשמחת אחרת ׂשמחה יערב ׁשּלא ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹנּׂשּואין,
.ÊÈ ׁשּמא ּגזרה - ּבּמֹועד מכּבסין ואין מגּלחין ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָאין

הראׁשֹון  טֹוב יֹום ויבֹוא הּמֹועד, לתֹו עצמֹו אדם ְְְְִֵֶַַַָָָָיׁשהה
אֹו לגּלח לֹו אפׁשר ׁשאי מי ּכל ,לפיכ מנּול; ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֻוהּוא

ּולגּלח  לכּבס מּתר זה הרי טֹוב, יֹום ּבערב .לכּבס ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֻ
.ÁÈ,טֹוב ּביֹום להיֹות ׁשּלֹו ׁשביעי ׁשחל אבל ְְְִִִֵֵֶֶַָָּכיצד?

ׁשאי  ׁשּבת הּוא והרי טֹוב יֹום ּבערב להיֹות ׁשחל ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָאֹו
לגּלח  מ אפׁשר הּבא להּטּיל , יצא ׁשּלא והּוא הּים, ּמדינת ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ
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ּומּבית  הּׁשביה מּבית והּיֹוצא ּבּה, וכּיֹוצא לסחֹורה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָאּלא
ּבּמֹועד, אּלא הּתירּוהּו ולא מנּדה ׁשהיה ּומי ְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָֹֻהאסּורים,
לחכם  נׁשאל ולא לכּבס, ולא לגּלח ׁשּלא ׁשּנׁשּבע ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹֹּומי
ּומכּבסין  מגּלחין אּלּו הרי - ּבּמֹועד אּלא נדרֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָוהּתיר

ֵַּבּמֹועד.
.ËÈּגּלחּו ולא הרגל קדם לגּלח ּפנאי להן ׁשהיה ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻוכּלן

ּבין  ּתגלחּתן, זמן ׁשהּגיע והּמצרע הּנזיר אבל אסּורין. -ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹ
להם  ׁשהיה ּפי על אף - הרגל קדם ּבין הּמֹועד ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּבתֹו

יׁשהּו ׁשּלא ּבּמֹועד; לגּלח מּתרין [יעכבו]ּפנאי, ְְְִֵֵֶַַַַַָֹֻ
לגּלח  מּתר לטהרתֹו, מּטמאתֹו הּיֹוצא וכל ְְְְְְֳִֵֵֵֶַַַָָָָָָֻֻקרּבנֹותיהן.
- הּמֹועד לפני ּבין ּבּמֹועד ּבין ׁשּנֹולד, וקטן ְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָּבּמֹועד.
מׁשמרּתן  ׁשּׁשלמה מׁשמר ואנׁשי ּבּמֹועד. לגּלחֹו ְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֻמּתר
מׁשמר  ׁשאנׁשי מּפני לגּלח, מּתרין - הּמֹועד ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֻּבתֹו

ּבּׁשּבת לגּלח ׁשּלהם.[שבוע]אסּורין ְֲִֵֶֶַַַַָָ
.Îׂשפה לּטל ולּטל [שפם]מּתר מֹועד, ׁשל ּבחּלֹו ְְִִֵֶָָָֹֹֻֻ

מּבית  ׂשער האּׁשה ּומעברת ּבכלי. ואפּלּו ְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָצּפרנים,
ּכל  ועֹוׂשה ּבכלי; ּבין ּבּיד ּבין הערוה, ּומּבית ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָהּׁשחי

ּכֹוחלת ּבּמֹועד, העין]ּתכׁשיטיה [אודם ּופֹוקסת[מאפרת ְִֵֶֶֶֶֶַַָ
וטֹופלתהלחיים] ּפניה; על סרק [מורחת]ּומעברת ְֲֶֶֶֶֶַַָָָָ

ּבסיד שער]עצמּה ׁשּתּוכל [להשיר והּוא - ּבֹו וכּיֹוצא ְְְְִֵֶַַַָ
ּבּמֹועד. ְְֵַַלקּלפֹו

.‡Î העֹולים וכל והּיֹולדֹות והּנּדֹות והּזבֹות ְְְְְִִִַַַַָָָָהּזבים
לכּבס  מּתרין אּלּו הרי הּמֹועד, ּבתֹו לטהרה .מּטמאה ְְְְֲֳִִֵֵֵֵַַָָָָֻֻ

מטּפחֹות  מכּבסֹו. זה הרי אחד, חלּוק אּלא לֹו ׁשאין ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָּומי
הּסּפּוג ּומטּפחֹות הּסּפרים ּומטּפחֹות ,[מגבות]הּידים ְְְְִִִִִַַַַַָָ

לכּבסן  מּתר פׁשּתן, ּכלי וכן לכּבס; מּתרין אּלּו ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָָָֻֻהרי
נתּכּבסּו אפּלּו ּתמיד, ּכּבּוס צריכין ׁשהן מּפני ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָּבּמֹועד,

טֹוב. יֹום ֶֶערב
.·Î;לקנֹות ּבין למּכר ּבין ּבּמֹועד, סחֹורה עֹוׂשין ְְְִִִֵֵֵֵַָֹאין

היה הּמֹועד,ואם לאחר ּתמיד מצּוי ׁשאינֹו האבד ּדבר ְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָ
לצאת, מבּקׁשים ׁשהן אֹו ׁשּבאּו ׁשּירֹות אֹו ספינֹות ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָּכגֹון
אֹו למּכר מּתר זה הרי - ּביקר לקחּו אֹו ּבזֹול ְְְְְֲִֵֶֶָָָֹֹֻּומכרּו

לֹוקחין ואין ועבדים [קונים]לקנֹות. ואבנים ּבּתים ְְְֲֲִִִִִֵַַָָָ
הּמֹועד. לצר אּלא ְְֵֵֶֶַָֹּובהמֹות,

.‚Îלצר ּבצנעה מֹוכרין וכלים, ּכסּות פרֹות ְְְְְְְִִִֵֵֵֶָֹמֹוכרי
אֹו לזוית ּפתּוחה החנּות היתה אם ּכיצד? ְְְֲִִֵֵַַַָָָָהּמֹועד.
הרּבים, לרׁשּות פתּוחה היתה ואם ּכדרּכֹו; ּפֹותח ְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָלמבֹוי,

האחרֹון [דלת]ּפֹותח טֹוב יֹום וערב אחת. ונֹועל אחת ְְֲֵֵֶֶַַַַַַָ
ּבׁשביל  ּבפרֹות הּׁשּוק את ּומעּטר מֹוציא הּסּכֹות, חג ְְְִִִֵֵֶֶַַַַֻׁשל
ּכדרּכן, מֹוכרין - תבלין מֹוכרי טֹוב. יֹום ְְְְְְִִֵַָָּכבֹוד

ְְְֶַָּבפרהסיא.
.„Î לגֹוי אֹומר אינֹו ּבּמֹועד, לעׂשֹותֹו ׁשאסּור ְֲֵֵֵֶַַָֹּכל

ׁשאסּור וכל מה לעׂשֹותֹו. לֹו אין אם - ּבּמֹועד לעׂשֹותֹו ְֲֲִֵֵֶַַַַָֹ
סחֹורה  עֹוׂשה וכן ּפרנסתֹו; ּכדי עֹוׂשה זה הרי ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּיאכל,

ּפרנסתֹו לֹוּבכדי ׁשאין עני ּפֹועל לׂשּכר לעׁשיר ּומּתר . ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹֻ
ּכדי  ּבּמֹועד, אסּורה ׁשהיא מלאכה לעׂשֹות ּיאכל, ְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָֹמה

ׁשאינם  ּדברים לֹוקחין וכן ּבֹו. להתּפרנס ׂשכרֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹׁשּיּטל
ּיאכל. מה לֹו ׁשאין הּמֹוכר צר מּפני הּמֹועד, ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַֹֹֹלצר

.‰Îלעׂשֹותּה ּבּמֹועד, הּמלאכה על הּׂשכיר ְְֲִִֵַַַַַָָָָׂשֹוכרין
ימנה  ולא ימּדד ולא יׁשקל ׁשּלא ּובלבד הּמֹועד, ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַֹֹֹֹֹלאחר

קּבלת ׁשּקּבל וגֹוי ּבחל. עֹוׂשה ׁשהּוא עבודת ּכדר] ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֹֹ
מּניחֹוקבלנות] אינֹו - לּתחּום חּוץ היה אפּלּו ְְֲִִִִֵֵַַָָָמּיׂשראל,

ליׂשראל, זֹו ׁשּמלאכה יֹודעין ׁשהּכל ּבּמֹועד; ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹלעׂשֹות
- ּבּמֹועד לֹו לעׂשֹות הּגֹוי את ׂשכר ׁשּמא אֹותֹו ְְְֲֵֶֶַַַַַָָויחׁשדּו
הּקּבלן; ּובין הּׂשכיר ּבין ׁשּיׁש הפרׁש יֹודעין הּכל ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹׁשאין

אסּור  ּולפיכ. ְִָָ

ה'תשע"ה  סיון ב' רביעי יום

ח  ¤¤ּפרק
הּמֹוׁשכין‡. להׁשקֹות [זורמים]נהרֹות מּתר האגּמים, מן ְְְְֲִִִַַַָָָֻ

הּׁשלהין ּבית להשקיה]מהן הזקוקה והּוא [שדה - ּבּמֹועד ְְִֵֵֵֶַַַ
ּפסקּו תמיד]ׁשּלא ׁשאּמת [שנמשכים הּברכֹות וכן ; ְְְֵֵֶֶַַַָֹ

וכן [תעלת] מהן; להׁשקֹות מּתר ּביניהן, עֹוברת ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֻהּמים
מּתר  נֹוטפת, היא ועדין הּׁשלהין מּבית ׁשּנטפה ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻּברכה
ּפסק  ׁשּלא והּוא, - אחרת הּׁשלהין ּבית מּמּנה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹלהׁשקֹות

העליֹונה. הּׁשלהין ּבית הּמׁשקה ְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָהּמעין
מּמקֹום ·. ידלה לא - ּגבֹוּה וחציּה נמּו ׁשחציּה ְְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָָָֹערּוגה

ּגבֹוּהנמּוך  מקֹום ּגדֹול.להׁשקֹות טרח ׁשהּוא מּפני , ְְְְִֵֶַַַָָָָֹ
ּבּמֹועד; לאכלן ּכדי הירקֹות, להׁשקֹות מים לדלֹות ְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָֻּומּתר

אסּור. ליּפֹותן, ּבׁשביל ְְְִִִַָָואם
הּגפנים‚. ּבעּקרי עּוגּיֹות עֹוׂשין סביב אין [חפירות ְְִִִִֵֵַָָ

ונתקלקלּו,הגזע] עׂשּויֹות היּו ואם מים. ׁשּיתמּלאּו ּכדי ,ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָ
ׁשּנתקלקלה, הּמים אּמת וכן ּבּמֹועד; מתּקנן זה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָהרי
חֹופר  טפח, עמּקה היתה ּכיצד? ּבּמֹועד. אֹותּה ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָֻמתּקנין
ׁשבעה. עד מעמיקּה טפחים, היתה ׁשּׁשה; עד ְְְֲִִִִִַַַַָָָָָָּבּה
את  יׁשקה ׁשּלא ּובלבד לאילן, מאילן הּמים את ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹּומֹוׁשכין
את  להׁשקֹות מּתר לחה, ׂשדה היתה ואם הּׂשדה; ְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָָֻּכל

ּומרּביצין מעט]ּכּלּה. ׁשּכל [משקים ּבּמֹועד. הּׂשדה את ְִִֵֶֶֶַַַָָָֻ
יתר. טרח ּבהם אין האּלּו, ְִֵֵֵֶַַָָָָֹהּדברים

ּבּמֹועד,„. יׁשקם לא הּמֹועד, מּלפני ׁשתּו ׁשּלא ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹֹזרעים
יתר  טרח לידי ויבֹוא רּבים, מים צריכין ׁשהן ּומּתר מּפני . ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹֻ

ׁשּנסּתם. נהר ולפּתח למקֹום, מּמקֹום הּנהר את ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹלהסב
- להם צרי היה אם - יחיד ׁשל ּומערֹות ׁשיחין ְִִִִִֶֶָָָָָָּבֹורֹות

אין [מנקים]חֹוטטין אבל סדקיהן, את וׁשפין אֹותן ְְְֲִִִֵֵֶֶָָָ
ּפי  על אף מים, לתֹוכן וכֹונסין לכּתחּלה; אֹותן ְְְְְְִִִִִַַַַָָָחֹופרין

נברכת ועֹוׂשין להן. צרי לכביסה]ׁשאינֹו [בריכה ְְִִִֵֶֶֶֶָָ
ֵַּבּמֹועד.

מפסידין‰. ׁשהם האילנֹות,[מקלקלים]עכּברים את ְְִִִִֵֶֶַַָָָ
ּכיצד? ּכדרּכֹו; צד האילן, ּבׂשדה ּבּמֹועד. אֹותן ְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָצדין

לבן ׂשדה היה ואם הּמצֹודה. ותֹולה תבואה]חֹופר, -] ְְְְִֵֵֶַָָָָָ
ּבׁשּנּוי,סמ  הּלבן ּבׂשדה אֹותן צדין - האילן לׂשדה ּוכה ְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָָ
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ּדין  ּבית - ּבּמֹועד ועׂשה לּמֹועד, והּניחּה מלאכּתֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָָהמכּון
מלאכּתֹו, ּכּון ואם לּכל. אֹותּה ּומפקירין אֹותּה, ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָֹמאּבדין
ממֹונֹו; את מאּבדין ואין אחריו, ּבנֹו קֹונסין אין - ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָומת
ׁשּלא  ּבּמֹועד, מלאכה אֹותּה מּלעׂשֹות הּבן מֹונעין ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹואין

ֵֹּתאבד.
ּבּמֹועד ‰. מקֹום לֹו לבנֹות אֹו ּבגד, לֹו לתּפר ׁשּצר ְְִִִֵֶֶֶַַָָֹמי

זה  הרי מלאכה, ּבאֹותּה מהיר ואינֹו הדיֹוט היה אם -ְְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָ
עֹוׂשה  זה הרי מהיר, אּמן היה ואם ּכדרּכֹו; אֹותּה ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָֻעֹוׂשה

הדיֹוט  מעׂשה מכּלבאֹותּה ּבתפירה ּכיצד? [מרחיק . ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָ
עליהן,התפירות] ּבטיט טח ואינֹו אבנים מּניח ּובבנין ,ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָ

הּקרקע[טיט]וׁשף גג]סדקי [מחליקם]ּומעּגילם[של ְְְְִִֵַַַַָָ
ּבמחלצים ׁשּמעּגילין ּכעין ּוברגל החלקה]ּבּיד וכן [כלי ; ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
.Â מה לֹו ואין לּקרקע, מחּברת ּתבּואה לֹו ׁשהיתה ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָֻמי

הפסד, ּכאן ׁשאין ּפי על אף - מּמּנה אּלא ּבּמֹועד ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּיאכל
לקנֹות אֹותֹו מצריכין ׁשּיקצר אין עד הּׁשּוק מן ּיאכל מה ְְְִִִִִֵֶַַַַַֹֹ

וטֹוחן  ּובֹורר וזֹורה ודׁש ּומעּמר קֹוצר אּלא הּמֹועד, ְְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָאחר
ּדבר  ׁשּכל ּבפרֹות; ידּוׁש ׁשּלא ּובלבד ,צרי ּׁשהּוא ְְִִֶֶֶַַָָָָָָֹמה

ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן לׁשּנֹות. צרי הפסד, ּבֹו .ׁשאין ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹ
.Êוחומץ]ּכבׁשים במים הנשרים יכֹול [מאכלים ׁשהּוא ְִֶָָ

לאחר  אּלא ראּויין וׁשאינן ּכֹובׁשן; ּבּמֹועד, מהן ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹלאכל
לצּוד, ׁשּיכֹול ּכל ּדגים אדם וצד לכבׁשן. אסּור ְְְִֵֶַָָָָָָָָָָהּמֹועד,
ּבּמֹועד, מהן ׁשּיאכל אפׁשר ׁשהרי ּבּמֹועד, הּכל ְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹּומֹולח

ׁשּיתרּככּו. עד רּבֹות ּפעמים ּבידֹו אֹותן יסחט ְְְְְִִִִֶַַַָָָֹאם
.Áליצירת]מטילין במים פירות -]לצר ּבּמֹועד ׁשכר ְְִִֵֵֶַָֹ

ּתמרים, ׁשכר אחד אסּור; - הּמֹועד לצר וׁשּלא ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹהּמֹועד,
מערים  יׁשן, לֹו ׁשּיׁש ּפי על אף ׂשעֹורים. ׁשכר ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָואחד
וכן  לרֹואה; נּכרת זֹו הערמה ׁשאין החדׁש, מן ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָוׁשֹותה

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
.Ë אֹותן ּכׁשעֹוׂשין - הּמֹועד לצר ׁשהן מלאכֹות ְְְִֵֵֶֶֶַָָָֹּכל

והּטֹוחנים  הּצּידים ּכיצד? ּבצנעה. עֹוׂשין ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֻאּמניהן,
לצר ּבצנעה עֹוׂשין אּלּו הרי ּבּׁשּוק, למּכר ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָֹֹוהּבֹוצרים

אסּור  הּמֹועד, לצר ׁשּלא והעֹוׂשה עׂשה הּמֹועד; ואם . ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹ
מּתר. זה הרי - והֹותיר הּמֹועד, ְְֲִֵֵֶֶַָֹֻלצר

.È ּבּמֹועד הרּבים צרכי ּכל את עֹוׂשין מתּקנין ּכיצד? . ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָ
הּדרכים  את ּומתּקנין הרּבים, ׁשּברׁשּות הּמים ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָקלקּולי
ּומערֹות, ׁשיחין ּבֹורֹות לרּבים וחֹופרים הרחֹובֹות, ְְְְְִִִִֶַָָָואת
מים  וכֹונסין מימיהן, ׁשּיׁשּתּו ּכדי נהרֹות להן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָוכֹורין
סדקיהן, את ּומתּקנין רּבים, ׁשל ּומערֹות ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָלבֹורֹות
וכל  הּמקוֹות; את ּומֹודדין הּדרכים. מן הּקֹוצים ְְְְְִִִִִִִֶַַַָָּומסירין

מרּגילין - חסר ׁשּנמצא מים,[ממשיכים]מקוה לֹו ְְְִִִִִֵֶֶַַָָ
ׁשעּורֹו. ְִִִַּומׁשלימין

.‡È הּכלאים את להפקיר ּדין בית ׁשלּוחי ,ויֹוצאין ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַ
ואת  החרמים ואת הערכין ואת הּׁשבּויים את ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַָָָּופֹודין
הּפרה  את וׂשֹורפין הּסֹוטֹות, את ּומׁשקין ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָההקּדׁשֹות,

העגלה[אדומה] את ועֹורפין בין , מוטל מת כשנמצא -] ְְְִֶֶָָ

ורֹוצעיןהעיירות] ,[- את [אוזן ּומטהרין עברי, עבד ְְְְֲִִִִֶֶֶַ
ּומצּינין הּגׁשמים [מסמנים]הּמצרע, ׁשּמחּו הּקברֹות על ְְְְְִִִֶַַַַַָָָֹ

צרכי  אּלּו ׁשּכל - ּכהנים מהן ׁשּיפרׁשּו ּכדי צּיּונם ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֹאת
הן. ִֵַרּבים

.·Èמּכֹות ודיני ממֹונֹות ּדיני ודיני [מלקות]ודנים ְְְִִִִֵֵֵַָָ
מׁשּמתין  הּדין, עליו קּבל ׁשּלא ּומי ּבּמֹועד; ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹנפׁשֹות
מעׂשה  ּכֹותבין ּכ ּבּמֹועד, ׁשּדנין ּוכׁשם ּבּמֹועד. ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָאֹותֹו

לֹו הּדֹומה וכל ּדין אּגרֹות בית הּדּינין ּכֹותבין ּכיצד? . ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָ
ׁשּׁשמּו הלווה]ׁשּום ׁשּמכרּו[קרקע ואּגרֹות חֹוב, לבעל ְְְְִֶֶַַָָ

הבעל]ּבהן חליצה [קרקע ּוׁשטרי והּבנֹות, האּׁשה למזֹון ְְְֲִִִֵֶַָָָָָָ
ודיה]ּומאּונין "ממאנת" אחיה שהשיאוה יתומה ;[קטנה ִֵ

ּכדי  לכתבם הּדּינין ׁשּצריכין מּדברים להן הּדֹומה ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָוכל
ׁשּקּבלּו דברים אֹו דינין, ּבעלי טענֹות ּכגֹון ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָׁשּיזּכרּום,
ידּון  ּפלֹוני 'איׁש אֹו עלי', נאמן ּפלֹוני 'איׁש ּכגֹון ְְְֱֲִִִִֵֶֶַָָָעליהן,
הרי  - הּמלוה האמינֹו ולא ּבּמֹועד, ללוֹות ׁשּצר מי ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹלי'.
נׁשים  וקּדּוׁשי נׁשים ּגּטי ּכֹותבין וכן ׁשטר. ּכֹותב ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶָָָזה

פרעון]וׁשֹוברין רּבים [שטרי ּכצרכי אּלּו ׁשּכל ּומּתנֹות, ְְְִִֵֵֶַַָָָָ
ֵהן.

.‚È.ּומזּוזֹות ּתפּלין ספרים אפּלּו ּבּמֹועד, לכּתב ְְְְְֲִִִִִֵַָָֹואסּור
העזרה  ּבספר אחת אֹות אפּלּו מּגיהין ׁשּזֹוואין מּפני , ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

ּתפּלין  אדם ּכֹותב אבל הּמֹועד. לצר ׁשאינּה ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹמלאכה
מה  לֹו אין ואם לבגדֹו. ּתכלת וטֹווה לעצמֹו, ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָּומזּוזה

ּפרנסתֹו. ּכדי לאחרים ּומֹוכר ּכֹותב ְְֲִֵֵֵֵַַַָָֹּיאכל,
.„È ּבּמֹועד ׁשלֹום ׁשאלת ׁשל אּגרֹות לכּתב ,ּומּתר ְְְִִֵֵֶַַָָֹֻ

אין  אּלּו ׁשּכתיבת יציאֹותיו; ּומחּׁשב חׁשּבֹונֹותיו ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָוכֹותב
הדיֹוט [מדייק]נזהראדם  ּכמעׂשה ונמצאּו ּבתּקּונן, ְְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָ

ְַָּבּמלאכֹות.
.ÂË,ׂשערֹו ּגֹוזזין ּבּמֹועד: הּמת צרכי ּכל ְְְִִֵֵֵַַָָָעֹוׂשין

להם  היּו לא ואם ארֹון. לֹו ועֹוׂשין ּכסּותֹו, ְְְְְִִִֶַָָָֹּומכּבסין
ּבצנעה  נסרים מהן ונֹוסרים קֹורֹות לֹו מביאין ְְְְְְְִִִִִִֵֶָָָנסרים,
אפּלּו עֹוׂשין מפרסם, אדם היה ואם הּבית; ְְְְֲִִִִַַָָָָָֻּבתֹו
לּוחֹות  מּמּנּו לנסר הּיער מן עץ ּכֹורתין אין אבל ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָֹּבּׁשּוק.

קבר  ּבהן לבנֹות אבנים חֹוצבין ואין .לארֹון, ְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָ
.ÊË,טמא יּמצא ׁשּמא - ּבּמֹועד הּנגעים את רֹואין ְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָאין

לאבל  נהּפ חּגֹו מיּבמין ונמצא ולא נׁשים נֹוׂשאין ואין . ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹ
ּבׂשמחת  החג ׂשמחת ּתׁשּתּכח ׁשּלא ּכדי ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַֹּבּמֹועד,
נׁשים  ּומארסין ּגרּוׁשתֹו את מחזיר אבל ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָהּנּׂשּואין;
סעּודת  ולא ארּוסין סעּודת יעׂשה ׁשּלא ּובלבד - ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַֹֹּבּמֹועד

החג. ּבׂשמחת אחרת ׂשמחה יערב ׁשּלא ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹנּׂשּואין,
.ÊÈ ׁשּמא ּגזרה - ּבּמֹועד מכּבסין ואין מגּלחין ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָאין

הראׁשֹון  טֹוב יֹום ויבֹוא הּמֹועד, לתֹו עצמֹו אדם ְְְְִֵֶַַַָָָָיׁשהה
אֹו לגּלח לֹו אפׁשר ׁשאי מי ּכל ,לפיכ מנּול; ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֻוהּוא

ּולגּלח  לכּבס מּתר זה הרי טֹוב, יֹום ּבערב .לכּבס ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֻ
.ÁÈ,טֹוב ּביֹום להיֹות ׁשּלֹו ׁשביעי ׁשחל אבל ְְְִִִֵֵֶֶַָָּכיצד?

ׁשאי  ׁשּבת הּוא והרי טֹוב יֹום ּבערב להיֹות ׁשחל ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָאֹו
לגּלח  מ אפׁשר הּבא להּטּיל , יצא ׁשּלא והּוא הּים, ּמדינת ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ
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ּבּמנהג  ּתלּוי הּיֹום, חצי עד החּמה מהנץ אבל ְְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָָהּׁשחיטה.
ׁשּלא  ׁשּנהגּו מקֹום עֹוׂשין; לעׂשֹות, ׁשּנֹוהגין מקֹום -ֲֲֲִִֶֶֶַָָָֹ

עֹוׂשין. אין ֲִֵַלעׂשֹות,
.ËÈ ּכּתחּלה יתחיל לא - לעׂשֹות ׁשּנהגּו ּבמקֹום ְְְֲֲֲִִִֶַַַַָָָֹואפּלּו

יכֹול  ׁשהּוא ּפי על אף עׂשר, ּבארּבעה מלאכה ְְְֲִֶַַַַָָָָָָָלעׂשֹות
הן  ּבלבד אּמנּיֹות ׁשלׁש אּלא חצֹות; קדם ְְְֲִֵֶֶַָָָָָֹֹֻֻלגמרּה
חצֹות, עד ועֹוׂשין לעׂשֹות, ׁשּנהגּו ּבמקֹום ְְְֲֲֲִִִֶֶַַַָָׁשּמתחילין
אּמנּיֹות  ׁשאר אבל והּכֹובסין. והּסּפרין החּיטין הן: ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָֻֻואּלּו
עד  ׁשּגֹומר הּוא עׂשר, ארּבעה קדם ּבּה התחיל אם -ְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹ

הרּבה.חצֹות  צר אּמנּיֹות לׁשאר צריכין העם ׁשאין ; ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹֻֻ
.Î לא - עֹוׂשין ׁשאין למקֹום ׁשעֹוׂשין מּמקֹום ְִִִֵֵֶֶַָָֹההֹול

הּמחלֹוקֹות  מּפני ּבּיּׁשּוב, הּוא יעׂשה עֹוׂשה אבל , ְֲֲֲִִֵֶֶַַַַָ
ׁשעֹוׂשין  למקֹום עֹוׂשין ׁשאין מּמקֹום וההֹול ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָּבּמדּבר;
מּׁשם, ׁשּיצא מקֹום חמרי עליו נֹותנין יעׂשה; לא -ְְֲִִֵֶֶַָָָָָָֹֻ
יתראה  לא כן, ּפי על ואף לׁשם. ׁשהל מקֹום ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻוחמרי
יׁשּנה  אל לעֹולם - האּסּור מּפני ּבטל ׁשה ּוא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּבפניהם
למקֹומֹו, לחזר ׁשּדעּתֹו מי וכן הּמחלֹוקֹות. מּפני ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָֹאדם,
והּוא  - להחמיר ּבין להקל ּבין מקֹומֹו ּכאנׁשי ְְְְְְְִֵֵֵֵֵַַָנֹוהג
מּפני  ּבֹו, ׁשהּוא הּמקֹום אנׁשי ּבפני יתראה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹׁשּלא

ֲַַהּמחלֹוקֹות.
.‡Î עׂשר ּבארּבעה האּמן מּבית ּכלים ּומביאין ְְְִִִִִִֵֵַָָָָָָֻמֹוליכין

זבל  וגֹורפין הּמֹועד. לצר ׁשאינן ּפי על אף חצֹות, ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹאחר
לאׁשּפה.[במגריפה] אֹותֹו ּומֹוציאין בהמה, רגלי ְְְִִִֵֵַַַַָָָמּתחת

ׁשלׁשת  ׁשּיׁשבה ותרנגלת לתרנגֹולין; ׁשֹובכין ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָֹֹּומֹוׁשיבין
אחרת  מֹוׁשיבין - ּומתה הּביצים, על יתר אֹו ִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָימים
הּביצים. יּפסדּו ׁשּלא ּכדי עׂשר, ּבארּבעה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּתחּתיה
מעל  ּבּמֹועד ּברחה אם אבל מֹוׁשיבין; אין ְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָּובּמֹועד,

למקֹומּה. אֹותּה מחזירין ְֲִִִִֵַַָָהּביצים,
ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ה  סיון ג' חמישי יום
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וחמׁש עׂשה, מצוֹות ׁשלׁש - מצוֹות ׁשמֹונה ּבכללן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָֹיׁש
חמץ  לאכל ׁשּלא (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא ְְְֱֲִֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹמצוֹות

(ב) ּולמעלה; הּיֹום מחצֹות עׂשר ארּבעה להׁשּבית ּביֹום ְְְְְְֲִֵַַַַָָָָָ
ׁשבעה; ּכל חמץ לאכל ׁשּלא (ג) עׂשר; מארּבעה ְְְֱִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹׂשאֹור
יראה  ׁשּלא (ה) ׁשבעה; ּכל חמץ ּתערבת לאכל ׁשּלא ְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֹֹ(ד)
ׁשבעה; ּכל חמץ יּמצא ׁשּלא (ו) ׁשבעה; ּכל ְְִִִֵֵֵֶָָָָָָָֹחמץ
מצרים  ּביציאת לסּפר (ח) הּפסח; ּבלילי מּצה לאכל ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹ(ז)

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ּובאּור הּלילה. ְְְְִִִֵֵֵַַָָּבאֹותֹו

א  ¤¤ּפרק
חמּׁשה ‡. ליל מּתחּלת ּבּפסח, חמץ ּכּזית האֹוכל ְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּכל

חּיב  ּבמזיד, - ּבניסן ועׂשרים אחד יֹום סֹוף עד ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָעׂשר
חּיב ּכרת  ּבׁשֹוגג, ונכרתה"; חמץ, אכל ּכל "ּכי ׁשּנאמר: , ְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ

קבּועה חּטאת בהמה קרּבן מביא עשיר בין עני [בין ְְַַָָָ
הממחהלקרבן] ואחד האֹוכל, אחד וׁשֹותה.[ממיס]- ְְְֵֶֶֶֶַַָָָ

יאכל ·. "לא ׁשּנאמר: - ּבהניה אסּור ּבּפסח, ֱֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהחמץ
ּבֹוחמץ" יהא לא אכילה.[שום], חמץ הּתר והּמּניח ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹ

ּבׁשני  עֹובר אכלֹו, ׁשּלא ּפי על אף - ּבּפסח ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָֹּברׁשּותֹו
ונאמר: ,"ּגבל ּבכל ׂשאר ל יראה "לא ׁשּנאמר: ְְְְְֱֱִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֻלאוין,
הּׂשאֹור  ואּסּור החמץ ואּסּור ּבבּתיכם"; יּמצא לא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹ"ׂשאר

מחמצין -]ׁשּבֹו אחר הּוא.[בצק אחד , ְְִֶֶַָ
אם ‚. אּלא יּמצא", ו"לא יראה" "לא מּׁשּום לֹוקה ְִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹֹאינֹו

חּמצֹו אֹו ּבּפסח, חמץ קנה מעׂשה.ּכן ׁשּיעׂשה ּכדי - ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
ּבערֹו ולא הּפסח ּובא הּפסח, קדם חמץ לֹו היה אם ְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹאבל
לאוין  ׁשני על ׁשעבר ּפי על אף - ּברׁשּותֹו הּניחֹו ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָאּלא
ּומּכין  מעׂשה; עׂשה ׁשּלא מּפני הּתֹורה, מן לֹוקה אינֹו -ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

מרּדּות מּכת מדרבנן]אֹותֹו .[מלקות ְַַַ
לעֹולם „. ּבהניה אסּור הּפסח, עליו ׁשעבר ודבר חמץ ; ְְֲֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָ

יראה" "ּבל על ׁשעבר מּפני סֹופרים: מּדברי קנס - ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָזה
- ּבאנס אֹו ּבׁשגגה הּניחֹו ואפּלּו אסרּוהּו, יּמצא", ְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָֹּו"בל
אחר  ּבֹו ׁשּיהנה ּכדי ּברׁשּותֹו, חמץ אדם יּניח ׁשּלא ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּכדי

ֶַַהּפסח.
ּבמי ‰. ּבין ּבּפסח, אחר ּבדבר ׁשּנתערב ּבין חמץ נֹו ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

ׁשל  וחמץ ׁשהּוא. ּבכל אֹוסר זה הרי - ּבמינֹו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶָָֹׁשּלא
אסּור  ׁשהּוא ּפי על אף - הּפסח עליו ׁשעבר ְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָיׂשראל
זה  הרי ּבמינֹו, ׁשּלא ּבין ּבמינֹו ּבין נתערב אם - ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹּבהניה
ּבחמץ  אּלא ואסרּו קנסּו ׁשּלא הּפסח; אחר לאכלֹו ְְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻמּתר

הּפסח. לאחר ּבאכילה מּתרת הּתערבת אבל ְְֲֲֲִֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹֻעצמֹו,
.Â אבל חמץ. ׁשל עצמֹו אכילת על אּלא ּכרת, חּיבין ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָאין

הּבבלי ּכּתח ּכגֹון חמץ, חמוץ ערּוב מחלב עשוי [טיבול ְְִֵֵַַָָֻ
הּמדיולחם] משעורה]וׁשכר להן [עשוי הּדֹומה וכל , ְְִֵֶֶַַָָָָ

לֹוקה  ּבּפסח, אכלן אם - ּבהן מערב ׁשהחמץ ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹמּדברים
ּבּמה  תאכלּו". לא מחמצת "ּכל ׁשּנאמר: ּכרת, ּבֹו ְְֱֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹואין
הּתערבת, ּבתֹו חמץ ּכּזית ּבׁשאכל אמּורים? ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָֹּדברים
אבל  הּתֹורה; מן ׁשּלֹוקה הּוא - ּביצים ׁשלׁש אכילת ְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹּבכדי

ּכּזית ּבּתערבת אין כדי]ּבכדי[שמצטרף]אם תוך -] ְֲִִִֵֵֶַַַַֹ
אם  - לאכל לֹו ׁשאסּור ּפי על אף - ּביצים ׁשלׁש ֱֲִִִִֵֶֶַַַָָֹֹאכילת

מרּדּות. מּכת אּלא לֹוקה אינֹו ְֵֶֶַַַַָָאכל,
.Ê זה הרי - ׁשהּוא ּכל ּבּפסח, עצמֹו החמץ מן ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָהאֹוכל

ּפי  על ואף חמץ". יאכל "לא ׁשּנאמר: הּתֹורה, מן ְֱִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹאסּור
ׁשהּוא  ּכׁשעּור על אּלא קרּבן, אֹו ּכרת חּיב אינֹו ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָכן,
מּכת  אֹותֹו מּכין ּבמזיד, מּכּזית ּפחֹות והאֹוכל ְְִִִִִֵֵַַַַַַַָָּכּזית;

ְַמרּדּות.
.Á הּיֹום מחצֹות עׂשר ארּבעה ּביֹום חמץ לאכל ְְֱֲֵֵֶַַָָָָָָֹאסּור

וכל  ּבּיֹום. ׁשביעית ׁשעה מּתחּלת ׁשהּוא ְְְְְִִִִֶַַַָָָָּולמעלה,
תאכל  "לא ׁשּנאמר: הּתֹורה, מן לֹוקה זה, ּבזמן ְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹהאֹוכל
מּפי  למדּו ּכ הּפסח; קרּבן על ּכלֹומר חמץ", ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָעליו

חמץ [ממרע"ה]הּׁשמּועה תאכל לא זה: ּדבר ּבפרּוׁש ְְֵֵֶַַָָָָֹֹ
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צד  וכיצד ויחריבּוה. האילן לׂשדה יּכנסּו ׁשּלא ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹּכדי
ׁשּפּוד נֹועץ ּומּכה[ברזל]ּבׁשּנּוי? ּבקרּדם,[עליו]ּבארץ, ְְְִֵֶֶַַָָֹֻ

ינּתקּנּו ּכ ּגּמה.[יוציאו]ואחר מקֹומֹו ונמצא ; ְְְְְְִֶַַַָָָֻ
.Âהדיֹוט מעׂשה ּבֹונהּו - ׁשּנפל ּגּנה טיט]ּכתל אֹו[ללא , ְֲִֵֵֶֶֶַַָָֹ

וגמא ּבקנים אֹותֹו עׂשה [צמח]ּגֹודר אם וכן ּבהן. וכּיֹוצא ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ
חצר  ּכתל אבל הדיֹוט. מעׂשה אֹותֹו ּבֹונה לגג, ְְֲֲֲֵֵֶֶֶֶַַַָָֹמעקה

ּגֹוהה היה ואם ּכדרּכֹו; ּבֹונהּו ליפול]ׁשּנפל, סֹותרֹו[מט - ְְְְִֵֶֶַַָָָ
ּכדרּכֹו. ּובֹונהּו הּסּכנה, ְְְִֵֵַַַָָמּפני

.Êאצטּבא אדם עליה.[ספסל]ּבֹונה ליׁשן אֹו ליׁשב ְִִֵֵֶֶַַָָָָָ
דלת]הּציר והּמפּתח [של והּמנעּול והּקֹורה והּצּנֹור ְְְְְְִִֵַַַַַַַַָ

ׁשל  ּבין ּברזל ׁשל ּבין ּכדרּכֹו, ּבּמֹועד מתּקנן - ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָׁשּנׁשּברּו
ּפתּוח  הּפתח יּניח ׁשאם - הּוא ּגדֹול הפסד ׁשּזה ְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָעץ;
ּוכבר  ּבּבית; ּׁשּיׁש מה ּכל מאּבד נמצא ׁשבּורֹות, ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָּודלתֹות

ׁשּנּוי. צרי אינֹו הפסד, ּבֹו ׁשּיׁש ׁשּכל ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָּבארנּו,
.Á ׁשּימּות לּמת מּוכן להיֹותֹו קבר חֹופרין ואין אין , ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָ

ּבּמֹועד; מתּקנֹו זה הרי עׂשּוי, היה אם אבל אֹותֹו. ְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָּבֹונין
נכֹון  ׁשּיהיה ּכדי ּבמּדתֹו, מקּצר אֹו ּבמּדתֹו מֹוסיף ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּכיצד?

ּבֹו.[מוכן] ׁשּיּקבר ְִֵֵֶָלעת
.Ë לא לקבר, מּקבר העצמֹות ואת הּמת את מפּנין ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹאין

ּכן  לעׂשֹות ואסּור למכּבד; מּבזּוי ולא לבזּוי ְְְְְֲִִִֵַָָָָָֹֻֻמּמכּבד
היה ּכן אם אּלא הּימים, ּבׁשאר השני]לעֹולם [הקבר ְְִִִֵֶַָָָָָָ

ׁשּלֹו מת]ּבתֹו של אפּלּו[בשדה הּימים, ּבׁשאר מפּנהּו - ְְְֲִִִֵֶַַָָ
לבזּוי. ְְִָָֻמּמכּבד

.Èמתּלעין תולעים]אין מוציאין האילנֹות,[מן]את[- ְְִִֵֶַָָ
הּנטיעֹות את מזהמין הגזע]ולא בקילוף זבל ,[מדביקין ְְְֲִִֶַַֹ

ׁשּבהן  הּפרֹות ואת האילנֹות את סכין אבל מגּזמין; ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹולא
לחּפף  ראּויה ׁשהיא מּפני הּפׁשּתה, את ועֹוקרין ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹּבׁשמן.

הּכׁשּות את וקֹוצרין ּבּמֹועד; צמח]ּבּה ׁשהיא [מין מּפני , ְְְְִִִֵֵֶֶַַָ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבּמֹועד. לּׁשכר להּטילּה ְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹראּויה

.‡Èלּדיר הּצאן את מכניסין את [בשדה]אין ׁשּיזּבלּו ּכדי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַֹ
ׁשהר [בגלליהם]הּקרקע מדּיר, הּוא ׂשדהּו[מזבל]י ְְֲֵֵֵֶַַַַָ

ואין  אֹותן, מסּיעין ואין מּתר. מאליהן, ּבאּו ואם ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֻּבּמֹועד;
צאנם את לנער ׁשֹומר להן ממקום מֹוסרין [להעבירם ְְִֵֵֶֶַָָֹ

זבלם] לפזר ׁשּבתלמקום ׂשכיר היה חדׁש,[שבוע]. ׂשכיר , ְְִִֶַָָָֹ
ׁשבּוע ׂשכיר ׁשנה, שנים]ׂשכיר אֹותן;[שבע מסּיעין - ְְְְִִִַַָָָָ

ׁשּיזּבלּו ּכדי למקֹום, מּמקֹום הּצאן לנער ׁשֹומר ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָֹוׂשֹוכרין
ואם  לצדדין; אֹותֹו מסּלקין ׁשּבחצר, הּזבל הּׂשדה. ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּכל

לאׁשּפה. אֹותֹו מֹוציאין ּבקר, ּכרפת חצר ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָנעׂשה
.·È מקֹום לתּקן נתּכּון אם - הּקרקע ּפני ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָהּמׁשוה

ואם  מּתר; ּבֹו, ׁשּידּוׁש אֹו ּתבּואה ׁשל ּכרי ּבֹו ְְְֲִִִֶֶֶַָָָֻׁשּיעמיד
מּתֹו עצים המלּקט וכן אסּור. הארץ, לעבֹודת ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָנתּכּון

מּתר; העצים, לצר אם - הּקרקע,ואם ׂשדהּו לתּקן ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֻ
הּפֹותק וכן זרם]אסּור. נתּכּון [פותח אם - לׂשדהּו מים ְְְִִִֵֵֵֵַַַָָ

וכן  אסּור. הארץ, להׁשקֹות ואם מּתר; הּדגים, ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֻׁשּיּכנסּו
חרּיֹות להאכיל [ענפים]הּקֹוצץ נתּכּון אם - הּדקל מן ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַ

אסּור. האילן, לעבֹודת נתּכּון ואם מּתר; ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֻלבהמּתֹו,
מתּכּון. הּוא ּדבר זה לאי יּכר, ְְֲִִֵֵֶַַַָָָֻּומּמעׂשיו

.‚Èׁשּייבׁשּו ׁשאפׁשר וכירים ּבהן [יתיבשו]ּתּנּור ויאפה ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָֹ
עֹוׂשין עֹוׂשין [מייצרים]ּבּמֹועד, אין לאו, ואם אֹותן; ְִִִֵֵַָָ

ּבֹונין ,ּכ ּובין ּכ ּובין ּתּנּור [טחים]אֹותן. ׁשל חרׂש על ִֵֵֶֶֶַַָָָ
הּטפלה הּכירה הטיט]ועל ּומסרגין [שכבת ׁשּלהן. ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָ

ונֹוקרין[בונים] הּמּטֹות, הרחים,[מנקים]את את ְְִִִֵֶֶַַָ
עין להן אּמת [חור]ּופֹותחין ּובֹונין אֹותן, ּומעמידין , ְֲִִִִִֶַַַַָָ

רחים ׁשל הריחיים]הּמים את מגלגל המים .[זרם ִִֵֶַַַ
.„È וזֹופתין הּיין; יּפסד ׁשּלא ּכדי החבית, את ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹזֹופתין

החבית  ּפי וסֹותמין טרח. ּבֹו ׁשאין מּפני הּבקּבּוק, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹאת
ּתּפסד  ׁשּלא ּכדי ׁשכר, ּומחּפיןׁשל את [מכסים]. ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָֹ

ליבוש]הּקציעֹות שטוחים יאבדּו.[פירות ׁשּלא ּכדי ּבקׁש, ְְְְִֵֶַַֹֹ
ׁשהּוא [משפשפים]ּומרּככין מּפני ּבּידים, הּבגדים את ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָ

הּידים ּבית קׁשרי עֹוׂשין אין אבל הדיֹוט; [קמטי מעׂשה ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָ
ּבזה.השרוולים] ּכּיֹוצא ּכל וכן אּמן. מעׂשה ׁשהּוא מּפני ,ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֻ

.ÂËרחים ׁשל חמֹור צּפרני -קֹוצצין בטחינה [המסייע ְְֲִִִֵֵֶַָ
ללכת] ויוכל "פרסות" רגליו על להרכיב שיוכלו ,כדי

אבּוס אכילה]ּובֹונין -[סל עליו ׁשרֹוכב וסּוס לבהמה. ְְִִֵֵֵֶָָָ
מרּביעין  ואין ליּפֹותֹו. ּכדי ּולסרקֹו צּפרניו לּטל ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָֹֻמּתר
מּמּנה  מֹונעין ואין ּדם, לּה מּקיזין אבל ּבּמֹועד; ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָּבהמה
אּלא  ּבריאין מאכל ׁשאינן ּומׁשקין מאכלֹות וכל ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָרפּואה.

ּבּמֹועד. ולׁשּתֹותן לאכלן לאדם מּתר ְְְְְְִִֵַָָָָָָָֻלרפּואה,
.ÊËמפּנין מּכעּורה [כלים]אין לא ּבּמֹועד, לחצר מחצר ְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָֹ

לבית  מּבית הּוא מפּנה אבל לכעּורה; מּנאה ולא ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָֹלנאה
מּבית  הּמֹועד לצר ׁשהן ּכלים ּומביאין חצר. ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָֹּבאֹותּה
ּכלים  אבל ּוצלֹוחּיֹות; וכֹוסֹות ּוכסתֹות ּכרים ּכגֹון ְְְְֲִִִֵָָָָָֻהאּמן,
מּבית  צמר אֹו הּלֹוטׁש מן מחרׁשה ּכגֹון צריכין, ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָׁשאינן
לֹו נֹותן ּיאכל, מה לאּמן אין ואם מביאין. אין - ְְִִִֵֵֵַַַַָָָֹֻהּצּבע
ּבּבית  מּניחן מאמינֹו, אינֹו ואם אצלֹו; ּומּניחן ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָׂשכרֹו
לחצר  מפּנן - יּגנבּו ׁשּמא להן חׁשׁש ואם לֹו; ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָהּסמּו

לביתֹו. יביא לא אבל ְֲִֵֶֶַָָֹאחרת,
.ÊÈ הּמנחה מן טֹובים ימים ּבערבי מלאכה לעׂשֹות ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָאסּור

ּבהן, מלאכה העֹוׂשה וכל ׁשּבתֹות. ערבי ּכמֹו ְְְְְְֵֶֶַַַָָָָָָָּולמעלה,
ּבעל  אֹותֹו ּומבּטלין ּבֹו, וגֹוערין ּברכה; סימן רֹואה ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָאינֹו

מרּדּות מּכת אֹותֹו מּכין אין אבל מדרבנן]ּכרחֹו, ,[מלקות ְְֲִֵַַַַָָ
הּפסח  מערב חּוץ - אֹותֹו מנּדין ׁשאין לֹומר צרי ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָואין
מנּדין  חצֹות אחר מלאכה ּבֹו ׁשהעֹוׂשה חצֹות; ְְֲֲִֶֶַַַַַָָָאחר
לא  אם מרּדּות מּכת אֹותֹו ׁשּמּכין לֹומר צרי ואין ְְִִִֵֶַַַַַָֹאֹותֹו,
ערבי  ּכׁשאר אינֹו ּבניסן עׂשר ארּבעה ׁשּיֹום לפי - ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָנּדּוהּו

ּבֹו ׁשּיׁש מּפני טֹובים, ּוׁשחיטת [קרבן]ימים חגיגה ְְֲִִִִִֵֵֶַָָ
ְָָקרּבן.

.ÁÈ מלאכה ּבעׂשּית אסּור עׂשר ארּבעה יֹום ,ְְְֲִִַַַָָָָָָָָלפיכ
סֹופרים  ׁשל מּדברי מחּלֹו קל והּוא מֹועד; ׁשל חּלֹו ּכמֹו , ְְְְִִִֵֵֵֶֶַֻֻ

זמן  ׁשהּוא ומעלה, הּיֹום מחצי אּלא אסּור ואינֹו ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָמֹועד,
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ּבּמנהג  ּתלּוי הּיֹום, חצי עד החּמה מהנץ אבל ְְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָָהּׁשחיטה.
ׁשּלא  ׁשּנהגּו מקֹום עֹוׂשין; לעׂשֹות, ׁשּנֹוהגין מקֹום -ֲֲֲִִֶֶֶַָָָֹ

עֹוׂשין. אין ֲִֵַלעׂשֹות,
.ËÈ ּכּתחּלה יתחיל לא - לעׂשֹות ׁשּנהגּו ּבמקֹום ְְְֲֲֲִִִֶַַַַָָָֹואפּלּו

יכֹול  ׁשהּוא ּפי על אף עׂשר, ּבארּבעה מלאכה ְְְֲִֶַַַַָָָָָָָלעׂשֹות
הן  ּבלבד אּמנּיֹות ׁשלׁש אּלא חצֹות; קדם ְְְֲִֵֶֶַָָָָָֹֹֻֻלגמרּה
חצֹות, עד ועֹוׂשין לעׂשֹות, ׁשּנהגּו ּבמקֹום ְְְֲֲֲִִִֶֶַַַָָׁשּמתחילין
אּמנּיֹות  ׁשאר אבל והּכֹובסין. והּסּפרין החּיטין הן: ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָֻֻואּלּו
עד  ׁשּגֹומר הּוא עׂשר, ארּבעה קדם ּבּה התחיל אם -ְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹ

הרּבה.חצֹות  צר אּמנּיֹות לׁשאר צריכין העם ׁשאין ; ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹֻֻ
.Î לא - עֹוׂשין ׁשאין למקֹום ׁשעֹוׂשין מּמקֹום ְִִִֵֵֶֶַָָֹההֹול

הּמחלֹוקֹות  מּפני ּבּיּׁשּוב, הּוא יעׂשה עֹוׂשה אבל , ְֲֲֲִִֵֶֶַַַַָ
ׁשעֹוׂשין  למקֹום עֹוׂשין ׁשאין מּמקֹום וההֹול ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָּבּמדּבר;
מּׁשם, ׁשּיצא מקֹום חמרי עליו נֹותנין יעׂשה; לא -ְְֲִִֵֶֶַָָָָָָֹֻ
יתראה  לא כן, ּפי על ואף לׁשם. ׁשהל מקֹום ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻוחמרי
יׁשּנה  אל לעֹולם - האּסּור מּפני ּבטל ׁשה ּוא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּבפניהם
למקֹומֹו, לחזר ׁשּדעּתֹו מי וכן הּמחלֹוקֹות. מּפני ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָֹאדם,
והּוא  - להחמיר ּבין להקל ּבין מקֹומֹו ּכאנׁשי ְְְְְְְִֵֵֵֵֵַַָנֹוהג
מּפני  ּבֹו, ׁשהּוא הּמקֹום אנׁשי ּבפני יתראה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹׁשּלא

ֲַַהּמחלֹוקֹות.
.‡Î עׂשר ּבארּבעה האּמן מּבית ּכלים ּומביאין ְְְִִִִִִֵֵַָָָָָָֻמֹוליכין

זבל  וגֹורפין הּמֹועד. לצר ׁשאינן ּפי על אף חצֹות, ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹאחר
לאׁשּפה.[במגריפה] אֹותֹו ּומֹוציאין בהמה, רגלי ְְְִִִֵֵַַַַָָָמּתחת

ׁשלׁשת  ׁשּיׁשבה ותרנגלת לתרנגֹולין; ׁשֹובכין ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָֹֹּומֹוׁשיבין
אחרת  מֹוׁשיבין - ּומתה הּביצים, על יתר אֹו ִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָימים
הּביצים. יּפסדּו ׁשּלא ּכדי עׂשר, ּבארּבעה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּתחּתיה
מעל  ּבּמֹועד ּברחה אם אבל מֹוׁשיבין; אין ְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָּובּמֹועד,

למקֹומּה. אֹותּה מחזירין ְֲִִִִֵַַָָהּביצים,
ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ה  סיון ג' חמישי יום
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וחמׁש עׂשה, מצוֹות ׁשלׁש - מצוֹות ׁשמֹונה ּבכללן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָֹיׁש
חמץ  לאכל ׁשּלא (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא ְְְֱֲִֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹמצוֹות

(ב) ּולמעלה; הּיֹום מחצֹות עׂשר ארּבעה להׁשּבית ּביֹום ְְְְְְֲִֵַַַַָָָָָ
ׁשבעה; ּכל חמץ לאכל ׁשּלא (ג) עׂשר; מארּבעה ְְְֱִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹׂשאֹור
יראה  ׁשּלא (ה) ׁשבעה; ּכל חמץ ּתערבת לאכל ׁשּלא ְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֹֹ(ד)
ׁשבעה; ּכל חמץ יּמצא ׁשּלא (ו) ׁשבעה; ּכל ְְִִִֵֵֵֶָָָָָָָֹחמץ
מצרים  ּביציאת לסּפר (ח) הּפסח; ּבלילי מּצה לאכל ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹ(ז)

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ּובאּור הּלילה. ְְְְִִִֵֵֵַַָָּבאֹותֹו

א  ¤¤ּפרק
חמּׁשה ‡. ליל מּתחּלת ּבּפסח, חמץ ּכּזית האֹוכל ְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּכל

חּיב  ּבמזיד, - ּבניסן ועׂשרים אחד יֹום סֹוף עד ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָעׂשר
חּיב ּכרת  ּבׁשֹוגג, ונכרתה"; חמץ, אכל ּכל "ּכי ׁשּנאמר: , ְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ

קבּועה חּטאת בהמה קרּבן מביא עשיר בין עני [בין ְְַַָָָ
הממחהלקרבן] ואחד האֹוכל, אחד וׁשֹותה.[ממיס]- ְְְֵֶֶֶֶַַָָָ

יאכל ·. "לא ׁשּנאמר: - ּבהניה אסּור ּבּפסח, ֱֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהחמץ
ּבֹוחמץ" יהא לא אכילה.[שום], חמץ הּתר והּמּניח ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹ

ּבׁשני  עֹובר אכלֹו, ׁשּלא ּפי על אף - ּבּפסח ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָֹּברׁשּותֹו
ונאמר: ,"ּגבל ּבכל ׂשאר ל יראה "לא ׁשּנאמר: ְְְְְֱֱִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֻלאוין,
הּׂשאֹור  ואּסּור החמץ ואּסּור ּבבּתיכם"; יּמצא לא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹ"ׂשאר

מחמצין -]ׁשּבֹו אחר הּוא.[בצק אחד , ְְִֶֶַָ
אם ‚. אּלא יּמצא", ו"לא יראה" "לא מּׁשּום לֹוקה ְִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹֹאינֹו

חּמצֹו אֹו ּבּפסח, חמץ קנה מעׂשה.ּכן ׁשּיעׂשה ּכדי - ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
ּבערֹו ולא הּפסח ּובא הּפסח, קדם חמץ לֹו היה אם ְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹאבל
לאוין  ׁשני על ׁשעבר ּפי על אף - ּברׁשּותֹו הּניחֹו ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָאּלא
ּומּכין  מעׂשה; עׂשה ׁשּלא מּפני הּתֹורה, מן לֹוקה אינֹו -ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

מרּדּות מּכת מדרבנן]אֹותֹו .[מלקות ְַַַ
לעֹולם „. ּבהניה אסּור הּפסח, עליו ׁשעבר ודבר חמץ ; ְְֲֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָ

יראה" "ּבל על ׁשעבר מּפני סֹופרים: מּדברי קנס - ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָזה
- ּבאנס אֹו ּבׁשגגה הּניחֹו ואפּלּו אסרּוהּו, יּמצא", ְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָֹּו"בל
אחר  ּבֹו ׁשּיהנה ּכדי ּברׁשּותֹו, חמץ אדם יּניח ׁשּלא ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּכדי

ֶַַהּפסח.
ּבמי ‰. ּבין ּבּפסח, אחר ּבדבר ׁשּנתערב ּבין חמץ נֹו ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

ׁשל  וחמץ ׁשהּוא. ּבכל אֹוסר זה הרי - ּבמינֹו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶָָֹׁשּלא
אסּור  ׁשהּוא ּפי על אף - הּפסח עליו ׁשעבר ְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָיׂשראל
זה  הרי ּבמינֹו, ׁשּלא ּבין ּבמינֹו ּבין נתערב אם - ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹּבהניה
ּבחמץ  אּלא ואסרּו קנסּו ׁשּלא הּפסח; אחר לאכלֹו ְְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻמּתר

הּפסח. לאחר ּבאכילה מּתרת הּתערבת אבל ְְֲֲֲִֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹֻעצמֹו,
.Â אבל חמץ. ׁשל עצמֹו אכילת על אּלא ּכרת, חּיבין ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָאין

הּבבלי ּכּתח ּכגֹון חמץ, חמוץ ערּוב מחלב עשוי [טיבול ְְִֵֵַַָָֻ
הּמדיולחם] משעורה]וׁשכר להן [עשוי הּדֹומה וכל , ְְִֵֶֶַַָָָָ

לֹוקה  ּבּפסח, אכלן אם - ּבהן מערב ׁשהחמץ ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹמּדברים
ּבּמה  תאכלּו". לא מחמצת "ּכל ׁשּנאמר: ּכרת, ּבֹו ְְֱֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹואין
הּתערבת, ּבתֹו חמץ ּכּזית ּבׁשאכל אמּורים? ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָֹּדברים
אבל  הּתֹורה; מן ׁשּלֹוקה הּוא - ּביצים ׁשלׁש אכילת ְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹּבכדי

ּכּזית ּבּתערבת אין כדי]ּבכדי[שמצטרף]אם תוך -] ְֲִִִֵֵֶַַַַֹ
אם  - לאכל לֹו ׁשאסּור ּפי על אף - ּביצים ׁשלׁש ֱֲִִִִֵֶֶַַַָָֹֹאכילת

מרּדּות. מּכת אּלא לֹוקה אינֹו ְֵֶֶַַַַָָאכל,
.Ê זה הרי - ׁשהּוא ּכל ּבּפסח, עצמֹו החמץ מן ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָהאֹוכל

ּפי  על ואף חמץ". יאכל "לא ׁשּנאמר: הּתֹורה, מן ְֱִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹאסּור
ׁשהּוא  ּכׁשעּור על אּלא קרּבן, אֹו ּכרת חּיב אינֹו ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָכן,
מּכת  אֹותֹו מּכין ּבמזיד, מּכּזית ּפחֹות והאֹוכל ְְִִִִִֵֵַַַַַַַָָּכּזית;

ְַמרּדּות.
.Á הּיֹום מחצֹות עׂשר ארּבעה ּביֹום חמץ לאכל ְְֱֲֵֵֶַַָָָָָָֹאסּור

וכל  ּבּיֹום. ׁשביעית ׁשעה מּתחּלת ׁשהּוא ְְְְְִִִִֶַַַָָָָּולמעלה,
תאכל  "לא ׁשּנאמר: הּתֹורה, מן לֹוקה זה, ּבזמן ְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹהאֹוכל
מּפי  למדּו ּכ הּפסח; קרּבן על ּכלֹומר חמץ", ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָעליו

חמץ [ממרע"ה]הּׁשמּועה תאכל לא זה: ּדבר ּבפרּוׁש ְְֵֵֶַַָָָָֹֹ
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צד  וכיצד ויחריבּוה. האילן לׂשדה יּכנסּו ׁשּלא ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹּכדי
ׁשּפּוד נֹועץ ּומּכה[ברזל]ּבׁשּנּוי? ּבקרּדם,[עליו]ּבארץ, ְְְִֵֶֶַַָָֹֻ

ינּתקּנּו ּכ ּגּמה.[יוציאו]ואחר מקֹומֹו ונמצא ; ְְְְְְִֶַַַָָָֻ
.Âהדיֹוט מעׂשה ּבֹונהּו - ׁשּנפל ּגּנה טיט]ּכתל אֹו[ללא , ְֲִֵֵֶֶֶַַָָֹ

וגמא ּבקנים אֹותֹו עׂשה [צמח]ּגֹודר אם וכן ּבהן. וכּיֹוצא ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ
חצר  ּכתל אבל הדיֹוט. מעׂשה אֹותֹו ּבֹונה לגג, ְְֲֲֲֵֵֶֶֶֶַַַָָֹמעקה

ּגֹוהה היה ואם ּכדרּכֹו; ּבֹונהּו ליפול]ׁשּנפל, סֹותרֹו[מט - ְְְְִֵֶֶַַָָָ
ּכדרּכֹו. ּובֹונהּו הּסּכנה, ְְְִֵֵַַַָָמּפני

.Êאצטּבא אדם עליה.[ספסל]ּבֹונה ליׁשן אֹו ליׁשב ְִִֵֵֶֶַַָָָָָ
דלת]הּציר והּמפּתח [של והּמנעּול והּקֹורה והּצּנֹור ְְְְְְִִֵַַַַַַַַָ

ׁשל  ּבין ּברזל ׁשל ּבין ּכדרּכֹו, ּבּמֹועד מתּקנן - ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָׁשּנׁשּברּו
ּפתּוח  הּפתח יּניח ׁשאם - הּוא ּגדֹול הפסד ׁשּזה ְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָעץ;
ּוכבר  ּבּבית; ּׁשּיׁש מה ּכל מאּבד נמצא ׁשבּורֹות, ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָּודלתֹות

ׁשּנּוי. צרי אינֹו הפסד, ּבֹו ׁשּיׁש ׁשּכל ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָּבארנּו,
.Á ׁשּימּות לּמת מּוכן להיֹותֹו קבר חֹופרין ואין אין , ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָ

ּבּמֹועד; מתּקנֹו זה הרי עׂשּוי, היה אם אבל אֹותֹו. ְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָּבֹונין
נכֹון  ׁשּיהיה ּכדי ּבמּדתֹו, מקּצר אֹו ּבמּדתֹו מֹוסיף ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּכיצד?

ּבֹו.[מוכן] ׁשּיּקבר ְִֵֵֶָלעת
.Ë לא לקבר, מּקבר העצמֹות ואת הּמת את מפּנין ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹאין

ּכן  לעׂשֹות ואסּור למכּבד; מּבזּוי ולא לבזּוי ְְְְְֲִִִֵַָָָָָֹֻֻמּמכּבד
היה ּכן אם אּלא הּימים, ּבׁשאר השני]לעֹולם [הקבר ְְִִִֵֶַָָָָָָ

ׁשּלֹו מת]ּבתֹו של אפּלּו[בשדה הּימים, ּבׁשאר מפּנהּו - ְְְֲִִִֵֶַַָָ
לבזּוי. ְְִָָֻמּמכּבד

.Èמתּלעין תולעים]אין מוציאין האילנֹות,[מן]את[- ְְִִֵֶַָָ
הּנטיעֹות את מזהמין הגזע]ולא בקילוף זבל ,[מדביקין ְְְֲִִֶַַֹ

ׁשּבהן  הּפרֹות ואת האילנֹות את סכין אבל מגּזמין; ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹולא
לחּפף  ראּויה ׁשהיא מּפני הּפׁשּתה, את ועֹוקרין ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹּבׁשמן.

הּכׁשּות את וקֹוצרין ּבּמֹועד; צמח]ּבּה ׁשהיא [מין מּפני , ְְְְִִִֵֵֶֶַַָ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבּמֹועד. לּׁשכר להּטילּה ְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹראּויה

.‡Èלּדיר הּצאן את מכניסין את [בשדה]אין ׁשּיזּבלּו ּכדי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַֹ
ׁשהר [בגלליהם]הּקרקע מדּיר, הּוא ׂשדהּו[מזבל]י ְְֲֵֵֵֶַַַַָ

ואין  אֹותן, מסּיעין ואין מּתר. מאליהן, ּבאּו ואם ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֻּבּמֹועד;
צאנם את לנער ׁשֹומר להן ממקום מֹוסרין [להעבירם ְְִֵֵֶֶַָָֹ

זבלם] לפזר ׁשּבתלמקום ׂשכיר היה חדׁש,[שבוע]. ׂשכיר , ְְִִֶַָָָֹ
ׁשבּוע ׂשכיר ׁשנה, שנים]ׂשכיר אֹותן;[שבע מסּיעין - ְְְְִִִַַָָָָ

ׁשּיזּבלּו ּכדי למקֹום, מּמקֹום הּצאן לנער ׁשֹומר ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָֹוׂשֹוכרין
ואם  לצדדין; אֹותֹו מסּלקין ׁשּבחצר, הּזבל הּׂשדה. ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּכל

לאׁשּפה. אֹותֹו מֹוציאין ּבקר, ּכרפת חצר ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָנעׂשה
.·È מקֹום לתּקן נתּכּון אם - הּקרקע ּפני ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָהּמׁשוה

ואם  מּתר; ּבֹו, ׁשּידּוׁש אֹו ּתבּואה ׁשל ּכרי ּבֹו ְְְֲִִִֶֶֶַָָָֻׁשּיעמיד
מּתֹו עצים המלּקט וכן אסּור. הארץ, לעבֹודת ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָנתּכּון

מּתר; העצים, לצר אם - הּקרקע,ואם ׂשדהּו לתּקן ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֻ
הּפֹותק וכן זרם]אסּור. נתּכּון [פותח אם - לׂשדהּו מים ְְְִִִֵֵֵֵַַַָָ

וכן  אסּור. הארץ, להׁשקֹות ואם מּתר; הּדגים, ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֻׁשּיּכנסּו
חרּיֹות להאכיל [ענפים]הּקֹוצץ נתּכּון אם - הּדקל מן ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַ

אסּור. האילן, לעבֹודת נתּכּון ואם מּתר; ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֻלבהמּתֹו,
מתּכּון. הּוא ּדבר זה לאי יּכר, ְְֲִִֵֵֶַַַָָָֻּומּמעׂשיו

.‚Èׁשּייבׁשּו ׁשאפׁשר וכירים ּבהן [יתיבשו]ּתּנּור ויאפה ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָֹ
עֹוׂשין עֹוׂשין [מייצרים]ּבּמֹועד, אין לאו, ואם אֹותן; ְִִִֵֵַָָ

ּבֹונין ,ּכ ּובין ּכ ּובין ּתּנּור [טחים]אֹותן. ׁשל חרׂש על ִֵֵֶֶֶַַָָָ
הּטפלה הּכירה הטיט]ועל ּומסרגין [שכבת ׁשּלהן. ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָ

ונֹוקרין[בונים] הּמּטֹות, הרחים,[מנקים]את את ְְִִִֵֶֶַַָ
עין להן אּמת [חור]ּופֹותחין ּובֹונין אֹותן, ּומעמידין , ְֲִִִִִֶַַַַָָ

רחים ׁשל הריחיים]הּמים את מגלגל המים .[זרם ִִֵֶַַַ
.„È וזֹופתין הּיין; יּפסד ׁשּלא ּכדי החבית, את ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹזֹופתין

החבית  ּפי וסֹותמין טרח. ּבֹו ׁשאין מּפני הּבקּבּוק, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹאת
ּתּפסד  ׁשּלא ּכדי ׁשכר, ּומחּפיןׁשל את [מכסים]. ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָֹ

ליבוש]הּקציעֹות שטוחים יאבדּו.[פירות ׁשּלא ּכדי ּבקׁש, ְְְְִֵֶַַֹֹ
ׁשהּוא [משפשפים]ּומרּככין מּפני ּבּידים, הּבגדים את ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָ

הּידים ּבית קׁשרי עֹוׂשין אין אבל הדיֹוט; [קמטי מעׂשה ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָ
ּבזה.השרוולים] ּכּיֹוצא ּכל וכן אּמן. מעׂשה ׁשהּוא מּפני ,ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֻ

.ÂËרחים ׁשל חמֹור צּפרני -קֹוצצין בטחינה [המסייע ְְֲִִִֵֵֶַָ
ללכת] ויוכל "פרסות" רגליו על להרכיב שיוכלו ,כדי

אבּוס אכילה]ּובֹונין -[סל עליו ׁשרֹוכב וסּוס לבהמה. ְְִִֵֵֵֶָָָ
מרּביעין  ואין ליּפֹותֹו. ּכדי ּולסרקֹו צּפרניו לּטל ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָֹֻמּתר
מּמּנה  מֹונעין ואין ּדם, לּה מּקיזין אבל ּבּמֹועד; ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָּבהמה
אּלא  ּבריאין מאכל ׁשאינן ּומׁשקין מאכלֹות וכל ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָרפּואה.

ּבּמֹועד. ולׁשּתֹותן לאכלן לאדם מּתר ְְְְְְִִֵַָָָָָָָֻלרפּואה,
.ÊËמפּנין מּכעּורה [כלים]אין לא ּבּמֹועד, לחצר מחצר ְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָֹ

לבית  מּבית הּוא מפּנה אבל לכעּורה; מּנאה ולא ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָֹלנאה
מּבית  הּמֹועד לצר ׁשהן ּכלים ּומביאין חצר. ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָֹּבאֹותּה
ּכלים  אבל ּוצלֹוחּיֹות; וכֹוסֹות ּוכסתֹות ּכרים ּכגֹון ְְְְֲִִִֵָָָָָֻהאּמן,
מּבית  צמר אֹו הּלֹוטׁש מן מחרׁשה ּכגֹון צריכין, ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָׁשאינן
לֹו נֹותן ּיאכל, מה לאּמן אין ואם מביאין. אין - ְְִִִֵֵֵַַַַָָָֹֻהּצּבע
ּבּבית  מּניחן מאמינֹו, אינֹו ואם אצלֹו; ּומּניחן ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָׂשכרֹו
לחצר  מפּנן - יּגנבּו ׁשּמא להן חׁשׁש ואם לֹו; ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָהּסמּו

לביתֹו. יביא לא אבל ְֲִֵֶֶַָָֹאחרת,
.ÊÈ הּמנחה מן טֹובים ימים ּבערבי מלאכה לעׂשֹות ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָאסּור

ּבהן, מלאכה העֹוׂשה וכל ׁשּבתֹות. ערבי ּכמֹו ְְְְְְֵֶֶַַַָָָָָָָּולמעלה,
ּבעל  אֹותֹו ּומבּטלין ּבֹו, וגֹוערין ּברכה; סימן רֹואה ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָאינֹו

מרּדּות מּכת אֹותֹו מּכין אין אבל מדרבנן]ּכרחֹו, ,[מלקות ְְֲִֵַַַַָָ
הּפסח  מערב חּוץ - אֹותֹו מנּדין ׁשאין לֹומר צרי ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָואין
מנּדין  חצֹות אחר מלאכה ּבֹו ׁשהעֹוׂשה חצֹות; ְְֲֲִֶֶַַַַַָָָאחר
לא  אם מרּדּות מּכת אֹותֹו ׁשּמּכין לֹומר צרי ואין ְְִִִֵֶַַַַַָֹאֹותֹו,
ערבי  ּכׁשאר אינֹו ּבניסן עׂשר ארּבעה ׁשּיֹום לפי - ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָנּדּוהּו

ּבֹו ׁשּיׁש מּפני טֹובים, ּוׁשחיטת [קרבן]ימים חגיגה ְְֲִִִִִֵֵֶַָָ
ְָָקרּבן.

.ÁÈ מלאכה ּבעׂשּית אסּור עׂשר ארּבעה יֹום ,ְְְֲִִַַַָָָָָָָָלפיכ
סֹופרים  ׁשל מּדברי מחּלֹו קל והּוא מֹועד; ׁשל חּלֹו ּכמֹו , ְְְְִִִֵֵֵֶֶַֻֻ

זמן  ׁשהּוא ומעלה, הּיֹום מחצי אּלא אסּור ואינֹו ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָמֹועד,
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ואחד}מּצה { מהן,}חמץ {(חמץ) ּכּכר ּופרׁש (מצה), ְִֵֵֵֵֶֶַָָָָ
הּכּכר  ונטל עכּבר ּובא מּצה, אֹו חמץ אם ידּוע ְְְִִֵֵַַַַַָָָָָָָואין
חמץ, ונטל עכּבר ׁשּבא אֹו ּבדּוק; לבית ונכנס ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשּפרׁש,
צרי אּלּו, ּבכל - נכנס לא אֹו זה לבית נכנס ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹוספק

ְִֹלבּדק.
.‚È וכּכר מּׁשם עכּבר ויצא ּבפיו, וכּכר לּבית עכּבר ְְְְְְְִִִִִִַַַַַָָָָָָָנכנס

האחרֹון  הּוא ׁשּנכנס, הראׁשֹון 'הּוא אֹומרין: - ְְְֲִִִִֶַַָָּבפיו
ׁשּיצא  וזה ׁשחר הראׁשֹון היה לבּדק; צרי ואינֹו ְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָָָֹֹׁשּיצא',
מּׁשם  ויצאת ּבפיו, וכּכר עכּבר נכנס לבּדק. צרי ְְְְְְִִִִִִַַָָָָָָָָֹלבן,
וכּכר  ועכּבר יצאת לבּדק; צרי - ּבפיה וכּכר ְְְְְְְִִִִִַָָָָָָָָֹֻחלּדה
ּבפי  ׁשהיה הּוא הּכּכר, ׁשּזה - לבּדק צרי אינֹו ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹּבפיה,
להביא  חּיב אין ּבפיו, ּופת לחר ׁשּנכנס נחׁש ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֹהעכּבר.

נחשים]חּבר להֹוציאֹו.[צייד ְִַָ
.„È סּלם להביא אֹותֹו מחּיבין קֹורה, ּבׁשמי חמץ ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָֻּכזית

קֹורה  מּׁשמי יּפל ׁשּפעמים ּבבֹור להֹורידֹו; חמץ היה ., ְְְְִִִִֵֵֶָָָָָֹ
ודּיֹו. ּבלּבֹו, מבּטלֹו אּלא להעלֹותֹו, אֹותֹו מחּיבין ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַָאין

.ÂËטח [חתיכת]ּכּפת אם - ליׁשיבה ׁשּיחדּה ׂשאֹור ְֲִִִִִֶַָָָ
ׁשּבסדקי  ּבצק לקּימּה. ּומּתר ּבטלה, זֹו הרי - ּבטיט ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֻּפניה

לבער.[קערה]הערבה חּיב אחד, ּבמקֹום ּכזית יׁש אם - ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
אֹו הערבה, ׁשברי ּבֹו לחּזק עׂשּוי היה אם - לאו ְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָָואם
לבער. חּיב לאו, ואם ּבמעּוטֹו; ּבטל - נקב ּבֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹלסּתם
ּבצק  ׁשל וחּוט מקֹומֹות, ּבׁשני זיתים חציי ׁשני ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶָָָהיּו
חּיב  עּמֹו, נּטלין החּוט יּנטל ׁשאּלּו ּכל רֹואין: - ִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּביניהן

לבער. חּיב אינֹו לאו, ואם ְְְִֵֵֵַַַָָלבער;
.ÊË אף - ּבבית אבל ּבערבה; אמּורים? ּדברים ְְֲֲֲִִִֵֶַַַַָָָּבּמה

לבער, חּיב - עּמֹו נּטלין אין החּוט יּנטל ׁשאם ּפי ְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָעל
אֹותן  מקּבץ ׁשּפעמים וחצי מּפני ּבּבית זית חצי היה . ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ

ּבאכסדרה  זית וחצי ּבּבית זית חצי ּבעלּיה, ְְֲֲֲִִִִִִִַַַַַַַַָָָָזית
מּמּנּו[מרפסת] ׁשּלפנים ּבּבית זית וחצי ּבּבית זית חצי ,ְֲֲִִִִִִִִִֶֶַַַַַַַ

אֹו ּבכתלים, ּדבּוקין זיתים החציי ואּלּו הֹואיל -ְְְֲִִִִִֵֵֵַָָ
מבּטל  אּלא לבער, חּיב אינֹו - ּבקרקעֹות אֹו ְְְְְֵֵֵֶַַַַָָָּבקֹורֹות,

ודּיֹו. ְְִַּבלּבֹו
.ÊÈעׂשר ּבארּבעה סתם ּבית אם הּמׂשּכיר פירש לא -] ְְְְִִַַַַָָָָָ

ואם בדקו] לׁשאל; צרי ואינֹו ּבדּוק, ּבחזקת זה הרי -ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָֹ
ׁשּלא  הּמׂשּכיר זה קטן,החזק אֹו אּׁשה ואמרה ּבדק, ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָֹֻ

על  נאמנים ׁשהּכל נאמנין; אּלּו הרי - ּבדקנּוהּו' ְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ'אנּו
ועבדים  נׁשים ואפּלּו לבדיקה, ּכׁשרין והּכל חמץ, ְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַָָָָֹּבעּור

לבּדק. ּדעת ּבֹו ׁשּיׁש קטן ׁשּיהיה והּוא, - ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹּוקטּנים
.ÁÈ הּמפּתח מסר ׁשּלא עד אם - לחברֹו ּבית ְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַַָֹהּמׂשּכיר

מּׁשּמסר  ואם לבּדק; הּמׂשּכיר על עׂשר, ארּבעה ְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָֹחל
הּמׂשּכיר  לבּדק. הּׂשֹוכר על עׂשר, ארּבעה חל ְְְְִִֵֵַַַַַַַַָָָָָֹהּמפּתח
על  - ּבדּוק ׁשאינֹו ונמצא ּבדּוק, ׁשהּוא ּבחזקת ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָּבית

לבּדק  ּבמקֹום הּׂשֹוכר ואפּלּו טעּות, מּקח ואינֹו ; ְְְֲִִִֵֵַַַָָֹ
ּבׂשכר עֹוׂשה.[בתשלום]ׁשּבֹודקין הּוא מצוה ׁשהרי , ְְְֲִִֵֶֶֶָָָ

.ËÈ- יֹום ׁשלׁשים ּתֹו ּבׁשּירה, והּיֹוצא ּבּים ְְְְִֵֵַַַַָָָָֹהמפרׁש
קדם  לחזר ּדעּתֹו אם - יֹום ׁשלׁשים קדם לבּדק. ְְְֲִִִֶֶַַָֹֹֹֹֹזקּוק

לבּדק  צרי ערב הּפסח, יחזר ׁשּמא יצא, ּכ ואחר ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ
אין  ואם לבער; ּפנאי לֹו יהיה ולא הּׁשמׁשֹות, ּבין ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹהּפסח
אֹוצר  ּביתֹו העֹוׂשה וכן לבּדק. צרי אינֹו לחזר, ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָֹֹּדעּתֹו

תבואה] ּכ[מחסן ואחר לבּדק, זקּוק - יֹום ׁשלׁשים ּתֹו ,ְְְִִַַָָֹֹ
לפּנֹותֹו ּדעּתֹו אם - יֹום ׁשלׁשים קדם לתֹוכֹו. אֹוצרֹו ְְְְִִֵֶַַָֹֹּכֹונס
ואם  אֹוצר; עֹוׂשהּו ּכ ואחר לבּדק צרי הּפסח, ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹקדם

לבּדק. צרי אינֹו הּפסח, קדם לפּנֹותֹו ּדעּתֹו ְְְִִֵֵֶֶַַַַָֹֹאין

ה'תשע"ה  סיון ה' קודש שבת יום

ג  ¤¤ּפרק
מֹוציא ‡. עׂשר, ארּבעה ּבלילי ּומחּפׂש אדם ְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָּכׁשּבֹודק

הּזוּיֹות, ּומן הּמחבֹואֹות ּומן החרים מן החמץ ֲִִִִִֵֶֶַַַַָָֹאת
ׁשעה  ּתחּלת עד אחד. ּבמקֹום ּומּניחֹו הּכל, ְְְִִֵֶַַַַַָָָָֹּומקּבץ

מבערֹו ּבּיֹום, ארּבעה ׁשּׁשית ּבלילי לבערֹו רצה ואם ; ְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָ
מבערֹו. ְֲַָָעׂשר,

מּמּנּו·. ׁשּיאכל ּכדי ע ׂשר, ארּבעה ּבלילי ׁשּמּניח  ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהחמץ
ּבכל  ּומפרד מפּזר מּניחֹו אינֹו - ׁשעֹות ארּבע עד ְְְְְִֵַַַַָָָָָָֹֻלמחר
ּבֹו; ונזהר ידּועה, ּבזוית אֹו ּבכלי מצניעֹו אּלא ְְְְְְִִִִִֶַַָָָָמקֹום,
אחריו  לחּפׂש צרי - חסר ּומצאֹו ּבֹו נזהר לא ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹׁשאם

העכּברים  ּגררּוהּו ׁשּמא אחרת, ּפעם .ולבּדק ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָֹ
החמץ ‚. את ּבֹודקין - ּבׁשּבת להיֹות עׂשר ארּבעה ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָחל

ׁשּבת ערב שישי]ּבלילי עׂשר;[ליל ׁשלׁשה ליל ׁשהּוא , ְְֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ
ּביֹום  ׁשעֹות ארּבע עד מּמּנּו, לאכל ּכדי החמץ מן ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹּומּניח
מּלפני  מבערֹו והּׁשאר מצנע, ּבמקֹום ּומּניחֹו ְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָֻהּׁשּבת,
ארּבע  אחר הּׁשּבת ּביֹום החמץ מן נׁשאר ואם ְְְְִִִֵֶַַַַַַַַַָָָהּׁשּבת.
טֹוב  יֹום מֹוצאי עד ּכלי עליו וכֹופה מבּטלֹו; ְְְְִֵֶַַָָָָׁשעֹות,

ּומבערֹו. ְֲִַָהראׁשֹון,
ערב „. לׂשרפּה וצר ּתרּומה, ׁשל רּבֹות ּכּכרֹות לֹו ְְְְִֶֶֶַַָָָָָָהיּו

הּטהֹור  יערב לא - אּלא ׁשּבת ויׂשרף; הּטמאה, עם ה ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹ
ּותלּויה לעצמּה, ּוטמאה לעצמּה, טהֹורה [ספק ׂשֹורף ְְְְְְְֵֵַַָָָָָ

ארּבע טמאה] עד לאכל, ּכדי הּטהֹורה מן ּומּניח ְְְְְֱִִֵֶַַַַַַַָָֹלעצמּה.
ּבלבד. הּׁשּבת ּביֹום ְְִַַַָָׁשעֹות

עׂשר,‰. ארּבעה ּבליל ּבדק ולא הזיד אֹו ׁשּׁשכח ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֹמי
ּבֹודק  ּבׁשחרית, ּבדק לא ּבׁשחרית; עׂשר ּבארּבעה ְְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָֹּבֹודק

הּבעּור שישית]ּבׁשעת הּבעּור,[שעה ּבׁשעת ּבדק לא ; ְְִִִִַַַַַָֹ
אחר  ּבֹודק - ּבדק ולא הרגל עבר החג. ּבתֹו ְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּבֹודק
עליו  ׁשעבר מחמץ ּׁשּיּמצא מה ׁשּיבער ּכדי ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָהרגל,

ּבהניה. אסּור ׁשהּוא מּפני ְֲִֵֶֶַַַָָָהּפסח,
.Â ארּבעה ּביֹום אֹו עׂשר, ארּבעה ּבליל החמץ ְְְְְֵֵֵֶֶַַָָָָָָָּכׁשּבֹודק

לבּדק: ׁשּיתחיל קדם מבר - הרגל ּבתֹו אֹו ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹעׂשר,
קּדׁשנּו אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו'ְֱֲִֵֶֶֶַָָָָָֹ
ּבכל  ּומחּפׂש ּובֹודק חמץ'; ּבעּור על וצּונּו ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָּבמצוֹותיו

ׁשּבארנּו ּכמֹו חמץ, להם ׁשּמכניסין ּבדק הּמקֹומֹות ואם . ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
.מבר אינֹו הרגל, ְְֵֵֶֶַַָָלאחר

.Êאֹו עׂשר, ארּבעה ּבליל ּבדק  אם - לבּדק ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹּכׁשּגֹומר
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הערּבים", "ּבין ׁשהּוא הּפסח, לׁשחיטת ׁשראּויה ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָמּׁשעה
הּיֹום. חצי ְֲִַוהּוא

.Ë ּכדי ׁשּׁשית, ׁשעה מּתחּלת חמץ לאכל חכמים ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶַָָָָָֹואסרּו
יּגע ׁשּׁשית [יכשל]ׁשּלא ׁשעה ּומּתחּלת ּתֹורה. ּבאּסּור ְְִִִִִִֶַַָָָֹ

מּדברי  ׁשּׁשית ׁשעה ּובהניה: ּבאכילה אסּור החמץ ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָיהיה
ׁשעה  הּתֹורה. מן ומעלה, מּׁשביעית הּיֹום ּוׁשאר ְְְְִִִִִַַַָָָָָָסֹופרים,
המעּנן, יֹום מּׁשּום ּגזרה - חמץ ּבּה אֹוכלין אין ְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָֻחמיׁשית,
ּבהניה  אסּור ואינֹו וׁשּׁשית. חמיׁשית ּבין יטעה ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָׁשּמא
ּתֹודה  ולחם ּתרּומה ּבּה ּתֹולין ,לפיכ חמיׁשית. ְְְְֲִִִִֶֶָָָָָָּבׁשעה
ׂשֹורפין  ולא אֹוכלין לא קדׁש, ׁשהּוא מחמץ ּבהן ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹֹוכּיֹוצא

הּכל. ׂשֹורפין ׁשּׁשית, ׁשעה ׁשּתּגיע ְִִִִֶַַַַָָֹעד
.È עד עׂשר ארּבעה ּביֹום חמץ  לאכל  ׁשּמּתר למדּת, ְְְֱֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹֻהא

אּלא  חמיׁשית, ּבׁשעה אֹוכלין ואין רביעית; ׁשעה ְְְְֲִִִִִֵֶָָָָָסֹוף
מּכת  אֹותֹו מּכין ׁשּׁשית, ּבׁשעה והאֹוכל ּבֹו; ְְֱִִִִֵֶַַַָָָנהנין

לֹוקה. ׁשביעית, ׁשעה מּתחּלת והאֹוכל ְְְְִִִִֵֶַַָָָמרּדּות.

ה'תשע"ה  סיון ד' שישי יום

ב  ¤¤ּפרק
זמן ‡. קדם החמץ להׁשּבית הּתֹורה, מן עׂשה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹמצות

ׂשאר  ּתׁשּביתּו הראׁשֹון "ּבּיֹום ׁשּנאמר: אכילתֹו, ְְֱֲִִִִֶֶַַַָָֹאּסּור
הּׁשמּועה מּפי רבנו]מּבּתיכם"; משה  למדּו,[שמסר ְְִִִֵֶַָָָ

מה  זה, לדבר ּוראיה עׂשר. ארּבעה יֹום הּוא זה ְְְִֶֶֶַַָָָָָָָָׁשראׁשֹון
ּכלֹומר  זבחי", ּדם חמץ על תׁשחט "לא ּבּתֹורה: ְְְִִִֵֶַַַַַָָָֹּׁשּכתּוב
הּוא  הּפסח, ּוׁשחיטת קּים; והחמץ הּפסח תׁשחט ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹלא

חצֹות. אחר עׂשר ארּבעה ְֲַַַָָָָיֹום
ׁשּיבּטל ·. היא ּבּתֹורה? האמּורה זֹו הׁשּבתה היא ְְֲִִֵֶַַַַָָָָָּומה

ׁשאין  ּבלּבֹו ויׂשים ּכעפר, אֹותֹו ויחׁשב מּלּבֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹהחמץ
הּוא  הרי ׁשּברׁשּותֹו, חמץ וׁשּכל ּכלל, חמץ ְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָּברׁשּותֹו

ּכלל  צר ּבֹו ׁשאין ּוכדבר .ּכעפר ְְְֵֶֶָָָָָֹ
לחּפׂש‚. סֹופרים, ּבּמחבֹואֹות ּומּדברי החמץ אחר ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָ

מּדברי  וכן ּגבּולֹו. מּכל ּולהֹוציאֹו ולבּדק ְְְְְְִִִִִִֵֵַָֹֹּובחרים,
ליל  מּתחּלת ּבּלילה החמץ ּומׁשּביתין ׁשּבֹודקין ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָסֹופרים,

הּנר  לאֹור עׂשר, מצּויין ארּבעה העם ּכל ׁשּבּלילה מּפני , ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָ
מדרׁש קֹובעין ואין לבדיקה; יפה הּנר ואֹור ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָּבבּתיהם,

יתחיל [שיעור] לא החכם וכן עׂשר, ׁשלׁשה יֹום ְְְְִֵֶַָָָָָֹֹּבסֹוף
תורה]לקרֹות ויּמנע [ללמוד יּמׁש ׁשּמא - זֹו ּבעת ְְְִִִֵֵֶַָָָ

זמּנּה. ּבתחּלת ְְְִִִִַַָָמּבדיקה,
ולא „. החּמה, לאֹור ולא הּלבנה, לאֹור לא ּבֹודקין ְְְְְְִֵַַַָָָֹֹֹאין

אמּורים? ּדברים ּבּמה הּנר. לאֹור אּלא - האבּוקה ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָלאֹור
ּובּמחבֹואֹות  אכסדרהּבחרים אבל רב [מרפסת]; ׁשאֹורּה ְְֲֲִֶַַַַַַָָָֹ

צרי אינֹו החצר, ואמצע ּדּיֹו. החּמה, לאֹור ּבדקּה אם -ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
ּכל  אֹוכלין והן ׁשם, מצּויים ׁשהעֹופֹות מּפני ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָּבדיקה,

ׁשם. ׁשּיּפל ִֵֶָָֹחמץ
ּבֹודק ‰. זה - לחברֹו אדם ׁשּבין הּבית ׁשּבאמצע ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹחר

מּגעת, ׁשּידֹו מקֹום עד ּבֹודק וזה מּגעת, ׁשּידֹו מקֹום ְֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָעד

ּבלּבֹו מבּטלֹו לֹווהּׁשאר מכניסין ׁשאין מקֹום וכל ; ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָ
ּבדיקה. צרי אינֹו ְִִֵֵָָָחמץ,

.Â הּתחּתֹוני הּבית הּיציעחרי וגג והעליֹונים, [חדרון ם ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָֹ
משופע] ּומתּבןשגגו ולּולין, ּבקר, ורפת התבן], ,[בית ְְְִֵֶֶַָָ

מהן,[מחסני]ואֹוצרֹות מסּתּפק ׁשאין ׁשמן ואֹוצרֹות יין ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַ
ּכן  אם אּלא ּבדיקה, צריכין אינן - ּגדֹולים ּדגים ְְְִִִִִִֵֵֵֶָָָָּובית
יין  ואֹוצרֹות ׁשכר אֹוצרֹות אבל חמץ. להן ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָהכניס
ּדגים  ּובית הּׁשעוה, ּובית הּמלח, ּובית מהן, ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשּמסּתּפק

הּמּוריס ּובית העצים, ּובית מלוח]קטּנים, דג ,[שומן ְְִִֵֵֵַַָָ
ּבדיקה, צריכין - ּבאּלּו וכּיֹוצא האמצעּיים, הּבית ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹוחרי
ׁשּלא  ּבוּדאי ידע ואם חמץ; להן ׁשּמכניסין ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּסתמן
הּמרּתף, ּוכׁשּבֹודק ּבדיקה. צרי אינֹו חמץ, ׁשם ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָהכניס

ׁשּורֹות ׁשּתי מּמּנּו חביות]ּבֹודק ׁשהן [של החיצֹונֹות, ְִִֵֵֵֶֶַ
מּמּנה. וׁשּלמּטה ְְְִֶֶֶַָָָָהעליֹונה

.Ê ׁשאין למקֹום חמץ חלּדה ּגררה ׁשּמא חֹוׁשׁשין ְְְְִֵֵֵֶֶָָָָָָֻאין
מעיר  נחּוׁש לבית, מּבית נחּוׁש ׁשאם חמץ; ּבֹו ְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָמכניסין

סֹוף  לּדבר ואין והּניח לעיר, עׂשר, ארּבעה ליל ּבדק . ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָָ
לבּדק  וצרי חֹוׁשׁש, זה הרי - ּתׁשע ּומצא חּלֹות ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹעׂשר

ּבוּדאי. עכּבר אֹו חלּדה ּגררה ׁשהרי ׁשנּיה; ְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָֻּפעם
.Á אחר ּבפיו וחמץ לּבית ׁשּנכנס עכּבר ראה אם ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָוכן

ּפע  לבּדק צרי - ׁשּמצא ּבדיקה ּפי על אף ׁשנּיה. ם ְְְִִִִִֶַַַַָָָָָֹ
אֹותּה אכל 'ּכבר אֹומרין: אין הּבית, ּבאמצע ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָּפרּורין
ׁשּמא  חֹוׁשׁשין אּלא הּפרּורין', והרי זה, ּבמקֹום ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָהּפת
ּולפיכ היּו; ׁשם הּפרּורין ואּלּו ּבחּלֹון, אֹו ּבחר ְְְְִִִִֵֵַַָָָָֹהּניחּה
הּבית; ּכל ּבֹודק זה הרי ּכלּום, מצא לא אם ּובֹודק. ְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָֹחֹוזר
צרי אינֹו ונכנס, העכּבר ׁשּנטלּה הּפת אֹותּה מצא ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָואם

.ּבדיקה  ְִָ
.Ë ונכנס ּכּכר, ּובידֹו ּבדּוק, לבית ׁשּנכנס ּתינֹוק ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָראה

ׁשחזקתֹו ּבדיקה; צרי אינֹו - ּפרּורין ּומצא ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָאחריו,
- אכילה ּבׁשעת מּמּנּו ׁשּנפלּו הּפרּורין ואּלּו ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשאכלּה,
עכּבר  ּדר ואין אכילתֹו, ּבעת לפרר הּתינֹוק ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשּדר

לבּדק  צרי ּכלל, ּפרּורין מצא לא ואם .לפרר. ְְְְִִִִֵֵָָָָָֹֹ
.È ּובא חמץ, ׁשל ואחד מּצה ׁשל צּבּורין ּתׁשעה ְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָהּניח

ונכנס  נטל, מּצה אם חמץ אם ידענּו ולא ונטל, ְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָֹעכּבר
ּבדּוק  ׁשּכללבית לבּדק; צרי [ידוע הּקבּוע[איסור]- ְְִִִֶַַַָָָָֹ

מחצה.מקומו] על ּכמחצה ,ְֱֱֶֶַָָ
.‡È,בּתים ּוׁשני מּצה, ואחד חמץ אחד צּבּורין, ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשני

זה  עכּברים, ׁשני ּובאּו ּבדּוק, ׁשאינֹו ואחד ּבדּוק ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָאחד
נכנס  ּבית זה לאי ידּוע ואין מּצה, נטל וזה חמץ ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָנטל
אחד  וצּבּור ּבדּוקין, בּתים ׁשני וכן החמץ; ׁשּנטל ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָזה
אֹו נכנס; ּבית זה לאי ידּוע ואין ונטל, עכּבר ּובא ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָחמץ,
מצא  ולא ּובדק אחריו ונכנס מהן, לאחד ׁשּנכנס ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשּידע

ּכּכר ּומצא ׁשּבדק, אֹו צריּכלּום; אינֹו אּלּו, ּבכל - ְְִִֵֵֶַָָָָָָ
קבּוע  ּכאן ׁשאין ׁשנּיה; ּפעם .לבּדק ְְִִֵֶַַַָָָֹ

.·È אחרת ּבזוית ּומצאֹו זֹו, ּבזוית החמץ אֹוהּניח ; ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָ
צּבּורין  ּתׁשעה ׁשהיּו אֹו עׂשר; ּומצא חּלֹות, ּתׁשע ְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשהּניח
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ואחד}מּצה { מהן,}חמץ {(חמץ) ּכּכר ּופרׁש (מצה), ְִֵֵֵֵֶֶַָָָָ
הּכּכר  ונטל עכּבר ּובא מּצה, אֹו חמץ אם ידּוע ְְְִִֵֵַַַַַָָָָָָָואין
חמץ, ונטל עכּבר ׁשּבא אֹו ּבדּוק; לבית ונכנס ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשּפרׁש,
צרי אּלּו, ּבכל - נכנס לא אֹו זה לבית נכנס ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹוספק

ְִֹלבּדק.
.‚È וכּכר מּׁשם עכּבר ויצא ּבפיו, וכּכר לּבית עכּבר ְְְְְְְִִִִִִַַַַַָָָָָָָנכנס

האחרֹון  הּוא ׁשּנכנס, הראׁשֹון 'הּוא אֹומרין: - ְְְֲִִִִֶַַָָּבפיו
ׁשּיצא  וזה ׁשחר הראׁשֹון היה לבּדק; צרי ואינֹו ְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָָָֹֹׁשּיצא',
מּׁשם  ויצאת ּבפיו, וכּכר עכּבר נכנס לבּדק. צרי ְְְְְְִִִִִִַַָָָָָָָָֹלבן,
וכּכר  ועכּבר יצאת לבּדק; צרי - ּבפיה וכּכר ְְְְְְְִִִִִַָָָָָָָָֹֻחלּדה
ּבפי  ׁשהיה הּוא הּכּכר, ׁשּזה - לבּדק צרי אינֹו ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹּבפיה,
להביא  חּיב אין ּבפיו, ּופת לחר ׁשּנכנס נחׁש ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֹהעכּבר.

נחשים]חּבר להֹוציאֹו.[צייד ְִַָ
.„È סּלם להביא אֹותֹו מחּיבין קֹורה, ּבׁשמי חמץ ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָֻּכזית

קֹורה  מּׁשמי יּפל ׁשּפעמים ּבבֹור להֹורידֹו; חמץ היה ., ְְְְִִִִֵֵֶָָָָָֹ
ודּיֹו. ּבלּבֹו, מבּטלֹו אּלא להעלֹותֹו, אֹותֹו מחּיבין ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַָאין

.ÂËטח [חתיכת]ּכּפת אם - ליׁשיבה ׁשּיחדּה ׂשאֹור ְֲִִִִִֶַָָָ
ׁשּבסדקי  ּבצק לקּימּה. ּומּתר ּבטלה, זֹו הרי - ּבטיט ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֻּפניה

לבער.[קערה]הערבה חּיב אחד, ּבמקֹום ּכזית יׁש אם - ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
אֹו הערבה, ׁשברי ּבֹו לחּזק עׂשּוי היה אם - לאו ְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָָואם
לבער. חּיב לאו, ואם ּבמעּוטֹו; ּבטל - נקב ּבֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹלסּתם
ּבצק  ׁשל וחּוט מקֹומֹות, ּבׁשני זיתים חציי ׁשני ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶָָָהיּו
חּיב  עּמֹו, נּטלין החּוט יּנטל ׁשאּלּו ּכל רֹואין: - ִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּביניהן

לבער. חּיב אינֹו לאו, ואם ְְְִֵֵֵַַַָָלבער;
.ÊË אף - ּבבית אבל ּבערבה; אמּורים? ּדברים ְְֲֲֲִִִֵֶַַַַָָָּבּמה

לבער, חּיב - עּמֹו נּטלין אין החּוט יּנטל ׁשאם ּפי ְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָעל
אֹותן  מקּבץ ׁשּפעמים וחצי מּפני ּבּבית זית חצי היה . ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ

ּבאכסדרה  זית וחצי ּבּבית זית חצי ּבעלּיה, ְְֲֲֲִִִִִִִַַַַַַַַָָָָזית
מּמּנּו[מרפסת] ׁשּלפנים ּבּבית זית וחצי ּבּבית זית חצי ,ְֲֲִִִִִִִִִֶֶַַַַַַַ

אֹו ּבכתלים, ּדבּוקין זיתים החציי ואּלּו הֹואיל -ְְְֲִִִִִֵֵֵַָָ
מבּטל  אּלא לבער, חּיב אינֹו - ּבקרקעֹות אֹו ְְְְְֵֵֵֶַַַַָָָּבקֹורֹות,

ודּיֹו. ְְִַּבלּבֹו
.ÊÈעׂשר ּבארּבעה סתם ּבית אם הּמׂשּכיר פירש לא -] ְְְְִִַַַַָָָָָ

ואם בדקו] לׁשאל; צרי ואינֹו ּבדּוק, ּבחזקת זה הרי -ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָֹ
ׁשּלא  הּמׂשּכיר זה קטן,החזק אֹו אּׁשה ואמרה ּבדק, ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָֹֻ

על  נאמנים ׁשהּכל נאמנין; אּלּו הרי - ּבדקנּוהּו' ְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ'אנּו
ועבדים  נׁשים ואפּלּו לבדיקה, ּכׁשרין והּכל חמץ, ְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַָָָָֹּבעּור

לבּדק. ּדעת ּבֹו ׁשּיׁש קטן ׁשּיהיה והּוא, - ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹּוקטּנים
.ÁÈ הּמפּתח מסר ׁשּלא עד אם - לחברֹו ּבית ְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַַָֹהּמׂשּכיר

מּׁשּמסר  ואם לבּדק; הּמׂשּכיר על עׂשר, ארּבעה ְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָֹחל
הּמׂשּכיר  לבּדק. הּׂשֹוכר על עׂשר, ארּבעה חל ְְְְִִֵֵַַַַַַַַָָָָָֹהּמפּתח
על  - ּבדּוק ׁשאינֹו ונמצא ּבדּוק, ׁשהּוא ּבחזקת ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָּבית

לבּדק  ּבמקֹום הּׂשֹוכר ואפּלּו טעּות, מּקח ואינֹו ; ְְְֲִִִֵֵַַַָָֹ
ּבׂשכר עֹוׂשה.[בתשלום]ׁשּבֹודקין הּוא מצוה ׁשהרי , ְְְֲִִֵֶֶֶָָָ

.ËÈ- יֹום ׁשלׁשים ּתֹו ּבׁשּירה, והּיֹוצא ּבּים ְְְְִֵֵַַַַָָָָֹהמפרׁש
קדם  לחזר ּדעּתֹו אם - יֹום ׁשלׁשים קדם לבּדק. ְְְֲִִִֶֶַַָֹֹֹֹֹזקּוק

לבּדק  צרי ערב הּפסח, יחזר ׁשּמא יצא, ּכ ואחר ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ
אין  ואם לבער; ּפנאי לֹו יהיה ולא הּׁשמׁשֹות, ּבין ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹהּפסח
אֹוצר  ּביתֹו העֹוׂשה וכן לבּדק. צרי אינֹו לחזר, ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָֹֹּדעּתֹו

תבואה] ּכ[מחסן ואחר לבּדק, זקּוק - יֹום ׁשלׁשים ּתֹו ,ְְְִִַַָָֹֹ
לפּנֹותֹו ּדעּתֹו אם - יֹום ׁשלׁשים קדם לתֹוכֹו. אֹוצרֹו ְְְְִִֵֶַַָֹֹּכֹונס
ואם  אֹוצר; עֹוׂשהּו ּכ ואחר לבּדק צרי הּפסח, ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹקדם

לבּדק. צרי אינֹו הּפסח, קדם לפּנֹותֹו ּדעּתֹו ְְְִִֵֵֶֶַַַַָֹֹאין

ה'תשע"ה  סיון ה' קודש שבת יום

ג  ¤¤ּפרק
מֹוציא ‡. עׂשר, ארּבעה ּבלילי ּומחּפׂש אדם ְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָּכׁשּבֹודק

הּזוּיֹות, ּומן הּמחבֹואֹות ּומן החרים מן החמץ ֲִִִִִֵֶֶַַַַָָֹאת
ׁשעה  ּתחּלת עד אחד. ּבמקֹום ּומּניחֹו הּכל, ְְְִִֵֶַַַַַָָָָֹּומקּבץ

מבערֹו ּבּיֹום, ארּבעה ׁשּׁשית ּבלילי לבערֹו רצה ואם ; ְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָ
מבערֹו. ְֲַָָעׂשר,

מּמּנּו·. ׁשּיאכל ּכדי ע ׂשר, ארּבעה ּבלילי ׁשּמּניח  ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהחמץ
ּבכל  ּומפרד מפּזר מּניחֹו אינֹו - ׁשעֹות ארּבע עד ְְְְְִֵַַַַָָָָָָֹֻלמחר
ּבֹו; ונזהר ידּועה, ּבזוית אֹו ּבכלי מצניעֹו אּלא ְְְְְְִִִִִֶַַָָָָמקֹום,
אחריו  לחּפׂש צרי - חסר ּומצאֹו ּבֹו נזהר לא ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹׁשאם

העכּברים  ּגררּוהּו ׁשּמא אחרת, ּפעם .ולבּדק ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָֹ
החמץ ‚. את ּבֹודקין - ּבׁשּבת להיֹות עׂשר ארּבעה ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָחל

ׁשּבת ערב שישי]ּבלילי עׂשר;[ליל ׁשלׁשה ליל ׁשהּוא , ְְֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ
ּביֹום  ׁשעֹות ארּבע עד מּמּנּו, לאכל ּכדי החמץ מן ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹּומּניח
מּלפני  מבערֹו והּׁשאר מצנע, ּבמקֹום ּומּניחֹו ְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָֻהּׁשּבת,
ארּבע  אחר הּׁשּבת ּביֹום החמץ מן נׁשאר ואם ְְְְִִִֵֶַַַַַַַַַָָָהּׁשּבת.
טֹוב  יֹום מֹוצאי עד ּכלי עליו וכֹופה מבּטלֹו; ְְְְִֵֶַַָָָָׁשעֹות,

ּומבערֹו. ְֲִַָהראׁשֹון,
ערב „. לׂשרפּה וצר ּתרּומה, ׁשל רּבֹות ּכּכרֹות לֹו ְְְְִֶֶֶַַָָָָָָהיּו

הּטהֹור  יערב לא - אּלא ׁשּבת ויׂשרף; הּטמאה, עם ה ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹ
ּותלּויה לעצמּה, ּוטמאה לעצמּה, טהֹורה [ספק ׂשֹורף ְְְְְְְֵֵַַָָָָָ

ארּבע טמאה] עד לאכל, ּכדי הּטהֹורה מן ּומּניח ְְְְְֱִִֵֶַַַַַַַָָֹלעצמּה.
ּבלבד. הּׁשּבת ּביֹום ְְִַַַָָׁשעֹות

עׂשר,‰. ארּבעה ּבליל ּבדק ולא הזיד אֹו ׁשּׁשכח ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֹמי
ּבֹודק  ּבׁשחרית, ּבדק לא ּבׁשחרית; עׂשר ּבארּבעה ְְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָֹּבֹודק

הּבעּור שישית]ּבׁשעת הּבעּור,[שעה ּבׁשעת ּבדק לא ; ְְִִִִַַַַַָֹ
אחר  ּבֹודק - ּבדק ולא הרגל עבר החג. ּבתֹו ְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּבֹודק
עליו  ׁשעבר מחמץ ּׁשּיּמצא מה ׁשּיבער ּכדי ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָהרגל,

ּבהניה. אסּור ׁשהּוא מּפני ְֲִֵֶֶַַַָָָהּפסח,
.Â ארּבעה ּביֹום אֹו עׂשר, ארּבעה ּבליל החמץ ְְְְְֵֵֵֶֶַַָָָָָָָּכׁשּבֹודק

לבּדק: ׁשּיתחיל קדם מבר - הרגל ּבתֹו אֹו ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹעׂשר,
קּדׁשנּו אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו'ְֱֲִֵֶֶֶַָָָָָֹ
ּבכל  ּומחּפׂש ּובֹודק חמץ'; ּבעּור על וצּונּו ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָּבמצוֹותיו

ׁשּבארנּו ּכמֹו חמץ, להם ׁשּמכניסין ּבדק הּמקֹומֹות ואם . ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
.מבר אינֹו הרגל, ְְֵֵֶֶַַָָלאחר

.Êאֹו עׂשר, ארּבעה ּבליל ּבדק  אם - לבּדק ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹּכׁשּגֹומר
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הערּבים", "ּבין ׁשהּוא הּפסח, לׁשחיטת ׁשראּויה ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָמּׁשעה
הּיֹום. חצי ְֲִַוהּוא

.Ë ּכדי ׁשּׁשית, ׁשעה מּתחּלת חמץ לאכל חכמים ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶַָָָָָֹואסרּו
יּגע ׁשּׁשית [יכשל]ׁשּלא ׁשעה ּומּתחּלת ּתֹורה. ּבאּסּור ְְִִִִִִֶַַָָָֹ

מּדברי  ׁשּׁשית ׁשעה ּובהניה: ּבאכילה אסּור החמץ ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָיהיה
ׁשעה  הּתֹורה. מן ומעלה, מּׁשביעית הּיֹום ּוׁשאר ְְְְִִִִִַַַָָָָָָסֹופרים,
המעּנן, יֹום מּׁשּום ּגזרה - חמץ ּבּה אֹוכלין אין ְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָֻחמיׁשית,
ּבהניה  אסּור ואינֹו וׁשּׁשית. חמיׁשית ּבין יטעה ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָׁשּמא
ּתֹודה  ולחם ּתרּומה ּבּה ּתֹולין ,לפיכ חמיׁשית. ְְְְֲִִִִֶֶָָָָָָּבׁשעה
ׂשֹורפין  ולא אֹוכלין לא קדׁש, ׁשהּוא מחמץ ּבהן ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹֹוכּיֹוצא

הּכל. ׂשֹורפין ׁשּׁשית, ׁשעה ׁשּתּגיע ְִִִִֶַַַַָָֹעד
.È עד עׂשר ארּבעה ּביֹום חמץ  לאכל  ׁשּמּתר למדּת, ְְְֱֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹֻהא

אּלא  חמיׁשית, ּבׁשעה אֹוכלין ואין רביעית; ׁשעה ְְְְֲִִִִִֵֶָָָָָסֹוף
מּכת  אֹותֹו מּכין ׁשּׁשית, ּבׁשעה והאֹוכל ּבֹו; ְְֱִִִִֵֶַַַָָָנהנין

לֹוקה. ׁשביעית, ׁשעה מּתחּלת והאֹוכל ְְְְִִִִֵֶַַָָָמרּדּות.

ה'תשע"ה  סיון ד' שישי יום

ב  ¤¤ּפרק
זמן ‡. קדם החמץ להׁשּבית הּתֹורה, מן עׂשה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹמצות

ׂשאר  ּתׁשּביתּו הראׁשֹון "ּבּיֹום ׁשּנאמר: אכילתֹו, ְְֱֲִִִִֶֶַַַָָֹאּסּור
הּׁשמּועה מּפי רבנו]מּבּתיכם"; משה  למדּו,[שמסר ְְִִִֵֶַָָָ

מה  זה, לדבר ּוראיה עׂשר. ארּבעה יֹום הּוא זה ְְְִֶֶֶַַָָָָָָָָׁשראׁשֹון
ּכלֹומר  זבחי", ּדם חמץ על תׁשחט "לא ּבּתֹורה: ְְְִִִֵֶַַַַַָָָֹּׁשּכתּוב
הּוא  הּפסח, ּוׁשחיטת קּים; והחמץ הּפסח תׁשחט ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹלא

חצֹות. אחר עׂשר ארּבעה ְֲַַַָָָָיֹום
ׁשּיבּטל ·. היא ּבּתֹורה? האמּורה זֹו הׁשּבתה היא ְְֲִִֵֶַַַַָָָָָּומה

ׁשאין  ּבלּבֹו ויׂשים ּכעפר, אֹותֹו ויחׁשב מּלּבֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹהחמץ
הּוא  הרי ׁשּברׁשּותֹו, חמץ וׁשּכל ּכלל, חמץ ְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָּברׁשּותֹו

ּכלל  צר ּבֹו ׁשאין ּוכדבר .ּכעפר ְְְֵֶֶָָָָָֹ
לחּפׂש‚. סֹופרים, ּבּמחבֹואֹות ּומּדברי החמץ אחר ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָ

מּדברי  וכן ּגבּולֹו. מּכל ּולהֹוציאֹו ולבּדק ְְְְְְִִִִִִֵֵַָֹֹּובחרים,
ליל  מּתחּלת ּבּלילה החמץ ּומׁשּביתין ׁשּבֹודקין ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָסֹופרים,

הּנר  לאֹור עׂשר, מצּויין ארּבעה העם ּכל ׁשּבּלילה מּפני , ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָ
מדרׁש קֹובעין ואין לבדיקה; יפה הּנר ואֹור ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָּבבּתיהם,

יתחיל [שיעור] לא החכם וכן עׂשר, ׁשלׁשה יֹום ְְְְִֵֶַָָָָָֹֹּבסֹוף
תורה]לקרֹות ויּמנע [ללמוד יּמׁש ׁשּמא - זֹו ּבעת ְְְִִִֵֵֶַָָָ

זמּנּה. ּבתחּלת ְְְִִִִַַָָמּבדיקה,
ולא „. החּמה, לאֹור ולא הּלבנה, לאֹור לא ּבֹודקין ְְְְְְִֵַַַָָָֹֹֹאין

אמּורים? ּדברים ּבּמה הּנר. לאֹור אּלא - האבּוקה ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָלאֹור
ּובּמחבֹואֹות  אכסדרהּבחרים אבל רב [מרפסת]; ׁשאֹורּה ְְֲֲִֶַַַַַַָָָֹ

צרי אינֹו החצר, ואמצע ּדּיֹו. החּמה, לאֹור ּבדקּה אם -ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
ּכל  אֹוכלין והן ׁשם, מצּויים ׁשהעֹופֹות מּפני ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָּבדיקה,

ׁשם. ׁשּיּפל ִֵֶָָֹחמץ
ּבֹודק ‰. זה - לחברֹו אדם ׁשּבין הּבית ׁשּבאמצע ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹחר

מּגעת, ׁשּידֹו מקֹום עד ּבֹודק וזה מּגעת, ׁשּידֹו מקֹום ְֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָעד

ּבלּבֹו מבּטלֹו לֹווהּׁשאר מכניסין ׁשאין מקֹום וכל ; ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָ
ּבדיקה. צרי אינֹו ְִִֵֵָָָחמץ,

.Â הּתחּתֹוני הּבית הּיציעחרי וגג והעליֹונים, [חדרון ם ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָֹ
משופע] ּומתּבןשגגו ולּולין, ּבקר, ורפת התבן], ,[בית ְְְִֵֶֶַָָ

מהן,[מחסני]ואֹוצרֹות מסּתּפק ׁשאין ׁשמן ואֹוצרֹות יין ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַ
ּכן  אם אּלא ּבדיקה, צריכין אינן - ּגדֹולים ּדגים ְְְִִִִִִֵֵֵֶָָָָּובית
יין  ואֹוצרֹות ׁשכר אֹוצרֹות אבל חמץ. להן ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָהכניס
ּדגים  ּובית הּׁשעוה, ּובית הּמלח, ּובית מהן, ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשּמסּתּפק

הּמּוריס ּובית העצים, ּובית מלוח]קטּנים, דג ,[שומן ְְִִֵֵֵַַָָ
ּבדיקה, צריכין - ּבאּלּו וכּיֹוצא האמצעּיים, הּבית ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹוחרי
ׁשּלא  ּבוּדאי ידע ואם חמץ; להן ׁשּמכניסין ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּסתמן
הּמרּתף, ּוכׁשּבֹודק ּבדיקה. צרי אינֹו חמץ, ׁשם ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָהכניס

ׁשּורֹות ׁשּתי מּמּנּו חביות]ּבֹודק ׁשהן [של החיצֹונֹות, ְִִֵֵֵֶֶַ
מּמּנה. וׁשּלמּטה ְְְִֶֶֶַָָָָהעליֹונה

.Ê ׁשאין למקֹום חמץ חלּדה ּגררה ׁשּמא חֹוׁשׁשין ְְְְִֵֵֵֶֶָָָָָָֻאין
מעיר  נחּוׁש לבית, מּבית נחּוׁש ׁשאם חמץ; ּבֹו ְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָמכניסין

סֹוף  לּדבר ואין והּניח לעיר, עׂשר, ארּבעה ליל ּבדק . ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָָ
לבּדק  וצרי חֹוׁשׁש, זה הרי - ּתׁשע ּומצא חּלֹות ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹעׂשר

ּבוּדאי. עכּבר אֹו חלּדה ּגררה ׁשהרי ׁשנּיה; ְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָֻּפעם
.Á אחר ּבפיו וחמץ לּבית ׁשּנכנס עכּבר ראה אם ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָוכן

ּפע  לבּדק צרי - ׁשּמצא ּבדיקה ּפי על אף ׁשנּיה. ם ְְְִִִִִֶַַַַָָָָָֹ
אֹותּה אכל 'ּכבר אֹומרין: אין הּבית, ּבאמצע ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָּפרּורין
ׁשּמא  חֹוׁשׁשין אּלא הּפרּורין', והרי זה, ּבמקֹום ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָהּפת
ּולפיכ היּו; ׁשם הּפרּורין ואּלּו ּבחּלֹון, אֹו ּבחר ְְְְִִִִֵֵַַָָָָֹהּניחּה
הּבית; ּכל ּבֹודק זה הרי ּכלּום, מצא לא אם ּובֹודק. ְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָֹחֹוזר
צרי אינֹו ונכנס, העכּבר ׁשּנטלּה הּפת אֹותּה מצא ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָואם

.ּבדיקה  ְִָ
.Ë ונכנס ּכּכר, ּובידֹו ּבדּוק, לבית ׁשּנכנס ּתינֹוק ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָראה

ׁשחזקתֹו ּבדיקה; צרי אינֹו - ּפרּורין ּומצא ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָאחריו,
- אכילה ּבׁשעת מּמּנּו ׁשּנפלּו הּפרּורין ואּלּו ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשאכלּה,
עכּבר  ּדר ואין אכילתֹו, ּבעת לפרר הּתינֹוק ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשּדר

לבּדק  צרי ּכלל, ּפרּורין מצא לא ואם .לפרר. ְְְְִִִִֵֵָָָָָֹֹ
.È ּובא חמץ, ׁשל ואחד מּצה ׁשל צּבּורין ּתׁשעה ְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָהּניח

ונכנס  נטל, מּצה אם חמץ אם ידענּו ולא ונטל, ְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָֹעכּבר
ּבדּוק  ׁשּכללבית לבּדק; צרי [ידוע הּקבּוע[איסור]- ְְִִִֶַַַָָָָֹ

מחצה.מקומו] על ּכמחצה ,ְֱֱֶֶַָָ
.‡È,בּתים ּוׁשני מּצה, ואחד חמץ אחד צּבּורין, ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשני

זה  עכּברים, ׁשני ּובאּו ּבדּוק, ׁשאינֹו ואחד ּבדּוק ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָאחד
נכנס  ּבית זה לאי ידּוע ואין מּצה, נטל וזה חמץ ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָנטל
אחד  וצּבּור ּבדּוקין, בּתים ׁשני וכן החמץ; ׁשּנטל ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָזה
אֹו נכנס; ּבית זה לאי ידּוע ואין ונטל, עכּבר ּובא ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָחמץ,
מצא  ולא ּובדק אחריו ונכנס מהן, לאחד ׁשּנכנס ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשּידע

ּכּכר ּומצא ׁשּבדק, אֹו צריּכלּום; אינֹו אּלּו, ּבכל - ְְִִֵֵֶַָָָָָָ
קבּוע  ּכאן ׁשאין ׁשנּיה; ּפעם .לבּדק ְְִִֵֶַַַָָָֹ

.·È אחרת ּבזוית ּומצאֹו זֹו, ּבזוית החמץ אֹוהּניח ; ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָ
צּבּורין  ּתׁשעה ׁשהיּו אֹו עׂשר; ּומצא חּלֹות, ּתׁשע ְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשהּניח

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



`xiiקלח g"k oey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

מּסנהדרין ב' ּבפרק נתּבאר וכ לֹו(gi.)יצא", מת ׁשאם , ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָ
ּׁשּנאמר: מּמה לכ ולמדּו הּמּטה. אחר יֹוצא אינֹו ― ְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָמת
לעבֹוד לֹו ׁשּמּתר מּזה, ונלמד יצא". לא ֿ הּמקּדׁש ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֻ"ּומן

ּבסנהד לׁשֹונם הּוא וכ מת. לֹו ׁשּמת ,(ct.)ריןּביֹום ְְְְְְִֵֵֶֶַָָ
אחר הא יחּלל", ולא יצא לא ֿ הּמקּדׁש "ּומן (odkאמרֹו: ְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָֹֹ

(heicdיצא `en)ׁשּלא e` eia` eznyk):ּכלֹומר חּלל"; ― ְִֵֵֵֶַֹ
הּוא והרי אֹונן. ּכׁשהּוא לעבֹוד לֹו ׁשאסּור הדיֹוט, ְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַָֹּכהן
הּזה. ֿ הּלּמּוד מן אֹונן, יעבֹוד ׁשּלא ּכלֹומר ,ּכ על ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָֹֻמזהר

הֹוריֹות ּבסֹוף הּזה הּכלל נתּבאר הדיֹוט(ai:)ּוכבר ׁשּכהן ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
הּנה אֹונן. ּכׁשהּוא עֹובד ּגדֹול וכהן יעבֹוד, לא ְְֲִֵֵֵֵֵֶַָֹֹאֹונן
לא ׁשלילה, עׂשאהּו יחּלל", "ולא ּכאן ׁשאמרֹו ל ְְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָֹֹנתּבאר
ׁשהּוא ֿ ּפי ֿ על אף חּלין נעׂשית עבֹודתֹו ׁשאין ― ְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֻאזהרה
לּלאו טעם יחּלל" "ולא ׁשאמרֹו הּכתּוב ּופׁשט ְְְְֵֵֶַַַַַַָָָֹאֹונן.

ׁשהּוא lecbd)הּקֹודם odkd).יחּלל ׁשּלא ּכדי יצא", "לא ְְֵֵֵֵֵֶֶַַֹֹ
הענינים ּבׁשּתי א(`) :weqtdn miyxcpd)"יצא ש"לא ְְִִִֵַָָ

שהוא העבודה מחלל ואינו אביו מטת אחר הגדול הכהן
אין(a)אונן. אונן) מקריב ולא יחלל" "לא הדיוט ֵשכהן

הּזה אתֿהּלאו למנֹות `dxdfראּוי cgiil oi` ,xnelk) ְִֶֶַַָָ
(epnn micnlpd el` mipiprl "llgi `le" oeyld gkn `idylk

ֿ הּכללים את ׁשהבין למי ׁשּמתּבאר ּכמֹו עצמֹו, (llkּבפני ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ
(gאּלּו לאוין ׁשּׁשלׁשה נתּבאר ּוכבר זה. למאמר ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹׁשּקדמּו

לא ֿ הּמקּדׁש ּומן יפרם, לא ּובגדיו יפרע, לא ראׁשֹו ְְְְִִִִֵֶַָָָָֹֹֹֹֹׁשהם:
ּכמֹו מסּים, ענין לבאר ּגדֹול ּבכהן נכּפלּו ― ְְְְְְְִִֵֵֵֵָָָָֹֻיצא
ענין לבאר וזֹונה וחללה ּגרּוׁשה על אזהרתֹו ְְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָָָׁשּנכּפלה
לאוין ּבׁשלׁשה עליהם ׁשהזהיר הענינים וׁשּׁשלׁשת ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶָָָָָֹֹֻמסּים,
אל ראׁשיכם ּבאמרֹו עליהם ׁשהזהיר ּבעצמם הם ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָאּלּו
לא מֹועד אהל ּומּפתח תפרמּו, לא ּובגדיכם ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָֹֹֹֹּתפרעּו,
ּכלֹומר הֹודיעם, הּׁשלֹום עליו רּבנּו וׁשּמׁשה ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָֹתצאּו;
הּתרּו לא זֹו ּגדֹולה לצרה ׁשּבחרּדתכם ואיתמר: ְְְְְְְְְִֶֶֶֶַָָָָָָָֹֻלאלעזר
מזהרים נׁשארים אּתם אּלא עליכם, האסּורים ּדברים ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֻלכם
ויציאה ּבגדים ּוקריעת ראׁש ּפריעת על ׁשהייתם, ְְְְֱִִִִִִֶֶַַַָָֹּכמֹו
ּגדֹול ּבכהן הּלאו ונכּפל העבֹודה. ּבׁשעת ֿ הּמקּדׁש ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָֹמן
העבֹודה ׁשעת ועל העבֹודה, ּבׁשעת זה ׁשּלאו לנּו ְְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָָלבאר
ענין לבאּור ׁשּלמדּו רֹואה ׁשאּתה ּכמֹו מיתה, חּיבין ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּבלבד
ּׁשּנאמר: מּמה תצאּו" לא מֹועד אהל "ּומּפתח ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹאמרּו
מן ֿ לאו ּבכל ׁשחּיבּו ֿ ּפי ֿ על ואף יצא"; לא ֿ הּמקּדׁש ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֹ"ּומן
ּכמֹו נֹוסף, ענין ּגדֹול ּבכהן ׁשּנכּפלּו האּלה ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹהּלאוין
למי הּמצות מסּפר ּבכ יתרּבה לא הרי ― ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹׁשּבארנּו

ֿ ּׁשהקּדמנּו מה h)ׁשהבין llk)הּוא ּדקרא ׁשּגּופיּה לפי , ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָ
זאת. והבן העבֹודה. ּבׁשעת ֿ אּלּו מּכל ּדבר יעׂשה ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹׁשּלא

― הל"א הּטמאיםהּמצוה להֹוציא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָ
ֿ הּמחנה מן "ויׁשּלחּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ֿ הּמקּדׁש, ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָמן

לנפׁש" טמא וכל ֿ זב וכל ֿ צרּוע a)ּכל ,d xacna)ּומחנה . ְְֲֵֶֶַַָָָָָָָֹ
לדֹורֹות ׁשּכמֹוהּו ׁשכינה מחנה הּוא ּכאן האמּור ְְֲִֵֶֶַָָָָָזה

טהרֹות סדר ּבריׁש ׁשּבארנּו ּכמֹו `העזרה, wxt milk) ְְְְֲֵֵֵֶֶַָָָָ
(g dpynספרי ּולׁשֹון הּמׁשנה. my)ּבפרּוׁש `yp zyxt): ְְְְִִֵֵַָ

יּכנסּו ׁשּלא לּטמאים אזהרה ― מןֿהּמחנה ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹ"ויׁשּלחּו
והּוא אחר, ּבלׁשֹון זה צּוּוי נכּפל ּוכבר ּבטמאה". ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֻלּמקּדׁש
טהֹור ֿ יהיה לא אׁשר איׁש ב ֿ יהיה "ּכי יתעּלה: ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַָָֹאמרֹו

לּמחנה" ֿ מחּוץ אל ויצא ֿ לילה i`)מּקרה ,bk mixac)רצה . ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָ
ׁשאמר ּכמֹו ׁשכינה, מחנה לּמחנה": "מחּוץ ּבאמרֹו ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָּכאן

ּתׁשּלחּום" לּמחנה ֿ מחּוץ "אל עצמּה: זֹו (xacnaּבמצוה ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָ
(b ,dּפסחים לּמחנה"(gq.)ּובגמרא ֿ מחּוץ אל "ויצא : ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָ

ֿ ּבני את "צו הּמכלּתא: ּולׁשֹון ׁשכינה. מחנה זה ―ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָ
ּב ּומּנין ּבעׂשה"; ― ֿ הּמחנה מן ויׁשּלחּו לאֿיׂשראל ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָֹ

ֿ מחניהם". את יטּמאּו "ולא לֹומר: ּתלמּוד ְְְְֲֲֵֶֶֶַַַַַֹתעׂשה?
my)ּובספרי `vz zyxt)― לּמחנה ֿ מחּוץ אל ויצא : ְְְֲִִֵֶֶַַָָ

עׂשה. ְֲִֵַמצות

― הע"ז מּלהּכנסהּמצוה ֿ טמא ּכל ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֻ
ֿ הּמקּדׁש לּדֹורֹות(okynd)לכל ּכמֹוהּו אׁשר ,ziaa) ְְֲִֶַַָָָ

(ycwndּתחּלת ׁשהּוא ולפנים, ניקנֹור מּׁשער ֿ העזרה ּכל :ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָ
אתֿ יטּמאּו "ולא יתעּלה: אמרֹו והּוא יׂשראל, ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹעזרת

מּכֹות(my)מחניהם" ּובגמרא ׁשכינה. מחנה (ci:)ּכלֹומר: ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָ
אזהרה: ּוכתיב ענׁש ּכתיב טמא הּמקּדׁש אל "הּבא ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹאמרּו:

ונכרתה" טּמא ה' ֿ מקּדׁש "את ― kÎbi)ענׁש ,hi my); ְְְְִִִֵֶֶַָֹ
"צו ּובּמכלּתא: ֿ מחניהם". את יטּמאּו "ולא ― ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָֹאזהרה

ֿ הּמחנה" מן ויׁשּלחּו יׂשראל ֿ ּבני a)את ,d my)― ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָ
אתֿ יטּמאּו "ולא אמר: ֿ תעׂשה? ּבלא ּומּנין ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָֹֹּבעׂשה.
והּוא אחר, ּבלׁשֹון זה ּבענין הּלאו נכּפל ּוכבר ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָמחניהם".

תבא" לא ֿ הּמקּדׁש "ואל ּבּיֹולדת: c)אמרֹו ,ai `xwie) ְְְִֶֶֶַַָָָֹֹ
ֿ יׂשראל ֿ ּבני את "והּזרּתם ׁשּנאמר: "לפי אמרּו: ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָּובספרא

ימתּו" ולא l`)מּטמאתם ,eh my)מּתֹוכֹו ּבין אני ׁשֹומע ְְֲִִִֵֵַָָָֹֻֻ
מאחֹוריו ּבּמקּדׁש הּנֹוגע ּגם ּכלֹומר: ― מאחֹוריו" ְְֲֲִֵֵֵֵַַַַַָָָּבין
ּבּיֹולדת: לֹומר ּתלמּוד ― ּכרת מתחּיב טמא ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּכׁשהּוא
ודין הּיֹולדת ׁשּדין נתּבאר וׁשם תבא". לא ֿ הּמקּדׁש ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹ"ואל

ּבספרא אמרּו ועֹוד ּבזה. ׁשוה טמאים (zyxtׁשאר ְְְְְְִִֵֶֶָָָָָ
(zenÎixg`לא ּובׂשרֹו יכּבס לא "ואם יתעּלה: אמרֹו על ,ְְְְְִִֵֶַַַָָֹֹ

עונֹו" ונׂשא fh)ירחץ ,fi my)ּגּופֹו רחיצת על ּכיצד? "הא : ְְְֲִִֵַַַָָָָֹ
(ugx `l m`)― ּבגדיו ּכּבּוס ועל ּכרת, ענּוׁש ―ְְִֵַָָָָ

מקּדׁש ּבטמאת אּלא מדּבר ׁשאינֹו ּומּנין ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻּבארּבעים.
על ׁשהעֹובר נתּבאר ּוכבר וכּו'". וענׁש הזהיר ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָוקדׁשיו,
― ׁשֹוגג הּוא ואם ּכרת: חּיב ― מזיד הּוא אם זה, ְִִִֵֵֵֶַָָָלאו
מּמצות ע"ב ּבמצוה ׁשּבארנּו ּכמֹו ויֹורד, עֹולה קרּבן ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹחּיב
ׁשבּועֹות ּבריׁש זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲֲִִִֵֵֵָָָעׂשה.

ּבזבחים.(a.)ּוכרתֹות(h.)ּובהֹוריֹות מקֹומֹות ּובכּמה ְְְְְִִֵַָָָ

― הע"ח ֿ טמאהּמצוה ּכל ׁשהזהר (aexהאזהרה ְְְִֵֶַַַָָָָָָָֻ
(mi`nhdהר לּדֹורֹות: ּכמֹוהּו אׁשר לוּיה למחנה מּלהּכנס ,ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָ

ּכלים מּסכת ּבריׁש ׁשּבארנּו ּכמֹו g)הּבית, dpyn ` wxt), ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַ
והּכתּוב הּבית להר הּטמאים ּכניסת אּסּור נתּבאר ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָוׁשם
"לא ֿ לילה: מקרה טמא על אמרֹו הּוא זה ּבלאו ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹׁשּבא

הּמחנה" ּתֹו ֿ אל i`)יבא ,bk mixac)ּפסחים ּובגמרא ְְֲִִֶֶַַָָָָֹ
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ּכל  לבּטל צרי - ׁשעֹות ׁשׁש קדם עׂשר ארּבעה ְְְִֵֵֶַַָָָָָָָֹּביֹום
רֹואהּו ואינֹו ּברׁשּותֹו, ׁשּנׁשאר חמץ חמץ 'ּכל ויאמר: ; ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָֹ

ׁש ּברׁשּותי ּבטל,ׁשּיׁש הּוא הרי ידעּתיו, ולא ראיתיו ּלא ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָֹֹ
ׁשּׁשית  ׁשעה מּתחּלת ּבדק אם אבל ּכעפר'. הּוא ְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָוהרי
ׁשּכבר  ּברׁשּותֹו, אינֹו ׁשהרי - לבּטל צרי אינֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָּולמעלה,

ּבהניה. ֱֲֶַַָָנאסר
.Á ומעלה ׁשעֹות ּומּׁשׁש ׁשׁש, קדם ּבּטל לא אם ,ְְִִִִֵֵֵֶַָָָָֹֹלפיכ

עליו ּדעּתֹו ׁשהיה חמץ הבדיקה](ּו)מצא והיה [בעת ְְֵֶַָָָָָָָָָ
הרי [לבערו]ּבלּבֹו - ּבערֹו ולא הּבעּור ּבׁשעת ּוׁשכחֹו , ְְְְֲֲִִִִֵַַָֹ

יּמצא" ו"לא יראה" "לא על עבר ּבער זה לא ׁשהרי , ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹ
ׁשאינֹו לפי ּכלּום, לֹו מֹועיל עּתה הּבּטּול ואין ּבּטל; ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָֹולא
לחּיבֹו ּברׁשּותֹו, הּוא ּכאּלּו עׂשהּו והּכתּוב ְְְְְְִִִַַָָָּברׁשּותֹו,
עת  ּבכל לבערֹו וחּיב יּמצא". ו"לא יראה" "לא ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹמּׁשּום
עד  ּכלי עליו ּכֹופה - טֹוב ּביֹום מצאֹו ואם ְְְְְִִִֶֶֶַָָָָׁשּימצאּנּו.
לכּפֹות  צרי אינֹו - הּוא הקּדׁש ׁשל ואם ּומבערֹו; ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָלערב,

ּפֹורׁשין ׁשהּכל מּמּנּו.[מובדלים]עליו, ְִִֶֶַָָֹ
.Ë,מצוה לעׂשֹות הּבעּור ׁשעת קדם מּביתֹו ׁשּיצא ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹמי

ארּוסין  סעּודת ּכגֹון מצוה ׁשל ּבסעּודה לאכל ְְְְֱִִִֵֶֶַָָֹאֹו
יכֹול ונּׂשּואין  אם - ּביתֹו ּבתֹו חמץ לֹו ׁשּיׁש ונזּכר , ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָ

יבּטל  לאו, ואם יחזר; למצותֹו, ולחזר ּולבער ְְְְְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָֹֹֹלחזר
הּגיס מּיד להּציל יצא מן [שודדים]ּבלּבֹו. הּנהר, מן , ְְִִִִִִַַַַַָָָָ

לצר יצא ודּיֹו. ּבלּבֹו, יבּטל - הּמּפלת ּומן ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹהּדלקה,

ועד  מּיד. יחזר - ּביתֹו ּבתֹו חמץ לֹו ׁשּיׁש ונזּכר ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָֹעצמֹו,
מּכביצה, ּפחֹות היה ּכביצה; עד חֹוזר? הּוא ְְִֵֵֵַַָָָָָָּכּמה

ודּיֹו. ּבלּבֹו ְְְְִַַמבּטלֹו
.Èמגלּגלת עּסה ׁשהּניח ויצא,[שנילושה]מי ּביתֹו ּבתֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָֻ

ׁשּמא  ירא והיה רּבֹו, לפני יֹוׁשב והּוא ׁשּיצא אחר ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָונזּכר
קדם  ּבלּבֹו מבּטלּה זה הרי - ׁשּיבֹוא קדם ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹּתחמיץ
ּכלּום, מֹועיל הּבּטּול אין החמיצה, אם אבל ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָׁשּתחמיץ;
לבער  וחּיב יּמצא", ו"לא יראה" "לא על עבר ּכבר ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹאּלא

לביתֹו. ּכׁשּיחזר ְְְִֵֶַָֹמּיד
.‡Èאֹו לרּוח, וזֹורה ּפֹורר אֹו ׂשֹורפֹו, חמץ? ּבעּור ְְִֵֵֵֶַַָָּכיצד

מחּתכֹו הּים ואין קׁשה, החמץ היה ואם לּים; ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָזֹורקֹו
לּים  זֹורקֹו ּכ ואחר מפררֹו, זה הרי - וחמץ ּבמהרה . ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָ

טפחים  ׁשלׁשה עפר עליו ונמצא מּפלת, עליו ְְְְְִִֶֶַָָָָָָָָָָָֹֹׁשּנפלה
עדין  אם ּבלּבֹו, לבּטל וצרי ּכמבער; הּוא הרי - יתר ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַָָָֹאֹו

ׁשּׁשית. ׁשעה נכנסה ְְִִִָָָֹלא
.·È לבער צרי אינֹו ׁשּׁשית, ׁשעה קדם לנכרי ואם נתנֹו . ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָֹ

ּבּפחמין  להנֹות מּתר זה הרי ׁשּׁשית, ׁשעה קדם ְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֻׂשרפֹו
ּולמעלה  ׁשּׁשית מּׁשעה ׂשרפֹו אם אבל הּפסח. ּבתֹו ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָׁשּלֹו
ּתּנּור  ּבֹו יּסיק לא זה הרי ּבהניה, אסּור והּוא הֹואיל -ְֲֲִִֵֶַַַָָָֹ
- ּבּׁשל אֹו אפה ואם יבּׁשל; ולא ּבֹו, יאפה ולא ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹֹֹוכירים,
הּפחמין  וכן ּבהניה. אסּור הּתבׁשיל ואֹותֹו הּפת ְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָאֹותּה
ּבהניה. ׁשּנאסר אחר ּוׂשרפֹו הֹואיל ּבהניה, אסּורין ְֱֲֲֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּלֹו
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― הס"ח ּגדֹולהּמצוה ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְִֵֶַַַַָָָָָֹֻ
ויראה הּמקּדׁש, ּכבֹוד מּפני ֿ עת, ּבכל לּמקּדׁש ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָָָמּלהּכנס
ֿ עת ּבכל ֿ יבא "ואל יתעּלה: אמרֹו והּוא הּׁשכינה. ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹלפני

ֿ הּקדׁש" a)אל ,fh `xwie),ּגבּולֹות חּלּוק זה ּבלאו ויׁש . ְְְִֵֶֶֶַָֹ
אפּלּו הּקדׁשים לקדׁש מּלהּכנס הזהר ּגדֹול ׁשּכהן ְְְְֲֳִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹֻוהּוא:
ֿ ּכהן ּכל וכן לעבֹודה. הּידּוע ּבּזמן אּלא הּכּפּורים ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹּביֹום
ּבזמן זּולתי הּׁשנה ֿ ימֹות ּבכל להיכל מּלהּכנס ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָֻמזהר
יּכנס לא ׁשּכלּֿכהן הּוא: הּלאו ענין וקּצּור ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹהעבֹודה.
ּכהן ּבין עבֹודה ּבׁשעת אּלא לׁשם להּכנס ׁשרּׁשאי ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹלּמקֹום
זה לאו על עבר ואם ּבחּוץ. הדיֹוט ּכהן ּבין ּבפנים ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹּגדֹול
― הּקדׁשים לקדׁש נכנס אם העבֹודה, ּבׁשעת ׁשּלא ְְְְְֲֳִִִִִֶֶַַַַָָָֹֹונכנס
חּיב זה הרי ― להיכל נכנס ואם מיתה; חּיב זה ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָהרי

ספרא ּולׁשֹון `ixg)מלקּות. zyxt)"עת ֿ ּבכל ֿ יבא "ואל : ְְְְְִֵַַָָָֹ
ׁשאר לרּבֹות ― "אלֿהּקדׁש" הּכּפּורים; יֹום זה ―ְְִִֶֶֶַַַָֹ
ּכלֿ על להזהיר ― לּפרכת" "מּבית הּׁשנה; ֿ ימֹות ְְְִִֵֶַַַַָָָָָֹּכל

לֹומר: ּתלמּוד ― ּבמיתה ֿ הּבית ּכל על יכֹול ְְִִִַַַַַַַָָָהּבית.
ּכיצד? הא ימּות". ולא ֿ הארן על אׁשר הּכּפרת ֿ ּפני ְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹ"אל
ּבאזהרה". ֿ הּבית ּכל ׁשאר ועל ּבמיתה, הּכּפרת ֿ ּפני ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹאל

מנחֹות ההיכל(fk:)ּובגמרא "על ּבפרּוׁש: אמרּו ְְְְִֵֵַַָָָָָ
ְְִַָּבארּבעים".

― הקס"ה הּכהניםהּמצוה ׁשהזהרּו האזהרה ְְְֲֲִִֶַַַַָָָָֹֻ
אמרֹו: והּוא העבֹודה, ּבׁשעת ֿ הּמקּדׁש מן ְְְְֲִִִִֵַַָָָָָמּלצאת

תצאּו" לא מֹועד אהל f)"ּומּפתח ,i my)לאו ּגם ונכּפל . ְְְִִֵֵֶֶַַַָֹֹ
יצא" לא ֿ הּמקּדׁש "ּומן ואמר: ּגדֹול ּבכהן k`,זה my) ְְְִִֵֵֵֶַַָָָֹֹ

(aiספרא ּולׁשֹון .(my ipiny zyxt)"מֹועד אהל "ּומּפתח : ְְִִֵֶֶַָֹ
ּתלמּוד העבֹודה, ּבׁשעת וׁשּלא העבֹודה ּבׁשעת ְְְְֲֲִִֶַַַָָָָָֹיכֹול
אֹומר הוי ― יחּלל", ולא יצא לא ֿ הּמקּדׁש "ּומן ְְְֱִִֵֵֵֵֵַַַָֹֹלֹומר:

עליכם" ה' מׁשחת ֿ ׁשמן "ּכי העבֹודה. f)ּבׁשעת ,i my)אין ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָ
יצאּו ׁשאם הּמׁשחה ּבׁשמן ׁשּנמׁשחּו ּובניו אהרן אּלא ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹלי
ׁשּבכלֿ ֿ הּכהנים לכל מּנין מיתה, חּיבין עבֹודה ְְְֲֲִִִִִִֶַַַַָָָָָֹּבׁשעת
עליכם". ה' מׁשחת ֿ ׁשמן "ּכי לֹומר: ּתלמּוד ְְֲִִֵֶֶֶַַַַהּדֹורֹות?

ֿ הּמּטה את ילּוה ׁשּלא ּתֹוספת ּגדֹול ּבכהן ׁשּיׁש (`zודע ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹ
(zndלא ֿ הּמקּדׁש "ּומן ּבאמרֹו: הּכתּוב ּפׁשט וזהּו .ְְְְְִִֶַַַָָָֹ
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קלט xii` g"k oey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

מּסנהדרין ב' ּבפרק נתּבאר וכ לֹו(gi.)יצא", מת ׁשאם , ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָ
ּׁשּנאמר: מּמה לכ ולמדּו הּמּטה. אחר יֹוצא אינֹו ― ְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָמת
לעבֹוד לֹו ׁשּמּתר מּזה, ונלמד יצא". לא ֿ הּמקּדׁש ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֻ"ּומן

ּבסנהד לׁשֹונם הּוא וכ מת. לֹו ׁשּמת ,(ct.)ריןּביֹום ְְְְְְִֵֵֶֶַָָ
אחר הא יחּלל", ולא יצא לא ֿ הּמקּדׁש "ּומן (odkאמרֹו: ְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָֹֹ

(heicdיצא `en)ׁשּלא e` eia` eznyk):ּכלֹומר חּלל"; ― ְִֵֵֵֶַֹ
הּוא והרי אֹונן. ּכׁשהּוא לעבֹוד לֹו ׁשאסּור הדיֹוט, ְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַָֹּכהן
הּזה. ֿ הּלּמּוד מן אֹונן, יעבֹוד ׁשּלא ּכלֹומר ,ּכ על ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָֹֻמזהר

הֹוריֹות ּבסֹוף הּזה הּכלל נתּבאר הדיֹוט(ai:)ּוכבר ׁשּכהן ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
הּנה אֹונן. ּכׁשהּוא עֹובד ּגדֹול וכהן יעבֹוד, לא ְְֲִֵֵֵֵֵֶַָֹֹאֹונן
לא ׁשלילה, עׂשאהּו יחּלל", "ולא ּכאן ׁשאמרֹו ל ְְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָֹֹנתּבאר
ׁשהּוא ֿ ּפי ֿ על אף חּלין נעׂשית עבֹודתֹו ׁשאין ― ְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֻאזהרה
לּלאו טעם יחּלל" "ולא ׁשאמרֹו הּכתּוב ּופׁשט ְְְְֵֵֶַַַַַַָָָֹאֹונן.

ׁשהּוא lecbd)הּקֹודם odkd).יחּלל ׁשּלא ּכדי יצא", "לא ְְֵֵֵֵֵֶֶַַֹֹ
הענינים ּבׁשּתי א(`) :weqtdn miyxcpd)"יצא ש"לא ְְִִִֵַָָ

שהוא העבודה מחלל ואינו אביו מטת אחר הגדול הכהן
אין(a)אונן. אונן) מקריב ולא יחלל" "לא הדיוט ֵשכהן

הּזה אתֿהּלאו למנֹות `dxdfראּוי cgiil oi` ,xnelk) ְִֶֶַַָָ
(epnn micnlpd el` mipiprl "llgi `le" oeyld gkn `idylk

ֿ הּכללים את ׁשהבין למי ׁשּמתּבאר ּכמֹו עצמֹו, (llkּבפני ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ
(gאּלּו לאוין ׁשּׁשלׁשה נתּבאר ּוכבר זה. למאמר ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹׁשּקדמּו

לא ֿ הּמקּדׁש ּומן יפרם, לא ּובגדיו יפרע, לא ראׁשֹו ְְְְִִִִֵֶַָָָָֹֹֹֹֹׁשהם:
ּכמֹו מסּים, ענין לבאר ּגדֹול ּבכהן נכּפלּו ― ְְְְְְְִִֵֵֵֵָָָָֹֻיצא
ענין לבאר וזֹונה וחללה ּגרּוׁשה על אזהרתֹו ְְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָָָׁשּנכּפלה
לאוין ּבׁשלׁשה עליהם ׁשהזהיר הענינים וׁשּׁשלׁשת ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶָָָָָֹֹֻמסּים,
אל ראׁשיכם ּבאמרֹו עליהם ׁשהזהיר ּבעצמם הם ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָאּלּו
לא מֹועד אהל ּומּפתח תפרמּו, לא ּובגדיכם ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָֹֹֹֹּתפרעּו,
ּכלֹומר הֹודיעם, הּׁשלֹום עליו רּבנּו וׁשּמׁשה ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָֹתצאּו;
הּתרּו לא זֹו ּגדֹולה לצרה ׁשּבחרּדתכם ואיתמר: ְְְְְְְְְִֶֶֶֶַָָָָָָָֹֻלאלעזר
מזהרים נׁשארים אּתם אּלא עליכם, האסּורים ּדברים ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֻלכם
ויציאה ּבגדים ּוקריעת ראׁש ּפריעת על ׁשהייתם, ְְְְֱִִִִִִֶֶַַַָָֹּכמֹו
ּגדֹול ּבכהן הּלאו ונכּפל העבֹודה. ּבׁשעת ֿ הּמקּדׁש ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָֹמן
העבֹודה ׁשעת ועל העבֹודה, ּבׁשעת זה ׁשּלאו לנּו ְְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָָלבאר
ענין לבאּור ׁשּלמדּו רֹואה ׁשאּתה ּכמֹו מיתה, חּיבין ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּבלבד
ּׁשּנאמר: מּמה תצאּו" לא מֹועד אהל "ּומּפתח ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹאמרּו
מן ֿ לאו ּבכל ׁשחּיבּו ֿ ּפי ֿ על ואף יצא"; לא ֿ הּמקּדׁש ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֹ"ּומן
ּכמֹו נֹוסף, ענין ּגדֹול ּבכהן ׁשּנכּפלּו האּלה ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹהּלאוין
למי הּמצות מסּפר ּבכ יתרּבה לא הרי ― ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹׁשּבארנּו

ֿ ּׁשהקּדמנּו מה h)ׁשהבין llk)הּוא ּדקרא ׁשּגּופיּה לפי , ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָ
זאת. והבן העבֹודה. ּבׁשעת ֿ אּלּו מּכל ּדבר יעׂשה ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹׁשּלא

― הל"א הּטמאיםהּמצוה להֹוציא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָ
ֿ הּמחנה מן "ויׁשּלחּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ֿ הּמקּדׁש, ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָמן

לנפׁש" טמא וכל ֿ זב וכל ֿ צרּוע a)ּכל ,d xacna)ּומחנה . ְְֲֵֶֶַַָָָָָָָֹ
לדֹורֹות ׁשּכמֹוהּו ׁשכינה מחנה הּוא ּכאן האמּור ְְֲִֵֶֶַָָָָָזה

טהרֹות סדר ּבריׁש ׁשּבארנּו ּכמֹו `העזרה, wxt milk) ְְְְֲֵֵֵֶֶַָָָָ
(g dpynספרי ּולׁשֹון הּמׁשנה. my)ּבפרּוׁש `yp zyxt): ְְְְִִֵֵַָ

יּכנסּו ׁשּלא לּטמאים אזהרה ― מןֿהּמחנה ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹ"ויׁשּלחּו
והּוא אחר, ּבלׁשֹון זה צּוּוי נכּפל ּוכבר ּבטמאה". ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֻלּמקּדׁש
טהֹור ֿ יהיה לא אׁשר איׁש ב ֿ יהיה "ּכי יתעּלה: ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַָָֹאמרֹו

לּמחנה" ֿ מחּוץ אל ויצא ֿ לילה i`)מּקרה ,bk mixac)רצה . ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָ
ׁשאמר ּכמֹו ׁשכינה, מחנה לּמחנה": "מחּוץ ּבאמרֹו ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָּכאן

ּתׁשּלחּום" לּמחנה ֿ מחּוץ "אל עצמּה: זֹו (xacnaּבמצוה ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָ
(b ,dּפסחים לּמחנה"(gq.)ּובגמרא ֿ מחּוץ אל "ויצא : ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָ

ֿ ּבני את "צו הּמכלּתא: ּולׁשֹון ׁשכינה. מחנה זה ―ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָ
ּב ּומּנין ּבעׂשה"; ― ֿ הּמחנה מן ויׁשּלחּו לאֿיׂשראל ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָֹ

ֿ מחניהם". את יטּמאּו "ולא לֹומר: ּתלמּוד ְְְְֲֲֵֶֶֶַַַַַֹתעׂשה?
my)ּובספרי `vz zyxt)― לּמחנה ֿ מחּוץ אל ויצא : ְְְֲִִֵֶֶַַָָ

עׂשה. ְֲִֵַמצות

― הע"ז מּלהּכנסהּמצוה ֿ טמא ּכל ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֻ
ֿ הּמקּדׁש לּדֹורֹות(okynd)לכל ּכמֹוהּו אׁשר ,ziaa) ְְֲִֶַַָָָ

(ycwndּתחּלת ׁשהּוא ולפנים, ניקנֹור מּׁשער ֿ העזרה ּכל :ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָ
אתֿ יטּמאּו "ולא יתעּלה: אמרֹו והּוא יׂשראל, ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹעזרת

מּכֹות(my)מחניהם" ּובגמרא ׁשכינה. מחנה (ci:)ּכלֹומר: ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָ
אזהרה: ּוכתיב ענׁש ּכתיב טמא הּמקּדׁש אל "הּבא ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹאמרּו:

ונכרתה" טּמא ה' ֿ מקּדׁש "את ― kÎbi)ענׁש ,hi my); ְְְְִִִֵֶֶַָֹ
"צו ּובּמכלּתא: ֿ מחניהם". את יטּמאּו "ולא ― ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָֹאזהרה

ֿ הּמחנה" מן ויׁשּלחּו יׂשראל ֿ ּבני a)את ,d my)― ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָ
אתֿ יטּמאּו "ולא אמר: ֿ תעׂשה? ּבלא ּומּנין ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָֹֹּבעׂשה.
והּוא אחר, ּבלׁשֹון זה ּבענין הּלאו נכּפל ּוכבר ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָמחניהם".

תבא" לא ֿ הּמקּדׁש "ואל ּבּיֹולדת: c)אמרֹו ,ai `xwie) ְְְִֶֶֶַַָָָֹֹ
ֿ יׂשראל ֿ ּבני את "והּזרּתם ׁשּנאמר: "לפי אמרּו: ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָּובספרא

ימתּו" ולא l`)מּטמאתם ,eh my)מּתֹוכֹו ּבין אני ׁשֹומע ְְֲִִִֵֵַָָָֹֻֻ
מאחֹוריו ּבּמקּדׁש הּנֹוגע ּגם ּכלֹומר: ― מאחֹוריו" ְְֲֲִֵֵֵֵַַַַַָָָּבין
ּבּיֹולדת: לֹומר ּתלמּוד ― ּכרת מתחּיב טמא ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּכׁשהּוא
ודין הּיֹולדת ׁשּדין נתּבאר וׁשם תבא". לא ֿ הּמקּדׁש ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹ"ואל

ּבספרא אמרּו ועֹוד ּבזה. ׁשוה טמאים (zyxtׁשאר ְְְְְְִִֵֶֶָָָָָ
(zenÎixg`לא ּובׂשרֹו יכּבס לא "ואם יתעּלה: אמרֹו על ,ְְְְְִִֵֶַַַָָֹֹ

עונֹו" ונׂשא fh)ירחץ ,fi my)ּגּופֹו רחיצת על ּכיצד? "הא : ְְְֲִִֵַַַָָָָֹ
(ugx `l m`)― ּבגדיו ּכּבּוס ועל ּכרת, ענּוׁש ―ְְִֵַָָָָ

מקּדׁש ּבטמאת אּלא מדּבר ׁשאינֹו ּומּנין ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻּבארּבעים.
על ׁשהעֹובר נתּבאר ּוכבר וכּו'". וענׁש הזהיר ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָוקדׁשיו,
― ׁשֹוגג הּוא ואם ּכרת: חּיב ― מזיד הּוא אם זה, ְִִִֵֵֵֶַָָָלאו
מּמצות ע"ב ּבמצוה ׁשּבארנּו ּכמֹו ויֹורד, עֹולה קרּבן ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹחּיב
ׁשבּועֹות ּבריׁש זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲֲִִִֵֵֵָָָעׂשה.

ּבזבחים.(a.)ּוכרתֹות(h.)ּובהֹוריֹות מקֹומֹות ּובכּמה ְְְְְִִֵַָָָ

― הע"ח ֿ טמאהּמצוה ּכל ׁשהזהר (aexהאזהרה ְְְִֵֶַַַָָָָָָָֻ
(mi`nhdהר לּדֹורֹות: ּכמֹוהּו אׁשר לוּיה למחנה מּלהּכנס ,ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָ

ּכלים מּסכת ּבריׁש ׁשּבארנּו ּכמֹו g)הּבית, dpyn ` wxt), ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַ
והּכתּוב הּבית להר הּטמאים ּכניסת אּסּור נתּבאר ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָוׁשם
"לא ֿ לילה: מקרה טמא על אמרֹו הּוא זה ּבלאו ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹׁשּבא

הּמחנה" ּתֹו ֿ אל i`)יבא ,bk mixac)ּפסחים ּובגמרא ְְֲִִֶֶַַָָָָֹ
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ּכל  לבּטל צרי - ׁשעֹות ׁשׁש קדם עׂשר ארּבעה ְְְִֵֵֶַַָָָָָָָֹּביֹום
רֹואהּו ואינֹו ּברׁשּותֹו, ׁשּנׁשאר חמץ חמץ 'ּכל ויאמר: ; ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָֹ

ׁש ּברׁשּותי ּבטל,ׁשּיׁש הּוא הרי ידעּתיו, ולא ראיתיו ּלא ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָֹֹ
ׁשּׁשית  ׁשעה מּתחּלת ּבדק אם אבל ּכעפר'. הּוא ְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָוהרי
ׁשּכבר  ּברׁשּותֹו, אינֹו ׁשהרי - לבּטל צרי אינֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָּולמעלה,

ּבהניה. ֱֲֶַַָָנאסר
.Á ומעלה ׁשעֹות ּומּׁשׁש ׁשׁש, קדם ּבּטל לא אם ,ְְִִִִֵֵֵֶַָָָָֹֹלפיכ

עליו ּדעּתֹו ׁשהיה חמץ הבדיקה](ּו)מצא והיה [בעת ְְֵֶַָָָָָָָָָ
הרי [לבערו]ּבלּבֹו - ּבערֹו ולא הּבעּור ּבׁשעת ּוׁשכחֹו , ְְְְֲֲִִִִֵַַָֹ

יּמצא" ו"לא יראה" "לא על עבר ּבער זה לא ׁשהרי , ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹ
ׁשאינֹו לפי ּכלּום, לֹו מֹועיל עּתה הּבּטּול ואין ּבּטל; ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָֹולא
לחּיבֹו ּברׁשּותֹו, הּוא ּכאּלּו עׂשהּו והּכתּוב ְְְְְְִִִַַָָָּברׁשּותֹו,
עת  ּבכל לבערֹו וחּיב יּמצא". ו"לא יראה" "לא ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹמּׁשּום
עד  ּכלי עליו ּכֹופה - טֹוב ּביֹום מצאֹו ואם ְְְְְִִִֶֶֶַָָָָׁשּימצאּנּו.
לכּפֹות  צרי אינֹו - הּוא הקּדׁש ׁשל ואם ּומבערֹו; ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָלערב,

ּפֹורׁשין ׁשהּכל מּמּנּו.[מובדלים]עליו, ְִִֶֶַָָֹ
.Ë,מצוה לעׂשֹות הּבעּור ׁשעת קדם מּביתֹו ׁשּיצא ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹמי

ארּוסין  סעּודת ּכגֹון מצוה ׁשל ּבסעּודה לאכל ְְְְֱִִִֵֶֶַָָֹאֹו
יכֹול ונּׂשּואין  אם - ּביתֹו ּבתֹו חמץ לֹו ׁשּיׁש ונזּכר , ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָ

יבּטל  לאו, ואם יחזר; למצותֹו, ולחזר ּולבער ְְְְְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָֹֹֹלחזר
הּגיס מּיד להּציל יצא מן [שודדים]ּבלּבֹו. הּנהר, מן , ְְִִִִִִַַַַַָָָָ

לצר יצא ודּיֹו. ּבלּבֹו, יבּטל - הּמּפלת ּומן ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹהּדלקה,

ועד  מּיד. יחזר - ּביתֹו ּבתֹו חמץ לֹו ׁשּיׁש ונזּכר ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָֹעצמֹו,
מּכביצה, ּפחֹות היה ּכביצה; עד חֹוזר? הּוא ְְִֵֵֵַַָָָָָָּכּמה

ודּיֹו. ּבלּבֹו ְְְְִַַמבּטלֹו
.Èמגלּגלת עּסה ׁשהּניח ויצא,[שנילושה]מי ּביתֹו ּבתֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָֻ

ׁשּמא  ירא והיה רּבֹו, לפני יֹוׁשב והּוא ׁשּיצא אחר ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָונזּכר
קדם  ּבלּבֹו מבּטלּה זה הרי - ׁשּיבֹוא קדם ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹּתחמיץ
ּכלּום, מֹועיל הּבּטּול אין החמיצה, אם אבל ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָׁשּתחמיץ;
לבער  וחּיב יּמצא", ו"לא יראה" "לא על עבר ּכבר ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹאּלא

לביתֹו. ּכׁשּיחזר ְְְִֵֶַָֹמּיד
.‡Èאֹו לרּוח, וזֹורה ּפֹורר אֹו ׂשֹורפֹו, חמץ? ּבעּור ְְִֵֵֵֶַַָָּכיצד

מחּתכֹו הּים ואין קׁשה, החמץ היה ואם לּים; ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָזֹורקֹו
לּים  זֹורקֹו ּכ ואחר מפררֹו, זה הרי - וחמץ ּבמהרה . ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָ

טפחים  ׁשלׁשה עפר עליו ונמצא מּפלת, עליו ְְְְְִִֶֶַָָָָָָָָָָָֹֹׁשּנפלה
עדין  אם ּבלּבֹו, לבּטל וצרי ּכמבער; הּוא הרי - יתר ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַָָָֹאֹו

ׁשּׁשית. ׁשעה נכנסה ְְִִִָָָֹלא
.·È לבער צרי אינֹו ׁשּׁשית, ׁשעה קדם לנכרי ואם נתנֹו . ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָֹ

ּבּפחמין  להנֹות מּתר זה הרי ׁשּׁשית, ׁשעה קדם ְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֻׂשרפֹו
ּולמעלה  ׁשּׁשית מּׁשעה ׂשרפֹו אם אבל הּפסח. ּבתֹו ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָׁשּלֹו
ּתּנּור  ּבֹו יּסיק לא זה הרי ּבהניה, אסּור והּוא הֹואיל -ְֲֲִִֵֶַַַָָָֹ
- ּבּׁשל אֹו אפה ואם יבּׁשל; ולא ּבֹו, יאפה ולא ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹֹֹוכירים,
הּפחמין  וכן ּבהניה. אסּור הּתבׁשיל ואֹותֹו הּפת ְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָאֹותּה
ּבהניה. ׁשּנאסר אחר ּוׂשרפֹו הֹואיל ּבהניה, אסּורין ְֱֲֲֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּלֹו
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― הס"ח ּגדֹולהּמצוה ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְִֵֶַַַַָָָָָֹֻ
ויראה הּמקּדׁש, ּכבֹוד מּפני ֿ עת, ּבכל לּמקּדׁש ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָָָמּלהּכנס
ֿ עת ּבכל ֿ יבא "ואל יתעּלה: אמרֹו והּוא הּׁשכינה. ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹלפני

ֿ הּקדׁש" a)אל ,fh `xwie),ּגבּולֹות חּלּוק זה ּבלאו ויׁש . ְְְִֵֶֶֶַָֹ
אפּלּו הּקדׁשים לקדׁש מּלהּכנס הזהר ּגדֹול ׁשּכהן ְְְְֲֳִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹֻוהּוא:
ֿ ּכהן ּכל וכן לעבֹודה. הּידּוע ּבּזמן אּלא הּכּפּורים ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹּביֹום
ּבזמן זּולתי הּׁשנה ֿ ימֹות ּבכל להיכל מּלהּכנס ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָֻמזהר
יּכנס לא ׁשּכלּֿכהן הּוא: הּלאו ענין וקּצּור ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹהעבֹודה.
ּכהן ּבין עבֹודה ּבׁשעת אּלא לׁשם להּכנס ׁשרּׁשאי ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹלּמקֹום
זה לאו על עבר ואם ּבחּוץ. הדיֹוט ּכהן ּבין ּבפנים ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹּגדֹול
― הּקדׁשים לקדׁש נכנס אם העבֹודה, ּבׁשעת ׁשּלא ְְְְְֲֳִִִִִֶֶַַַַָָָֹֹונכנס
חּיב זה הרי ― להיכל נכנס ואם מיתה; חּיב זה ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָהרי

ספרא ּולׁשֹון `ixg)מלקּות. zyxt)"עת ֿ ּבכל ֿ יבא "ואל : ְְְְְִֵַַָָָֹ
ׁשאר לרּבֹות ― "אלֿהּקדׁש" הּכּפּורים; יֹום זה ―ְְִִֶֶֶַַַָֹ
ּכלֿ על להזהיר ― לּפרכת" "מּבית הּׁשנה; ֿ ימֹות ְְְִִֵֶַַַַָָָָָֹּכל

לֹומר: ּתלמּוד ― ּבמיתה ֿ הּבית ּכל על יכֹול ְְִִִַַַַַַַָָָהּבית.
ּכיצד? הא ימּות". ולא ֿ הארן על אׁשר הּכּפרת ֿ ּפני ְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹ"אל
ּבאזהרה". ֿ הּבית ּכל ׁשאר ועל ּבמיתה, הּכּפרת ֿ ּפני ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹאל

מנחֹות ההיכל(fk:)ּובגמרא "על ּבפרּוׁש: אמרּו ְְְְִֵֵַַָָָָָ
ְְִַָּבארּבעים".

― הקס"ה הּכהניםהּמצוה ׁשהזהרּו האזהרה ְְְֲֲִִֶַַַַָָָָֹֻ
אמרֹו: והּוא העבֹודה, ּבׁשעת ֿ הּמקּדׁש מן ְְְְֲִִִִֵַַָָָָָמּלצאת

תצאּו" לא מֹועד אהל f)"ּומּפתח ,i my)לאו ּגם ונכּפל . ְְְִִֵֵֶֶַַַָֹֹ
יצא" לא ֿ הּמקּדׁש "ּומן ואמר: ּגדֹול ּבכהן k`,זה my) ְְְִִֵֵֵֶַַָָָֹֹ

(aiספרא ּולׁשֹון .(my ipiny zyxt)"מֹועד אהל "ּומּפתח : ְְִִֵֶֶַָֹ
ּתלמּוד העבֹודה, ּבׁשעת וׁשּלא העבֹודה ּבׁשעת ְְְְֲֲִִֶַַַָָָָָֹיכֹול
אֹומר הוי ― יחּלל", ולא יצא לא ֿ הּמקּדׁש "ּומן ְְְֱִִֵֵֵֵֵַַַָֹֹלֹומר:

עליכם" ה' מׁשחת ֿ ׁשמן "ּכי העבֹודה. f)ּבׁשעת ,i my)אין ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָ
יצאּו ׁשאם הּמׁשחה ּבׁשמן ׁשּנמׁשחּו ּובניו אהרן אּלא ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹלי
ׁשּבכלֿ ֿ הּכהנים לכל מּנין מיתה, חּיבין עבֹודה ְְְֲֲִִִִִִֶַַַַָָָָָֹּבׁשעת
עליכם". ה' מׁשחת ֿ ׁשמן "ּכי לֹומר: ּתלמּוד ְְֲִִֵֶֶֶַַַַהּדֹורֹות?

ֿ הּמּטה את ילּוה ׁשּלא ּתֹוספת ּגדֹול ּבכהן ׁשּיׁש (`zודע ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹ
(zndלא ֿ הּמקּדׁש "ּומן ּבאמרֹו: הּכתּוב ּפׁשט וזהּו .ְְְְְִִֶַַַָָָֹ
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(.ck)ארּבע" ואמרּו: עליהן מיתה הּזר חּיב עבֹודֹות ְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָאּלּו
והקטרה, זריקה, הן: ואּלּו מיתה עליהן חּיב זר ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָעבֹודֹות

וׁשם הּמים". ונּסּו הּיין, ונּסּו(`nei zkqna)ּובפרק ְְְְִִִִֶֶַַַַָ
זבחים מּמּסכת זֹו.(biw:)האחרֹון מצוה ּדיני התּבארּו ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָ

― הס"א ֿ קרּבןהּמצוה ּכל ׁשּיהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָ
נאמר ׁשעליהם ֿ הּמּומים מן ּתמים ּבמינֹו, ׁשלם ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּנקריב
"ּתמים יתעּלה: אמרֹו והּוא מּומים. ׁשהם ּובּמסרת ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּבּכתּוב

לרצֹון" k`)יהיה ,ak `xwie)ספרא `xen)ּולׁשֹון zyxt): ְְְְִִֶָָ
ראיה, הביאּו ּוכבר עׂשה" מצות ― לרצֹון יהיה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָ"ּתמים
הּטּוב ּבתכלית יהיּו וסלּתם וׁשמנם הּנסכים ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָׁשּיינֹות
יהיּוֿ "ּתמימם יתעּלה: מאמרֹו ֿ קלקּול, מּכל ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָוהּׁשלמּות

ונסּכיהם" l`)לכם ,gk xacna)מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָ
מּמנחֹות ח' ּבפרק .(ft.)זֹו ְְִֶֶָ

― הצ"א ּבעליהּמצוה מּלהקּדיׁש ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָֻ
מּום ֿ ּבֹו אׁשר "ּכל יתעּלה: אמרֹו והּוא מזּבח, לגּבי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָֹמּומין

תקריבּו" k`)לא ,ak `xwie)ספרא ּולׁשֹון ,xen` zyxt) ְְְִִַָֹ
(myּבל מּׁשּום ― תקריבּו" לא מּום ֿ ּבֹו אׁשר "ּכל :ְֲִִֶַַֹֹ

ְִַּתקּדיׁש.

― הצ"ב ּבעליהּמצוה מּלׁשחֹוט ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָֻ
מּומין: ּבבעלי יתעּלה אמרֹו והּוא קרּבן, לׁשם ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָמּומין

לה'" אּלה ֿ תקריבּו ak)"לא my)ֿלא" ספרא: ּולׁשֹון , ְְְִִֵֶַַָֹֹ
ּתׁשחֹוט. ּבל מּׁשּום ― לה'" אּלה ְְִִִֵֶַַַתקריבּו

― הצ"ג ּדםהּמצוה מּלזרֹוק ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
הּמז ּגּבי על מּומין ּבבעליּבעלי יתעּלה אמרֹו והּוא ּבח, ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָ

לה'" ֿ תקריבּו "לא ּגם: ck)מּומין ,my)ּבּקּבלה ּובא , ְִִַַַַַָָָֹ
ּדעת וזהּו ― מּומין ּבעלי ּדם זריקת על מזהיר זה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָׁשּלאו
ׁשּלאו אֹומר, יהּודה ּברּבי יֹוסי ורּבי הלכה. וכן קּמא, ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָּתּנא
ּבספרא אמרם והּוא ּדם. קּבלת על אּלא מזהיר אינֹו ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָזה

(xen` zyxt)ּתקּבל ּבל מּׁשּום ― לה'" ֿ תקריבּו "לא :ְְִִֵַַַַֹ
ּתמּורה ּובגמרא ֿ הּדם. האי(f.)את קּמא לתּנא אמרּו: ְְְְִֶַַַַָָָָָָָ

ליּה מּבעי לי? למה לה'", ֿ תקריבּו iptn"לא m`) ְְְִִִֵֵַַָֹ
(cgein weqt mikixvyליּה נפקא והא ― ּדמים ְְְִִִֵַָָָָלזריקת

(iehiadn z`f cenll yi ixd):ּכלֹומר הּמזּבח"? ְְִֵֵַַַַמ"על
ֿ הּמזּבח על מהם ֿ תּתנּו לא "ואּׁשה עֹוד: ֿ ּׁשאמר ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹמּמה

ak)לה'" ,my)הּמזּבח ּגּבי על ּׁשּיּנתן ֿ מה ׁשּכל ׁשּמׁשמע , ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָ
מׁשּתעי הכי ּדקרא ארחיּה והׁשיב: מהם? יהיה (jkלא ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָֹֹ

(`hazdl aezkd jxcואּׁשה" ׁשהּוא זה ׁשּלאו ּכלֹומר: ,ְְִֶֶֶֶַָ
אּסּורין, ּבהקטר אּלא ּבא לא ֿ הּמזּבח" על מהם ֿ תּתנּו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹלא

ּתלמד mcd)ואל zwixf xeqi`)לפי "הּמזּבח", ּבאמרֹו ְְְְְְִִִֵַַַַָ
לֹומר: לֹו היה היא ּכי ,ּבכ אּלא הּלׁשֹון יסּתּדר ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹׁשּלא
הּדּבּור! יׁשלם לא ּבזה הרי ― ּבלבד תּתנּו" לא ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָֹֹֻ"ואּׁשה
לה' ֿ תקריבּו לא ׁשאמרֹו: ּׁשּקדם ֿ מה מּכל נתּבאר ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּנה

הּדם. זריקת על אזהרה ―ְְִַַַַָָָ

ה'תשע"ה  סיון ב' רביעי יום

.‰ˆ .„ˆ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
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― הצ"ד מּלהקטירהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
לאֿ "ואּׁשה יתעּלה: אמרֹו והּוא מּומין, ּבעלי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָֹאמּורי

ֿ הּמזּבח" על מהם ak)תּתנּו ,ak `xwie)ספרא ּולׁשֹון ְְְְִִִֵֵֶַַַָ
(xen` zyxt)אּלּו ― מהם" ֿ תּתנּו לא "ואּׁשה :ְְִִֵֵֶֶֹ

אף מּנין ּכּלם, אּלא לי אין "לאֿתּתנּו", ְֲִִִִִֵֶַַַָָָֹֻהחלבים;
הּנה מקצתם. אף "מהם", לֹומר: ּתלמּוד ― ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָמקצתם
ארּבעה על עֹובר ― מּום ּבעל ׁשהּמקריב ל ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָנתּבאר
אמּורין הקטר נעׂשה אם אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָלאוין,
ׁשעֹוׂשה ּכמֹו לאוין ׁשני אֹותם נעׂשה אם אבל אחד: ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָלאו
לאוין, ּבחמּׁשה עֹובר יהיה הרי ― ּכאן המדּבר זה ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּתּנא

ענין האמּורין מקצת עֹוׂשה ׁשהּוא envr)לפי ipta)וכּלם ְְְְִִִִֵֶֶָָָָֻ
ׁשהּוא ֿ ּפי ֿ על אף מקצתן, אף "מהם" ׁשאמר ּכמֹו ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָענין,
לאו על לֹוקין סֹובר הּזה ׁשהּתּנא הרי אחד. ֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָלאו

ּבספרא אמר לפיכ ּבעל(my)ׁשּבכללּות "הּמקּדיׁש : ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָ
ּבל מּׁשּום ּדברים: חמּׁשה מּׁשּום עֹובר ― לּמזּבח ְְֲִִִִִֵֵַַַָָמּום
ּתקטיר ּבל ֿ הּדם, את ּתזרֹוק ּבל ּתׁשחֹוט, ּבל ְְְְִִִִֶַַַַַַָּתקּדיׁש,

ּתמּורה ּובגמרא מקצתֹו". ּתקטיר ּבל ֿ החלב, (f:)את ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ
― הּמזּבח לגּבי מּומין ּבעלי איברי "הּמעלה ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָאמרּו:
ּבל ּומּׁשּום ּכּלֹו, ּתקטיר ּבל מּׁשּום לֹוקה אּבּיי: ְִִִֵֶַַַַַַָֻאמר
ׁשּבכללּות לאו על לֹוקין אין אמר: רבא מקצתֹו; .ּתקטיר ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָ

ax`)מתיבי zhiy lr zeywdl yi)ּבעלי "הּמקּדיׁש : ְֲִִֵֵֵַַַ
ׁשמֹות". חמּׁשה מּׁשּום עֹובר ― הּמזּבח לגּבי ְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָמּומין

epi`x)אלמא dpd)ּתיּובּתא ׁשּבכללּות? לאו על לֹוקין ְְְְִִֶַַַָָָ
― ּבחמּׁשה עֹובר האֹומר: ׁשּזה ל נתּבאר הּנה ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָּדרבא".
לאו על ׁשּלֹוקין סברתֹו לפי חמּׁשה, נעׂשּו ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָׁשהם
ּבׁשני ּומקצתן ּכּלן הּכֹולל הּלאו מֹונה ּולפיכ ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻׁשּבכללּות,
ּכמֹו ֿ מקֹום ּבכל אּבּיי ּבדעת המפרסם וזהּו ְְְְְְֵֵֶַַַַַָָָֻׁשמֹות,
זה. למאמר ׁשּקדמּו ֿ הּכללים מן הּתׁשיעי ּבּכלל ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשּבארנּו
― ׁשּבכללּות לאו על לֹוקין אין ׁשאֹומר: לרבא ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָאבל
ׁשּנזּכר. ּכמֹו ההקטר על אחת מלקּות אּלא חּיב ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָאינֹו
לאו על לֹוקין אין הּנכֹון: ׁשהּכלל אצלנּו נתּברר ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּוכבר

סנהדרין ּבגמרא ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּכמֹו(bq.)ׁשּבכללּות. , ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָ
לאוין ארּבעה יהיּו ּולפיכ הּתׁשיעי, ּבּכלל ְְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָׁשהדּגמנּו
והקריב ׁשהקּדיׁש ׁשּמי נמצא הּכתּוב, ׁשּבאר ּכמֹו ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָּבלבד
לאוין ארּבעה על מלקּיֹות ארּבע לֹוקה ― מּום ְְְִִֶַַַַַַַָָָּבעל
ּבבעל אמּורים הּללּו ֿ הּלאוין וכל ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָאּלּו,
,ּומעּו וקלּוט, "ׂשרּוע, ואמר: ׁשהדּגים ּכמֹו קבּוע, ְְְְִִֶַַַָָָָָמּום

וכרּות" ונתּוק, ckÎbk)וכתּות, ,my)מּומין ֿ אּלּו ׁשּכל . ְְְִֵֶָָָָ
והעֹובר, הּקבּוע ּבהמה, ֿ מּומי ּכל נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָקבּועין.
לאוין ארּבעת הלכֹות נתּבארּו וכן מּבכֹורֹות. ו' ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָּבפרק
מפּזרים ּבמקֹומֹות מּום, ּבעל ּבהקרבת המיחדֹות ְְְְְִִֵַַַַַָָָֻֻאּלּו

ּתמּורה. ּומּסכת זבחים ְְְִֶֶֶֶַַָָּבמּסכת
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(.gq)"לּמחנה ֿ מחּוץ אל "ויצא ֿ ּכן: ּגם אמרּו ,(my)― ְְֲִֵֶֶַַַָָָ
מּמצות ל"א ּבמצוה ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשכינה, מחנה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָֹזה
לוּיה, מחנה זה ― הּמחנה" ּתֹו ֿ אל יבא "ולא ְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹעׂשה;

ואידי(dywn)מתקיף אידי ואימא רבינא: (`xen,ליּה ְְְִִִִֵֵֵֵַָָָ
(weqt) od ik ,ile`ולעבֹור ׁשכינה, ּבמחנה זה) והן ְְְֲֲִֵַַָזה

יבֹוא ולא קרא נכּתב ּכן אם ֿ תעׂשה? ולא ּבעׂשה ְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָֹֹֹעליו
― ּתֹוכֹו אל יבֹוא ולא לֹומר: לֹו היה ּכלֹומר: ,ּתֹו ֿ ְְֶֶַַָָָֹאל
מחנה והיא אחרת, מחנה לֹו לּתן לי? לּמה ְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ"הּמחנה"
ּולׁשֹון הּמחנה. ּתֹו אל יבֹוא לא ּבּה ׁשּגם ּכלֹומר ְְְֲִֶֶֶַַַַָָָֹלוּיה.

מצות(my)ספרי זֹו ― הּמחנה" ּתֹו ֿ אל יבא "לא : ְְֲִִֵֶֶַַַָֹֹ
מּסכת ּבריׁש זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר ֿ תעׂשה. ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹלא

ּבפרּוׁשנּו. ְִֵֵֵּכלים

ה'תשע"ה  אייר כ"ט שני יום
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― הע"ה מּלעבֹוד,הּמצוה טמא ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֻ
מּקדׁשי "ויּנזרּו לּכהנים: יתעּלה אמרֹו והּוא טמא, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹּכׁשהּוא

קדׁשי" ֿ ׁשם את יחּללּו ולא ֿ יׂשראל a)בני ,ak `xwie) ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָֹ
מּסנהדרין ט' ׁשּׁשּמׁש(bt:)ּובפרק לטמא "מּנין אמרּו: ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ

ויּנזרּו ֿ ּבניו ואל ֿ אהרן אל ּדּבר ּדכתיב: ּבמיתה? ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשהּוא
ּכי בֹו "ּומתּו אחר: ּבמקֹום ואמר יחּללּו". ולא ְְְְְְִֵֵַַַָָֹוגֹו'

h)יחּללהּו" ,my),ׁשמים ּבידי מיתה החּלּול ׁשאֹותֹו ּכׁשם ְְְִִִִֵֵֶַַַָָֻ
חּללּו אם קדׁשי" ֿ ׁשם את יחּללּו "ולא אמרֹו: ּכאן ְְְְְְִִִֵֶַָָָָֹּכ

ׁשמים. ּבידי מיתה חּיבין ― ּבטמאה ְְְְִִִִֵַָָָָָָֻועבדּו

― הע"ו יֹוםהּמצוה טבּול ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְְִֵֶַַַָָָָָֹֻ
(ynyd drwy `l oiicr j` ez`nehn lah)ֿאף ֲִַַמּלעבֹוד,

אמרֹו והּוא ׁשמׁשֹו, ׁשּיעריב עד טהר, ׁשּכבר ֿ ּפי ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָעל
אלהיהם" ׁשם יחּללּו "ולא הּכהנים: על k`,יתעּלה my) ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַֹֹֹ

(e― ׁשמים ּבידי מיתה חּיב ― זה לאו על ְִִִֵֵֶַַַָָָָָוהעֹובר
מפרׁש ּפסּוק ּבֹו נאמר לא וזה ׁשּׁשּמׁש: יֹום טבּול ְְְְֱִֵֶֶֶַַָָֹֹּכלֹומר:

מּסנהדרין ט' ּובפרק מקּבל. ּפרּוׁש הּוא אּלא (bt:)ּבּתֹורה, ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֻ
ולא לאלהיהם יהיּו "קדׁשים יתעּלה: אמרֹו ּבפרּוׁש ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָֹֹֹאמרּו

אלהיהם" ׁשם לטמא(my)יחּללּו ענין אינֹו "אם אמרּו: , ְְְְְֱִִֵֵֵֵֶַָָָֹ
ׁשּׁשּמׁש. יֹום לטבּול ענין ּתנהּו ― נתּבאר ׁשּכבר לפי ―ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָ

deey")ויליף dxfb"a cnlp)חּלּול myחּלּול dn :dnexzn) ְִִִָ
(o`k s` dzina.מיתה מחּיבי מכלל ׁשם ּומנּוהּו ."ְְְִִֵַָָָֻ

― הכ"ד ּבלבדהּמצוה הּכהנים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִֶַַַַַַָֹ
להיכל להּכנס ׁשּיצטרכּו ֿ ּפעם ּכל ורגליהם ידיהם ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלרחץ
ורגלים, ידים קּדּוׁש מצות היא וזֹו ― לעבֹודה לקרב ְְְְְֲִִִִִִַַַַָָָֹאֹו
ֿ ידיהם את מּמּנּו ּובניו אהרן "ורחצּו יתעּלה: אמרֹו ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹוהּוא

מֹועד" ֿ אהל אל ּבבאם ֿ רגליהם kÎhi)ואת ,l zeny). ְְְֵֵֶֶֶֶַָֹֹ
ׁשמים, ּבידי מיתה חּיב עליה העֹובר זֹו עׂשה ְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּומצות
ורגלים ידים רחץ לא אם ּבּמקּדׁש ׁשּׁשּמׁש ׁשּכהן ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹּכלֹומר:

"ירחצּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשמים; ּבידי מיתה חּיב ―ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָ
ימתּו" ולא זֹו(my)מים מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְֲִִִִֵַָָָָֹֻ

מּזבחים ב' ּבפרק jli`e)ּבׁשלמּות :hi). ְְְִִִֵֶֶָ

― הס"ט מּוםהּמצוה ּבעל ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְִֵֶַַַַַַָָָָֹֻ
האּולם ּובין הּמזּבח, ּכלֹומר: ּבכללּותֹו, להיכל ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָמּלהּכנס
א" יתעּלה: אמרֹו והּוא וההיכל, והאּולם ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָולּמזּבח,

וגֹו'" יּגׁש לא ֿ הּמזּבח ואל יבא לא ֿ הּפרכת k`,אל `xwie) ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹֹ
(bkטהרֹות ּבריׁש נתּבאר ּוכבר ,(h dpyn ` wxt milk) ְְְְִֵֵָָָ

לבעלי אסּור ֿ ההיכל ּכל עם ולּמזּבח האּולם ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָׁשּמּבין
ּבספרא ּגם ונתּבאר לׁשם. להּכנס ראׁש ּופרּועי ְְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָֹמּומין

(my xen` zyxt)לא ֿ הּפרכת "אל והם: אּלּו, לאוין ְְִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹׁשּׁשני
מּבלעדי מהן אחד יסּפיק לא יּגׁש", לא ֿ הּמזּבח ואל ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹֹיבא
והּוא אחד, ּבענין הּדין להׁשלמת צריכים ּוׁשניהם ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהאחר
ׁשהּזיד ּומי אליו. להּכנס להם ׁשאסּור הּמקֹום ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהגּבלת
― עבֹודה לׁשם ׁשּלא אפּלּו ולפנים, ֿ הּמזּבח מן ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָֹונכנס

ֶלֹוקה.

― ׁשבעים הּמׁשלימה ׁשהזהרהּמצוה האזהרה ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָֻ
מּום בֹו(reaw)ּבעל יהיה "אׁשר אמרֹו: והּוא מּלעבֹוד, ְְְֲֲִִֶֶַַַָ

יקרב" לא fi)מּום ,my)הּכּונה לעבֹודה;, יקרב לא ּבזה: ְְֲִִֶַַַַָָָָָֹֹ
ּבספרא אמרּו וכ לֹוקה. ― מּום ּבעל (zyxtּוכׁשעֹובד ְְְְְִֵֶֶַַָָָ

(xen`."ּבאזהרה אּלא ּבמיתה מּום ּבעל "אין :ְְְִֵֶַַַָָָָ

― הע"א עֹוברהּמצוה מּום ּבעל ׁשהזהר האזהרה ְְְִֵֶַַַַַָָָָָֻ
הּמּום אֹותֹו ּבֹו ׁשּיׁש ֿ זמן ּכל ztlideמּלעבֹוד axbd enk) ְֲִֵֶַַַָ

(mixaerd minendn mdl dnecde:יתעּלה אמרֹו והּוא ,ְְְִֶַָ
יקרב" לא מּום ֿ ּבֹו אׁשר ֿ איׁש gi)"ּכל ,my)ספרא ּולׁשֹון , ְְְֲִִִֶָָָֹ

(my)מּום קבּוע, מּום אּלא לי אין מּום", בֹו יהיה "אׁשר :ְֲִִֵֶֶֶַָָ
מּום ֿ ּבֹו אׁשר ֿ איׁש "ּכל לֹומר: ּתלמּוד ― מּנין? ְֲִִִֵֶַַַָעֹובר
לֹוקה. ― עֹובר ּבמּום ועבד עבר אם הּוא וגם יקרב". ְְְְִִֵֶַַַָָָֹלא
אדם ׁשל עֹוברין מּומין זֹו, מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְֲִִִִִֵֶָָָָָּוכבר

מּבכֹורֹות ז' ּבפרק קבּועין, .(bn.)ּומּומין ְְְִִִֶֶ

ה'תשע"ה  סיון א' שלישי יום

.‡Ò ‰˘Ú ˙ÂˆÓ .„Ú ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.‚ˆ .·ˆ .‡ˆ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
יום שני ֿ שלישי כ "ט אייר ֿ א 'סיון 

― הע"ד מּלעבֹוד.הּמצוה הּזר ׁשהזהר האזהרה ְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָֻ
והּוא אהרן, מּזרע ׁשאינֹו ֿ מי לכל "זר" ּבאמרי ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹּכּונתי

אליכם" ֿ יקרב לא "וזר יתעּלה: c)אמרֹו ,gi xacna). ְְְְֲִִֵֶֶַַָָֹ
ׁשמים. ּבידי מיתה חּיב זה לאו על ׁשהעֹובר הּכתּוב ִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּופרׁש

יּומת" הּקרב "והּזר אמרֹו: f)והּוא my)ספרי ּולׁשֹון , ְְְְְִֵֵַַָָָָ
(my gxw zyxt)ענׁש לעבֹודה. ― יּומת" הּקרב "והּזר :ְֲֵֶַַָָָָָֹ

יקרב לא "וזר לֹומר: ּתלמּוד ׁשמענּו? לא אזהרה ְְְְְְִַַַַַַָָָָָֹֹׁשמענּו,
האזה נכּפלה ּוכבר והּואאליכם". זה, ּבענין והענׁש רה ְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹ

מֹועד אלֿאהל יׂשראל ּבני עֹוד ֿ יקרבּו "ולא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶָָֹֹאמרֹו:
למּות" חטא ak)לׂשאת ,my)יֹומא ּבגמרא נתּבאר ּוכבר ְְְְִִֵֵֵָָָָָָָ
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(.ck)ארּבע" ואמרּו: עליהן מיתה הּזר חּיב עבֹודֹות ְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָאּלּו
והקטרה, זריקה, הן: ואּלּו מיתה עליהן חּיב זר ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָעבֹודֹות

וׁשם הּמים". ונּסּו הּיין, ונּסּו(`nei zkqna)ּובפרק ְְְְִִִִֶֶַַַַָ
זבחים מּמּסכת זֹו.(biw:)האחרֹון מצוה ּדיני התּבארּו ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָ

― הס"א ֿ קרּבןהּמצוה ּכל ׁשּיהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָ
נאמר ׁשעליהם ֿ הּמּומים מן ּתמים ּבמינֹו, ׁשלם ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּנקריב
"ּתמים יתעּלה: אמרֹו והּוא מּומים. ׁשהם ּובּמסרת ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּבּכתּוב

לרצֹון" k`)יהיה ,ak `xwie)ספרא `xen)ּולׁשֹון zyxt): ְְְְִִֶָָ
ראיה, הביאּו ּוכבר עׂשה" מצות ― לרצֹון יהיה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָ"ּתמים
הּטּוב ּבתכלית יהיּו וסלּתם וׁשמנם הּנסכים ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָׁשּיינֹות
יהיּוֿ "ּתמימם יתעּלה: מאמרֹו ֿ קלקּול, מּכל ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָוהּׁשלמּות

ונסּכיהם" l`)לכם ,gk xacna)מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָ
מּמנחֹות ח' ּבפרק .(ft.)זֹו ְְִֶֶָ

― הצ"א ּבעליהּמצוה מּלהקּדיׁש ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָֻ
מּום ֿ ּבֹו אׁשר "ּכל יתעּלה: אמרֹו והּוא מזּבח, לגּבי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָֹמּומין

תקריבּו" k`)לא ,ak `xwie)ספרא ּולׁשֹון ,xen` zyxt) ְְְִִַָֹ
(myּבל מּׁשּום ― תקריבּו" לא מּום ֿ ּבֹו אׁשר "ּכל :ְֲִִֶַַֹֹ

ְִַּתקּדיׁש.

― הצ"ב ּבעליהּמצוה מּלׁשחֹוט ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָֻ
מּומין: ּבבעלי יתעּלה אמרֹו והּוא קרּבן, לׁשם ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָמּומין

לה'" אּלה ֿ תקריבּו ak)"לא my)ֿלא" ספרא: ּולׁשֹון , ְְְִִֵֶַַָֹֹ
ּתׁשחֹוט. ּבל מּׁשּום ― לה'" אּלה ְְִִִֵֶַַַתקריבּו

― הצ"ג ּדםהּמצוה מּלזרֹוק ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
הּמז ּגּבי על מּומין ּבבעליּבעלי יתעּלה אמרֹו והּוא ּבח, ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָ

לה'" ֿ תקריבּו "לא ּגם: ck)מּומין ,my)ּבּקּבלה ּובא , ְִִַַַַַָָָֹ
ּדעת וזהּו ― מּומין ּבעלי ּדם זריקת על מזהיר זה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָׁשּלאו
ׁשּלאו אֹומר, יהּודה ּברּבי יֹוסי ורּבי הלכה. וכן קּמא, ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָּתּנא
ּבספרא אמרם והּוא ּדם. קּבלת על אּלא מזהיר אינֹו ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָזה

(xen` zyxt)ּתקּבל ּבל מּׁשּום ― לה'" ֿ תקריבּו "לא :ְְִִֵַַַַֹ
ּתמּורה ּובגמרא ֿ הּדם. האי(f.)את קּמא לתּנא אמרּו: ְְְְִֶַַַַָָָָָָָ

ליּה מּבעי לי? למה לה'", ֿ תקריבּו iptn"לא m`) ְְְִִִֵֵַַָֹ
(cgein weqt mikixvyליּה נפקא והא ― ּדמים ְְְִִִֵַָָָָלזריקת

(iehiadn z`f cenll yi ixd):ּכלֹומר הּמזּבח"? ְְִֵֵַַַַמ"על
ֿ הּמזּבח על מהם ֿ תּתנּו לא "ואּׁשה עֹוד: ֿ ּׁשאמר ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹמּמה

ak)לה'" ,my)הּמזּבח ּגּבי על ּׁשּיּנתן ֿ מה ׁשּכל ׁשּמׁשמע , ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָ
מׁשּתעי הכי ּדקרא ארחיּה והׁשיב: מהם? יהיה (jkלא ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָֹֹ

(`hazdl aezkd jxcואּׁשה" ׁשהּוא זה ׁשּלאו ּכלֹומר: ,ְְִֶֶֶֶַָ
אּסּורין, ּבהקטר אּלא ּבא לא ֿ הּמזּבח" על מהם ֿ תּתנּו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹלא

ּתלמד mcd)ואל zwixf xeqi`)לפי "הּמזּבח", ּבאמרֹו ְְְְְְִִִֵַַַַָ
לֹומר: לֹו היה היא ּכי ,ּבכ אּלא הּלׁשֹון יסּתּדר ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹׁשּלא
הּדּבּור! יׁשלם לא ּבזה הרי ― ּבלבד תּתנּו" לא ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָֹֹֻ"ואּׁשה
לה' ֿ תקריבּו לא ׁשאמרֹו: ּׁשּקדם ֿ מה מּכל נתּבאר ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּנה

הּדם. זריקת על אזהרה ―ְְִַַַַָָָ

ה'תשע"ה  סיון ב' רביעי יום

.‰ˆ .„ˆ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
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― הצ"ד מּלהקטירהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
לאֿ "ואּׁשה יתעּלה: אמרֹו והּוא מּומין, ּבעלי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָֹאמּורי

ֿ הּמזּבח" על מהם ak)תּתנּו ,ak `xwie)ספרא ּולׁשֹון ְְְְִִִֵֵֶַַַָ
(xen` zyxt)אּלּו ― מהם" ֿ תּתנּו לא "ואּׁשה :ְְִִֵֵֶֶֹ

אף מּנין ּכּלם, אּלא לי אין "לאֿתּתנּו", ְֲִִִִִֵֶַַַָָָֹֻהחלבים;
הּנה מקצתם. אף "מהם", לֹומר: ּתלמּוד ― ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָמקצתם
ארּבעה על עֹובר ― מּום ּבעל ׁשהּמקריב ל ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָנתּבאר
אמּורין הקטר נעׂשה אם אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָלאוין,
ׁשעֹוׂשה ּכמֹו לאוין ׁשני אֹותם נעׂשה אם אבל אחד: ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָלאו
לאוין, ּבחמּׁשה עֹובר יהיה הרי ― ּכאן המדּבר זה ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּתּנא

ענין האמּורין מקצת עֹוׂשה ׁשהּוא envr)לפי ipta)וכּלם ְְְְִִִִֵֶֶָָָָֻ
ׁשהּוא ֿ ּפי ֿ על אף מקצתן, אף "מהם" ׁשאמר ּכמֹו ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָענין,
לאו על לֹוקין סֹובר הּזה ׁשהּתּנא הרי אחד. ֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָלאו

ּבספרא אמר לפיכ ּבעל(my)ׁשּבכללּות "הּמקּדיׁש : ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָ
ּבל מּׁשּום ּדברים: חמּׁשה מּׁשּום עֹובר ― לּמזּבח ְְֲִִִִִֵֵַַַָָמּום
ּתקטיר ּבל ֿ הּדם, את ּתזרֹוק ּבל ּתׁשחֹוט, ּבל ְְְְִִִִֶַַַַַַָּתקּדיׁש,

ּתמּורה ּובגמרא מקצתֹו". ּתקטיר ּבל ֿ החלב, (f:)את ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ
― הּמזּבח לגּבי מּומין ּבעלי איברי "הּמעלה ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָאמרּו:
ּבל ּומּׁשּום ּכּלֹו, ּתקטיר ּבל מּׁשּום לֹוקה אּבּיי: ְִִִֵֶַַַַַַָֻאמר
ׁשּבכללּות לאו על לֹוקין אין אמר: רבא מקצתֹו; .ּתקטיר ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָ

ax`)מתיבי zhiy lr zeywdl yi)ּבעלי "הּמקּדיׁש : ְֲִִֵֵֵַַַ
ׁשמֹות". חמּׁשה מּׁשּום עֹובר ― הּמזּבח לגּבי ְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָמּומין

epi`x)אלמא dpd)ּתיּובּתא ׁשּבכללּות? לאו על לֹוקין ְְְְִִֶַַַָָָ
― ּבחמּׁשה עֹובר האֹומר: ׁשּזה ל נתּבאר הּנה ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָּדרבא".
לאו על ׁשּלֹוקין סברתֹו לפי חמּׁשה, נעׂשּו ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָׁשהם
ּבׁשני ּומקצתן ּכּלן הּכֹולל הּלאו מֹונה ּולפיכ ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻׁשּבכללּות,
ּכמֹו ֿ מקֹום ּבכל אּבּיי ּבדעת המפרסם וזהּו ְְְְְְֵֵֶַַַַַָָָֻׁשמֹות,
זה. למאמר ׁשּקדמּו ֿ הּכללים מן הּתׁשיעי ּבּכלל ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשּבארנּו
― ׁשּבכללּות לאו על לֹוקין אין ׁשאֹומר: לרבא ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָאבל
ׁשּנזּכר. ּכמֹו ההקטר על אחת מלקּות אּלא חּיב ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָאינֹו
לאו על לֹוקין אין הּנכֹון: ׁשהּכלל אצלנּו נתּברר ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּוכבר

סנהדרין ּבגמרא ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּכמֹו(bq.)ׁשּבכללּות. , ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָ
לאוין ארּבעה יהיּו ּולפיכ הּתׁשיעי, ּבּכלל ְְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָׁשהדּגמנּו
והקריב ׁשהקּדיׁש ׁשּמי נמצא הּכתּוב, ׁשּבאר ּכמֹו ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָּבלבד
לאוין ארּבעה על מלקּיֹות ארּבע לֹוקה ― מּום ְְְִִֶַַַַַַַָָָּבעל
ּבבעל אמּורים הּללּו ֿ הּלאוין וכל ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָאּלּו,
,ּומעּו וקלּוט, "ׂשרּוע, ואמר: ׁשהדּגים ּכמֹו קבּוע, ְְְְִִֶַַַָָָָָמּום

וכרּות" ונתּוק, ckÎbk)וכתּות, ,my)מּומין ֿ אּלּו ׁשּכל . ְְְִֵֶָָָָ
והעֹובר, הּקבּוע ּבהמה, ֿ מּומי ּכל נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָקבּועין.
לאוין ארּבעת הלכֹות נתּבארּו וכן מּבכֹורֹות. ו' ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָּבפרק
מפּזרים ּבמקֹומֹות מּום, ּבעל ּבהקרבת המיחדֹות ְְְְְִִֵַַַַַָָָֻֻאּלּו

ּתמּורה. ּומּסכת זבחים ְְְִֶֶֶֶַַָָּבמּסכת
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(.gq)"לּמחנה ֿ מחּוץ אל "ויצא ֿ ּכן: ּגם אמרּו ,(my)― ְְֲִֵֶֶַַַָָָ
מּמצות ל"א ּבמצוה ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשכינה, מחנה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָֹזה
לוּיה, מחנה זה ― הּמחנה" ּתֹו ֿ אל יבא "ולא ְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹעׂשה;

ואידי(dywn)מתקיף אידי ואימא רבינא: (`xen,ליּה ְְְִִִִֵֵֵֵַָָָ
(weqt) od ik ,ile`ולעבֹור ׁשכינה, ּבמחנה זה) והן ְְְֲֲִֵַַָזה

יבֹוא ולא קרא נכּתב ּכן אם ֿ תעׂשה? ולא ּבעׂשה ְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָֹֹֹעליו
― ּתֹוכֹו אל יבֹוא ולא לֹומר: לֹו היה ּכלֹומר: ,ּתֹו ֿ ְְֶֶַַָָָֹאל
מחנה והיא אחרת, מחנה לֹו לּתן לי? לּמה ְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ"הּמחנה"
ּולׁשֹון הּמחנה. ּתֹו אל יבֹוא לא ּבּה ׁשּגם ּכלֹומר ְְְֲִֶֶֶַַַַָָָֹלוּיה.

מצות(my)ספרי זֹו ― הּמחנה" ּתֹו ֿ אל יבא "לא : ְְֲִִֵֶֶַַַָֹֹ
מּסכת ּבריׁש זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר ֿ תעׂשה. ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹלא

ּבפרּוׁשנּו. ְִֵֵֵּכלים

ה'תשע"ה  אייר כ"ט שני יום

.ÂÚ .‰Ú ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.‡Ú .Ú .ËÒ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .„Î ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הע"ה מּלעבֹוד,הּמצוה טמא ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֻ
מּקדׁשי "ויּנזרּו לּכהנים: יתעּלה אמרֹו והּוא טמא, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹּכׁשהּוא

קדׁשי" ֿ ׁשם את יחּללּו ולא ֿ יׂשראל a)בני ,ak `xwie) ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָֹ
מּסנהדרין ט' ׁשּׁשּמׁש(bt:)ּובפרק לטמא "מּנין אמרּו: ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ

ויּנזרּו ֿ ּבניו ואל ֿ אהרן אל ּדּבר ּדכתיב: ּבמיתה? ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשהּוא
ּכי בֹו "ּומתּו אחר: ּבמקֹום ואמר יחּללּו". ולא ְְְְְְִֵֵַַַָָֹוגֹו'

h)יחּללהּו" ,my),ׁשמים ּבידי מיתה החּלּול ׁשאֹותֹו ּכׁשם ְְְִִִִֵֵֶַַַָָֻ
חּללּו אם קדׁשי" ֿ ׁשם את יחּללּו "ולא אמרֹו: ּכאן ְְְְְְִִִֵֶַָָָָֹּכ

ׁשמים. ּבידי מיתה חּיבין ― ּבטמאה ְְְְִִִִֵַָָָָָָֻועבדּו

― הע"ו יֹוםהּמצוה טבּול ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְְִֵֶַַַָָָָָֹֻ
(ynyd drwy `l oiicr j` ez`nehn lah)ֿאף ֲִַַמּלעבֹוד,

אמרֹו והּוא ׁשמׁשֹו, ׁשּיעריב עד טהר, ׁשּכבר ֿ ּפי ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָעל
אלהיהם" ׁשם יחּללּו "ולא הּכהנים: על k`,יתעּלה my) ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַֹֹֹ

(e― ׁשמים ּבידי מיתה חּיב ― זה לאו על ְִִִֵֵֶַַַָָָָָוהעֹובר
מפרׁש ּפסּוק ּבֹו נאמר לא וזה ׁשּׁשּמׁש: יֹום טבּול ְְְְֱִֵֶֶֶַַָָֹֹּכלֹומר:

מּסנהדרין ט' ּובפרק מקּבל. ּפרּוׁש הּוא אּלא (bt:)ּבּתֹורה, ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֻ
ולא לאלהיהם יהיּו "קדׁשים יתעּלה: אמרֹו ּבפרּוׁש ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָֹֹֹאמרּו

אלהיהם" ׁשם לטמא(my)יחּללּו ענין אינֹו "אם אמרּו: , ְְְְְֱִִֵֵֵֵֶַָָָֹ
ׁשּׁשּמׁש. יֹום לטבּול ענין ּתנהּו ― נתּבאר ׁשּכבר לפי ―ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָ

deey")ויליף dxfb"a cnlp)חּלּול myחּלּול dn :dnexzn) ְִִִָ
(o`k s` dzina.מיתה מחּיבי מכלל ׁשם ּומנּוהּו ."ְְְִִֵַָָָֻ

― הכ"ד ּבלבדהּמצוה הּכהנים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִֶַַַַַַָֹ
להיכל להּכנס ׁשּיצטרכּו ֿ ּפעם ּכל ורגליהם ידיהם ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלרחץ
ורגלים, ידים קּדּוׁש מצות היא וזֹו ― לעבֹודה לקרב ְְְְְֲִִִִִִַַַַָָָֹאֹו
ֿ ידיהם את מּמּנּו ּובניו אהרן "ורחצּו יתעּלה: אמרֹו ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹוהּוא

מֹועד" ֿ אהל אל ּבבאם ֿ רגליהם kÎhi)ואת ,l zeny). ְְְֵֵֶֶֶֶַָֹֹ
ׁשמים, ּבידי מיתה חּיב עליה העֹובר זֹו עׂשה ְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּומצות
ורגלים ידים רחץ לא אם ּבּמקּדׁש ׁשּׁשּמׁש ׁשּכהן ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹּכלֹומר:

"ירחצּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשמים; ּבידי מיתה חּיב ―ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָ
ימתּו" ולא זֹו(my)מים מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְֲִִִִֵַָָָָֹֻ

מּזבחים ב' ּבפרק jli`e)ּבׁשלמּות :hi). ְְְִִִֵֶֶָ

― הס"ט מּוםהּמצוה ּבעל ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְִֵֶַַַַַַָָָָֹֻ
האּולם ּובין הּמזּבח, ּכלֹומר: ּבכללּותֹו, להיכל ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָמּלהּכנס
א" יתעּלה: אמרֹו והּוא וההיכל, והאּולם ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָולּמזּבח,

וגֹו'" יּגׁש לא ֿ הּמזּבח ואל יבא לא ֿ הּפרכת k`,אל `xwie) ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹֹ
(bkטהרֹות ּבריׁש נתּבאר ּוכבר ,(h dpyn ` wxt milk) ְְְְִֵֵָָָ

לבעלי אסּור ֿ ההיכל ּכל עם ולּמזּבח האּולם ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָׁשּמּבין
ּבספרא ּגם ונתּבאר לׁשם. להּכנס ראׁש ּופרּועי ְְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָֹמּומין

(my xen` zyxt)לא ֿ הּפרכת "אל והם: אּלּו, לאוין ְְִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹׁשּׁשני
מּבלעדי מהן אחד יסּפיק לא יּגׁש", לא ֿ הּמזּבח ואל ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹֹיבא
והּוא אחד, ּבענין הּדין להׁשלמת צריכים ּוׁשניהם ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהאחר
ׁשהּזיד ּומי אליו. להּכנס להם ׁשאסּור הּמקֹום ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהגּבלת
― עבֹודה לׁשם ׁשּלא אפּלּו ולפנים, ֿ הּמזּבח מן ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָֹונכנס

ֶלֹוקה.

― ׁשבעים הּמׁשלימה ׁשהזהרהּמצוה האזהרה ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָֻ
מּום בֹו(reaw)ּבעל יהיה "אׁשר אמרֹו: והּוא מּלעבֹוד, ְְְֲֲִִֶֶַַַָ

יקרב" לא fi)מּום ,my)הּכּונה לעבֹודה;, יקרב לא ּבזה: ְְֲִִֶַַַַָָָָָֹֹ
ּבספרא אמרּו וכ לֹוקה. ― מּום ּבעל (zyxtּוכׁשעֹובד ְְְְְִֵֶֶַַָָָ

(xen`."ּבאזהרה אּלא ּבמיתה מּום ּבעל "אין :ְְְִֵֶַַַָָָָ

― הע"א עֹוברהּמצוה מּום ּבעל ׁשהזהר האזהרה ְְְִֵֶַַַַַָָָָָֻ
הּמּום אֹותֹו ּבֹו ׁשּיׁש ֿ זמן ּכל ztlideמּלעבֹוד axbd enk) ְֲִֵֶַַַָ

(mixaerd minendn mdl dnecde:יתעּלה אמרֹו והּוא ,ְְְִֶַָ
יקרב" לא מּום ֿ ּבֹו אׁשר ֿ איׁש gi)"ּכל ,my)ספרא ּולׁשֹון , ְְְֲִִִֶָָָֹ

(my)מּום קבּוע, מּום אּלא לי אין מּום", בֹו יהיה "אׁשר :ְֲִִֵֶֶֶַָָ
מּום ֿ ּבֹו אׁשר ֿ איׁש "ּכל לֹומר: ּתלמּוד ― מּנין? ְֲִִִֵֶַַַָעֹובר
לֹוקה. ― עֹובר ּבמּום ועבד עבר אם הּוא וגם יקרב". ְְְְִִֵֶַַַָָָֹלא
אדם ׁשל עֹוברין מּומין זֹו, מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְֲִִִִִֵֶָָָָָּוכבר

מּבכֹורֹות ז' ּבפרק קבּועין, .(bn.)ּומּומין ְְְִִִֶֶ

ה'תשע"ה  סיון א' שלישי יום

.‡Ò ‰˘Ú ˙ÂˆÓ .„Ú ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.‚ˆ .·ˆ .‡ˆ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
יום שני ֿ שלישי כ "ט אייר ֿ א 'סיון 

― הע"ד מּלעבֹוד.הּמצוה הּזר ׁשהזהר האזהרה ְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָֻ
והּוא אהרן, מּזרע ׁשאינֹו ֿ מי לכל "זר" ּבאמרי ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹּכּונתי

אליכם" ֿ יקרב לא "וזר יתעּלה: c)אמרֹו ,gi xacna). ְְְְֲִִֵֶֶַַָָֹ
ׁשמים. ּבידי מיתה חּיב זה לאו על ׁשהעֹובר הּכתּוב ִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּופרׁש

יּומת" הּקרב "והּזר אמרֹו: f)והּוא my)ספרי ּולׁשֹון , ְְְְְִֵֵַַָָָָ
(my gxw zyxt)ענׁש לעבֹודה. ― יּומת" הּקרב "והּזר :ְֲֵֶַַָָָָָֹ

יקרב לא "וזר לֹומר: ּתלמּוד ׁשמענּו? לא אזהרה ְְְְְְִַַַַַַָָָָָֹֹׁשמענּו,
האזה נכּפלה ּוכבר והּואאליכם". זה, ּבענין והענׁש רה ְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹ

מֹועד אלֿאהל יׂשראל ּבני עֹוד ֿ יקרבּו "ולא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶָָֹֹאמרֹו:
למּות" חטא ak)לׂשאת ,my)יֹומא ּבגמרא נתּבאר ּוכבר ְְְְִִֵֵֵָָָָָָָ
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הּפרּוׁש ּובא ּתּדר. אׁשר נדרי לאכל ּתּוכל לא ְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹאמר:
(d`x zyxt ixtq)הּכתּוב ּבא לא עֹולה. זֹו ― "ּונדרי" :ְֶַָָָָֹ

ּבין ּדמים זריקת לפני ּבין עֹולה, לאֹוכל ללּמד ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָאּלא
חּוץ ּבין ֿ הּקלעים מן לפנים ּבין ּדמים, זריקת ְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָלאחר
הּוא זה ולאו ֿ תעׂשה. ּבלא עֹובר ׁשהּוא ְְְֲִֵֶֶֶַַָָֹלּקלעים
ּכלֹומר: זה, לאו על והעֹובר ֿ מֹועל. לכל ְְְְֵֵֶַַַָָָָָָהאזהרה
ׁשחּיבין הּקדׁשים מּׁשאר הּנהנה אֹו עֹולה מּבׂשר ְְֱֳִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהאֹוכל
הּוא אם מעילה: ּבמּסכת ׁשּנתּבאר ּכמֹו מעילה, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָעליהם
קרּבן מקריב ― ׁשֹוגג הּוא ואם לֹוקה; ― ְְְִִִֵֵֶַַָמזיד
ּכמֹו חמׁש, ּומֹוסיף ּׁשּנהנה מה ּומחזיר ְְֱֲִִִֶֶֶַַָָֹמעילה,

מּסנהדרין ט' ּובפרק מעילה. ּבמּסכת (bt.)ׁשּנתּבאר ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָ
ּבמיתה; אֹומר: יהּודה רּבי ּבמעילה, "הזיד ְְְְִִִִִֵֵַָָָָאמרּו:
מאמרֹו ראיתם והביאּו ּבאזהרה", אֹומרים: ְְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָָָוחכמים

יחּללהּו" ּכי בֹו h)"ּומתּו ,ak `xwie)― "ּבֹו" אמרּו: ְְְִֵַָֻ
ּבּמעילה. ְְִַָֹולא

― הס"ד מעׂשההּמצוה ׁשּיהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי הּוא ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָ
ׁשּתהיה חּטאת איזֹו הּנזּכר, ּבאפן חּטאת lyקרּבן oia) ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

('eke miax ly oia cigiּתֹורת "זאת יתעּלה: אמרֹו והּוא .ְְְִֶַַָֹ
וגֹו'" gi)החּטאת ,e my)היא אי ּבוּיקרא ׁשם ּבאר וגם . ְְְְִִֵֵֵַַַַָָָ

ֿ ּנאכל. ּומה נקטר ֿ ּמּמּנה ּומה ְְֱִִִֶֶֶֶַַָָָנׁשחטת

ה'תשע"ה  סיון ה' קודש שבת יום

.·È˜ .ËÏ˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.‰Ò ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הקל"ט הּכהניםהּמצוה ׁשהזהרּו האזהרה ְְְֲֲִִֶַַַַָָָָֹֻ
ּבפנים הּנעׂשֹות חּטאֹות ּבׂשר miptlמּלאכֹול qpkp oncy) ְְֱֲִִִֶַַַַָ

(ycwndיּובא אׁשר ֿ חּטאת "וכל יתעּלה: אמרֹו והּוא ,ְְְְֲִֶֶַַָָָָ
ּבאׁש תאכל לא ּבּקדׁש לכּפר מֹועד ֿ אהל אל ְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹמּדמּה

bk)ּתּׂשרף" ,e `xwie)ּולׁשֹון לֹוקה. ― מּמּנה והאֹוכל . ְְִִֵֵֶֶָָָ
ev)ספרא zyxt)ׁשהּוא ּכל ― ּתּׂשרף" ּבאׁש תאכל "לא : ְִִֵֵֵֵֶָָָָֹֹ

אכילתֹו. על ֿ תעׂשה ּבלא עליו לּתן ׂשרפה, ְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָֹטעּון

― הקי"ב מּלהבּדילהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
(cixtdl)הּמליקה ּבׁשעת העֹוף חּטאת (eilreראׁש ְְִִַַַַָָֹ

(x`evd xera ielz x`ydlּומלק" יתעּלה: אמרֹו והּוא ,ְְְִֶַַָָ
יבּדיל" ולא ערּפֹו מּמּול ֿ ראׁשֹו g)את ,d my)הבּדיל ואם ; ְְְְְִִִִִֶַָֹֹ

מּזבחים. ו' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּפסל. ―ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָ

― הס"ה מעׂשההּמצוה ׁשּיהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָ
יתעּלה: ּבאמרֹו ּבוּיקרא הּנזּכר ּבאפן אׁשם ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָֹקרּבן

האׁשם" ּתֹורת `)"וזאת ,f my)אי הּכתּוב ּובאר . ְֵֵֵַַָָָָֹ
ֿ ּנאכל. ּומה נקטר ּומהּֿמּמּנּו ְֱִִֵֶֶַַָָָקרב



ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
האמּורה ‡. ּכמצותן החּטאֹות לעּׂשֹות עּׂשה ְְְֲֲֲִִֵַַַַָָָָָמצות

הּנאכלת 2ּבּתֹורה  חּטאת מעּׂשה וכיצד ונֹותן 3. ׁשֹוחט ? ְְֱֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ
ׁשּבארנּו ּכמֹו ּומפׁשיטּה4הּדם האמּורים 5, ,6ּומפריׁש ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָ

האּׁשים 8וזֹורקן 7ּומֹולחן  ּגּבי את 9על לּתן רצה ואם . ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָ
נֹותן  - לּמזּבח ּכׁשּמֹוליכן ּבכלי ּבּׂשרּה10האמּורין ּוׁשאר . ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ
ּבעזרה  ּכהּנה לזכרי .11נאכל ְְְֱֲִֵֶָָָָָֻ

וזֹורק ·. ׁשֹוחט הּנּׂשרפֹות? חּטאֹות מעּׂשה 12וכיצד ְְְֲִֵֵֵֵַַַַָָ
ׁשּבארנּו ּכמֹו קֹורעם 13ּדמם ּכ ואחר ּומֹוציא 14, ְְְְִֵֶַַַָָָָ

ּבכלי 15האמּורים  ּומֹולחן 16ונֹותנן ּגּבי 17, על וזֹורקן ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָ
ׁשאריתן  ּומֹוציא לעיר 18האּׁשים. אֹותן 19חּוץ ּומנּתחין , ְְְִִִִִִֵַָָָָ

ּבעֹורן  העֹולה ּכנתחי ּבבית 20ׁשם ׁשם אֹותן וּׂשֹורפין , ְְְְְְִִֵֵָָָָָָ
.21הּדׁשן  ֶֶַ

לּׂשרפה ‚. מקֹומֹות העזרה 22ׁשלׁשה ּבתֹו - אחד :23. ְְְְֲִֵֶָָָָָָ
הּמקּדׁשין  ּפסּולי ּׂשֹורפין קּלים 24ּובֹו קדׁשים ואמּורי , ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָֻ

אם 25ׁשּנפסלּו הּנּׂשרפֹות חּטאֹות ׁשל ּוּׂשעירים ּופרים , ְְְְִִִִִִֶֶַַָָָ
זריקה  לאחר ּבין זריקה לפני ּבין ּפסּול ּבהם ,26ארע ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ

זמּנן  הּגיע ׁשּלא עד לעזרה חּוץ ׁשּיצאּו אֹו ׁשּנטמאּו ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֹּכגֹון
ׁשּלהן 27לצאת  האמּורין לנּו אֹו הּבּׂשר ׁשּלן אֹו ,28. ִֵֵֶֶֶַָָָָָָָ

ּׂשֹורפין „. ּובֹו ּבירה. ּוׁשמֹו הּבית, ּבהר - הּׁשני ְְְְִִִִֵַַַַַָָוהּמקֹום
מן  צאתן אחר ּפסּול ּבהן ארע אם הּנּׂשרפֹות ְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָחּטאֹות

והּוא 29העזרה  לירּוׁשלים, חּוץ - הּׁשליׁשי והּמקֹום . ְְְֲִִִִַַַָָָָָ
הּדׁשן  ּבית הּנּׂשרפֹות 30הּנקרא חּטאֹות ּׂשֹורפין וׁשם . ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָ

ּכמצותן. נּׂשרפֹות ׁשהן ְְְְִִִֵֶַָָָּבזמן
וכל ‰. ּובּלילה. ּבזר ּכׁשרה הּנּׂשרפין ּכל ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָּוּׂשרפת

לע  חּוץ לּׂשרפתן,31זרה הּנּׂשרפין ּכׁשרין העצים ּכל - ְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָָָָָ
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― הצ"ה ּבעלהּמצוה מּלהקריב ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָָֻ
לה' ֿ תזּבח "לא תֹורה: ּבמׁשנה אמרֹו והּוא עֹובר, ְְְְְִִֵֵַַָָֹמּום

וגֹו'" מּום בֹו יהיה אׁשר וׂשה ׁשֹור אלהי(` ,fi mixac), ְְֱֲִֶֶֶֶָֹ
וגם מדּבר. הּכתּוב עֹוברין מּומין ׁשּבבעלי ּבספרי ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָונתּבאר

והקריבֹו. עבר אם לֹוקה, זה ְְִִִֶֶַַָעל

― הצ"ו מּלהקריבהאזהרהּמצוה ׁשהזהרנּו ה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
ׁשהּוא ּכיון נאמר ולא מּומין, ּבעלי הם אם הּגֹוים ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹֹקרּבנֹות
"ּומּיד יתעּלה: אמרֹו והּוא מּום, ּבעל ּבעדֹו יקרב ְְְְֲִִֶַַַַַַָֻּגֹוי

ֿ אּלה" מּכל אלהיכם ֿ לחם את תקריבּו לא ֿ נכר (xwie`ּבן ְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹֹ
(dk ,ak.ּכן ּגם לֹוקה ― והקריבֹו ׁשעבר ּומי .ְְִִִֵֶֶַַָ

― הצ"ז מּוםהּמצוה מּלּתן ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֻ
ֿ הּמּטיל וכל ּבּקדׁשים. מּום מּטיל הּנקרא: וזהּו ְְְֳֳִִִִִֶַַַַַַָָָָּבּקדׁשים,
ׁשּבית ּבזמן זה ׁשּיהא ּובתנאי לֹוקה, ― ּבּקדׁשים ְְְֳִִִֵֵֶֶֶֶַַַָמּום

ּדחזי קּים ie`x)הּמקּדׁש didy xac lqty)ּכמֹו לקרּבן, ְְְְֲִֵַַַָָָָ
זרה עבֹודה ּבגמרא ּכ(bi:)ׁשּנתּבאר על הּלאו ּובא . ְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָָ

ֿ ּבֹו" יהיה לא ֿ מּום "ּכל ּבּקרּבן: k`)ּבאמרֹו ,my)ּולׁשֹון , ְְְְְִֶַָָָָֹ
מּום. ּבֹו ּתּתן אל ― ֿ ּבֹו" יהיה לא ֿ מּום "ּכל ְְִִִֵֶַָָֹספרא:

― הפ"ו מןֿהּמצוה לפּדֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֶַַַַָ
לׁשחטֹו ּומּתר לחּלין ויצא מּום ּבֹו ּׁשּנֹולד מה ְְְֲֳִִֵֵֶַַַָָָֻֻהּקדׁשים
ּתזּבח נפׁש ֿ אּות ּבכל "רק יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְְְִִֶַַַַַַָָָּולאכלֹו,

"אלהי ה' ּכברּכת בׂשר eh)ואכלּת ,ai mixac)ּולׁשֹון ְְְְְֱִֶַַָָָָֹ
d`x)ספרי zyxt)אינֹו ― ּתזּבח נפׁש ֿ אּות ּבכל "רק : ְְְְְִִֵֵַַַַַָ

נתּבארּו ּוכבר ׁשּיּפדּו". הּמקּדׁשין ּבפסּולי אּלא ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻמדּבר
ּבכֹורֹות ּבמּסכת הּקדׁשים, ּפדיֹון ּכלֹומר: זֹו, מצוה ְְְְְֳִִִִֵֶֶַַַָָּדיני

(.eh)ּותמּורה(.al)מחּלין מקֹומֹות וערכים(lw.)ּובכּמה ְְְֲִִֵַַָָָֻ
(dÎc)ּומעילה(:hi). ְִָ
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― הס' ֿ קרּבןהּמצוה ּכל ׁשּיהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָ
ּפחֹות ולא ּולמעלה ימים ֿ ׁשמנה ּבן ֿ הּבהמה מן ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹׁשּנקריב

ּבגּופֹו זמן מחּסר מצות היא וזֹו licadlמּזה, .oaxwd ly) ְְְְְִִִֶַַַֻ
(xg` oic `edy "eilraa onf xqegn"n:יתעּלה אמרֹו והּוא .ְְְִֶַָ

והלאה הּׁשמיני ּומּיֹום אּמֹו ּתחת ימים ׁשבעת ְְְְִִִִִִַַַַָָָָָָ"והיה
לקרּבן" fk)ירצה ,ak `xwie)ּבלׁשֹון זה צּוּוי נכּפל ּוכבר . ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָ

ֿ אּמֹו" עם יהיה ימים "ׁשבעת אמרֹו: והּוא (zenyאחר, ְְְְִִִִִֵֶַַָָ
(hk ,akיחיד קרּבן ֿ הּקרּבנֹות, ּכל את ּכֹוללת זֹו ּומצוה .ְְְִִֶֶֶַַָָָָָָ

"ּומּיֹום ֿ ּׁשאמר: ּומּמה הּׁשֹונים. סּוגיהם על צּבּור, ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָוקרּבן
ירצה. לא לכן ׁשּקדם מׁשמע ― ירצה" והלאה ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹהּׁשמיני
ׁשהּוא אּלא זמן; מחּסר מּלהקריב האזהרה נתּבררה ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֻהּנה
מי ׁשּכן עליו, לֹוקין אין ּולפיכ עׂשה, מּכלל הּבא ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָלאו
ּבפרק ׁשּנתּבאר ּכמֹו לֹוקה, אינֹו זמן מחּסר ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֻׁשהקריב

ֿ ּבנֹו' ואת t:)'אֹותֹו oileg)זמן למחּסר "הּנח נאמר: וׁשם , ְְְְְֱִֶֶַַַַַָֻ
נּתקֹו ed`yre)ׁשהּכתּוב ,e`ldn)נתּבארּו ּוכבר לעׂשה". ְְְֲֲִִֵֶַַָָָ

ּבספרא זֹו מצוה `xen)ּדיני zyxt)זבחים .(aiw:)ּובסֹוף ְְְְְִִִִֵָָָ

― מאה הּמׁשלימה ׁשהזהרנּוהּמצוה האזהרה ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָֻ
והּוא הּמזּבח, לגּבי ּכלב ּומחיר זֹונה אתנן ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָמּלהקריב

ּכלב" ּומחיר זֹונה אתנן ֿ תביא "לא יתעּלה: (mixacאמרֹו ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָֹ
(hi ,bkמּמּסכת ו' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָ

ׁשהּקרּבן ֿ ּפי ֿ על אף מהם מּׁשהּו ׁשּמקריב ּומי ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָּתמּורה.
מּום. ּבעל ּכדין לֹוקה, זה הרי ― ְֲִֵֶֶַַָּפסּול

― הצ"ח ׂשארהּמצוה מּלהקריב ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֹֻ
zewizn)ּודבׁש ea yiy e` ung ly xac),הּמזּבח לגּבי ְְְִֵֵַַַַ

ֿ תקטירּו לא ֿ ּדבׁש וכל ֿ ׂשאר כל "ּכי יתעּלה: אמרֹו ְְְְְְְִִִֶַַַָָָֹֹוהּוא
לה'" אּׁשה i`)מּמּנּו ,a `xwie)ּבענין הּלאו נכּפל ּוכבר . ְְְְִִִִֶֶַַַָָָ

לה' ּתקריבּו אׁשר ֿ הּמנחה "ּכל ואמר: אחר ּבלׁשֹון ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָזה
חמץ" תעׂשה הּתׁשיעי(my)לא ּבּכלל ּבארנּו ּוכבר . ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ

לֹוקה ואינֹו אחת לֹוקה ― ּודבׁש ׂשאֹור ְְְְִֵֶֶֶַַַַַׁשהּמקריב
לפי ׁשם, ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשּבכללּות לאו ׁשהּוא מּפני ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשּתים,
אחת, עליו לֹוקין ׁשּבכללּות ׁשּלאו לנּו נתּברר ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשּכבר
הּמקריב וכן אחת, לֹוקה חמץ ׁשהּמקריב ּבזה ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָהּמׁשל

ּכאחת. ּודבׁש חמץ הּמקריב וכן ְְְְְִֵֵֶַַַַָָּדבׁש,

― הס"ב עםהּמצוה מלח להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָ
ּתקריב קרּבנ ֿ ּכל "על יתעּלה: אמרֹו והּוא ֿ קרּבן, ְְְְְְְִִֶַַַָָָָָָָּכל

bi)מלח" ,my)ּבספרא זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָ
(`xwie zyxt)ּבמנחֹות מקֹומֹות .(k`.)ּובכּמה ְְְִַָָ

― הצ"ט קרּבןהּמצוה מּלהקריב ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָֻ
ּברית מלח תׁשּבית "ולא יתעּלה: אמרֹו והּוא מלח, ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָֹּבלי

"אלהי(my)מׁשמע הּמלח מּלהׁשּבית מּׁשהזהיר ּכי , ְְְְֱִִִִִִֶֶֶַַַַַֹ
ּתפל להקריב mrh)ׁשאסּור el oi`y)ּדבר איזה והּמקריב , ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָ

ּוכבר מלקּות. חּיב ― מנחה אֹו קרּבן ּכלֹומר ― ְְְְְִֵַַַָָָָָָּתפל
מּזבחים ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .(kÎk`)נתּבארּו ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָ
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― הס"ג ׁשּנהּמצוה קרּבןהּצּוּוי ּבמעׂשה צטּוינּו ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָ

קרּבן ׁשּיהיה ּבין ׁשּקרב, עֹולה ֿ קרּבן ׁשּכל והּוא ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָהעֹולה,
אמרֹו והּוא וכזה. ּכזה ּבאפן יהיה צּבּור, קרּבן אֹו ְְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָֹיחיד
ֿ עלה אם וגֹו' לה' קרּבן מּכם יקריב ּכי "אדם ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָֹּבוּיקרא:

וגֹו'" ֿ הּבקר מן bÎa)קרּבנֹו ,` `xwie). ְְִַָָָָ

― הקמ"ו מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
לאכל ֿ תּוכל "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא העֹולה, ְְְְֱִִֶֶַַַָָָֹֹמּבׂשר

ּתּדר" אׁשר וכלֿנדרי וגֹו' ּבׁשערי(fi ,ai mixac)ּכאּלּו , ְְְְְֲִִִֶֶֶָָָֹ
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הּפרּוׁש ּובא ּתּדר. אׁשר נדרי לאכל ּתּוכל לא ְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹאמר:
(d`x zyxt ixtq)הּכתּוב ּבא לא עֹולה. זֹו ― "ּונדרי" :ְֶַָָָָֹ

ּבין ּדמים זריקת לפני ּבין עֹולה, לאֹוכל ללּמד ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָאּלא
חּוץ ּבין ֿ הּקלעים מן לפנים ּבין ּדמים, זריקת ְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָלאחר
הּוא זה ולאו ֿ תעׂשה. ּבלא עֹובר ׁשהּוא ְְְֲִֵֶֶֶַַָָֹלּקלעים
ּכלֹומר: זה, לאו על והעֹובר ֿ מֹועל. לכל ְְְְֵֵֶַַַָָָָָָהאזהרה
ׁשחּיבין הּקדׁשים מּׁשאר הּנהנה אֹו עֹולה מּבׂשר ְְֱֳִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהאֹוכל
הּוא אם מעילה: ּבמּסכת ׁשּנתּבאר ּכמֹו מעילה, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָעליהם
קרּבן מקריב ― ׁשֹוגג הּוא ואם לֹוקה; ― ְְְִִִֵֵֶַַָמזיד
ּכמֹו חמׁש, ּומֹוסיף ּׁשּנהנה מה ּומחזיר ְְֱֲִִִֶֶֶַַָָֹמעילה,

מּסנהדרין ט' ּובפרק מעילה. ּבמּסכת (bt.)ׁשּנתּבאר ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָ
ּבמיתה; אֹומר: יהּודה רּבי ּבמעילה, "הזיד ְְְְִִִִִֵֵַָָָָאמרּו:
מאמרֹו ראיתם והביאּו ּבאזהרה", אֹומרים: ְְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָָָוחכמים

יחּללהּו" ּכי בֹו h)"ּומתּו ,ak `xwie)― "ּבֹו" אמרּו: ְְְִֵַָֻ
ּבּמעילה. ְְִַָֹולא

― הס"ד מעׂשההּמצוה ׁשּיהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי הּוא ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָ
ׁשּתהיה חּטאת איזֹו הּנזּכר, ּבאפן חּטאת lyקרּבן oia) ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

('eke miax ly oia cigiּתֹורת "זאת יתעּלה: אמרֹו והּוא .ְְְִֶַַָֹ
וגֹו'" gi)החּטאת ,e my)היא אי ּבוּיקרא ׁשם ּבאר וגם . ְְְְִִֵֵֵַַַַָָָ

ֿ ּנאכל. ּומה נקטר ֿ ּמּמּנה ּומה ְְֱִִִֶֶֶֶַַָָָנׁשחטת

ה'תשע"ה  סיון ה' קודש שבת יום

.·È˜ .ËÏ˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.‰Ò ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הקל"ט הּכהניםהּמצוה ׁשהזהרּו האזהרה ְְְֲֲִִֶַַַַָָָָֹֻ
ּבפנים הּנעׂשֹות חּטאֹות ּבׂשר miptlמּלאכֹול qpkp oncy) ְְֱֲִִִֶַַַַָ

(ycwndיּובא אׁשר ֿ חּטאת "וכל יתעּלה: אמרֹו והּוא ,ְְְְֲִֶֶַַָָָָ
ּבאׁש תאכל לא ּבּקדׁש לכּפר מֹועד ֿ אהל אל ְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹמּדמּה

bk)ּתּׂשרף" ,e `xwie)ּולׁשֹון לֹוקה. ― מּמּנה והאֹוכל . ְְִִֵֵֶֶָָָ
ev)ספרא zyxt)ׁשהּוא ּכל ― ּתּׂשרף" ּבאׁש תאכל "לא : ְִִֵֵֵֵֶָָָָֹֹ

אכילתֹו. על ֿ תעׂשה ּבלא עליו לּתן ׂשרפה, ְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָֹטעּון

― הקי"ב מּלהבּדילהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
(cixtdl)הּמליקה ּבׁשעת העֹוף חּטאת (eilreראׁש ְְִִַַַַָָֹ

(x`evd xera ielz x`ydlּומלק" יתעּלה: אמרֹו והּוא ,ְְְִֶַַָָ
יבּדיל" ולא ערּפֹו מּמּול ֿ ראׁשֹו g)את ,d my)הבּדיל ואם ; ְְְְְִִִִִֶַָֹֹ

מּזבחים. ו' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּפסל. ―ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָ

― הס"ה מעׂשההּמצוה ׁשּיהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָ
יתעּלה: ּבאמרֹו ּבוּיקרא הּנזּכר ּבאפן אׁשם ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָֹקרּבן

האׁשם" ּתֹורת `)"וזאת ,f my)אי הּכתּוב ּובאר . ְֵֵֵַַָָָָֹ
ֿ ּנאכל. ּומה נקטר ּומהּֿמּמּנּו ְֱִִֵֶֶַַָָָקרב



ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
האמּורה ‡. ּכמצותן החּטאֹות לעּׂשֹות עּׂשה ְְְֲֲֲִִֵַַַַָָָָָמצות

הּנאכלת 2ּבּתֹורה  חּטאת מעּׂשה וכיצד ונֹותן 3. ׁשֹוחט ? ְְֱֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ
ׁשּבארנּו ּכמֹו ּומפׁשיטּה4הּדם האמּורים 5, ,6ּומפריׁש ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָ

האּׁשים 8וזֹורקן 7ּומֹולחן  ּגּבי את 9על לּתן רצה ואם . ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָ
נֹותן  - לּמזּבח ּכׁשּמֹוליכן ּבכלי ּבּׂשרּה10האמּורין ּוׁשאר . ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ
ּבעזרה  ּכהּנה לזכרי .11נאכל ְְְֱֲִֵֶָָָָָֻ

וזֹורק ·. ׁשֹוחט הּנּׂשרפֹות? חּטאֹות מעּׂשה 12וכיצד ְְְֲִֵֵֵֵַַַַָָ
ׁשּבארנּו ּכמֹו קֹורעם 13ּדמם ּכ ואחר ּומֹוציא 14, ְְְְִֵֶַַַָָָָ

ּבכלי 15האמּורים  ּומֹולחן 16ונֹותנן ּגּבי 17, על וזֹורקן ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָ
ׁשאריתן  ּומֹוציא לעיר 18האּׁשים. אֹותן 19חּוץ ּומנּתחין , ְְְִִִִִִֵַָָָָ

ּבעֹורן  העֹולה ּכנתחי ּבבית 20ׁשם ׁשם אֹותן וּׂשֹורפין , ְְְְְְִִֵֵָָָָָָ
.21הּדׁשן  ֶֶַ

לּׂשרפה ‚. מקֹומֹות העזרה 22ׁשלׁשה ּבתֹו - אחד :23. ְְְְֲִֵֶָָָָָָ
הּמקּדׁשין  ּפסּולי ּׂשֹורפין קּלים 24ּובֹו קדׁשים ואמּורי , ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָֻ

אם 25ׁשּנפסלּו הּנּׂשרפֹות חּטאֹות ׁשל ּוּׂשעירים ּופרים , ְְְְִִִִִִֶֶַַָָָ
זריקה  לאחר ּבין זריקה לפני ּבין ּפסּול ּבהם ,26ארע ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ

זמּנן  הּגיע ׁשּלא עד לעזרה חּוץ ׁשּיצאּו אֹו ׁשּנטמאּו ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֹּכגֹון
ׁשּלהן 27לצאת  האמּורין לנּו אֹו הּבּׂשר ׁשּלן אֹו ,28. ִֵֵֶֶֶַָָָָָָָ

ּׂשֹורפין „. ּובֹו ּבירה. ּוׁשמֹו הּבית, ּבהר - הּׁשני ְְְְִִִִֵַַַַַָָוהּמקֹום
מן  צאתן אחר ּפסּול ּבהן ארע אם הּנּׂשרפֹות ְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָחּטאֹות

והּוא 29העזרה  לירּוׁשלים, חּוץ - הּׁשליׁשי והּמקֹום . ְְְֲִִִִַַַָָָָָ
הּדׁשן  ּבית הּנּׂשרפֹות 30הּנקרא חּטאֹות ּׂשֹורפין וׁשם . ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָ

ּכמצותן. נּׂשרפֹות ׁשהן ְְְְִִִֵֶַָָָּבזמן
וכל ‰. ּובּלילה. ּבזר ּכׁשרה הּנּׂשרפין ּכל ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָּוּׂשרפת

לע  חּוץ לּׂשרפתן,31זרה הּנּׂשרפין ּכׁשרין העצים ּכל - ְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָָָָָ
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― הצ"ה ּבעלהּמצוה מּלהקריב ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָָֻ
לה' ֿ תזּבח "לא תֹורה: ּבמׁשנה אמרֹו והּוא עֹובר, ְְְְְִִֵֵַַָָֹמּום

וגֹו'" מּום בֹו יהיה אׁשר וׂשה ׁשֹור אלהי(` ,fi mixac), ְְֱֲִֶֶֶֶָֹ
וגם מדּבר. הּכתּוב עֹוברין מּומין ׁשּבבעלי ּבספרי ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָונתּבאר

והקריבֹו. עבר אם לֹוקה, זה ְְִִִֶֶַַָעל

― הצ"ו מּלהקריבהאזהרהּמצוה ׁשהזהרנּו ה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
ׁשהּוא ּכיון נאמר ולא מּומין, ּבעלי הם אם הּגֹוים ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹֹקרּבנֹות
"ּומּיד יתעּלה: אמרֹו והּוא מּום, ּבעל ּבעדֹו יקרב ְְְְֲִִֶַַַַַַָֻּגֹוי

ֿ אּלה" מּכל אלהיכם ֿ לחם את תקריבּו לא ֿ נכר (xwie`ּבן ְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹֹ
(dk ,ak.ּכן ּגם לֹוקה ― והקריבֹו ׁשעבר ּומי .ְְִִִֵֶֶַַָ

― הצ"ז מּוםהּמצוה מּלּתן ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֻ
ֿ הּמּטיל וכל ּבּקדׁשים. מּום מּטיל הּנקרא: וזהּו ְְְֳֳִִִִִֶַַַַַַָָָָּבּקדׁשים,
ׁשּבית ּבזמן זה ׁשּיהא ּובתנאי לֹוקה, ― ּבּקדׁשים ְְְֳִִִֵֵֶֶֶֶַַַָמּום

ּדחזי קּים ie`x)הּמקּדׁש didy xac lqty)ּכמֹו לקרּבן, ְְְְֲִֵַַַָָָָ
זרה עבֹודה ּבגמרא ּכ(bi:)ׁשּנתּבאר על הּלאו ּובא . ְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָָ

ֿ ּבֹו" יהיה לא ֿ מּום "ּכל ּבּקרּבן: k`)ּבאמרֹו ,my)ּולׁשֹון , ְְְְְִֶַָָָָֹ
מּום. ּבֹו ּתּתן אל ― ֿ ּבֹו" יהיה לא ֿ מּום "ּכל ְְִִִֵֶַָָֹספרא:

― הפ"ו מןֿהּמצוה לפּדֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֶַַַַָ
לׁשחטֹו ּומּתר לחּלין ויצא מּום ּבֹו ּׁשּנֹולד מה ְְְֲֳִִֵֵֶַַַָָָֻֻהּקדׁשים
ּתזּבח נפׁש ֿ אּות ּבכל "רק יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְְְִִֶַַַַַַָָָּולאכלֹו,

"אלהי ה' ּכברּכת בׂשר eh)ואכלּת ,ai mixac)ּולׁשֹון ְְְְְֱִֶַַָָָָֹ
d`x)ספרי zyxt)אינֹו ― ּתזּבח נפׁש ֿ אּות ּבכל "רק : ְְְְְִִֵֵַַַַַָ

נתּבארּו ּוכבר ׁשּיּפדּו". הּמקּדׁשין ּבפסּולי אּלא ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻמדּבר
ּבכֹורֹות ּבמּסכת הּקדׁשים, ּפדיֹון ּכלֹומר: זֹו, מצוה ְְְְְֳִִִִֵֶֶַַַָָּדיני

(.eh)ּותמּורה(.al)מחּלין מקֹומֹות וערכים(lw.)ּובכּמה ְְְֲִִֵַַָָָֻ
(dÎc)ּומעילה(:hi). ְִָ
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― הס' ֿ קרּבןהּמצוה ּכל ׁשּיהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָ
ּפחֹות ולא ּולמעלה ימים ֿ ׁשמנה ּבן ֿ הּבהמה מן ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹׁשּנקריב

ּבגּופֹו זמן מחּסר מצות היא וזֹו licadlמּזה, .oaxwd ly) ְְְְְִִִֶַַַֻ
(xg` oic `edy "eilraa onf xqegn"n:יתעּלה אמרֹו והּוא .ְְְִֶַָ

והלאה הּׁשמיני ּומּיֹום אּמֹו ּתחת ימים ׁשבעת ְְְְִִִִִִַַַַָָָָָָ"והיה
לקרּבן" fk)ירצה ,ak `xwie)ּבלׁשֹון זה צּוּוי נכּפל ּוכבר . ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָ

ֿ אּמֹו" עם יהיה ימים "ׁשבעת אמרֹו: והּוא (zenyאחר, ְְְְִִִִִֵֶַַָָ
(hk ,akיחיד קרּבן ֿ הּקרּבנֹות, ּכל את ּכֹוללת זֹו ּומצוה .ְְְִִֶֶֶַַָָָָָָ

"ּומּיֹום ֿ ּׁשאמר: ּומּמה הּׁשֹונים. סּוגיהם על צּבּור, ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָוקרּבן
ירצה. לא לכן ׁשּקדם מׁשמע ― ירצה" והלאה ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹהּׁשמיני
ׁשהּוא אּלא זמן; מחּסר מּלהקריב האזהרה נתּבררה ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֻהּנה
מי ׁשּכן עליו, לֹוקין אין ּולפיכ עׂשה, מּכלל הּבא ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָלאו
ּבפרק ׁשּנתּבאר ּכמֹו לֹוקה, אינֹו זמן מחּסר ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֻׁשהקריב

ֿ ּבנֹו' ואת t:)'אֹותֹו oileg)זמן למחּסר "הּנח נאמר: וׁשם , ְְְְְֱִֶֶַַַַַָֻ
נּתקֹו ed`yre)ׁשהּכתּוב ,e`ldn)נתּבארּו ּוכבר לעׂשה". ְְְֲֲִִֵֶַַָָָ

ּבספרא זֹו מצוה `xen)ּדיני zyxt)זבחים .(aiw:)ּובסֹוף ְְְְְִִִִֵָָָ

― מאה הּמׁשלימה ׁשהזהרנּוהּמצוה האזהרה ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָֻ
והּוא הּמזּבח, לגּבי ּכלב ּומחיר זֹונה אתנן ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָמּלהקריב

ּכלב" ּומחיר זֹונה אתנן ֿ תביא "לא יתעּלה: (mixacאמרֹו ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָֹ
(hi ,bkמּמּסכת ו' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָ

ׁשהּקרּבן ֿ ּפי ֿ על אף מהם מּׁשהּו ׁשּמקריב ּומי ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָּתמּורה.
מּום. ּבעל ּכדין לֹוקה, זה הרי ― ְֲִֵֶֶַַָּפסּול

― הצ"ח ׂשארהּמצוה מּלהקריב ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֹֻ
zewizn)ּודבׁש ea yiy e` ung ly xac),הּמזּבח לגּבי ְְְִֵֵַַַַ

ֿ תקטירּו לא ֿ ּדבׁש וכל ֿ ׂשאר כל "ּכי יתעּלה: אמרֹו ְְְְְְְִִִֶַַַָָָֹֹוהּוא
לה'" אּׁשה i`)מּמּנּו ,a `xwie)ּבענין הּלאו נכּפל ּוכבר . ְְְְִִִִֶֶַַַָָָ

לה' ּתקריבּו אׁשר ֿ הּמנחה "ּכל ואמר: אחר ּבלׁשֹון ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָזה
חמץ" תעׂשה הּתׁשיעי(my)לא ּבּכלל ּבארנּו ּוכבר . ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ

לֹוקה ואינֹו אחת לֹוקה ― ּודבׁש ׂשאֹור ְְְְִֵֶֶֶַַַַַׁשהּמקריב
לפי ׁשם, ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשּבכללּות לאו ׁשהּוא מּפני ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשּתים,
אחת, עליו לֹוקין ׁשּבכללּות ׁשּלאו לנּו נתּברר ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשּכבר
הּמקריב וכן אחת, לֹוקה חמץ ׁשהּמקריב ּבזה ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָהּמׁשל

ּכאחת. ּודבׁש חמץ הּמקריב וכן ְְְְְִֵֵֶַַַַָָּדבׁש,

― הס"ב עםהּמצוה מלח להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָ
ּתקריב קרּבנ ֿ ּכל "על יתעּלה: אמרֹו והּוא ֿ קרּבן, ְְְְְְְִִֶַַַָָָָָָָּכל

bi)מלח" ,my)ּבספרא זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָ
(`xwie zyxt)ּבמנחֹות מקֹומֹות .(k`.)ּובכּמה ְְְִַָָ

― הצ"ט קרּבןהּמצוה מּלהקריב ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָֻ
ּברית מלח תׁשּבית "ולא יתעּלה: אמרֹו והּוא מלח, ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָֹּבלי

"אלהי(my)מׁשמע הּמלח מּלהׁשּבית מּׁשהזהיר ּכי , ְְְְֱִִִִִִֶֶֶַַַַַֹ
ּתפל להקריב mrh)ׁשאסּור el oi`y)ּדבר איזה והּמקריב , ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָ

ּוכבר מלקּות. חּיב ― מנחה אֹו קרּבן ּכלֹומר ― ְְְְְִֵַַַָָָָָָּתפל
מּזבחים ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .(kÎk`)נתּבארּו ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָ
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― הס"ג ׁשּנהּמצוה קרּבןהּצּוּוי ּבמעׂשה צטּוינּו ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָ

קרּבן ׁשּיהיה ּבין ׁשּקרב, עֹולה ֿ קרּבן ׁשּכל והּוא ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָהעֹולה,
אמרֹו והּוא וכזה. ּכזה ּבאפן יהיה צּבּור, קרּבן אֹו ְְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָֹיחיד
ֿ עלה אם וגֹו' לה' קרּבן מּכם יקריב ּכי "אדם ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָֹּבוּיקרא:

וגֹו'" ֿ הּבקר מן bÎa)קרּבנֹו ,` `xwie). ְְִַָָָָ

― הקמ"ו מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
לאכל ֿ תּוכל "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא העֹולה, ְְְְֱִִֶֶַַַָָָֹֹמּבׂשר

ּתּדר" אׁשר וכלֿנדרי וגֹו' ּבׁשערי(fi ,ai mixac)ּכאּלּו , ְְְְְֲִִִֶֶֶָָָֹ
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ezlitp `id myy ,y`xd mewna eze` mixaew.
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,dpynayøî`aiwr iax -détàa àúeiç øwéò ,øáñxwir - ©¨©¦¨¦¨§©¥
,eay dbixdd xwir `id my `linne ,et`a `id mc`d ly ezeig

.enhegn oiccen jkleøîexfril` iax -øáñàúeiç øwéò , ©¨©¦¨¦¨
déøeaéèa`id my `linne ,exeaiha `id mc`d ly ezeig xwir - §¦¥

.exeaihn oiccen jkle ,ezbixd xwir
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ïBøàa ïéçpeî.dnglnl mdnir `vei didyøîBà àeä ïëå ¨¦¨¨§¥¥
oicn znglnaäLî íúBà çìLéå",àáöì äèîì óìàúàå íúBà ©¦§©¨Ÿ¤¤¤©©¤©¨¨¨§¤

ñçðétdrexzd zexvevge ycewd ilke `avl odkd xfrl` oa ¦§¨
,weqtd z` `xnbd zx`ane ,"ecia'íúBà'elàdïéøãäðñe`viy ¨¥©§¤§¦

.mdnir dnglnl md mbñçðét''xfrl` oaäæiptnodk didy ¦§¨¤
äîçìî çeLî.äæ 'LãB÷ä éìëe'dïBøàBaL úBçeìå.úBøöBöçå' §©¦§¨¨§¥©¤¤¨§¤©£§

'äòeøzäúBøôBMä elà.dnglnd zra mirwez eid mday ©§¨¥©¨
,dngln geyn didy oeik ef dnglnl `vi qgpty ,lirl xkfed

.jkl xg` mrh `xnbd d`ianCìä ípçì àì ,àðz`weecñçðét ¨¨Ÿ§¦¨¨©¦§¨
xfrl` jld `leäîçìnì.oicnaàlàliayaòøtéìz` oicnnïéc ©¦§¨¨¤¨¦¨©¦
eyry leerd -lBnà éáàenke ,mixvnl carl edexkny ,sqei £¦¦

íéðãîäå' øîàpLmipicnd -''Bâå íéøöî ìà BúBà eøëîjkitle ¤¤¡©§©§¨¦¨§¤¦§¨¦§
.en` ia` sqei znwp z` mewpl ick ,qgpt `weec `vi

,`xnbd zl`eyéúà óñBiî ñçðéôc àøîéîìhayn dzid en`y , §¥§¨§¦§¨¦¥¨¥
.sqeiáéúk àäåBì ç÷ì ïøäà ïa øæòìàå"Bì ìàéèet úBðaî §¨§¦§¤§¨¨¤©£Ÿ¨©¦§¦¥

äLàì,"qgpit z` el clzeåàì éàîmeyn 'l`ihet' dpekyéúàc §¦¨©¨§¨¥
Bøúiîmy lr 'l`ihet' dpeky ,exzi za dzid en`y -íhétL ¦¦§¤¦¥
íéìâòmaixwdl ickíéáëBk úãBáòìdcearl xnek didy iptn £¨¦©£©¨¦

dxf.,`xnbd zvxzn .sqein `le exzin did qgpity ixdàì, Ÿ
n did e`venóñBidpek `ed mbymy lr 'l`ihet' myaètèétL ¥¤¦§¥

Bøöéaozip jkitle .xtihet zy` dyrna exvi z` yake lflf - §¦§
.sqei hayn dzid ,qgpt ly en` m`y xnel

,`xnbd dywníéèáL àìäåBúBà ïéfáîqgpt z` -,mxn`a ©£Ÿ§¨¦§©¦
íúéàøäæ éèet ïa`edy ,l`ihetn e`ven xy` -ïa,dfap mc`l §¦¤¤¦¤¥

epivn ixdyBnà éáà íhétLexziíéáëBk úãBáòì íéìâòcvike , ¤¦¥£¦¦£¨¦©£©¨¦
df mewieâBøäédidy ,ixnf z`ìàøNiî àéNðoi`e mebt eqegi ixd , ©£¨¦¦¦§¨¥

.exzin did e`veny mi`ex ok m` ,jkl ie`x `edàlàzvxzn ¤¨
,cvike .cgi exzie sqein did e`ven ok`y ,`xnbdäeáà éà¦£¨

dénéàce`ven,óñBiîy gxkdadénéàc dénéàd`venBøúiî, §¦¥¦¥¦¥§¦¥¦¦§
dénéàc dénéà éàåd`ven,óñBiîgxkdaydénéàc äeáàdid §¦¦¥§¦¥¦¥£¨§¦¥

e`venBøúiî,`xnbd dtiqen .énð à÷écexzie sqein e`ven didy ¦¦§©§¨©¦
,cgiáéúëc,òîLî éøz 'ìàéèet úBðaî'`le l`ihet xn`p ixdy ¦§¦¦§¦¥§¥©§©

,l`het.dpéî òîL§©¦¨
.äðùîdnglnl mz`ivi mcewíéøèBLä eøaãå"odkd ixac z` §¦§©§¦

Lãç úéá äða øLà Léàä éî ,øîàì íòä ìàBëðç àìåoiicre - ¤¨¨¥Ÿ¦¨¦£¤¨¨©¦¨¨§Ÿ£¨
llk ea xb `lBúéáì áBLéå Cìé ,ezia z` jepgl."'Bâåzx`an ¥¥§¨§¥§

zia dpeaa dxfgd ipic z` dpyndïázä úéa äðBaä ãçà ,- ¤¨©¤¥©¤¤
e` ,oaz zxinyl creindø÷aä úéae` ,,íéöòä úéae`úéa ¥©¨¨¥¨¥¦¥

úBøöBàämdilr xfegy ,ziak mpic el` lk .d`eaze ony zxinyl ¨¨
,ok enk .mkpg `l m`äðBaä ãçàycg ziaç÷Blä ãçàå ,,xg`n ¤¨©¤§¤¨©¥©

äðzî Bì ïzpL ãçàå ,LøBiä ãçàå.xfeg el` lk lr , §¤¨©¥§¤¨¤¦©©¨¨
ixheyd mitiqen,xacl mBììç àìå íøk òèð øLà Léàä éîe'¦¨¦£¤¨©¤¤§Ÿ¦§

'Bâåezrihpl ziriaxd dpya zern lr zexitd z` dct `ly - '. §
.mxk rhepa xfegd oic z` dpynd zx`anòèBpä ãçàdyng ¤¨©¥©

a zepli`éðìéà äMîç òèBpä ãçàå ,íøkipin x`ynìëàî, ¤¤§¤¨©¥©£¦¨¦¨¥©£¨
eléôàåmivr dying eidïéðénä úLîçî,mipey mipin dyingn - ©£¦¥£¥¤©¦¦

,ok enk .oitxhvn el` ixdòèBpä ãçà,ynnéøánä ãçàåC- ¤¨©¥©§¤¨©©§¦
,ycg oli`k gnev `ede dnc`l zgzn oli`dn spr stekndãçàå§¤¨

áékønä.oli`a oli`ç÷Blä ãçàåmxkïzpL ãçàå ,LøBiä ãçàå , ©©§¦§¤¨©¥©§¤¨©¥§¤¨¤¦©
äðzî Bì.xfeg ,el` lka , ©¨¨

,xacl mixheyd mitiqen''Bâå äLà Nøà øLà Léàä éîe'¦¨¦£¤¥©¦¨§
dpynd zx`aneyúà ñøànä ãçàå ,äìeúaä úà ñøàîä ãçà¤¨©§¨¥¤©§¨§¤¨©§¨¥¤

íáé úøîBL eléôà ,äðîìàä`l oiicre mipa `la eig` zny - ¨©§¨¨£¦¤¤¨¨
el` lka ,ezy` z` maiiefn dxizie ,dnglndn xfegòîL eléôàå©£¦¨©

äîçìna åéçà únLezy` z` maiil eilr zrkeøæBç ,dnglndn ¤¥¨¦©¦§¨¨¥
Bì àáe.dnaiil ¨

elà ìkelàålirl exkfedyeidïéòîBLz`éëøòî ïäk éøác ¨¥§¥§¦¦§¥Ÿ¥©©§¥
äîçìîodkd xn`y dnglnd ikxrn ixac z` -ïéøæBçå , ¦§¨¨§§¦

mglidlníéëøcä úà ïéðwúîe ïBæîe íéî ïé÷tñîe ,.mgeld ligl ©§¦¦©¦¨§©§¦¤©§¨¦
ïéøæBç ïðéàL elàå.erhpe e`ype epay it lr s`øòL úéa äðBaä §¥¤¥¨§¦©¤¥©©

,ziad iptly xcg -äøãñëàzevign ila bb -úñtøîe ,mpi`y , ©§©§¨¦§¤¤
ok enk .dxicl miie`xìëàî éðìéà òaøà òèBpäe` ,äMîçå ©¥©©§©¦¨¥©£¨©£¦¨

÷øñ éðìéà.mxk miaeyg mpi`yokeBúLeøb úà øéæçnädpi`y ¦¨¥§¨©©£¦¤§¨
oebk ,el dxeq`d dy` ycwn e` .exear dycg dy`ïäëì äðîìà©§¨¨§Ÿ¥

úa ,ìàøNéì äðéúðe úøæîî ,èBéãä ïäëì äöeìçå äLeøb ,ìBãb̈§¨©£¨§Ÿ¥¤§©§¤¤§¦¨§¦§¨¥©
éúðìe øæîîì ìàøNé,ïel` lkaøæBç äéä àì. ¦§¨¥§©§¥§¨¦Ÿ¨¨¥

øîBà äãeäé éaø,lirl exkfedy el` lk calny ,úéa äðBaä óà ©¦§¨¥©©¤©¦
ycgBðBëî ìòzncewd ezpekzna zipya e`pae ezia z` qxdy - ©§

,øæBç äéä àìzrk eziipaa xac ycig `le li`edøæòéìà éaø . Ÿ¨¨¥©¦¡¦¤¤
ïBøMa íéðéáì úéa äðBaä óà ,øîBàjixvy oeik `niiw xa epi`y ¥©©¤¥§¥¦©¨

onf icin eycgløæBç äéä àìmikledd oic edf .dfk zia lr Ÿ¨¨¥
.odkd ixac it lr miaye dnglnl

eïîB÷nî ïéææ ïéàL elàcr `l s`e ,llk mdiza z` mi`vei mpi`e ¥¤¥¨¦¦§¨
in mde .xtqdyBëðçå úéa äðam` oke ,dpy ea xc `l oiicreòèð ©¨¨©¦©£¨¨©
Bìlçå íøkoke .ziriaxd dpyd dnz `l oiicreúà àNBpä ¤¤§¦§©¥¤

Búñeøàe`Bzîáé úà ñðBkä.dpy dxar `l cereøîàpL`yepa £¨©¥¤§¦§¤¤¡©
dycg dy`'úçà äðL Búéáì äéäé é÷ð'miyxeceBúéa äæ 'Búéáì' ¨¦¦§¤§¥¨¨¤¨§¥¤¥

zaizne .`vei epi`e eziaa dpy oiznny cnll -Bîøk äæ 'äéäé'- ¦§¤¤©§
xn`py dne .mxk rhep iabl ok micnl ep`Bæ 'BzLà úà çnNå'§¦©¤¦§

BzLàe ,dpy oiznn dy` `yepdy -úà àéáäì 'ç÷ì øLà' ¦§£¤¨©§¨¦¤
Bzîáéel` lke .eznai qpek z` df oicl daxn -ïé÷étñî ïéà §¦§¥©§¦¦

íéëøcä úà ïéðwúî ïéàå ïBæîe íéî (íäì)llk miaiiegn mpi`y , ¨¤©¦¨§¥§©§¦¤©§¨¦
.dnglnd ikxva
ïðaø eðz .àøîâweqta xn`píéøèBLä eøaãå'in xn`l mrd l` ¨©¨¨§¦§©§¦

,''ebe zia dpa xy` yi`d,`ziixad zxxanìBëémixacny ¨
mixheydïîöò ìL íéøác,ok xnel xyt` i` ,odk it lr `ly §¨¦¤©§¨

ixdyøîBà àeäLkokn xg`loeyld z`íéøèBLä eôñéå'exace §¤¥§¨§©§¦
,''ebe aald jxe `xid yi`d in mrd l`éøäwxy rnyn jkníéøác £¥§¨¦

n el`øeîà ïîöò ìL.odk it lr `lyeøaãå' íéi÷î éðà äî àä ¤©§¨¨¨¨£¦§©¥§¦§
'íéøèBLägxkda ,okl mcew xn`pyyäîçìî çeLî éøáãa ©§¦§¦§¥§©¦§¨¨

øaãî áeúkä,mixheyd ixac `leøaãî ïäk ,ãöék àädligz ©¨§©¥¨¥©Ÿ¥§©¥
òéîLî øèBLå.mrl eixac z` §¥©§¦©

,dfa zeziixa dnk `xnbd d`ianøèBLå øaãî ïäk ,àãç éðz̈¥£¨Ÿ¥§©¥§¥
,Cãéà àéðúå .òéîLî ïäëå øaãî ïäk ,Cãéà àéðúå .òéîLî©§¦©§©§¨¦¨Ÿ¥§©¥§Ÿ¥©§¦©§©§¨¦¨

.òéîLî øèBLå øaãî øèBL.dxe`kl mixzeq zeziixad ixace ¥§©¥§¥©§¦©
,`xnbd zx`anéiaà øîà,ãöék àä,mixheyde odkd ixac jldn ¨©©©¥¨¥©

'Lâðå'î'ybipe' oeyld xn`py okidn -ãòåzaiz'eøaãå'mixac , ¦§¦©§©§¦§
did el`dòéîLî ïäëå øaãî ïäkmrl mixacd z`'eøaãå'î .ãò Ÿ¥§©¥§Ÿ¥©§¦©¦§¦§©

zaiz'eôñéå'diddòéîLî øèBLå øaãî ïäk.eixac z`e'eôñéå'î §¨§Ÿ¥§©¥§¥©§¦©¦§¨§
Cìéàådid ,ef dyxt seq crd.òéîLî øèBLå øaãî øèBL §¥¨¥§©¥§¥©§¦©

dpyna epipy'eë Lãç úéa äða øLà Léàä éîzia dpead cg` ¦¨¦£¤¨¨©¦¨¨
'eke gweld cg`e dpead cg`e ,'eke oazd.xewn z` `xnbd zx`an

.mixacdïðaø eðzyi`d in' ,odkd ixaca xn`päða øLà'zia, ¨©¨¨£¤¨¨
`ziixad dpcéì ïéàdf weqtn zeaxl'äða øLà' àlàynnç÷ì , ¥¦¤¨£¤¨¨¨©

ïépî äðzîa Bì ïzéðå Løéå,xfeg `ed s`yéî' øîBì ãeîìz §¨©§¦©§©¨¨¦©¦©§©¦
,'äða øLà Léàä,'dpa xy` in' aezkl lkiy ,zxzein 'yi`' zaiz ¨¦£¤¨¨

.yxeie dpew zeaxl `a `l`
dxeza xn`py dn lr ,`ziixad dpc ceréì ïéà ,'úéa'cenll ©¦¥¦

df weqtnúéa àlà,ea mixcyúéáe ïázä úéa úBaøì ïépî ¤¨©¦¦©¦§©¥©¤¤¥
úBøöBàä úéáe íéöòä úéáe ø÷aäxfeg mdilr mbyãeîìz , ©¨¨¥¨¥¦¥¨¨©§

äða øLà' øîBìzia''dpa' yexcl ,'dpa zia xy`' aezk `le ©£¤¨¨
íB÷î ìkî,ok m` .'eke xwad ziae oazd zia zeaxl ,éðàL ìBëé ¦¨¨¨¤£¦
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יום ראשון - ַהּיֹום ְׁשלָׁשה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות וְיֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר

ביאורים למסכת סוטה דף מג עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

המשך בעמוד קעק



קמה

oifge` mipy` cenr bn sc oey`x wxtdheq
.ètètL:FaWg `le FzF` Wake lflf.BúBà íéfáî íéèáL àìäåod EN`A opixn`cM ¤¦§¥¦§¥§¨©§Ÿ£¨©£Ÿ§¨¦§©¦¦§¨§¦©§¥¥

oitxUPd(.at sC oixcdpq):odMd oxd` oA xfrl` oA qgpiR ,mW Fqgil Kxvd Kkitléøz ©¦§¨¦©§¤§¦©§¦¨ª§©§©£¨¦§¨¤¤§¨¨¤©£Ÿ©Ÿ¥§¥
.éèet:l`hER aizM `lCn.úBøöBàä úéa .'éðúî:d`EazE onW oii xvF`l.ç÷Blä ãçàå ¦¦§Ÿ§¦§¥©§¦¥¨¨§©©¦¤¤§¨§¤¨©¥©

:`xTn Dil opiAxn `xnBaE ,Wcg `Ed Flv` ixdW ,iEpA ziA.ìëàî éðìéà äMîçikdaC ©¦¨¤£¥¤§¨¨©§¨¨§©¦©¥¦§¨£¦¨¦¨¥©£¨¦§¨¦

:apf d`vFi zg`e miYW cbpM miYW ,mxM ied̈¥¤¤§©¦§¤¤§©¦§©©§¨¨¨

dfM̈¤

**

**

*

.ïéðéî 'äî elôàå:oitxhvn.BìlçzpWA ©£¦¥¦¦¦§¨§¦¦§¦§©

zFrnA zFxRd z` lNgW ,Fzrihpl ziriaxd̈§¦¦¦§¦¨¤¦¥¤©¥§¨

milWExil zFrOd z` dlrnE ipW xUrn KxcM§¤¤©£¥¥¦©£¤¤©¨¦¨©¦

aizkcM olkF`e(hi `xwIe)xnbe ,milENd Wcw §§¨§¦§¦©¦§¨Ÿ¤¦¦§¨©

:xUrOn Wcw Wcwéøác ïéòîBL elà ìk â"ä Ÿ¤Ÿ¤¦©£¥¨¥§¦¦§¥
.ïéøæBçå äîçìî éëøòî ïäkixaC oirnFW FnM Ÿ¥©©§¥¦§¨¨§§¦§§¦¦§¥

xnF` odMdW xnFlM ,odM lW dngln ikxrn©©§¥¦§¨¨¤Ÿ¥§©¤©Ÿ¥¥

:odl.÷øñ:ixR ur opi`W minwWe mifx` oFbM ¨¤§¨§£¨¦§¦§¦¤¥¨¥§¦

.BúLeøb øéæçnäåDpi`W xfFg Fpi` Dqx`e §©©£¦§¨§¥§¨¥¥¤¥¨

iM aizkcM ciRw dWcg dX`` `xwE ,Fl dWcg£¨¨§¨©¦¨£¨¨©¦§¦§¦¦

dWcg dX` Wi` gTi(ck mixaC):äðîìàDqx`e . ¦©¦¦¨£¨¨§¨¦©§¨¨§¥§¨

`len hErOi`C ,DliaWA xfFg Fpi` lFcB odMŸ¥¨¥¥¦§¦¨§¦©¦§Ÿ

:gwl `le aizM `lCn Dgwl.BðBëî ìòFxzq §¨¨¦§Ÿ§¦§Ÿ¨©©§§¨

`Ed Wcg e`lC ,xfFg Fpi` dpFW`x dCnA F`paE§¨§¦¨¦¨¥¥§¨¨¨

Fpi` Flv` ENt`e ,eilr siqFdl WCg `le li`Fd¦§Ÿ¦¥§¦¨¨©£¦¤§¥

:WxFIde gwFNdn rxbe Wcgúéa äðBaä óà ¨¨§¨©¥©¥©§©¥©©¤¥
.ïBøMa íéðáìoi`e ,oFxW FnXW `Ed mFwn §¥¦©¨¨¤§¨§¥

:mipW raWA DWCgl Kixv minrRW ,`nIw xaC ied `le ,mipall dti rwxTdïéàL elàå ©©§©¨¨¦§¥¦§Ÿ¨¥§©©¨¨¤§¨¦¨¦§©§¨§¤©¨¦§¥¤¥
.ïîB÷nî ïéææe odM ixaC oirnFW mWe xtQl cr oiklFd lirlC KpdCdkxrOd on oixfFg ¨¦¦§¨§¨¨¦§¥§¦©©§¨§¨§¦¦§¥Ÿ¥§§¦¦©©£¨¨

EN`e ,dngln iklFdl oFfnE min wERqA oiwqFr `N` mdiYal oixfFg mpi`e ,l`xUi ux`l§¤¤¦§¨¥§¥¨§¦§¨¥¤¤¨§¦§¦©¦¨§§¥¦§¨¨§¥

:odM t"r aEWle xtQd cr zkll ENt` onFwOn oiff oi`.Bëðçå úéa äðBaäoicr FA xC `le ¥¨¦¦§¨£¦¨¤¤©©§¨§¨Ÿ¥©¤©¦©£¨§Ÿ¨£©¦

:dpW.Bìlçå íøk òèBpä ïëådxar `l oicre ¨¨§¥©¥©¤¤§¦§©£©¦Ÿ¨§¨

:dnlW eilr ziriax zpW.Búéáì äéäé é÷ð §©§¦¦¨¨§¥¨¨¦¦§¤§¥
:FziA liaWA.äéäédied Ll siqFd ,`Ed `iEAx ¦§¦¥¦§¤¦¨¦§£¨¨

:FfM zFidl zxg`.'îâ.ïîöò ìL íéøác ìBëé ©¤¤¦§¨¨§¨¦¤©§¨
Wi`d in mixnF` mdW ElNd mixaCdW lFkï¤©§¨¦©¨¤¥§¦¦¨¦

oxnF` odM did `le od onvr lW 'Fbe dpA xW £̀¤¨¨§¤©§¨¥§Ÿ¨¨Ÿ¥§¨

:mixhFXd `N`.íéøèBMä eôñéå ì"úl` xAcl ¤¨©§¦§¨§©§¦§©¥¤

xaCW rnWn Etqie ,'Fbe Wi`d in Exn`e mrd̈¨§¨§¦¨¦§§¨§©§©¤¨¨

:mdNXn mitiqFn md dfïîöò ìL íéøác éøä ¤¥¦¦¦¤¨¤£¥§¨¦¤©§¨
.øeîà.odM lW lr oitiqFn od FCal df xaCdW ¨¤©¨¨¤§©¥¦¦©¤Ÿ¥

aizM `l dX` qx` iAbe rhp iAB `YWd crCn¦§©©§¨©¥¨©§©¥¥©¦¨Ÿ§¦

odM ixaC dPd cr n"y ,Etqie aizM `kde Etqie§¨§§¨¨§¦§¨§©¦¥¦§¥Ÿ¥

:oitiqFn od Ff z`eeøaãå íi÷î éðà äî àä §¤¥¦¦¨¨£¦§©¥§¦§
.íéøèBMä:qx`e rhpe dpaAçeLî éøáãa ©§¦§¨¨§¨©§¥©§¦§¥§©

.øaãî áeúkä äîçìîmixhFXde xnF` odMdW ¦§¨¨©¨§©¥¤©Ÿ¥¥§©§¦

:ozF` oirinWn.eøaãå ãò LbðeîrnW EpidC ©§¦¦¨¦§¦©©§¦§§©§§©

:mkz` riWFdl cr 'Fbe miaxw mY` l`xUiéî ¦§¨¥©¤§¥¦§©§¦©¤§¤¦
.Léàä,dpA xW` in aYkinl ivnC ,`Ed `iEAx ¨¦¦¨§¨¥§¦§©¦£¤¨¨

.n"n dpA DiA WFxC dpA ziA xW` aizM `lCnE¦§Ÿ§¦£¤©¦¨¨§¥¨¨

dxcqk` xrW ziA ihErnl ,ziA aizkC i`de§©¦§¦©¦§¦¥¥©©©§©§¨

miiE`x `le lbx zqixcl miEUr mdW zqRxnE¦§¤¤¤¥£¦¦§¦©¤¤§Ÿ§¦

:mdA xEcl.øòL úéaxvgd xrW zqipM ziA ¨¨¤¥©©¥§¦©©©¤¨¥

:gzRd xnFW mW stFYqdl.Bëðç àìå`lCn §¦§¥¨¥©¤©§Ÿ£¨¦§Ÿ

`le dfl Fkpg ,`hErn ied Kpg [`le] aizM§¦§Ÿ¨©¨¥¦¨£¨¨¤§Ÿ

:ziA lfFbl hxR xg`l.éìéìbä éñBé éaøk:'ipznC §©¥§¨§¥©¦§©¦¥©§¦¦§©§¦
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óìà äLî íúà çìLiå" øîBà àeä ïëå .ïBøàa ïéçpeî¨¦¨¨§¥¥©¦§©Ÿ¨¤¤¤
,ïéøãäðñ elà "íúà" ,"ñçðét úàå íúà àávì ähnì©©¤©¨¨Ÿ¨§¤¦§¨Ÿ¨¥©§¤§¦
ïBøà äæ "Lãwä éìëe" ,äîçìî çeLî äæ "ñçðét"¦§¨¤§©¦§¨¨§¥©Ÿ¤¤¨
:àðz .úBøôBMä elà "äòeøzä úBøööçå" ,BaL úBçeìå§¤©£Ÿ§©§¨¥©¨¨¨
éáà ïéc òøtéì àlà ,äîçìnì ñçðét Cìä ípçì àìŸ§¦¨¨©¦§¨©¦§¨¨¤¨¦¨©¦£¦
'Bâå "íéøöî ìà Búà eøëî íéðãnäå" :øîàpL ,Bnà¦¤¤¡©§©§¨¦¨§Ÿ¤¦§¨¦§
ïa øæòìàå" :áéúk àäå ?éúà óñBéî ñçðétã àøîéîì§¥§¨§¦§¨¦¥¨¥§¨§¦§¤§¨¨¤
,åàì éàî ."äMàì Bì ìàéèet úBðaî Bì ç÷ì ïøäà©£Ÿ¨©¦§¦¥§¦¨©¨
óñBiî ,àì .äøæ äãBáòì íéìâò íhétL Bøúiî éúàc§¨¥¦¦§¤¦¥£¨¦©£¨¨¨Ÿ¦¥
ïa íúéàø :BúBà ïéfáî íéèáL àìäå .Bøöéa ètèétL¤¦§¥§¦§©£Ÿ§¨¦§©¦§¦¤¤
,äøæ äãBáòì íéìâò Bnà éáà íhétL ïa ,äæ éèet¦¤¤¤¦¥£¦¦£¨¦©£¨¨¨
,óñBiî dénéàc deáà éà àlà ?ìàøNiî àéNð âBøäé©£¨¦¦¦§¨¥¤¨¦£§¦¥¦¥
deáà ,óñBiî dénéàc dénéà éàå .Bøúiî dénéàc dénéà¦¥§¦¥¦¦§§¦¦¥§¦¥¦¥£
,"ìàéèet úBðaî" áéúëc ,éîð à÷éc .Bøúiî dénéàc§¦¥¦¦§©§¨©¦¦§¦¦§¦¥

dpéî òîL ,òîLî éøz'éðúîìà íéøèMä eøaãå" §¥©§©§©¦¨§¦§©Ÿ§¦¤
Bëðç àìå Lãç úéá äða øLà Léàä éî øîàì íòä̈¨¥Ÿ¦¨¦£¤¨¨©¦¨¨§Ÿ£¨
úéa ,ïázä úéa äðBaä ãçà 'Bâå "Búéáì áLéå Cìé¥¥§¨Ÿ§¥§¤¨©¤¥©¤¤¥
ãçàå äðBaä ãçà .úBøöBàä úéa ,íéöòä úéa ,ø÷aä©¨¨¥¨¥¦¥¨¨¤¨©¤§¤¨
Léàä éîe" .äðzî Bì ïzpL ãçàå ,LøBiä ãçàå ç÷Blä©¥©§¤¨©¥§¤¨¤¦©©¨¨¦¨¦
ãçàå ,íøk òèBpä ãçà 'Bâå "Bìlç àìå íøk òèð øLà£¤¨©¤¤§Ÿ¦§§¤¨©¥©¤¤§¤¨
.ïéðénä úLîçî eléôàå ìëàî éðìéà äMîç òèBpä©¥©£¦¨¦¨¥©£¨©£¦¥£¤¤©¦¦

éøánä ãçàå ,òèBpä ãçàãçà "äMà Nøà øLà Léàä éîe" .äðzî Bì ïzpL ãçàå ,LøBiä ãçàå ,ç÷Blä ãçàå ,áékønä ãçàå ,C ¤¨©¥©§¤¨©©§¦§¤¨©©§¦§¤¨©¥©§¤¨©¥§¤¨¤¦©©¨¨¦¨¦£¤¥©¦¨¤¨
elàå elà ìk .Bì àáe øæBç ,äîçìna åéçà únL òîL eléôàå íáé úøîBL eléôà .äðîìàä úà ñøàîä ãçàå ,äìeúaä úà ñøàîä©§¨¥¤©§¨§¤¨©§¨¥¤¨©§¨¨£¦¤¤¨¨©£¦¨©¤¥¨¦©¦§¨¨¥¨¨¥§¥
äøãñëà ,øòL úéa äðBaä :ïéøæBç ïðéàL elàå .íéëøcä úà ïéðwúîe ïBæîe íéî ïé÷tñîe ïéøæBçå ,äîçìî éëøòî ïäë éøác ïéòîBL§¦¦§¥Ÿ¥©©§¥¦§¨¨§§¦§©§¦©¦¨§©§¦¤©§¨¦§¥¤¥¨§¦©¤¥©©©§©§¨
úøæîî ,èBéãä ïäëì äöeìçå äLeøb ,ìBãb ïäëì äðîìà ,BúLeøb úà øéæçnä ,÷øñ éðìéà äMîç ,ìëàî éðìéà òaøà òèBpä .úñtøîe¦§¤¤©¥©©§©¦¨¥©£¨£¦¨¦¨¥§¨©©£¦¤§¨©§¨¨§Ÿ¥¨§¨©£¨§Ÿ¥¤§©§¤¤

øæBç äéä àì ïéúðìe øæîîì ìàøNé úa ,ìàøNéì äðéúðe:øîBà øæòéìà 'ø .øæBç äéä àì ,BðBëî ìò úéa äðBaä óà :øîBà äãeäé 'ø . §¦¨§¦§¨¥©¦§¨¥§©§¥§¨¦Ÿ¨¨¥§¨¥©©¤©¦©§Ÿ¨¨¥¡¦¤¤¥
ñðBkä ,Búñeøà úà àNBpä ,Bìlçå íøk òèð ,Bëðçå úéa äða :ïîB÷nî ïéææ ïéàL elà .øæBç äéä àì ïBøMa íéðéáì úéa äðBaä óà©©¤¥§¥¦©¨Ÿ¨¨¥¥¤¥¨¦¦§¨¨¨©¦©£¨¨©¤¤§¦§©¥¤£¨©¥
"ç÷ì øLà" ,BzLà Bæ "BzLà úà çnNå" ,Bîøk äæ "äéäé" ,Búéa äæ "Búéáì" ,úçà äðL Búéáì äéäé é÷ð :øîàpL .Bzîáé úà¤§¦§¤¤¡©¨¦¦§¤§¥¨¨¤¨§¥¤¥¦§¤¤©§§¦©¤¦§¦§£¤¨¨

:íéëøcä úà ïéðwúî ïéàå ,ïBæîe íéî ïé÷étñî ïéà .Bzîáé úà àéáäì'îâ?ïîöò ìL íéøác ìBëé "...íéøèMä eøaãå" :ïðaø eðz §¨¦¤§¦§¥©§¦¦©¦¨§¥§©§¦¤©§¨¦¨©¨¨§¦§©Ÿ§¦¨§¨¦¤©§¨
áeúkä äîçìî çeLî éøáãa ?"íéøèMä eøaãå" íéi÷î éðà äî àä ,øeîà ïîöò ìL íéøác éøä "íéøèMä eôñéå" øîBà àeäLk§¤¥§¨§©Ÿ§¦£¥§¨¦¤©§¨¨¨¨£¦§©¥§¦§©Ÿ§¦§¦§¥§©¦§¨¨©¨
àéðúå ,òéîLî ïäëå øaãî ïäë :Cãéà àéðúå ,òéîLî øèBLå øaãî :ïäë àãç éðz .òéîLî øèBLå øaãî ïäë ?ãöék àä ,øaãî§©¥¨¥©Ÿ¥§©¥§¥©§¦©¨¥£¨Ÿ¥§©¥§¥©§¦©§©§¨¦¨Ÿ¥§©¥§Ÿ¥©§¦©§©§¨
,"eôñéå" ãò "eøaãå"î .òéîLî ïäëå øaãî ïäë ,"eøaãå" ãòå "Lbðå"î ?ãöék àä :ééaà øîà .òéîLî øèBLå øaãî øèBL :Cãéà¦¨¥§©¥§¥©§¦©¨©©©¥¨¥©¦§¦©§©§¦§Ÿ¥§©¥§Ÿ¥©§¦©¦§¦§©§¨§
øLà" :ïðaø eðz :'eë "Lãç úéá äða øLà Léàä éî" :òéîLî øèBLå øaãî øèBL ,Cìéàå "eôñéå"î .òéîLî øèBLå øaãî ïäëŸ¥§©¥§¥©§¦©¦§¨§§¥¨¥§©¥§¥©§¦©¦¨¦£¤¨¨©¦¨¨¨©¨¨£¤
ïépî ,úéa àlà éì ïéà ,"úéa äða øLà Léàä éî" :øîBì ãeîìz ?ïépî ,äðzîa Bì ïzéð ,Løé ,ç÷ì .äða øLà àlà éì ïéà ,"äðä¨¥¦¤¨£¤¨¨¨©¨©¦©§©¨¨¦©¦©§©¦¨¦£¤¨¨©¦¥¦¤¨©¦¦©¦
äðBaä óà äaøî éðàL ìBëé .íB÷î ìkî "äða øLà" :øîBì ãeîìz ?úBøöBàä úéáe ,íéöòä úéáe ,ø÷aä úéáe ,ïázä úéa úBaøì§©¥©¤¤¥©¨¨¥¨¥¦¥¨¨©§©£¤¨¨¦¨¨¨¤£¦§©¤©©¤
"úéa" :øîBà á÷òé ïa øæòéìà 'ø .äøéãì éeàøä ìk óà ,äøéãì éeàøä úéa äî ,"úéa" :øîBì ãeîìz ?úñtøîe äøãñëà ,øòL úéa¥©©©§©§¨¦§¤¤©§©©¦©©¦¨¨§¦¨©¨¨¨§¦¨¡¦¤¤¤©£Ÿ¥©¦

ðç àì" ,BòîLîkàøééúnä äæ "áálä Cøå" :øîà àä ,éìéìbä éñBé 'ø éàc ,éìéìbä éñBé 'øk àìc àîéì .ïìæâì èøt ,"Bëðç àìå" "C §©§¨Ÿ¨©§Ÿ£¨§¨§©§¨¥¨§¨§¥©§¦¦§¦¥©§¦¦¨¨©§©©¥¨¤©¦§¨¥
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סוטה. פרק שמיני - משוח מלחמה דף מג עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                    רש"י

יום ראשון - ַהּיֹום ְׁשלָׁשה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות וְיֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bn sc dheq(oey`x meil)

ïBøàa ïéçpeî.dnglnl mdnir `vei didyøîBà àeä ïëå ¨¦¨¨§¥¥
oicn znglnaäLî íúBà çìLéå",àáöì äèîì óìàúàå íúBà ©¦§©¨Ÿ¤¤¤©©¤©¨¨¨§¤

ñçðétdrexzd zexvevge ycewd ilke `avl odkd xfrl` oa ¦§¨
,weqtd z` `xnbd zx`ane ,"ecia'íúBà'elàdïéøãäðñe`viy ¨¥©§¤§¦

.mdnir dnglnl md mbñçðét''xfrl` oaäæiptnodk didy ¦§¨¤
äîçìî çeLî.äæ 'LãB÷ä éìëe'dïBøàBaL úBçeìå.úBøöBöçå' §©¦§¨¨§¥©¤¤¨§¤©£§

'äòeøzäúBøôBMä elà.dnglnd zra mirwez eid mday ©§¨¥©¨
,dngln geyn didy oeik ef dnglnl `vi qgpty ,lirl xkfed

.jkl xg` mrh `xnbd d`ianCìä ípçì àì ,àðz`weecñçðét ¨¨Ÿ§¦¨¨©¦§¨
xfrl` jld `leäîçìnì.oicnaàlàliayaòøtéìz` oicnnïéc ©¦§¨¨¤¨¦¨©¦
eyry leerd -lBnà éáàenke ,mixvnl carl edexkny ,sqei £¦¦

íéðãîäå' øîàpLmipicnd -''Bâå íéøöî ìà BúBà eøëîjkitle ¤¤¡©§©§¨¦¨§¤¦§¨¦§
.en` ia` sqei znwp z` mewpl ick ,qgpt `weec `vi

,`xnbd zl`eyéúà óñBiî ñçðéôc àøîéîìhayn dzid en`y , §¥§¨§¦§¨¦¥¨¥
.sqeiáéúk àäåBì ç÷ì ïøäà ïa øæòìàå"Bì ìàéèet úBðaî §¨§¦§¤§¨¨¤©£Ÿ¨©¦§¦¥

äLàì,"qgpit z` el clzeåàì éàîmeyn 'l`ihet' dpekyéúàc §¦¨©¨§¨¥
Bøúiîmy lr 'l`ihet' dpeky ,exzi za dzid en`y -íhétL ¦¦§¤¦¥
íéìâòmaixwdl ickíéáëBk úãBáòìdcearl xnek didy iptn £¨¦©£©¨¦

dxf.,`xnbd zvxzn .sqein `le exzin did qgpity ixdàì, Ÿ
n did e`venóñBidpek `ed mbymy lr 'l`ihet' myaètèétL ¥¤¦§¥

Bøöéaozip jkitle .xtihet zy` dyrna exvi z` yake lflf - §¦§
.sqei hayn dzid ,qgpt ly en` m`y xnel

,`xnbd dywníéèáL àìäåBúBà ïéfáîqgpt z` -,mxn`a ©£Ÿ§¨¦§©¦
íúéàøäæ éèet ïa`edy ,l`ihetn e`ven xy` -ïa,dfap mc`l §¦¤¤¦¤¥

epivn ixdyBnà éáà íhétLexziíéáëBk úãBáòì íéìâòcvike , ¤¦¥£¦¦£¨¦©£©¨¦
df mewieâBøäédidy ,ixnf z`ìàøNiî àéNðoi`e mebt eqegi ixd , ©£¨¦¦¦§¨¥

.exzin did e`veny mi`ex ok m` ,jkl ie`x `edàlàzvxzn ¤¨
,cvike .cgi exzie sqein did e`ven ok`y ,`xnbdäeáà éà¦£¨

dénéàce`ven,óñBiîy gxkdadénéàc dénéàd`venBøúiî, §¦¥¦¥¦¥§¦¥¦¦§
dénéàc dénéà éàåd`ven,óñBiîgxkdaydénéàc äeáàdid §¦¦¥§¦¥¦¥£¨§¦¥

e`venBøúiî,`xnbd dtiqen .énð à÷écexzie sqein e`ven didy ¦¦§©§¨©¦
,cgiáéúëc,òîLî éøz 'ìàéèet úBðaî'`le l`ihet xn`p ixdy ¦§¦¦§¦¥§¥©§©

,l`het.dpéî òîL§©¦¨
.äðùîdnglnl mz`ivi mcewíéøèBLä eøaãå"odkd ixac z` §¦§©§¦

Lãç úéá äða øLà Léàä éî ,øîàì íòä ìàBëðç àìåoiicre - ¤¨¨¥Ÿ¦¨¦£¤¨¨©¦¨¨§Ÿ£¨
llk ea xb `lBúéáì áBLéå Cìé ,ezia z` jepgl."'Bâåzx`an ¥¥§¨§¥§

zia dpeaa dxfgd ipic z` dpyndïázä úéa äðBaä ãçà ,- ¤¨©¤¥©¤¤
e` ,oaz zxinyl creindø÷aä úéae` ,,íéöòä úéae`úéa ¥©¨¨¥¨¥¦¥

úBøöBàämdilr xfegy ,ziak mpic el` lk .d`eaze ony zxinyl ¨¨
,ok enk .mkpg `l m`äðBaä ãçàycg ziaç÷Blä ãçàå ,,xg`n ¤¨©¤§¤¨©¥©

äðzî Bì ïzpL ãçàå ,LøBiä ãçàå.xfeg el` lk lr , §¤¨©¥§¤¨¤¦©©¨¨
ixheyd mitiqen,xacl mBììç àìå íøk òèð øLà Léàä éîe'¦¨¦£¤¨©¤¤§Ÿ¦§

'Bâåezrihpl ziriaxd dpya zern lr zexitd z` dct `ly - '. §
.mxk rhepa xfegd oic z` dpynd zx`anòèBpä ãçàdyng ¤¨©¥©

a zepli`éðìéà äMîç òèBpä ãçàå ,íøkipin x`ynìëàî, ¤¤§¤¨©¥©£¦¨¦¨¥©£¨
eléôàåmivr dying eidïéðénä úLîçî,mipey mipin dyingn - ©£¦¥£¥¤©¦¦

,ok enk .oitxhvn el` ixdòèBpä ãçà,ynnéøánä ãçàåC- ¤¨©¥©§¤¨©©§¦
,ycg oli`k gnev `ede dnc`l zgzn oli`dn spr stekndãçàå§¤¨

áékønä.oli`a oli`ç÷Blä ãçàåmxkïzpL ãçàå ,LøBiä ãçàå , ©©§¦§¤¨©¥©§¤¨©¥§¤¨¤¦©
äðzî Bì.xfeg ,el` lka , ©¨¨

,xacl mixheyd mitiqen''Bâå äLà Nøà øLà Léàä éîe'¦¨¦£¤¥©¦¨§
dpynd zx`aneyúà ñøànä ãçàå ,äìeúaä úà ñøàîä ãçà¤¨©§¨¥¤©§¨§¤¨©§¨¥¤

íáé úøîBL eléôà ,äðîìàä`l oiicre mipa `la eig` zny - ¨©§¨¨£¦¤¤¨¨
el` lka ,ezy` z` maiiefn dxizie ,dnglndn xfegòîL eléôàå©£¦¨©

äîçìna åéçà únLezy` z` maiil eilr zrkeøæBç ,dnglndn ¤¥¨¦©¦§¨¨¥
Bì àáe.dnaiil ¨

elà ìkelàålirl exkfedyeidïéòîBLz`éëøòî ïäk éøác ¨¥§¥§¦¦§¥Ÿ¥©©§¥
äîçìîodkd xn`y dnglnd ikxrn ixac z` -ïéøæBçå , ¦§¨¨§§¦

mglidlníéëøcä úà ïéðwúîe ïBæîe íéî ïé÷tñîe ,.mgeld ligl ©§¦¦©¦¨§©§¦¤©§¨¦
ïéøæBç ïðéàL elàå.erhpe e`ype epay it lr s`øòL úéa äðBaä §¥¤¥¨§¦©¤¥©©

,ziad iptly xcg -äøãñëàzevign ila bb -úñtøîe ,mpi`y , ©§©§¨¦§¤¤
ok enk .dxicl miie`xìëàî éðìéà òaøà òèBpäe` ,äMîçå ©¥©©§©¦¨¥©£¨©£¦¨

÷øñ éðìéà.mxk miaeyg mpi`yokeBúLeøb úà øéæçnädpi`y ¦¨¥§¨©©£¦¤§¨
oebk ,el dxeq`d dy` ycwn e` .exear dycg dy`ïäëì äðîìà©§¨¨§Ÿ¥

úa ,ìàøNéì äðéúðe úøæîî ,èBéãä ïäëì äöeìçå äLeøb ,ìBãb̈§¨©£¨§Ÿ¥¤§©§¤¤§¦¨§¦§¨¥©
éúðìe øæîîì ìàøNé,ïel` lkaøæBç äéä àì. ¦§¨¥§©§¥§¨¦Ÿ¨¨¥

øîBà äãeäé éaø,lirl exkfedy el` lk calny ,úéa äðBaä óà ©¦§¨¥©©¤©¦
ycgBðBëî ìòzncewd ezpekzna zipya e`pae ezia z` qxdy - ©§

,øæBç äéä àìzrk eziipaa xac ycig `le li`edøæòéìà éaø . Ÿ¨¨¥©¦¡¦¤¤
ïBøMa íéðéáì úéa äðBaä óà ,øîBàjixvy oeik `niiw xa epi`y ¥©©¤¥§¥¦©¨

onf icin eycgløæBç äéä àìmikledd oic edf .dfk zia lr Ÿ¨¨¥
.odkd ixac it lr miaye dnglnl

eïîB÷nî ïéææ ïéàL elàcr `l s`e ,llk mdiza z` mi`vei mpi`e ¥¤¥¨¦¦§¨
in mde .xtqdyBëðçå úéa äðam` oke ,dpy ea xc `l oiicreòèð ©¨¨©¦©£¨¨©
Bìlçå íøkoke .ziriaxd dpyd dnz `l oiicreúà àNBpä ¤¤§¦§©¥¤

Búñeøàe`Bzîáé úà ñðBkä.dpy dxar `l cereøîàpL`yepa £¨©¥¤§¦§¤¤¡©
dycg dy`'úçà äðL Búéáì äéäé é÷ð'miyxeceBúéa äæ 'Búéáì' ¨¦¦§¤§¥¨¨¤¨§¥¤¥

zaizne .`vei epi`e eziaa dpy oiznny cnll -Bîøk äæ 'äéäé'- ¦§¤¤©§
xn`py dne .mxk rhep iabl ok micnl ep`Bæ 'BzLà úà çnNå'§¦©¤¦§

BzLàe ,dpy oiznn dy` `yepdy -úà àéáäì 'ç÷ì øLà' ¦§£¤¨©§¨¦¤
Bzîáéel` lke .eznai qpek z` df oicl daxn -ïé÷étñî ïéà §¦§¥©§¦¦
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סוטה. פרק שמיני - משוח מלחמה דף מג עמוד ב 
רש"י                                                                                                                                                     רש"י

יום ראשון - ַהּיֹום ְׁשלָׁשה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות וְיֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר
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יום ראשון - ַהּיֹום ְׁשלָׁשה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות וְיֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר

ביאורים למסכת סוטה דף מג עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"
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סוטה. פרק שמיני - משוח מלחמה דף מד עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     רש"י

יום שני - ַהּיֹום ַאְרָּבָעה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשנֵי יִָמים לָעֹוֶמר
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.xfeg epi` ,melk ea dpiy `le ,epekn lr zia dpead s` xne`àðz̈¨
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,zg` mipa`øæBç.xac ea siqed ixdy ,zia dpea oick ¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cn sc dheq(ipy meil)

iptn dfeäìéôð äñéð úlçzLzqip ici lr znxbp dlitpdy - ¤§¦©¦¨§¦¨
mingeldøîàpL ,l`xyie mizyilt znglna xyand ixacañð" ¤¤¡©¨

ìô éðôì ìàøNé"íòá äúéä äìBãâ äôâî íâå íézLixd , ¦§¨¥¦§¥§¦§¦§©©¥¨§¨¨§¨¨¨
d`ian di`x cer .dligz mzqepn ici lr enxbp ,dlitpde dtibndy

dpyndøîBà àeä ïläìe,ìô éðtî ìàøNé [éLðà] eñeðéå"íézL §©¨¥©¨©§¥¦§¨¥¦§¥§¦§¦
"'Bâå íéììç eìtiå.mdiptl axwa eltp ,mdiptn eqpy xg`ny ixd ©¦§£¨¦§

,dpynd zniiqníéøeîà íéøác änayie dnglndn mixfegd yiy ©¤§¨¦£¦
llk dnglnl mi`vei oi`yúBîçìîa ìáà ,úeLøä úBîçìîa ,§¦§£¨§£¨§¦§£

äåöî,ux`d yeaika ryedi znglnkïéàöBé ìkämglidleléôà , ¦§¨©Ÿ§¦£¦
Bøãçî ïúçeztegn -dúteçî älëå.äna ,äãeäé éaø øîà ¨¨¥©§§©¨¥¨¨¨©©¦§¨©¤

íéøeîà íéøác,mlek mi`vei oi`yìáà äåöî úBîçìîa §¨¦£¦§¦§£¦§¨£¨
.dúteçî älëå Bøãçî ïúç eléôà ,ïéàöBé ìkä äáBç úBîçìîa§¦§£¨©Ÿ§¦£¦¨¨¥©§§©¨¥¨¨

.àøîâ`xnbd zl`eyéìéìbä éñBé éaøì éñBé éaø ïéa àkéà éàî ,, ©¦¨¥©¦¦§©¦¦©§¦¦
,`xnbd zvxzn .zexiarn `id d`xid mdipy ixacl ixdàkéà¦¨

eäééðéalr xar m`ïðaøc äøéáòiaxle ,xfeg ililbd iqei iaxl , ¥©§£¥¨§©¨¨
`ypy lecb odk enk ,`ziixe`c dxiar lr `l` xfeg epi` iqei

.dpnl`
`xnbd dtiqenàéðúc àä àìæà ïàîk ,ikxer zxfg oipra §©©§¨¨§©§¨
m`y ,dnglndçNxtiq -äléôz ïéaci ly oilitz zgpd - ¨¥§¦¨

äléôúìy`x ly oilitz zgpdl -Bãéa àéä äøéáòjxia `l m` ¦§¦¨£¥¨¦§¨
y`x ly lr aeyäîçìnä éëøBòî äéìò øæBçå ,`xnbd zxne` . §¥¨¤¨¥§¥©¦§¨¨
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åékøa ìò Bì ïéúúBL íéîe,ez`xi zngnøæBç.dnglnd ikxern ©¦§¦©¦§¨¥

`xnbd zxxaneïàîk,ef `ziixa zxaeqàéä àáé÷ò éaø àîéì §©¥¨©¦£¦¨¦
d`xi zngn mixfeg eixaclyéìéìbä éñBé éaø àìå ,eixacly §Ÿ©¦¦©§¦¦

dgec .dnglnd mvrn `le ,zexiar cgt iptn wx xefgl mileki
,`xnbdàäadfk lecb cgta -äãBî éìéìbä éñBé éaø eléôà §¨£¦©¦¦©§¦¦¤

df meyn mb xfegyåéçà ááì úà ñné àìå' áéúëc íeMî ,¦¦§¦§Ÿ¦©¤§©¤¨
'Bááìk.xkip ecgte li`ed mixg`d z` mb rizxn ,jk cgtnyke ¦§¨

dpyna epipy'eë 'íéøèBLä úBlëk äéäå'.dlitp dqip zligzy §¨¨§©©§¦
,dpynd oeyl lr `xnbd zl`eyäìéôð äñéð úléçzL éðtî éàä©¦§¥¤§¦©¦¨§¦¨

ixd ,ef oeyl dpynd dhwp recne ,dlitpd `id dqipl mxebd ike -
déì éòaî äñéð dìéôð úléçzL éðtîmxebd ixdy ,aezkl `pzl ¦§¥¤§¦©§¦¨¦¨¦¨¥¥

`xnbd zvxzn .dqipd `id dlitplàîéàdpynd ixacaéðtî ¥¨¦§¥
äñéð dìéôð úléçzL.dqipd `id dlitpl mxebd - ¤§¦©§¦¨¦¨

,dpyna epipy'eë úeLøä úBîçìîa íéøeîà íéøác änaxn` ©¤§¨¦£¦§¦§£¨§
'eke devn zenglna mixen` mixac dna dcedi iax.zx`an

.mzwelgne mdixac z` `xnbdïðçBé éaø øîà,'zngln'úeLø ¨©©¦¨¨§
ïðaøc,zeyx mipkn opaxy dn -àéä Bæzngln'éaøc 'äåöî §©¨¨¦¦§¨§©¦
äãeäéoi`e 'devn' dcedi iax lv` dzpeky dnglnd dze` `id - §¨

,ok enk .dilr mi`vei mlek'znglnïðaøc 'äåöîdpeky dn ¦§¨§©¨¨
,devn zngln opax ixacaàéä Bæzngln'äãeäé éaøc 'äáBç- ¦¨§©¦§¨

.dilr oi`vei lkde ,dcedi iax xaic dilry daegd zngln `id
,mzwelgn z` `ax x`ane,àáø øîàòLBäé úBîçìîick eidy ¨©¨¨¦§£§ª©

Laëìz`xeaicd it lr l`xyi ux`äáBç ìkä éøácmi`veie ¦§Ÿ¦§¥©Ÿ¨
eli`e .mlekãåc úéa úBîçìîeidyäçååøìleab z` aigxdl ¦§£¥¨¦¦§¨¨

,miiebdn qn lehile l`xyiìkä éøácznglnk zipecipúeLø.ék ¦§¥©Ÿ§¦
éâéìtdzxhny dnglna ,dcedi iaxe opaxíéáëBk éãáBò éèeòîì §¦¥§©¥§¥¨¦

miiebd ly mgek z` yilgdl -eäééìò éúéì àìcdidi `ly ick - §Ÿ¥¥£©§
,dfae .micedia mglidl gk mdaøî,dcedi iax -äåöî dì éø÷, ©¨¥¨¦§¨

øîe,`nw `pz -éø÷zngln ef dnglnlúeLøoi` `nlr ilekle , ©¨¥§
de ,ef dnglnl mi`vei mlekdpéî à÷ôðe` zeyx z`xwp `id m` ©§¨¦¨

`id devnäåönä ïî øeètL äåöîa ÷ñBòìdkldd oiprl - §¥§¦§¨¤¨¦©¦§¨
ef dnglny dcedi iax ixacly ,devnd on xeht devna wqerdy
`nw `pzle ,zxg` devnn xeht da wqerd 'devn' z`xwp

.zxg` devna aiig da wqerd 'zeyx' z`xwp ef dnglny

äîçìî çåùî êìò ïøãä
éòéùú ÷øô äôåøò äìâò

`p ef dyxt .dtexr dlbr zyxta wqer df wxt`vniyky ,dxn
myl ekliy dxezd dzeev ,ebxd in rcep `le ,l`xyi ux`a llg
daexw xir efi` eizeaiaq lkl epnn eccnie ,lecbd oic zian mipwf
,ozi` lgpa dze` micixene ,dlbr mi`ian xird dze` ipwfe ,el
mewna mdici z` mivgex `idd xird ipwf lke ,my dze` mitxere
mcd z` ekty `l epici' ycewd oeyla mixne` mipwfde ,dztixr
xy` l`xyi jnrl xtk' mixne` mipdkde ,'e`x `l epipire dfd

.'l`xyi jnr axwa iwp mc ozz l`e 'd zict
äôeøò äìâò .äðùîepipyy ,dtexr dlbr zyxtay zexin`d - ¤§¨£¨
`weec zxn`py lirlìa,LãBwä ïBL,oipnììç àöîé ék' øîàpL ¦§©¤¤¤¡©¦¦¨¥¨¨

'äîãàa' .edkd in rcep `leéð÷æ eàöéåéèôBLå E'E`id dn cecnl ¨£¨¨§¨§§¥¤§§¤
,md mipiic dnke ,llgd l` daexwd xirdìL,äLdylyd el`e §Ÿ¨

íéìLeøéaL ìBãbä ïéc úéaîzifbd zkyla ayeidéaø .ïéàöBé eéä ¦¥¦©¨¤¦¨©¦¨§¦©¦
äMîç ,øîBà äãeäé,md mipiicéð÷æ' øîàpL'EernynyíéðL §¨¥£¦¨¤¤¡©§¥¤§©¦

,miax herin `edyéèôBLå''EernynyíéðL,drax` o`k yi ixd §§¤§©¦
ïéc úéa ïéàåextqny,ìe÷Ljklãçà ãBò ïäéìò ïéôéñBîixde §¥¥¦¨¦¦£¥¤¤¨

.dyng o`k
àöîðbexddìâa ïeîè,mipa`éðt ìò óö Bà ,ïìéàa éeìz Bà ¦§¨¨§©¨§¦¨¨©§¥

ïéôøBò eéä àì ,íénäeilr dlbr' øîàpL ,llg `vni ik'äîãàa ©©¦Ÿ¨§¦¤¤¡©¨£¨¨
éðt ìò óö àìå 'äãNa' ,ïìéàa éeìz àìå 'ìôBð' ,ìâa ïeîè àìå§Ÿ¨§©¥§Ÿ¨§¦¨©¨¤§Ÿ¨©§¥

.íénä©©¦
àöîðbexddøôqì Ceîñ,mixkpl jenq l`xyi leaba `idy xir - ¦§¨¨©§©

àì ,ïéc úéa da ïéàL øéòì Bà ,íéáëBk éãáBò daeøL øéòì Bà§¦¤¨§¥¨¦§¦¤¥¨¥¦Ÿ
ïéôøBò eéäoiccen][.ïéc úéa da LiL øéòì àlà ïéããBî ïéà . ¨§¦¥§¦¤¨§¦¤¥¨¥¦

.àøîâ,dpynd ly oey`xd wlgd lr `xnbd zl`eyøîà÷ éàî©¨¨©
dlbry 'dnc`a llg `vni ik' xn`py dnn `pzd cnl cvik -

.ycewd oeyla zxn`p dtexr,eäaà éaø øîàcnl df `xwnn `l ¨©©¦©¨
ly df wlga exn`p mixac ipye ,xg` mewnn `l` ,`pzd z`f

`pzde ,dpyndøîà÷ éëä,ycewd oeylay oipn ,xn` dligz , ¨¦¨¨©
øîàpLdtexr dlbra o`kïläìe ,'eøîàå eðòå'zekxa zyxta ¤¤¡©§¨§¨§§©¨
zellwe,''Bâå eøîàå íéåìä eðòå' øîBà àeä,dey dxfb cenll yie ¥§¨©§¦§¨§§

ïläì äøeîàä äééðò äî`weec `id zellwe zekxaaìaïBL ¨£¨¨¨£¨§©¨¦§
óà ,LãBwädxen`d diiprdïàk`weec `idìa.LãBwä ïBLxg`e ©¤©¨¦§©¤

,xg` oic xn` jkãöék äôeøò äìâò øãñåziyrp,xn`pék' §¥¤¤§¨£¨¥©¦
éð÷æ eàöéå äîãàa ììç àöîééèôBLå EìL ,'EäLmipiicúéaî ¦¨¥¨¨¨£¨¨§¨§§¥¤§§¤§Ÿ¨¦¥

ïéàöBé eéä íéìLeøéaL ìBãbä ïéc.cecnl ¦©¨¤¦¨©¦¨§¦
,lecbd oic zian dyly ,dpyna epipyäMîç øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥£¦¨

.'eëå,dpyna zwelgnd z` zx`and `ziixa `xnbd d`ianeðz §¨
,ïðaø' xn`péð÷æ eàöéåéèôBLå Eéð÷æ' ,'E'Emd ixd,íéðL ©¨¨§¨§§¥¤§§¤§¥¤§©¦

éèôBLå''Ecer md ixd,íéðL,drax` o`k ixdïéc úéa ïéàå §§¤§©¦§¥¥¦
éaø éøác ,äMîç ïàk éøä ,ãçà ãBò ïäéìò ïéôéñBî ,ìe÷L̈¦¦£¥¤¤¨£¥¨£¦¨¦§¥©¦

éð÷æ' øîBà ïBòîL éaø .äãeäé'Emd ixdïéc úéa ïéàå ,íéðL §¨©¦¦§¥§¥¤§©¦§¥¥¦
ìL ïàk éøä ,ãçà ãBò ïäéìò ïéôéñBî ,ìe÷L.äL ¨¦¦£¥¤¤¨£¥¨§Ÿ¨

,`xnbd zl`eyénð ïBòîL éaøådcedi iaxk yxec epi` recnàä §©¦¦§©¦¨
áéúk' mbéèôBLå,'E,`xnbd daiynàeääazkp `l 'jihteye' §¦§§¤©

`l` ,mipiicd oipn jxevldéì éòaéîepnn cenllïéãçeéîì ¦¨¥¥¦§¨¦
éèôBLaLElecbd oic zian eidi mixen`d mipwf mze`y - ¤§§¤

zifbd zkylay.
,`xnbd zl`eyäãeäé éaøåipy cer jixvdl 'jihteye'n yxecy §©¦§¨
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oifge` mipya cenr cn sc oey`x wxtdheq
.äìéôð äñéð úlçzL:dlitPd zNgY `id dqiPdW ,Dil irAn `kR` KixR 'nba.à"ãá ¤§¦©¦¨§¦¨¨¦¦§¨¦¨¥¥¤©¦¨¦§¦©©§¦¨

:zEWxd zFnglnA ,onFwOn oiff opi`W Wie dkxrnd on oixfFgC.äåöî úBîçìîa ìáà §§¦¦©©£¨¨§¥¤¥¨¨¦¦§¨§¦§£¨§£¨§¦§£¦§¨
:oi`vFi lMd rWFdi iniA l`xUi ux` WEAM oFbM.'eë øîBà äãeäé éaø:`xnBA Wxtn §¦¤¤¦§¨¥¦¥§ª©©Ÿ§¦©¦§¨¥§¨¥©§¨¨

.'îâ.ïðaøc äøáòxFarIW cr iqFi iAxlE ,xfFg mixtFq ixaC lr xar 'it` ililBd i"xl £¥¨§©¨¨©§¦¦£¦¨©©¦§¥§¦¥§©¦¥©¤©£

oFbkE ,lFcB odkl dpnl`C `inEC dxFY xaC lr©§©¨§¨§©§¨¨§Ÿ¥¨§

:xEQ` `Mi`C D`UPW.älôúì älôz ïéa çñoiA ¤§¨¨§¦¨¦¨¥§¦¨¦§¦¨¥

:W`x lW oiNtzl ci lW oiNtY zgpd.çñ:xRq £¨©§¦¦¤¨¦§¦¦¤Ÿ¨¦¥

.Bãéa àéä äøáò'ixn` ikdC ,KxaE xfg `l m` £¥¨¦§¨¦Ÿ¨©¥©§¨¦¨§¦

zFgpnA(.el sC)Kxan gq `l miYW Kxan gq ¦§¨©¨§¨¥§©¦Ÿ¨§¨¥

:zg`.åékøa ìò ïéúúBL íéîezngn milbx in ©©©¦§¦©¦§¨¥©§©¦¥£©

:d`xi.déì éòaî äñéð äìéôð úlçzL éðtî ¦§¨¦§¥¤§¦©§¦¨¦¨¦¨¥¥
Dil irAi` ikde ,xaCd znxbd rnWn zNgY§¦©©§©©§¨©©¨¨§¨¦¦¨¥¥

znxbd zNgY `id Ff oiqp odWM xninl§¥©§¤¥¨¦¦§¦©©§¨©

`dC dNgY xninl KIW `l dqipaE ,dlitPd©§¦¨§¦¨Ÿ©¨§¥©§¦¨§¨

:iwxr `w WOn'øc äåöî àéä Bæ ïðaøc úeLø ©¨¨¨§¥§§©¨¨¦¦§¨§
.äãeäé`idW minkg Exn`W dngln DzF`aE §¨§¨¦§¨¨¤¨§£¨¦¤¦

oi`C dcEdi 'x iOp xn` Dl `vFi ozg oi`e zEWx§§¥¨¨¥¨¨©©¦§¨§¥

DzF` `xFw dcEdi iAxW `N` ,Dl `vFi ozg̈¨¥¨¤¨¤©¦§¨¥¨

FcFrA zFvn x`Xn Fxhtl DPn `wtpe ,devn¦§¨§¨§¨¦©§¨§¦§¨¦§§

:lif`e `ax WxtncM DA wEqr.ïðaøc äåöî ¨¨§¦§¨¥¨¨§¨¥¦§¨§©¨¨
lMd dcEdi 'x iOp xn` oi`vFi lMd DA Exn`C§¨§¨©Ÿ§¦¨©©¦§¨©Ÿ

opirnW` icin e`le ,daFg Dl ixwC `N` oi`vFi§¦¤¨§¨¥¨¨§¨¦¦©§§¦©

Ehwp zEWxE devn mEXn DNM `N` `dA§¨¤¨ª¨¦¦§¨§¨§

iC zEWx `dl opAx ExwC mEXn `N` ,EdizbElR§§©§¤¨¦§¨©¨¨§¨§©

,daFg `id ENt`e devn Ff z` E`xw m` mdl̈¤¦¨§¤¦§¨©£¦¦¨

zg` dlrn mzFlrdl `N` xaCd oi` ixdW¤£¥¥©¨¨¤¨§©£¨©£¨©©

mIC zEWx iAbe ,oi`vFi lMd FfA la` xnFle§©£¨§©Ÿ§¦§©¥§©¨

ldcEdi iAxe ,devn dPOn dlrnNW z` zFxw ¦§¤¤§©§¨¦¤¨¦§¨§©¦§¨

DA wqFrdC 'irFnW`l devn `ziOwl ixwC§¨¥§©©§¨¦§¨§©§¦§¨¥¨

dlrn Ff z` zFlrdl Kxvde ,devOd on xEhR̈¦©¦§¨§ª§©§©£¤©£¨

Dixw KMld oi`vFi lMd FfA la` xnFl zg ©̀©©£¨§©Ÿ§¦¦§¨¨§¨

:`zi`cM daFg.'eë àáø øîàopgFi iAxC DizNn ¨¦§¦¨¨©¨¨¦§¥§©¦¨¨

opgFi iAx xn`C `dC xn`we ,lif`e Wxtn§¨¥§¨¥§¨¨©§¨§¨©©¦¨¨

zFnglOd zg`A dcEdi iAxe opAx Ebilti`C§¦§¦©¨¨§©¦§¨§©©©¦§¨

wqFr oiprl DiPn ol `wtp ,mXd z`ixwA¦§¦©©¥¨§¨¨¦¥§¦§©¥

:Ebilti` EdiPn idA `ax iOp ol WixtE ,zEWx xnlE daFg xnlC devOAòLBäé úBîçìî ©¦§¨¦§©¨§©§¨¦¨©¦¨¨§¥¦©§¦§¦¦§£§ª©
.Laëìcon xEhR DA wqFrde `zi` iOp daFg ENt`C ,zEWx ixwC o`nl `Mil `dA §¦§§¨¥¨§©§¨¥§©£¦¨©¦¦¨§¨¥¨¨¦

zEWxd lv` devn DzFxwl mIcC daFg DzFxwl Edl zRk` `lC `Ed opAxe ,devOd©¦§¨§©¨¨§Ÿ¦§©§¦§¨¨§©¨¦§¨¦§¨¥¤¨§

:`id dlrn zEWx iAbl devnE ,zg` dlrn DA `Fvnl `N` oikixv Ep` oi` ixdW¤£¥¥¨§¦¦¤¨¦§¨©£¨©©¦§¨§©¥§©£¨¦

.ãåc úéa úîçìîeDtiqFdl daFv mx`A mglPW ¦§¤¤¥¨¦¤¦§©©£¨¨§¦¨

Fl zFlrdl dizFaiaq x`WaE l`xUi ux` lr©¤¤¦§¨¥¦§¨§¦¤¨§©£

:caFr qnE dgpnúeLø ìkä éøáciAx ENt`e . ¦§¨©¥¦§¥©Ÿ§©£¦©¦

Fpi` DA wqFrde ,Dl ixw devn e`l `dl dcEdi§¨§¨¨¦§¨¨¥¨§¨¥¨¥

:devOd on xEhR.éâéìt ékopAxe dcEdi 'x ¨¦©¦§¨¦§¦¥§¨§©¨¨

,aIg xnlE devOd on xEhR xnlC zEWxE devnA§¦§¨§¦§©¨¦©¦§¨§©©¨

`lC miakFM icaFr ihErnl `idW dnglnA§¦§¨¨¤¦§¦¥§¥¨¦§Ÿ

:Edilr Ezil¥£©§

äîçìî çeLî Cìò ïøãä©§¨£¨§©¦§¨¨
.'éðúîìa äôeøò äìâò.Lãwä ïBL.zxn`p ©§¦¤§¨£¨¦§©Ÿ¤¤¡¤¤

mipdMde EktW `l Epici mixnF` mipwGdX dn©¤©§¥¦§¦¨¥Ÿ¨§§©Ÿ£¦

WcTd oFWlA ,l`xUi LOrl xRM mixnF`§¦©¥§©§¦§¨¥¦§©Ÿ¤

:Dxn`l dxFYd on EwwfEdàöné ék øîàpL §§¦©¨§¨§¨¤¤¡©¦¦¨¥
.ììç:`kdn sili ikid KixR `xnBaE.ïéàöBé eéä ¨¨©§¨¨¨¦¥¦¨¦¥¨¨¨§¦

zFxird cvl llgd on oiccFnE mW oi`aE¨¦¨§¦¦¤¨¨§©¨£¨

:daFxw Ffi` rcil eizFaiaQW.ìâalW lB ¤§¦¨¥©¥§¨§©©¤

:mipa`.'eë øôqì Ceîñ àöîð`nrh Wxtn £¨¦¦§¨¨©§¨§¨¥©£¨

.'nba.'îâ.øîà÷ éàîWcTd oFWl sili ikid ©¨¨©¥¦¨¦§©Ÿ¤

:`kdn.ìe÷L ã"á ïéàå`dIW c"a oiUFr oi` ¥¨¨§¥¨¥¦¤§¥

cvl aFxd `dIW `N` ,deWA deW wlgl lFkï¥¨¥¨¤§¨¤¤¨¤§¥¨§©

zFHdl miAx ixg` mIwl cg`(bk zFnW): ¤¨§©¥©£¥©¦§©§

.ïéãçéîì:zifBd zMWlC Kpdéð÷æ éð÷fî.E ©§ª¨¦¨¨§¦§©©¨¦¦¦§¥§¥¤
oicgin ,Lipwf azke ipwf aYkinl ivnCn¦§¨¥§¦§©¦§¥§¨©§¥¤§ª¨¦

:LipwfAW.÷eMä éð÷æ:oixcdpq opi`W t"r` ¤¦§¥¤¦§¥©¤¥¨©§¤§¦

éèôBL.E:l`xUi z` mihtFW mdW mipwféð÷fî §¤§¥¦¤¥§¦¤¦§¨¥¦¦§¥
.äãòäDil xYiI`e ,xaC mlrd xR zkinqC ¨¥¨¦§¦©©¤§¥¨¨§¦©©¥

:mipW cFr `iadl LihtFWàúlî dlëì døîâì §¤§¨¦§©¦§¨§¨§ª¨¦§¨
.íúäî,xn`w dXng iOp mzd dcEdi iAx `dC ¥¨¨§¨©¦§¨¨¨©¦£¦¨¨¨©

:oixcdpqC w"ta i`xTn Dl silie[å"éå] àlà §¨¦¨¦§¨¥§©§¤§¦¤¨
éèôBLå.àðéðîì Ey"fb xinB `l xnFlM §§¤§¦§¨¨§©Ÿ¨¦

pql LihtFW Kixhvi`ey"xk dlFcB ixcd §¦§§¦§¤§©§¤§¦§¨
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éðôì ìàøNé ñð" :øîàpL .äìéôð ,äñéð úléçzL¤§¦©¦¨§¦¨¤¤¡©¨¦§¨¥¦§¥
ìôàeä ïläìe "íòá äúéä äìBãâ äôbî íâå íézL §¦§¦§©©¥¨§¨¨§¨¨¨§©¨

ìô éðtî ìàøNé éLðà eñðiå" :øîBà"íéììç eìtiå íézL ¥©¨ª©§¥¦§¨¥¦§¥§¦§¦©¦§£¨¦
ìáà ,úeLøä úBîçìîa ,íéøeîà íéøáã äna .'Bâå§©¤§¨¦£¦§¦§£¨§£¨
älëå Bøãçî ïúç eléôà ,ïéàöBé ìkä äåöî úBîçìîa§¦§£¦§¨©Ÿ§¦£¦¨¨¥©§§©¨
,íéøeîà íéøáã äna :äãeäé éaø øîà .dúteçî¥¨¨¨©©¦§¨©¤§¨¦£¦
,ïéàöBé ìkä äáBç úBîçìîa ìáà ,äåöî úBîçìîa§¦§£¦§¨£¨§¦§£¨©Ÿ§¦

:dúteçî älëå Bøãçî ïúç eléôà'îâïéa àkéà éàî £¦¨¨¥©§§©¨¥¨¨©¦¨¥
.ïðaøc äøéáò ,eäééðéa àkéà ?éìéìbä éñBé 'øì éñBé 'ø¥§¥©§¦¦¦¨¥©§£¥¨§©¨¨
,äléôúì äléôz ïéa çN :àéðúc àä ,àìæà ïàîk§©¨§¨¨§©§¨¨¥§¦¨¦§¦¨
,ïàîk .äîçìnä éëøBòî äéìò øæBçå ,Bãéa àéä äøéáò£¥¨¦§¨§¥¨¤¨¥§¥©¦§¨¨§©
ìB÷ òîL :ïðaø eðúc àäì àpz ïàî .éìéìbä éñBé 'øk§¥©§¦¦©¨¨§¨§¨©¨¨¨©
úBáøç çeöçö ,òézøäå ïéñéøz úôâä ,òézøäå úBðø÷§¨§¦§¦©£¨©§¦¦§¦§¦©¦§©£¨
àáé÷ò 'ø àîéì ?ïàîk .øæBç ,åékøa ìò Bì ïéúúBL íéîe©¦§¦©¦§¨¥§©¥¨£¦¨
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קני

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cn sc dheq(ipy meil)

iptn dfeäìéôð äñéð úlçzLzqip ici lr znxbp dlitpdy - ¤§¦©¦¨§¦¨
mingeldøîàpL ,l`xyie mizyilt znglna xyand ixacañð" ¤¤¡©¨

ìô éðôì ìàøNé"íòá äúéä äìBãâ äôâî íâå íézLixd , ¦§¨¥¦§¥§¦§¦§©©¥¨§¨¨§¨¨¨
d`ian di`x cer .dligz mzqepn ici lr enxbp ,dlitpde dtibndy

dpyndøîBà àeä ïläìe,ìô éðtî ìàøNé [éLðà] eñeðéå"íézL §©¨¥©¨©§¥¦§¨¥¦§¥§¦§¦
"'Bâå íéììç eìtiå.mdiptl axwa eltp ,mdiptn eqpy xg`ny ixd ©¦§£¨¦§

,dpynd zniiqníéøeîà íéøác änayie dnglndn mixfegd yiy ©¤§¨¦£¦
llk dnglnl mi`vei oi`yúBîçìîa ìáà ,úeLøä úBîçìîa ,§¦§£¨§£¨§¦§£

äåöî,ux`d yeaika ryedi znglnkïéàöBé ìkämglidleléôà , ¦§¨©Ÿ§¦£¦
Bøãçî ïúçeztegn -dúteçî älëå.äna ,äãeäé éaø øîà ¨¨¥©§§©¨¥¨¨¨©©¦§¨©¤

íéøeîà íéøác,mlek mi`vei oi`yìáà äåöî úBîçìîa §¨¦£¦§¦§£¦§¨£¨
.dúteçî älëå Bøãçî ïúç eléôà ,ïéàöBé ìkä äáBç úBîçìîa§¦§£¨©Ÿ§¦£¦¨¨¥©§§©¨¥¨¨

.àøîâ`xnbd zl`eyéìéìbä éñBé éaøì éñBé éaø ïéa àkéà éàî ,, ©¦¨¥©¦¦§©¦¦©§¦¦
,`xnbd zvxzn .zexiarn `id d`xid mdipy ixacl ixdàkéà¦¨

eäééðéalr xar m`ïðaøc äøéáòiaxle ,xfeg ililbd iqei iaxl , ¥©§£¥¨§©¨¨
`ypy lecb odk enk ,`ziixe`c dxiar lr `l` xfeg epi` iqei

.dpnl`
`xnbd dtiqenàéðúc àä àìæà ïàîk ,ikxer zxfg oipra §©©§¨¨§©§¨
m`y ,dnglndçNxtiq -äléôz ïéaci ly oilitz zgpd - ¨¥§¦¨

äléôúìy`x ly oilitz zgpdl -Bãéa àéä äøéáòjxia `l m` ¦§¦¨£¥¨¦§¨
y`x ly lr aeyäîçìnä éëøBòî äéìò øæBçå ,`xnbd zxne` . §¥¨¤¨¥§¥©¦§¨¨

ïàîk`id ef `ziixay gxkdaéìéìbä éñBé éaøklr s` xfegy §©§©¦¦©§¦¦
.zekxa oebk ,opaxc zexiar

`xnbd zxxanïðaø eðúc àäì àðz ïàî ,ikxern dxfga ©¨¨§¨§¨©¨¨
dnglndm`yúBðø÷ ìB÷ òîLdnglnd zraòézøäåcgtpe ¨©§¨§¦§¦©

rny m` oke ,c`n,òézøäå ïéñéøz úôâärny e`úBáøç çeöçö £¨©§¦¦§¦§¦©¦§©£¨
åékøa ìò Bì ïéúúBL íéîe,ez`xi zngnøæBç.dnglnd ikxern ©¦§¦©¦§¨¥

`xnbd zxxaneïàîk,ef `ziixa zxaeqàéä àáé÷ò éaø àîéì §©¥¨©¦£¦¨¦
d`xi zngn mixfeg eixaclyéìéìbä éñBé éaø àìå ,eixacly §Ÿ©¦¦©§¦¦

dgec .dnglnd mvrn `le ,zexiar cgt iptn wx xefgl mileki
,`xnbdàäadfk lecb cgta -äãBî éìéìbä éñBé éaø eléôà §¨£¦©¦¦©§¦¦¤

df meyn mb xfegyåéçà ááì úà ñné àìå' áéúëc íeMî ,¦¦§¦§Ÿ¦©¤§©¤¨
'Bááìk.xkip ecgte li`ed mixg`d z` mb rizxn ,jk cgtnyke ¦§¨

dpyna epipy'eë 'íéøèBLä úBlëk äéäå'.dlitp dqip zligzy §¨¨§©©§¦
,dpynd oeyl lr `xnbd zl`eyäìéôð äñéð úléçzL éðtî éàä©¦§¥¤§¦©¦¨§¦¨

ixd ,ef oeyl dpynd dhwp recne ,dlitpd `id dqipl mxebd ike -
déì éòaî äñéð dìéôð úléçzL éðtîmxebd ixdy ,aezkl `pzl ¦§¥¤§¦©§¦¨¦¨¦¨¥¥

`xnbd zvxzn .dqipd `id dlitplàîéàdpynd ixacaéðtî ¥¨¦§¥
äñéð dìéôð úléçzL.dqipd `id dlitpl mxebd - ¤§¦©§¦¨¦¨

,dpyna epipy'eë úeLøä úBîçìîa íéøeîà íéøác änaxn` ©¤§¨¦£¦§¦§£¨§
'eke devn zenglna mixen` mixac dna dcedi iax.zx`an

.mzwelgne mdixac z` `xnbdïðçBé éaø øîà,'zngln'úeLø ¨©©¦¨¨§
ïðaøc,zeyx mipkn opaxy dn -àéä Bæzngln'éaøc 'äåöî §©¨¨¦¦§¨§©¦
äãeäéoi`e 'devn' dcedi iax lv` dzpeky dnglnd dze` `id - §¨

,ok enk .dilr mi`vei mlek'znglnïðaøc 'äåöîdpeky dn ¦§¨§©¨¨
,devn zngln opax ixacaàéä Bæzngln'äãeäé éaøc 'äáBç- ¦¨§©¦§¨

.dilr oi`vei lkde ,dcedi iax xaic dilry daegd zngln `id
,mzwelgn z` `ax x`ane,àáø øîàòLBäé úBîçìîick eidy ¨©¨¨¦§£§ª©

Laëìz`xeaicd it lr l`xyi ux`äáBç ìkä éøácmi`veie ¦§Ÿ¦§¥©Ÿ¨
eli`e .mlekãåc úéa úBîçìîeidyäçååøìleab z` aigxdl ¦§£¥¨¦¦§¨¨

,miiebdn qn lehile l`xyiìkä éøácznglnk zipecipúeLø.ék ¦§¥©Ÿ§¦
éâéìtdzxhny dnglna ,dcedi iaxe opaxíéáëBk éãáBò éèeòîì §¦¥§©¥§¥¨¦

miiebd ly mgek z` yilgdl -eäééìò éúéì àìcdidi `ly ick - §Ÿ¥¥£©§
,dfae .micedia mglidl gk mdaøî,dcedi iax -äåöî dì éø÷, ©¨¥¨¦§¨

øîe,`nw `pz -éø÷zngln ef dnglnlúeLøoi` `nlr ilekle , ©¨¥§
de ,ef dnglnl mi`vei mlekdpéî à÷ôðe` zeyx z`xwp `id m` ©§¨¦¨

`id devnäåönä ïî øeètL äåöîa ÷ñBòìdkldd oiprl - §¥§¦§¨¤¨¦©¦§¨
ef dnglny dcedi iax ixacly ,devnd on xeht devna wqerdy
`nw `pzle ,zxg` devnn xeht da wqerd 'devn' z`xwp

.zxg` devna aiig da wqerd 'zeyx' z`xwp ef dnglny

äîçìî çåùî êìò ïøãä
éòéùú ÷øô äôåøò äìâò

`p ef dyxt .dtexr dlbr zyxta wqer df wxt`vniyky ,dxn
myl ekliy dxezd dzeev ,ebxd in rcep `le ,l`xyi ux`a llg
daexw xir efi` eizeaiaq lkl epnn eccnie ,lecbd oic zian mipwf
,ozi` lgpa dze` micixene ,dlbr mi`ian xird dze` ipwfe ,el
mewna mdici z` mivgex `idd xird ipwf lke ,my dze` mitxere
mcd z` ekty `l epici' ycewd oeyla mixne` mipwfde ,dztixr
xy` l`xyi jnrl xtk' mixne` mipdkde ,'e`x `l epipire dfd

.'l`xyi jnr axwa iwp mc ozz l`e 'd zict
äôeøò äìâò .äðùîepipyy ,dtexr dlbr zyxtay zexin`d - ¤§¨£¨
`weec zxn`py lirlìa,LãBwä ïBL,oipnììç àöîé ék' øîàpL ¦§©¤¤¤¡©¦¦¨¥¨¨

'äîãàa' .edkd in rcep `leéð÷æ eàöéåéèôBLå E'E`id dn cecnl ¨£¨¨§¨§§¥¤§§¤
,md mipiic dnke ,llgd l` daexwd xirdìL,äLdylyd el`e §Ÿ¨

íéìLeøéaL ìBãbä ïéc úéaîzifbd zkyla ayeidéaø .ïéàöBé eéä ¦¥¦©¨¤¦¨©¦¨§¦©¦
äMîç ,øîBà äãeäé,md mipiicéð÷æ' øîàpL'EernynyíéðL §¨¥£¦¨¤¤¡©§¥¤§©¦

,miax herin `edyéèôBLå''EernynyíéðL,drax` o`k yi ixd §§¤§©¦
ïéc úéa ïéàåextqny,ìe÷Ljklãçà ãBò ïäéìò ïéôéñBîixde §¥¥¦¨¦¦£¥¤¤¨

.dyng o`k
àöîðbexddìâa ïeîè,mipa`éðt ìò óö Bà ,ïìéàa éeìz Bà ¦§¨¨§©¨§¦¨¨©§¥

ïéôøBò eéä àì ,íénäeilr dlbr' øîàpL ,llg `vni ik'äîãàa ©©¦Ÿ¨§¦¤¤¡©¨£¨¨
éðt ìò óö àìå 'äãNa' ,ïìéàa éeìz àìå 'ìôBð' ,ìâa ïeîè àìå§Ÿ¨§©¥§Ÿ¨§¦¨©¨¤§Ÿ¨©§¥

.íénä©©¦
àöîðbexddøôqì Ceîñ,mixkpl jenq l`xyi leaba `idy xir - ¦§¨¨©§©

àì ,ïéc úéa da ïéàL øéòì Bà ,íéáëBk éãáBò daeøL øéòì Bà§¦¤¨§¥¨¦§¦¤¥¨¥¦Ÿ
ïéôøBò eéäoiccen][.ïéc úéa da LiL øéòì àlà ïéããBî ïéà . ¨§¦¥§¦¤¨§¦¤¥¨¥¦

.àøîâ,dpynd ly oey`xd wlgd lr `xnbd zl`eyøîà÷ éàî©¨¨©
dlbry 'dnc`a llg `vni ik' xn`py dnn `pzd cnl cvik -

.ycewd oeyla zxn`p dtexr,eäaà éaø øîàcnl df `xwnn `l ¨©©¦©¨
ly df wlga exn`p mixac ipye ,xg` mewnn `l` ,`pzd z`f

`pzde ,dpyndøîà÷ éëä,ycewd oeylay oipn ,xn` dligz , ¨¦¨¨©
øîàpLdtexr dlbra o`kïläìe ,'eøîàå eðòå'zekxa zyxta ¤¤¡©§¨§¨§§©¨
zellwe,''Bâå eøîàå íéåìä eðòå' øîBà àeä,dey dxfb cenll yie ¥§¨©§¦§¨§§

ïläì äøeîàä äééðò äî`weec `id zellwe zekxaaìaïBL ¨£¨¨¨£¨§©¨¦§
óà ,LãBwädxen`d diiprdïàk`weec `idìa.LãBwä ïBLxg`e ©¤©¨¦§©¤

,xg` oic xn` jkãöék äôeøò äìâò øãñåziyrp,xn`pék' §¥¤¤§¨£¨¥©¦
éð÷æ eàöéå äîãàa ììç àöîééèôBLå EìL ,'EäLmipiicúéaî ¦¨¥¨¨¨£¨¨§¨§§¥¤§§¤§Ÿ¨¦¥

ïéàöBé eéä íéìLeøéaL ìBãbä ïéc.cecnl ¦©¨¤¦¨©¦¨§¦
,lecbd oic zian dyly ,dpyna epipyäMîç øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥£¦¨

.'eëå,dpyna zwelgnd z` zx`and `ziixa `xnbd d`ianeðz §¨
,ïðaø' xn`péð÷æ eàöéåéèôBLå Eéð÷æ' ,'E'Emd ixd,íéðL ©¨¨§¨§§¥¤§§¤§¥¤§©¦

éèôBLå''Ecer md ixd,íéðL,drax` o`k ixdïéc úéa ïéàå §§¤§©¦§¥¥¦
éaø éøác ,äMîç ïàk éøä ,ãçà ãBò ïäéìò ïéôéñBî ,ìe÷L̈¦¦£¥¤¤¨£¥¨£¦¨¦§¥©¦

éð÷æ' øîBà ïBòîL éaø .äãeäé'Emd ixdïéc úéa ïéàå ,íéðL §¨©¦¦§¥§¥¤§©¦§¥¥¦
ìL ïàk éøä ,ãçà ãBò ïäéìò ïéôéñBî ,ìe÷L.äL ¨¦¦£¥¤¤¨£¥¨§Ÿ¨

,`xnbd zl`eyénð ïBòîL éaøådcedi iaxk yxec epi` recnàä §©¦¦§©¦¨
áéúk' mbéèôBLå,'E,`xnbd daiynàeääazkp `l 'jihteye' §¦§§¤©

`l` ,mipiicd oipn jxevldéì éòaéîepnn cenllïéãçeéîì ¦¨¥¥¦§¨¦
éèôBLaLElecbd oic zian eidi mixen`d mipwf mze`y - ¤§§¤

zifbd zkylay.
,`xnbd zl`eyäãeäé éaøåipy cer jixvdl 'jihteye'n yxecy §©¦§¨
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יום שני - ַהּיֹום ַאְרָּבָעה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשנֵי יִָמים לָעֹוֶמר
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øLà èôMä ìàå íiåìä íéðäkä ìà úàáe :áéúëc¦§¦¨¨¤©Ÿ£¦©§¦¦§¤©Ÿ¥£¤
ïäëå Cìîa á÷òé ïa øæòéìà 'ø ,eäì àéòaéà .'Bâå äéäé¦§¤§¦¨£¨§¡¦¤¤¤©£Ÿ§¤¤§Ÿ¥
éà äãeäé 'øk éà éøãäðña ìáà ,âéìôc àeä ìBãb̈§¨¥£¨§©§¤§¦¦§§¨¦
âéìt éîð éøãäðña àîìc Bà ,déì àøéáñ ïBòîL 'øk§¦§§¦¨¥¦§¨§©§¤§¦©¦¨¥
,òîL àz :óñBé áø øîà ?éøãäðñ dlek àkéàc ãò©§¦¨¨©§¤§¦¨©©¥¨§©
àäz ìBëé ,ïäéìò äøîäå ébt éaà àøîî ï÷æ ïàöî§¨¨¨¥©§¥©¥©¥§¦§¨£¥¤¨§¥
ìà úéìòå zî÷å" :øîBì ãeîìz ?äàøîä Búàøîä©§¨¨©§¨¨©§©§©§¨§¨¦¨¤
àîéìéà ?änk ÷eôðc .íøBb íB÷näL ãnìî "íB÷nä©¨§©¥¤©¨¥¦§©¨¦¥¨

ðä àîìc ,ïúö÷î ÷eôðcàøéáñ déúååk ,éàeb àkéàc C ¦§¦§¨¨¦§¨¨¨§¦¨©¨¥§¨¥§¦¨
øáãì éà ?éàîìe ,eälek ÷eôðc àèéLt àlà ?eäì§¤¨§¦¨¦§§§©¦¦§©
øäqä ïbà CøøL" :áéúëäå ?é÷ôð eöî éî ,úeLøä̈§¦¨¨§¦§¨§¦¨§¥©©©©©
íà ,úàöì íäî ãçà Cøöð íàL "âænä øñçé ìà©¤§©©¨¤¤¦¦§¨¤¨¥¤¨¥¦

ìLe íéøNò íL Léíàå ,àöBé äpè÷ éøãäðñ ãâðk äL ¥¨¤§¦§Ÿ¨§¤¤©§¤§¦§©¨¥§¦
åàì ,éàîì ,äåöî øáãì àèéLt àlà .àöBé Bðéà åàì̈¥¥¤¨§¦¨¦§©¦§¨§©¨

éñBäì àîìc ,àì :ééaà déì øîà ?àéä á÷òé ïa øæòéìà 'øå ,äìâò úãéãîììòå øéòä ìò ïéôéñBî ïéà :ïðúãk ,úBøæòä ìòå øéòä ìò ó ¦§¦©¤§¨§¡¦¤¤¤©£Ÿ¦¨©¥©©¥Ÿ¦§¨§¦©¨¦§©¨£¨§¦§©¥¦¦©¨¦§©
éñBäì Bà äìâò úãéãîì eàöiL ïBâk ,ïäéìò äøîäå ébt úéaà ïàöî óñBé áøã déúååk àéðz .ãçàå íéòáL ìL ïéc úéaa àlà úBøæòäó ¨£¨¤¨§¥¦¤¦§¦§¤¨©§¨§¨¥§©¥§¨¨©¥©¥§¦§¨£¥¤§¤¨§¦§¦©¤§¨§¦

éeìz Bà ìâa ïeîè àöîð :íøBb íB÷näL ãnìî ,"úéìòå zî÷å" :øîBì ãeîìz ?äàøîä Búàøîä àäz ìBëé ,úBøæòä ìòå øéòä ìò©¨¦§©¨£¨¨§¥©§¨¨©§¨¨©§©§©§¨§¨¦¨§©¥¤©¨¥¦§¨¨§©¨
"äãOa" :íéøîBà íéîëçå .äãeäé 'ø éøác ,ïeîèì èøt "äãOa øîò zçëLå" àéðúc .ïðaø àìå àéä äãeäé 'ø ïéúéðúî ,àîéì :ïìéàa§¦¨¥¨©§¦¦§¨¦§Ÿ©¨¨§©§¨§¨©§¨Ÿ¤©¨¤§¨§¨¦§¥§¨©£¨¦§¦©¨¤

"ììç àöné ék" áéúëc .àø÷c déðééðòî íúä ,àø÷c déðééðòî àëä .ïðaø ,àîéz eléôà :áø øîà .ïeîhä úà úBaøì,çkzLîc àëéä §©¤©¨¨©©£¦¥¨©¨¨¨¨¥¦§¨¥¦§¨¨¨¥¦§¨¥¦§¨¦§¦¦¦¨¥¨¨¥¨§¦§©©
óà éeìâa øéöw äî ,øéö÷ã àéîec äçëL "øîò zçëLå EãNá Eøéö÷ øö÷ú ék" :áéúëc ,àø÷c déðééðòî íúäå .ïeîèì èøt "äîãàa"¨£¨¨§¨§¨§¨¨¥¦§¨¥¦§¨¦§¦¦¦§Ÿ§¦§§¨¤§¨©§¨Ÿ¤¦§¨§¨§¨¦©¨¦§¨©
,"äãOa" àlàå ,éîð éëä ïéà ,øéö÷ã àéîec äçëMî déì ÷Btéz ,éîð äãeäé 'øì .ïeîhä úà úBaøì "äãOa" àðîçø áúk ,éeìâa äçëL¦§¨§¨¨©©£¨¨©¨¤§©¤©¨§§¨©¦¥¥¦¦§¨§¨§¨¦¦¨¦©¦§¤¨©¨¤
déì éòaéî äãeäé 'øå ."EãNá Eøéö÷ øö÷ú ék"î eäì à÷ôð ?eäì àðî äî÷ úçëL ,ïðaøå .äî÷ úçëL úBaøì déì éòaéî ?éì änì̈¨¦¦¨¥¥§©¦§©¨¨§©¨¨¦§©¨¨§¨§¨§¨§¦¦¦§Ÿ§¦§§¨¤§§¨¦¨¥¥

ì èøt :øæòìà 'ø øîà eäaà 'ø øîàã ,øæòìà 'ø eäaà 'ø ìäãeäé 'øå ."EãNá" "äãNá"î ,ïðaøå .Bøéáç äãN CBúì ïéøîBò eôvL ©¨¤§¨¨§¨©©¨¨©¤§¨¨§¨§¤¨¨¦§§¥£¥§©¨¨¦§¨¤§¨¤§§¨
déì øîà ?éîc äãNk åàì Bà ,éîc äãNk äãN øéåà ?eäî ,eäãN CBúì ïéøîBò eôö :äéîøé 'ø éòa déì òîLî àì "EãNá" "äãNá"§¨¤§¨¤¨©§©¥¨¥¦§§¨¨¨¦§¨¥©£¦¨¤§¨¤¨¥¨§¨¤¨¥¨©¥

ì èøt :øîàã ,øæòìà 'ø øîà eäaà éaøãî déì èBLôz :ãéáæ áøì àðäk áø dì éøîàå ,étt áøì àðäk áøäãN CBúì ïéøîBò eôvL ©¨£¨§©©¦§¨§¦¨©¨£¨§©§¦¦§¥¦§©¦©¨¨©¤§¨¨§¨©§¨§¤¨¨¦§§¥
éîòèéìå àì eäãN CBúì ïéà Bøéáç .BøéáçäãN CBúì àlà !àkéìå "EãNa" ïðéòa àäå ?àì ïéçpeî ,ïéà eôö ,Bøéáç äãN CBúì C £¥£¥¦§¨¥Ÿ§¦©£¦§§¥£¥¨¦¨¦Ÿ§¨¨¥©§¨¤§¥¨¤¨§§¥

Bøéáç éab ìò Bçépäå ,øéòì BëéìBäì Ba ÷éæçäL øîBò :òîL àz .eôöa àlà dì úçkLî àìc ,eôö øîà÷c éàäå ,ïéçpeî eléôàå Bøéáç£¥©£¦¨¦§©§¨¨©¨§¨©§©©¨¤¨§¨¨§©¤¤¤¡¦§¦¨¦§¦¦©©¥£¥
àeäL éðtî ïBzçzä ,äçëL ïðéà íäéðL :ïBòîL 'ø íeMî øîBà äãeäé ïa ïBòîL 'ø .äçëL Bðéà ïBéìòäå ,äçëL ïBzçzä ,BçëLe§¨©©§¦§¨§¨¤§¥¦§¨¦§¤§¨¥¦¦§§¥¤¥¨¦§¨©©§¦§¥¤
,déa ÷éæçàc ïåék ,íúä éðàL .äçëL éàåä àì ìkä éøác ïBéìòa ìáà ,ïBzçza àlà éâéìt àì ïàk ãò .óö àeäL éðtî ïBéìòäå ,ïeîè̈§¨¤§¦§¥¤¨©¨Ÿ§¦¦¤¨§©§£¨§¤§¦§¥©Ÿ¨£©¦§¨¨¥¨¨¥¨§©£¦¥
éðtî" àäå .ïBzçz íeMî ,"Bøéáç éab ìò" éðú÷c éàäå ,éîð éëä ïéà !éîð äãOa eléôà ?Bøéáç éab ìò àéøéà éàî ,éëä éà .déa äëæ̈¨¥¦¨¦©¦§¨©©¥£¥£¦©¨¤©¦¦¨¦©¦§©§¨¨¥©©¥£¥¦©§§¨¦§¥
íéììç éðL :ééaàì ïðaøcî àeää déì øîà .àéøáè é÷åLa éàfò ïák éðéøä :ééaà øîà ."óök àeäL éðtî" :àîéà !øîà÷ "óö àeäL¤¨¨¨©¥¨¦§¥¤§¨¨©©©¥£¥¦§¤©©¦§¨¥§¤§¨¨©¥©¦§©¨¨§©©¥§¥£¨¦
Bðéîa ïéîe ,óö éåä Bðéîa ïéî àîìc Bà .ããBî ïBéìòîe ,óö éåä àì Bðéîa ïéîe ,ïeîè éåä Bðéîa ïéî ?ããBî àeä ïëéäî ,äæ éab ìò äæ¤©©¥¤¥¥¨¥¦§¦¨¥¨¦§¦¨¨¥¨¥¤§¥¦§¨¦§¦¨¥¨¦§¦
,déì øîà ?ããBî ïBéìòî àìå ããBî ïBzçzî àìå ,óö éåä Bðéîa ïéîe ,ïeîè éåä Bðéîa ïéî àîìc Bà .ããBî ïBzçzîe ,ïeîè éåä àì̈¨¥¨¦©§¥¦§¨¦§¦¨¥¨¦§¦¨¥¨§Ÿ¦©§¥§Ÿ¥¤§¥¨©¥
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סוטה. פרק תשיעי - עגלה ערופה דף מה עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     רש"י

יום שלישי - ַהּיֹום ֲחִמָּׁשה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשלָֹׁשה יִָמים לָעֹוֶמר

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dn sc dheq(iyily meil)

déì òîLî àì å"éådyxc dpnn yexclàðîçø øîà÷ éàî)dna ¨Ÿ©§©¥©¨¨©©£¨¨
,'jihteye' dtiqedyéèôBLaL ïéãçeénäEmipiicd oipnl `le.( ©§¨¦¤§§¤

,`xnbd dywnäzòî àlàsqep oipnl dxizi dln lk miyxecy ¤¨¥©¨
' yexcp ok enk ,mipiic ly'eàöéårnyny'eããîe' ,íéðLrnyny §¨§§©¦¨§

,íéðL,jk m`e ,mitqep drax` ixdäãeäé éaøìjipwf'n yxcy §©¦§©¦§¨
,drax` mdilr siqepyk ,mipiic dyng 'jihteye,äòLz ïàk éøä£¥¨¦§¨

ïBòîL éaøìdrax` mdilr siqepyk ,dyly myn yxcyïàk éøä §©¦¦§£¥¨
.äòáLmixzein mpi` 'eccne' 'e`vie' el` miln ,`xnbd zvxzn ¦§¨

`l` ,oipnlúãëì déì éòaéî àeää,'eàöéå' ,àéðcnlnwxyïä- ©¦¨¥¥§¦§©§¨§¨§¥
dcicna ewqri mipiicd'eããîe' ,ïäéçeìL àìåcnlneléôàL §Ÿ§¥¤¨§¤£¦

àöîð`edy mewnaøéòì ìéìòa,ef xirl jenqy heyte ielb -eéä ¦§¨©£¦¨¦¨
mipwfd.äãéãîa ÷Bñòì äåönL ,ïéããBî§¦¤¦§¨©£¦§¦¨

,`xnbd zxne`ïéúéðúî,miccen oixcdpqd on mipiicy dxn`y ©§¦¦
,eccni lecbd odkde jlnd s`y dkixvd `leøæòéìà éaøk àìc§Ÿ§©¦¡¦¤¤

éð÷æ' ,øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaø ,àéðúc ,á÷òé ïa,ïéøãäðñ Bæ 'E ¤©£Ÿ§©§¨©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥§¥¤©§¤§¦
éèôBL',ìBãb ïäëå Cìî äæ 'E,'jihtey'a mifenx md cvike,Cìî §¤¤¤¤§Ÿ¥¨¤¤

ìà úàáe" áéúëc ,ìBãb ïäk ,"õøà ãéîòé ètLîa Cìî" áéúëc¦§¦¤¤§¦§¨©£¦¨¤Ÿ¥¨¦§¦¨¨¤
,"'Bâå äéäé øLà èôBLä ìàå íéåìä íéðäkähteyd ernyny ©Ÿ£¦©§¦¦§¤©¥£¤¦§¤§

lecb odk `edy mipdkd lr dpennd.
,`xnbd zwtzqná÷òé ïa øæòéìà éaø ,eäì àéòaéàlr wlegy ¦©§¨§©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ

m`d ,epizpynìBãb ïäëå Cìîacalaâéìôc àeäjixvy xaeqe §¤¤§Ÿ¥¨§¨¦
odke jlnéøãäðña ìáà ,,mipiicd oipna dpynd lr welg epi` £¨§©§¤§¥

`l`äãeäé éaøk éà,dyng xn`yïBòîL éaøk éàdyly xn`y ¦§©¦§¨¦§©¦¦§
âéìt énð éøãäðña ,àîìc Bà ,déì àøéáñ,dpynay zehiyd lr §¦¨¥¦§¨§©§¤§¥©¦¨¦

epiid 'oixcdpq el` jipwf' xn`y dneéøãäðñ dlek àkéàc ãò©§¦¨¨©§¤§¥
.dcicna dlecb

òîL àz ,óñBé áø øîàowf oipra dxn`py `ziixan heytl ¨©©¥¨§©
,`xnnàøîî ï÷æ ïàöîoixcdpqd inkglébt éaàjeza mewn - §¨¨¨¥©§¥©¥©¦

milyexi znegïäéìò äøîäåjlde ,ezl`y z` my mdn l`yy - §¦§¨£¥¤
,el eaiydy dnn zxg` dxede enewnlBúàøîä àäz ìBëé̈§¥©§¨¨

äàøîä,dzin dilr aiigzdløîBì ãeîìzdyxt dze`azî÷å" , ©§¨¨©§©§©§¨
"íB÷îä ìà úéìòådxfrl dkenqd zifbd zkyl `edyãnìî , §¨¦¨¤©¨§©¥

íøBb íB÷näL,sqei ax wcwcne .`xnn owf aeiglänk ÷eôðc- ¤©¨¥§¨©¨
,mnewnn e`vi oixcdpqd on mipiic dnkïúö÷î ÷eôðc àîéìéà¦¥¨§¨¦§¨¨

,d`xnd jka yi recn ,mnewna ex`yp oiicr ozvwneðä àîìcC ¦§¨¨¨
eäì àøéáñ déúååk éàeb àkéàcmipta exzepy mze` `ny - §¦¨©©§¨¥§¦¨§

,ezenk mixaeqàèéLt àlàno`k xaeceälek ÷eôðce`viy - ¤¨§¦¨§¨§
mnewnn oixcdpqd lkéàîìe ,,e`vi jxev dfi`l -éàe`viøáãì §©¦¦§©

é÷ôð eöî éî ,úeLøämlek z`vl mdl xzen ike -áéúëäå ¨§¦¨¨§¥§¨§¦
"âæîä øñçé ìà øäñä ïâà CøøL"oiprl df weqt yxcpe ¨§¥©©©©©©¤§©©¨¤

yily ipye oii yily `idy dbifn jxck dpnn xqgi `ly ,oixcdpqd
epcnl o`kne ,minúàöì íäî ãçà Cøöð íàLzifbd zkyln, ¤¦¦§¨¤¨¥¤¨¥

,wecaiìLe íéøNò íL Lé íàäLmipiicäpè÷ éøãäðñ ãâðk ¦¥¨¤§¦§Ÿ¨§¤¤©§¤§¥§©¨
,dlecb oixcdpqn yily mdy,àöBé Bðéà ,åàì íàå ,àöBéixd ¥§¦¨¥¥

,zeyxd xacl mlek e`viy okzi `lyàèéLt àlàmlek e`viy ¤¨§¦¨
éàîì ,äåöî øáãìlk `vzy jxev yi devn efi` jxevl - ¦§©¦§¨§©

,oixcdpqdäìâò úãéãîì åàìxird zcicn jxevl `l m`d - ¨¦§¦©¤§¨
,dtexr dlbr z`adl daexwdàéä á÷òé ïa øæòéìà éaøåxn`y §©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¦

lr wlege ,oixcdpqd lkl ezpeeky o`kn heytpe ,oixcdpq ef 'jipwf'
.dyng e` dyly exn`y ,dpynay mi`pzd

éiaà déì øîà,sqei axl,àì,jkl di`x o`kn oi`àîìce`vi `l ¨©¥©©¥Ÿ¦§¨
`l` ,dtexr dlbr zcicn jxevl oixcdpqdéñBäìøéòä ìò ó §¦©¨¦

milyexiúBøæòä ìòåici lr wx dyrp df xacy ,ycwnay §©¨£¨
,dlek oixcdpqdïðúãk,oixcdpqa dpynaïéôéñBî ïéàghyìò §¦§©¥¦¦©

øéòä,milyexi zyecwa ycwzdlúBøæòä ìòåzyecwa ycwzdl ¨¦§©¨£¨
dxfr.ãçàå íéòáL ìL ïéc úéáa àlà¤¨§¥¦¤¦§¦§¤¨

àéðz`ziixaa yxetnóñBé áøc déúååkz` sqei ax yxity itk - ©§¨§¨¥§©¥
lr wleg awri oa xfril` iaxy myn gikede ,lirlc `ziixad

,epizpynïàöîoixcdpql `xnn owfïBâk ,ïäéìò äøîäå ébt úéaà §¨¨©¥©¦§¦§¨£¥¤§
éñBäì Bà äìâò úãéãîì eàöiLìBëé ,úBøæòä ìòå øéòä ìò ó ¤¨§¦§¦©¤§¨§¦©¨¦§©¨£¨¨

úéìòå zî÷å' øîBì ãeîìz ,äàøîä Búàøîä àäzmewnd l`,' §¥©§¨¨©§¨¨©§©§©§¨§¨¦¨
,íøBb íB÷näL ãnìîlk z` jixvy xaeq df `pzy epivn ixd §©¥¤©¨¥

awri oa xfril` iax epiide ,dcicnl oixcdpqd.
,dpyna epipyïìéàa éeìz Bà ìâa ïeîè àöîðoitxer eid `l. ¦§¨¨§©¨§¦¨

,`xnbd zl`eyïéúéðúî àîéìoenh zhrnny'dnc`a'n ¥¨©§¦¦
,dilrn dnc`d ipt lr ernynyïðaø àìå àéä äãeäé éaø©¦§¨¦§Ÿ©¨¨

oenh xnerd didyk ,dgky oipra df oirk ewlgpyàéðúc ,xn`p , §©§¨
weqta,'äãOa øîBò zçëLå'rnyn 'dcya',dcyd ipt lrèøt §¨©§¨¤©¨¤§¨
ïeîèìdgky oic eilr lg `ly dkezaíéîëçå .äãeäé éaø éøác , §¨¦§¥©¦§¨©£¨¦

'äãOa' ,íéøîBà,dcy ly dteb jeza s` ernynúBaøìs`úà §¦©¨¤§©¤
xnerdïeîhäda.ly dteba rnyn 'dcya'y myk ,opaxly ixd ©¨

epl did ,`axc`e ,dnc` ly dteba rnyn 'dnc`a' jk ,dcy
.oenhd z` zeaxl

àîéz eléôà ,áø øîàzhiyk `id oenh zhrnny dpyndy,ïðaø ¨©©£¦¥¨©¨¨
itl zipzyn 'dnc`a' e` 'dcya' ly zernynd ik ,iyew jka oi`

,weqtd oipràëädtexr dlbraàø÷c déðééðòîoipr jezn - ¨¨¥¦§¨¥¦§¨
eli`e ,oenh hrnl `ay cenll yi miweqtdíúädgkyadéðééðòî ¨¨¥¦§¨¥

àø÷cmipian cvik ax x`ane .oenhd z` zeaxl `ay cenll yi ¦§¨
,dtexr dlbra o`k .miweqtd jezn z`f'ììç àöîé ék' áéúëc¦§¦¦¦¨¥¨¨

ernynyçkzLîc àëéä,lba oenhd s`e ,`vniy mewn lka - ¥¨§¦§©©
dazkyk ,jk m`e ,oenhd z` zeaxl sqep weqtl jxev oi` ixd

jk xg` dxez,'äîãàa'dnc`d ipt lr dpeekd i`ce.ïeîèì èøt ¨£¨¨§¨§¨
íúäåz`f micnl dgkyaáéúëc ,àø÷c déðééðòîeaøBö÷ú ék" §¨¨¥¦§¨¥¦§¨¦§¦¦¦§

øîBò zçëLå EãNá Eøéö÷dcya,"'zgkye' ly zekinqd jezne §¦§§¨¤§¨©§¨¤
oipry ,rnyn 'jxivw'läçëL`edøéöw äî ,øéö÷c àéîecepi` ¦§¨§¨§¨¦©¨¦

`l`éeìâa,dcyd ipt lräçëL óà`l` zbdep dpi`,éeìâaixde §¨©¦§¨§¨
jk xg`yke ,oenhd z` hrnl sqep weqta jxev oi`àðîçø áúk̈©©£¨¨

,'äãOa'dpeekd i`ceïeîhä úà úBaøì.dcy ly dteba ©¨¤§©¤©¨
,`xnbd zl`eyénð äãeäé éaøì,dgky oicn oenh xner xhety §©¦§¨©¦

,'dcya'n ehrnl jxved recndéì ÷etézax ixack'äçëM'î ¥¥¦¦§¨
'øéö÷'c àéîec,`xnbd daiyn .weqtd zligza xen`déëä ïéà §¨§¨¦¥¨¦

énð,`xnbd zl`ey .df ywidn z`f cnl dcedi iax ok` -àlàå ©¦§¤¨
jk m`'äãOa'z` daxn epi`y dcedi iax ixacl ,dxez dazky ©¨¤
,oenhd.él änì,`xnbd daiynúBaøì déì éòaéîepnnúçëL ¨¨¦¦¨¥¥§©¦§©

äî÷dpit gkyy ,zxaegn d`eaza dgkyd dzid m` s`y - ¨¨
jky ,'ezgwl aeyz `l' ly xeqi`d eilr lg ,dxvwln gipde dcya

.dnw zgky zeaxl 'dcya zgkye' e` 'xner zgkye' ,rnyn
,`xnbd zl`eyïðaøå,'dcya'n oenhd xnerd z` miaxndúçëL §©¨¨¦§©
eäì àðî äî÷,`xnbd daiyn ,aiigløBö÷ú éë'î eäì à÷ôð ¨¨§¨§©§¨§¦¦¦§

EãNá Eøéö÷zgkye'gkyy rnyn ,'zgkye'l 'jcy' zekinqne §¦§§¨¤
,`xnbd zl`ey .dnw zgky zeaxl ,edcyn zvwnäãeäé éaøå§©¦§¨

.'zgkye jcya'n cnli dn ,'dcya'n dnw zgky zeaxl cnly
,`xnbd daiynøîàc ,øæòìà éaø øîà eäaà éaøãëì déì éòaéî¦¨¥¥§¦§©¦©¨¨©©¦¤§¨¨§¨©

,øæòìà éaø øîà eäaà éaøhrnl yi 'zgkye jcya'nyèøt ©¦©¨¨©©¦¤§¨¨§¨
ìïéøîBò eôvLeltpe gexd ici lr xie`aBøéáç äãN CBúìjezne §¤¨¨¦§§¥£¥

oeik ,dgky oic mda bdep oi`y ,mgky exag ly mdy xeaq didy
.jcya mpi`y

,`xnbd zl`eyïðaøåoipn ,dnw zgky zeaxl 'jcya'n ecnly §©¨¨
daiyn .dgky mpi`y exiag dcyl oixner etv hrnl ecnli

,df oic micnl minkg ,`xnbd'EãNa' 'äãOa'îdzidy dnn - ¦©¨¤§¨§
s"kn ,'jcya' dazke ,'dcya' jxivw xevwz ik aezkl dxez dleki
la` ,dgky dpi` ,jcya `ly dgkyd dzid m`y opax micnl ef
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קנד
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dn sc dheq(iyily meil)

äeúéðzlirl dxkfedy `ziixad on df wtqn wlg heytl yi - §¦¨
,da epipyy ,`ibeqaìò Bçépäå øéòì BëéìBäì Ba ÷éæçäL øîBò¤¤¤¡¦§¦¨¦§¦¦©

éabxneréaø .äçëL Bðéà ïBéìòäå äçëL ïBzçzä ,BçëLe Bøéáç ©¥£¥§¨©©§¦§¨§¨¤§¥¦§¨©¦
,äçëL ïðéà ïäéðL ,ïBòîL éaø íeMî øîBà äãeäé ïa ïBòîL¦§¤§¨¥¦©¦¦§§¥¤¥¨¦§¨

.óö àeäL éðtî ïBéìòäå ,ïeîè àeäL éðtî ïBzçzäzx`ane ©©§¦§¥¤¨§¨¤§¦§¥¤¨
,`ziixad on di`xd z` `xnbdäeøáñ,yxcnd zia ipa exaq - ©§¨

éàpz éðäcin s`e ,oezgzd xnerd oica ewlgpy `ziixaay §¨¥©¨¥
dgkya ea aiignyèøt 'äãOa' ,øîàc ,eäì àøéáñ äãeäé éaøk§©¦§¨§¦¨§§¨©©¨¤§¨

ïeîèìdgky oic ea bdep oi`y,z` `nw `pz aiign jk zexnle §¨
.dgky oica oezgzd xnerdéâìôéî à÷ àäa åàì éàî`nw `pz ©¨§¨¨¦§§¥

,dcedi oa oerny iaxeøîcxhety dcedi oa oerny iax -,øáñ §©¨©
ly ote`a `id dpnhddyk mbyBðéîa ïéîxnerdy eppiipra enk ¦§¦

epin `edy oeilrd xnerd zgz onhp oezgzdéåä ,jkaïeîèepi`e ¨¥¨
.dgky oic ea bdepøîeaiigny `nw `pz -,øáñdpnhddyky ©¨©

jkle ,wqtdk aeyg oeilrd oi` ,epina oin ly ote`a `idéåä àìŸ¨¥
ïeîè,iia` z` el`yy dl`ydy ,jk m` `vnp .dgky oic ea bdepe ¨

,`l e` oenh `xwi `ly oiprl `id dpekp epina oin zxaq m`d
.dcedi oa oerny iaxe `nw `pz jka ewlgp

,`xnbd dgec,àì`nw `pz ewlgp jka `le ,ef `ziixan heytl oi` Ÿ
`l` ,oerny iaxeäãeäé éaøk éàdideäì àøéáñxnera xhety ¦§©¦§¨§¦¨§

,oenhàîìò éleëcly ote`a `id dpnhddyk mby mixne` eidïéî §¥¨§¨¦
ïeîè éåä Bðéîa.dgky oic eilr lg did `leàëäå,ef `ziixaa §¦¨¥¨§¨¨

dcedi oa oerny iaxe minkgïðaøå äãeäé éaøc àzâeìôa¦§§¨§©¦§¨§©¨¨
ïðaøc ,éâìôéî÷mixaeq dgky oic oezgzl yiy exn`yïðaøk ¨¦§§¥§©¨¨§©¨¨

.oenhd xnerd z` miaiignyäãeäé ïa ïBòîL éaøåoi`y xn`y §©¦¦§¤§¨
xaq dgky oic oezgzläãeäé éaøk.oenhd xnerd z` xhety §©¦§¨

,`xnbd dywnéëä éàlka dgky oica miaiign `ziixaay opaxy ¦¨¦
,oenh xneràéøéà éàîote`a zwelgnd z` `ziixad dhwpy ©¦§¨

xnerd z` gipdyéab ìòxnerBøéáçoi`y xnel mewn yi jkay ©©¥£¥
jixacl ixd ,epina `id dpnhddy meyn oenh oic oezgzleléôà£¦

ynn epnh m`énð øBøöáe øôòa,`xnbd zvxzn .opax miaiign §¨¨¦§©¦
énð éëä ïéàxtra epnhyk mb zwelgnd z` hewpl `ziixad dlki ¥¨¦©¦

,xexva e`éåä Bðéîa ïéî eléôà øîàc äãeäé éaøc Bçk EòéãBäìe§¦£Ÿ§©¦§¨§¨©£¦¦§¦¨¥
ïeîèonhpyk zwelgnd z` `ziixad dhwp ,dgky oic ea bdep oi`e ¨

.exag xner zgz
,ïðaø eðz`vnpy weqta xn`p'ììç'ernynylfxa ilka bexd, ¨©¨¨¨¨

àìå`vnpyk.÷eðçok enke'ììç'bexd xaky ernynàìå §Ÿ¨¨¨§Ÿ
`vnpyk.øtøôîxn`pàìå 'äîãàa'`vnpyk.ìâa ïeîèxn`p §©§¥¨£¨¨§Ÿ¨§©

àìå 'ìôBð'`vnpyk.ïìéàa éeìzxn`pàìå 'äãOa'`vnpykóö ¥§Ÿ¨§¦¨©¨¤§Ÿ¨
ïleëa ,øîBà øæòìà éaø .íénä éðt ìòoia ,`vnpy avn lka - ©§¥©©¦©¦¤§¨¨¥§¨

,sv e` ielz e` oenh e` xtxtn `ed m`ììç äéä íàzkna bexd - ¦¨¨¨¨
axg.ïéôøBò§¦

Bì eøîà ,äãeäé øa éñBé éaø øîà ,àéðzminkg,øæòìà éaøì ©§¨¨©©¦¦©§¨¨§§©¦¤§¨¨
ïéôøBò ïéàL ,ätLàa ìheîe ÷eðç äéä íàL äãBî äzà éà¦©¨¤¤¦¨¨¨¨§©§¨¤¥§¦

,llg iexw df oi` ,axg zkna dked `ly oeiky ,eilràîìàmb ©§¨
miyxec jixaclénð àëä ,÷eðç àìå 'ììç'yexczàìå 'äîãàa' ¨¨§Ÿ¨¨¨©¦¨£¨¨§Ÿ

ìôBð' ,ìâa ïeîè,íéî éab ìò óö àìå 'äãOa' ,ïìéàa éeìz àìå ' ¨§©¥§Ÿ¨§¦¨©¨¤§Ÿ¨©©¥©¦
,`xnbd zxne` .epilr welg dz` el` zeyxca recneøæòìà éaøå§©¦¤§¨¨

ik `ed enrh ,zeyxcd xzi z` `le 'llg' z` wx yxecy'ììç'¨¨
áéúk àøéúéhrnl yxec `ed xezid one ,zeax minrt ef dyxta §¥¨§¦

dnvr zernynd one ,mixzein mpi` mixg`d miweqtd la` ,wepg
.hrnl el rnyn `l

,dpyna epipyíéáëBk éãáBò daeøL øéòì Bà øôqì Ceîñ àöîð¦§¨¨©§¨¨¦¤¨§¥¨¦
,'eë,oitxer eid `l el` ipyay mrhd z` `xnbd zx`anáéúëc¦§¦

àöîé ék'llg',libx epi`y xac `vnpy rnynyéeöîì èøt- ¦¦¨¥§¨§¨
icaer daexa oke xtql dkenqd xirae ,`vniy libx `edy xacl

millg eidiy xacd ievn ,miakek.

,dpyna epipy.ïéc úéa da ïéàL øéòì Bàmrhdy ,`xnbd zx`an ¨¦¤¥¨¥¦
meyn `ed ,oic zia da oi`y xirl oiccen oi`yàðéòácyiy - ¦§¦¨

dyxta xn`py dn miiwziy jxev'øéòä éð÷æ',.àkéìå ¦§¥¨¦§¥¨
,dpynd seqa epipyøéòì àlà ïéããBî ïéàoic zia da yiy.'eë ¥§¦¤¨§¦

,`xnbd dywnàðúc ïåék ,àèéLtoiccen oi`y xakïéàL øéòì §¦¨¥¨§¨¨§¦¤¥
a LiL øéòì àlà ïéããBî ïéàc àðòãé àðà ,ïéc úéa daúéa d ¨¥¦£¨¨©§¨§¥§¦¤¨§¦¤¥¨¥

.ïécoi` oic zia da oi`y xiry `l` epipy `l eli` ,`xnbd zvxzn ¦
zia da oi` llgd l` daexwd xird m`y ,mixne` epiid ,dl oiccen

dpynay ef ztqezae ,llk dtexr dlbr mi`ian oi` ,oicà÷ àä̈¨
àéðúãk ,ïì òîLî,`ziixaa iepyd oicd z` -àöîð íàL ïépî ©§©¨¦§©§¨¦©¦¤¦¦§¨

llgdïéããBîe dúBà ïéçépnL ,ïéc úéa da ïéàL øéòì Ceîñ̈§¦¤¥¨¥¦¤©¦¦¨§¦
"àéää øéòä éð÷æ eç÷ìå" øîBì ãeîìz ,ïéc úéa da LiL øéòì§¦¤¥¨¥¦©§©§¨§¦§¥¨¦©¦
ep` xezid one ,dipwf egwle xnel leki didy ,`id dxizi 'xir' zlne

,oic zia da oi` daexwd xirdyk mby micnlíB÷î ìkîd`ian ¦¨¨
oic zia da yiy xzeia daexwd xird.

àöîð .äðùîbexddúBøééò ézL ïéa ïåeëîzcin dze`a weica ¦§¨§ª¨¥§¥£¨
daxiwïéàå .øæòéìà éaø éøác ,úBìâò ézL úBàéáî ïäézL ,§¥¤§¦§¥¤§¦§¥©¦¡¦¤¤§¥

äôeøò äìâò äàéáî íéìLeøé.llgd l` daexwd xird `idyk mb §¨©¦§¦¨¤§¨£¨
BLàø àöîðbexdd lyãçà íB÷îa,cegl,øçà íB÷îa Bôeâå ¦§¨Ÿ§¨¤¨§§¨©¥

,øîBà àáé÷ò éaø .øæòéìà éaø éøác ,óebä ìöà Làøä ïéëéìBî¦¦¨Ÿ¥¤©¦§¥©¦¡¦¤¤©¦£¦¨¥
oikilen.Làøä ìöà óebä©¥¤¨Ÿ

ïéàîseba mewn dfi`n -,øîBà øæòéìà éaø ,ïéããBî eéäoiccen ¥©¦¨§¦©¦¡¦¤¤¥
,øîBà àáé÷ò éaø .Bøeaéhîoiccenïa øæòéìà éaø .BîèBçî ¦¦©¦£¦¨¥¥§©¦¡¦¤¤¤

,øîBà á÷òéoiccenäNòpL íB÷nîea,ììçepiidc.Bøàevî ©£Ÿ¥¦¨¤©£¤¨¨¦©¨
.àøîâ,`xnbd zxne`øæòéìà éaøc àîòè éàîm`y xn`y dna ©©£¨§©¦¡¦¤¤

,ze`ian odizy ,zexiir izy oia oeekn `vnpíöîöì øLôà ,øáñ÷̈¨©¤§¨§©§¥
zepeekn zexiird izy e`vnpy dny ,wiicle mvnvl zexyt` yi -
zg` oi`e ,dey dcina od zeaexwe `id dpekp dcicn ok` ,dcna
,mvnvl xyt` i`y xn`p m`y ,edyna elit` dzxagn daexw
lre ,daexwd odn in wtq df ixd ,zwiiecn dpi` eply dcicnde
xird dpi` `id m`y ,zepzdle ,zetzeya zg` dlbr `iadl odizy
xaq cere .zxg`d xirl dlbra dwlg z` dpwn `id ixd ,daexwd
`citw oi` ,cigi oeyla 'daexw' dxez dxn` s`y ,xfril` iax

,`ed `weec e`l `l` ,d`iany zg` wx didzyeléôàå 'äáBø÷'e§¨©£¦
.úBáBø÷§

,dpyna epipy.äôeøò äìâò äàéáî íéìLeøé ïéàå`xnbd zx`an §¥§¨©¦§¦¨¤§¨£¨
,mrhd z`' àø÷ øîàcjl ozep jiwl` 'd xy` dnc`a'dúLøì §¨©§¨§¦§¨

,lxeba wlgpe dlry mewn `edy ,ernynyøáñ÷åly `pzd §¨¨©
dpyndì ä÷lçúð àì íéìLeøéíéèáLzlgp `id `l` ,lxebd itl §¨©¦Ÿ¦§©§¨¦§¨¦

lkdl.
,dpyna epipyíB÷îa BLàø àöîðoikilen ,xg` mewna etebe cg` ¦§¨Ÿ§¨

lv` sebd xne` `aiwr iax ,xfril` iax ixac sebd lv` y`xd
y`xd.'eë`aiwr iaxe xfril` iax ,`xnbd zl`eyéâìôî÷ éàîa§©¨¦§§¥

,ewlgp dn oiprl -äãéãî ïéðòì àîéìéàdaexwd xird ly ¦¥¨§¦§©§¦¨
,éâìôéî÷sebdn oicceny epiid ,sebd lv` y`xd oikileneàä , ¨¦§§¥¨

àôéñ éðz÷cîmi`pz ewlgpy dpynd jyndaïéããBî eéä ïéàî ¦§¨¨¥¥¨¥©¦¨§¦
,ex`evn e` enhegn e` exeaihn m`dàLéøc ììkîzwqery ¦§¨§¥¨

zenewn ipya eid sebde y`xdyk,ïðé÷ñò äãéãîa àìoiprl ixdy Ÿ¦§¦¨¨§¦©
miccen okidn dhiy lk itl epl xexa dcicn.

,÷çöé éaø øîàmiwqer mpi` ,dpynay `aiwr iaxe xfril` iax ¨©©¦¦§¨
`l` ,dtexr dlbr zcicnaBîB÷î äð÷ äåöî úîazny df oica - §¥¦§¨¨¨§

my exaewl enewn z` dpwy dcya `vnpy devnéëäå ,éâìôéî÷̈¦§§¥§¨¦
øîà÷oiprl ,`vnpy df bexd ,dpynd ly `pzdäð÷ ,BøáB÷ì ¨¨©§§¨¨
BîB÷î,my eze` mixaewe ea `vnpyíB÷îa BLàø àöîðc àëéäå §§¥¨§¦§¨Ÿ¦§

óebä ìöà Làøä ïéëéìBî ,øçà íB÷îa Bôeâå ãçàeze` mixaewe ¤¨§§¨©¥¦¦¨Ÿ¥¤©
,sebd `vnpy mewna,øîBà àáé÷ò éaø ,øæòéìà éaø éøác¦§¥©¦¡¦¤¤©¦£¦¨¥

oikilenLàøä ìöà óebä.y`xd `vnpy mewna eze` mixaewe ©¥¤¨Ÿ
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oifge` mipya cenr dn sc oey`x wxtdheq
.äeúéðz`pniwF` `dC DPn Dl hWR `l sv la` ,oEnhA `id `YbEltC EdiiPn `cgl §¦¨©£¨¦©§¦§§¨¦§¨£¨¨Ÿ¨©¨¦©§¨¦§¨

:Dlr ied i`n opirci `l sve `Ed DiA wifg`C mEXn oFilrC `nrh.äeøáñiaC opAx ©£¨§¤§¦§©£¦¥§¨Ÿ¨§¦©©¨¥£¨¨§¨©¨¨§¥

`Ow `PY ENt` i`PY ipdC ,`Ed FpinA oinC oEnhA `YbEltC DPn hWtinl EraC `WxCn¦§¨¨§¨§¦§©¦©¦§§¨§¨§¦§¦§¨¥©¨¥£¦©¨©¨

oinC mEXn `nrhe ,oEnhl hxR dcVA xn`C Dil `xiaq dcEdi 'xM dgkW oFYgY xn`C§¨©©§¦§¨§©§¨§¦¨¥§¨©©¨¤§¨§¨§©£¨¦§¦

:oEnh ied `l FpinA.ììçilkA `N` ixTn `l §¦Ÿ¨¥¨¨¨Ÿ¦§¥¤¨¦§¦

:axg oirM lfxA.ïlëaoEnhe sv xRxtn ENt`e ©§¤§¥¤¤§ª¨©£¦§©§¥¨§¨

:iElze.ätLàa ìhîe`le oEnh `le sv ied `lC §¨ª¨¨©§¨§Ÿ¨¥¨§Ÿ¨§Ÿ

`nl` ,irAw llgC oitxFr oi` ikd ENt`e iElŸ©£¦¨¦¥§¦§¨¨¨¨¥©§¨

:zirA aizkcM `xw.áéúk àøúé ììçmiaFxTd §¨§¦§¦¨¦¨¨§¥¨§¦©§¦

`weC llg Wxcnl `aEh millg cFre llgd l ¤̀¤¨¨§£¨¦¨§¦§¨¨¨©§¨

:wEpg `le.éeöîì èøtxir F` xtq oFbM ,xicY §Ÿ¨§¨§¨¨¦§§¨¦

:miakFM icaFr DAxW.'eë àéðúãk ì"î÷ikde ¤ª¨§¥¨¦¦§©§¨§¨¦

oi` ,c"a DA oi`W xirl KEnq `vnp ,xn`ẅ¨©¦§¨¨§¦¤¥¨¥

Ffi` ,oiccFn c"a DA WIW xirl `N` Dl oiccFn§¦¨¤¨§¦¤¥¨§¦¥

xcd `l i`e ,Fl daFxw c"a DA WIW xir `id¦¦¤¥¨§¨§¦Ÿ¨©

:llM oiccFn oi` `pin` ded `ipYeç÷ìå ì"ú ©§¨£¨£¥¨¥§¦§¨§¨§
.íB÷î ìkî øéòä éð÷æ`xzi `xw xird i`dC ¦§¥¨¦¦¨¨§©¨¦§¨§¥¨

l` daFxTd xird dzide aYknl ivnC ,`Ed§¨¥§¦§©§¨§¨¨¦©§¨¤

:xwA zlbr dipwf Egwle llgd.ïeëî .'éðúî ¤¨¨§¨§§¥¤¨¤§©¨¨©§¦§ª¨
:hEg `lnM ENt` FGn Fl daFxw Ff oi`W ,mvnvn§ª§¨¤¥§¨¦£¦¦§Ÿ

.'eë íéìLeøé ïéàå:'nba `nrh WxtnïéëéìBî §¥§¨©¦§¨¥©£¨¦¦
.óebä ìöà Làøä`zkld i`nl Wxtn 'nba ¨Ÿ¥¤©§¨¥§©¦§§¨

:oikilFn.'îâ.íöîöì øLôàEkl xWt`o ¦¦¤§¨§©§¥¤§¨§©¥

llM FGn Fl daFxw Ff oi`W Fccn zO`e dCOd©¦¨§©©§¨¤¥§¨¦§¨

:zFaFxw odiYW Edl Eede.øáñ÷ådaFxw iOp ©£§§¥¤§§¨¨©©¦§¨

dndaE FnM rnWnA zFaFxw ENt` `xwA aizkC¦§¦¦§¨£¦§§©§©§§¥¨

dAx(c dpFi)id opirci `lC `Ed op`e zg` `N` daFxw o`M oi` mvnvl xWt` i` c"q`c , ©¨¨¦¤§¨§©§¥¥¨§¨¤¨©©©£¨§Ÿ©§¦¨¥

Epl iEpw `di mkwlg daFxw EpNW m` Epzie zEtYWA dlbr E`iai xninl Dil dede ,EdiPn¦©§©£¨¥§¥©¨¦¤§¨§ª¨§©§¦¤¨§¨¤§§¤§¥¨¨

:mkl iEpw `di Epwlg daFxw mkxir m`e.äãéãî ïéðòì àîéìéàlv` W`xd E`iai xn`w §¦¦§¤§¨¤§¥§¥¨¨¤¦¥¨§¦§©§¦¨¨¨©¨¦¨Ÿ¥¤
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סוטה. פרק תשיעי - עגלה ערופה דף מה עמוד ב 
רש"י                                                                                                                                                     רש"י

יום שלישי - ַהּיֹום ֲחִמָּׁשה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשלָֹׁשה יִָמים לָעֹוֶמר



קנה יום שלישי - ַהּיֹום ֲחִמָּׁשה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשלָֹׁשה יִָמים לָעֹוֶמר
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:zirA aizkcM `xw.áéúk àøúé ììçmiaFxTd §¨§¦§¦¨¦¨¨§¥¨§¦©§¦

`weC llg Wxcnl `aEh millg cFre llgd l ¤̀¤¨¨§£¨¦¨§¦§¨¨¨©§¨

:wEpg `le.éeöîì èøtxir F` xtq oFbM ,xicY §Ÿ¨§¨§¨¨¦§§¨¦

:miakFM icaFr DAxW.'eë àéðúãk ì"î÷ikde ¤ª¨§¥¨¦¦§©§¨§¨¦

oi` ,c"a DA oi`W xirl KEnq `vnp ,xn`ẅ¨©¦§¨¨§¦¤¥¨¥
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:Bøàåvî ,ììç äNòpL íB÷nî :øîBà á÷òé ïa øæòéìà 'ø ,BîèBçî :øîBà àáé÷ò 'ø ,Bøeaéhî'îâøáñ÷ ?øæòéìà éaøã àîòè éàî ¦¦£¦¨¥¥§¡¦¤¤¤©£Ÿ¥¦¨¤©£¤¨¨¦©¨©©£¨§©¦¡¦¤¤¨¨©
ä÷lçúð àì íéìLeøé øáñ÷å ,"dzLøì" :àø÷ øîàã :äôeøò äìâò äàéáî íéìLeøé ïéàå :úBáBø÷ eléôàå "äáBø÷"e ,íöîöì øLôà¤§¨§©§¥§¨©£¦§§¥§¨©¦§¦¨¤§¨£¨§¨©§¨§¦§¨§¨¨©§¨©¦Ÿ¦§©§¨

ìàLéøc ììkî ,"ïéããBî eéä ïéàî" àôéñ éðú÷cî àä ,éâìtéî÷ äãéãî ïéðòì àîéìéà ?éâìtî÷ éàîa íB÷îa BLàø àöîð íéèáL ¦§¨¦¦§¨§¨§©¨¦©§¦¦¥¨§¦§©§¦¨¨¦©§¦¨¦§¨¨¥¥¨¥©¦¨§¦¦§¨§¥¨
BLàø àöîðã àëéäå ,BîB÷î äð÷ BøáB÷ì :øîà÷ éëäå ,éâìtéî÷ "BîB÷î äð÷ äåöî úî"a :÷çöé 'ø øîà !ïðé÷ñò äãéãîa àìŸ¦§¦¨¨§¦©¨©¦§¨§¥¦§¨¨¨§¨¦©§¦§¨¦¨¨©§§¨¨§§¥¨§¦§¨
øî ?éâìtéî÷ éàîa .Làøä ìöà óebä :øîBà àáé÷ò 'ø .øæòéìà 'ø éøác ,óebä ìöà Làøä ïéëéìBî øçà íB÷îa Bôeâå ãçà íB÷îa§¨¤¨§§¨©¥¦¦¨¥¤©¦§¥¡¦¤¤£¦¨¥©¥¤¨§©¨¦©§¦¨
éàîa :ïéããBî eéä ïéàî :ìéæà èéäøc àeä àôeb ,ìéôð ìéôðc àëéä àLéø øáñ øîe .ìéôðå éãàðc àLéø ,ìéôð dézëeãa déôeb :øáñ̈©¥§§¥¨¥¥¨§¨¥§¨¥¨¨©¥¨¥¨§¨¥¨¥¨§¨¥¨¥¥©¦¨§¦§©
àeä ïëå ,BLàøî øöBð ãìeä ïëéäî éàpz éðä ék àîéì déøeaéèa àúeiç øwéò øáñ øîe ,détàa àúeiç øwéò øáñ øî ?éâìtéî÷̈¦©§¦¨¨©¦©¦¨§©¥¨¨©¦©¦¨§¦¥¥¨¦¨¥©¨¥¥¥¨©¨¨¨¥§¥
àîéz eléôà .Cìéàå Cìéà BLøL çlLîe ,Bøeaéhî :øîBà ìeàL àaà .'Bâå "éëéìLäå Cøæð éfb" øîBàå "éæBâ äzà énà éònî" :øîBà¥¦§¥¦¦©¨¦§¥¨¦¦§¥§©§¦¦§©¨¨¥¦¦§©¥©¨§¥¨§¥¨£¦¥¨
àîìò éleëc ,àúeiç ïéðòì ìáà .øözéî déúòéönî ,ãìå øözéî éëc ,äøéöé ïéðòì àlà ìeàL àaà øîà÷ àì ïàk ãò ,ìeàL àaà©¨¨©¨Ÿ¨¨©©¨¨¤¨§¦§©§¦¨§¦¦§©¨¨¦§¦¨¥¦§©£¨§¦§©¦¨§¥¨§¨
àîòè éàî :Bøàevî ììç äNòpL íB÷nî :øîBà á÷òé ïa øæòéìà 'ø :'Bâå "åétàa íéiç çeø úîLð øLà ìk" :áéúëc ,àeä détàa§©¥¦§¦Ÿ£¤¦§©©©¦§©¨§¡¦¤¤¤©£Ÿ¥¦¨¤©£¤¨¨¦©¨©©£¨

:"íéòLø éììç éøàeö ìà CúBà úúì" :áéúëãk ?á÷òé ïa øæòéìà éaøã'éðúîøéòä dúBà éð÷æ .ïäì eëìäå íéìLeøé éð÷æ eøèôð §©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ§¦§¦¨¥¨¤©§¥©§¥§¨¦¦§§¦§¥§¨©¦§¨§¨¤¦§¥¨¨¦
ét ìò óà .äL÷ ,BòîLîk "ïúéà" .ïúéà ìçðì dúBà ïéãéøBîe ,äa ìñBt íenä ïéàå ,ìBòa äëLî àì øLà ø÷a úìâò ïéàéáî§¦¦¤§©¨¨£¤Ÿ¨§¨§§¥©¥¨¦¦¨§©©¥¨¥¨§©§¨¨¤©©¦
.íéðáà íL øwðìe ïzLt íL ÷Bøñì øzeîe .ãBáòlîe òBøælî øeñà ,dîB÷îe .äéøBçàî õéôB÷a dúBà ïéôøBòå .øLk ,ïúéà BðéàL¤¥¥¨¨¥§§¦¨§¦¥£¤¨§¨¨¦¦§©¦©£¨¦§¨¦§¨§©¥¨£¨¦
éëå "eàø àì eðéðéòå äfä ícä úà eëôL àì eðéãé" íéøîBàå ,äìâò ìL äôéøò íB÷îa íéîa ïäéãé úà ïéöçBø øéòä dúBà éð÷æ¦§¥¨¨¦£¦¤§¥¤§©¦§¨£¦¨¤¤§¨§§¦¨¥Ÿ¨§¤©¨©¤§¥¥Ÿ¨§¦
.äééåì àìa eäeðçpäå eäeðéàø àìå ,ïBæî àìa eäeðøèôe eðéãé ìò àa àlL àlà ?ïä íéîã éëôBL ïéc úéá éð÷fL äúìò eðézòc ìò©©§¥¨§¨¤¦§¥¥¦§¥¨¦¥¤¨¤Ÿ¨©¨¥§©§§Ÿ¨§Ÿ§¦§¦©§§Ÿ§¨¨

íéðäëäå

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



קנו

oifge` mipy` cenr en sc oey`x wxtdheq
.íéøîBà íéðäkäå:miWBp md dn lr WxR `le iel ipA mipdMd EWBpe lirl aizkcMàìå §©Ÿ£¦§¦§¦§¦¨¥§¦§©Ÿ£¦§¥¥¦§Ÿ¥¥©©¥¦¨¦§Ÿ

.ícä íäì øtkðå øîBì íéëéøö eéäi`w Exn`e EprE` e`l `xwA aizkC xRMpe xnFlM ¨§¦¦©§¦©¥¨¤©¨§©§¦©¥¦§¦¦§¨¨©§¨§¨§¨¥

z` xVA WcTd gExW ,`id DWtp iRp`A `zNn `N` ,dxin` llkA df s` `dIW¤§¥©¤¦§©£¦¨¤¨¦§¨§©§¥©§¨¦¤©©Ÿ¤¦¥¤

.mCd mdl xRMpe oM EUrIWkl EpiAx dWn i"r l`xUi'îâ.äìâòm`e `id DzpW zA ¦§¨¥Ÿ¤©¥¦§¤©£¥§¦©¥¨¤©¨¤§¨©§¨¨¦§¦

dxFYA xn`PW mFwn lkC ,dlEqR DzpW dxar̈§¨§¨¨§¨§¨¨¤¤¡©©¨

ipA Uake lbrEn siliC ,`Ed dpW oA mzq lbr¥¤§¨¤¨¨§¨¥¦§¥¤¨¤¤§¥

:dpW.änãà äøt:dizFpWl xErW oi`íeî ¨¨¨¨£ª¨¥¦¦§¤¨

.da ìñBtmEn DA oi` dOc` dxtA aizkC ¥¨¦§¦§¨¨£ª¨¥¨

(hi xAcnA):.da:hErnàlà.äzòî`kid lkC §¦§¨¨¦¤¨¥©¨§¨¥¨

lwA DiPn opixnB `le `Ed `hErn DA azkC§¨©¨¦¨§Ÿ¨§¦©¦¥§©

:xnge.úBìñBt úBãBáò øàL eäé àì,dxtA ¨Ÿ¤Ÿ§§¨£§§¨¨

e"wa Dl xnbC `N` DA aizM calA lr `dC§¨Ÿ¦§©§¦¨¤¨§¨©¨

aizkC dlbrn(`k mixaC)lM DA cAr `l xW` ¥¤§¨¦§¦§¨¦£¤Ÿª©¨¨

:DiPn xnbp `l `hErn DA i`e ,rnWnA zFcFar£§©§©§¦¨¦¨Ÿ¦§©¦¥

.çépä äãeäé áø øîà äîlàlW dcFr dxR lr ©¨¨¨©©§¨¦¦©©¨¨¨¤

lr e`lC b"r`e dlEqR oiTU lW dCb` oiTU©¦£ª¨¤©¦§¨§¨Ÿ

dxtA aizkcM `lqRin DicEgl dIlraE `Ed©£¦¨§¥¦©§¨§¦§¦§¨¨

,dlr `l xW` DA dxEn`d lr zk`lnA¦§¤¤Ÿ¨£¨¨£¤Ÿ¨¨

:dkWn `NW ENt`e DcEgl dIlrAãò äìâòáe ©£¦¨§©©£¦¤Ÿ¨§¨§¤§¨©
.CLîzLaizM dlbraC ,hrn `VOd lhlhYW ¤¦§Ÿ¤§©§¥©©¨§©¦§¤§¨§¦

x`WC oeiM KixR oOwlE ,dkWn `l xW £̀¤Ÿ¨§¨§©¨¨¦¥¨¦§¨

i`O` opitli dlbrnE iaizM `l dxtA zFcFar£§¨¨Ÿ§¦¥¥¤§¨©§¦¨©©

lr Fpi`W iF`Vn x`WC DcEgl dIlrA lqtin¦§¨©£¦¨§©¦§¨©¤¥Ÿ

e"wa dlbrn dxR xnbC DPn rnW n"n ,WOn©¨§©¦©§¨©¨¨¥¤§¨

:`hErn DA aizkC b"r`e zFcFar x`WAéðàL ¦§¨£¦§¦¨¦¨©¦
.ìò ìò ïðéôìéc äøtdptn deW dxfbC oeike ¨¨§¨§¦©ŸŸ§¥¨¦§¥¨¨¨ª§¤

DaC `hErnE ,DtEbA aizkC o`nM Dil ded `id¦£¨¥§©¦§¦§¨¦¨§¨

:oOwlcM `pixg` `Wxcl Dil WxCénð äìâò ¨¥¥¦§¨¨©£¦¨§¦§©¨¤§¨©¦
.äøtî ìò ìò éúéz:mEnlàìc íéLã÷ éèeòîì ¥¥ŸŸ¦¨¨§§¦¥¨¨¦§Ÿ
.äãBáò eäa äìñt`l dxR la` ,daxwdn ¨§¨§£¨¥©§¨¨£¨¨¨Ÿ

:y"bn `iz`C `hrnn.íéðL eäa éìñôc àkéì éîipA EdA aizkC z`Hge gqR ixde §©£¨§©§¨¦¥¨§¨§¥§¨¦©£¥¤©§©¨¦§¦§§¥

Eed Edpihrn `l i`C ,Kixhvi` ikdl dcFar lEqRn Edpihrnl DA Kixhvi` ike ozpW§¨¨§¦¦§§¦¨§©£¦§¦§£¨§¨¦¦§§¦§¦Ÿ©£¦§£

:dlbrn xnge lwA ixnB.äãBáò ïäa äãáòpL:'iqxB.øeqà úãBáòmi`lM F` zAWA oFbM ¨§¥§©¨Ÿ¤¥¤§¨¤¤¤§¨¨¤£¨¨§¦£©¦§§©¨¦§©¦

:xFnge xFWA.à÷ôð àø÷ éàäî énð øeqà úãBáòKigxM lr ,iaizM i`xw ixzC oeikC §©££©¦©¦¥©§¨¨§¨§¥¨¦§¥§¨¥§¦¥©¨§¨

:xEQ` zcFarl EdiPn cg.ìò:`ipY dxR iAB ©¦©§©£©¦Ÿ©¥¨¨©§¨

.da úBìñBt úBãBáò øàLcAr `l xW` aizkC §¨£§¨¦§¦£¤Ÿª©

:DA.øîBì CLôð íàålr aiWdl Ll Wi m`e ¨§¦©§¨©§¦¥§§¨¦©

:'Ek lr o`M xn`p ,y"ba cnlE `v ,df e"wéàî ¤¥§©¤¡©¨Ÿ©
.øîBì CLôð íàDwaWC Kxtinl Ll ded i`n ¦©§¨©©£¨§§¦§©§¨§¨

:deW dxfbA silie digxF`l `PY.'eë ïàk øîàð ©¨§§¥§¨¦¦§¥¨¨¨¤¡©¨
zFcFar x`W llkA `dC ,`Ed `xzi lr i`de§©Ÿ§¥¨§¨¦§©§¨£

:`Ed.úàaL íB÷nîe`N` Dl ipYw `PY e`l ¦¨¤¨¨¨©¨¨¨¥¨¤¨

aizFn `wC `xnB lif`e Wxtn `w DizaEiY§§¥¨§¨¥§¨¥§¨¨§¨¦

lqFR zF`Vn x`W lirl xn`C dcEdi axl§©§¨§¨©§¥§¨©¨¥

iF`Vn x`WC oeiM `de ,`nlrA dIlrA dxtA§¨¨©£¦¨§¨§¨§¨¥¨¦§¨©

,deW dxfbA Dl sili dlbrnE aizM `l dxtA§¨¨Ÿ§¦¥¤§¨¨¦¨¦§¥¨¨¨

dnC iOp cOll Ll Wi mXn z`AW mFwOnE¦¨¤¨¨¦¨¥§§©¥©¦§¨

zF`Vn x`WA dxR s` KFWnYW cr dlbr¤§¨©¤¦§©¨¨¦§¨©¨

:KFWnYW cr dlbrn opitliCàì øLà ì"ú §¨§¦©¥¤§¨©¤¦§£¤Ÿ
.î"î ìò äéìò äìò`lCn lr `lA Dil WixC ¨¨¨¤¨Ÿ¨¥¥§ŸŸ¦§Ÿ

aizM xcd Eze ,dilr lr dlr `l xW` aizM§¦£¤Ÿ¨¨Ÿ¨¤¨§¨©§¦

:lif`e `piWxccM `Wxcl lràlL 'eë ë"à Ÿ¦§¨¨¦§¨§¦¨§¨¥¤Ÿ
.äãBáò úòLa`Vn lwdl dilr FgiPd ENt`e ¦§©£¨©£¦¦¦¨¤¨§¨¥©¨

:KFWnl `le FcIn.äãBáò úòLa àlàxnFlM ¦¨§Ÿ¦§¤¨¦§©£¨§©

`nlrA i`xT` la` ,`id Kxvl Ff dcFarW¤£¨§Ÿ¤¦£¨©§¨¥§¨§¨

le dilr wU giPdWixT` `N` FkilFdl ` ¤¦¦©©¨¤¨§Ÿ§¦¤¨¦§¥

:DlqR `l aizF`e.ìò úëéLî:dlbrA lFqtl §¥Ÿ§¨¨§¦©Ÿ¦§§¤§¨

.úBøt äNBò BðéàL:dcli `l DzpW zA dlbr ¤¥¤¥¤§¨©§¨¨Ÿ¨§¨

.úBøt äNBò ïéàL íB÷îa:dWw ozi` lgpàlL §¨¤¥¤¥©©¥¨¨¤¤Ÿ
.eäeçépä:EdEbxdW ¦¦¤£¨
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'ä úéãt øLà ìàøNé Enòì øtk" :íéøîBà íéðäkäå§©Ÿ£¦§¦©¥§©§¦§¨¥£¤¨¦¨
ïéëéøö eéä àì ."ìàøNé Enò áø÷a é÷ð íc ïzz ìàå§©¦¥¨¨¦§¤¤©§¦§¨¥Ÿ¨§¦¦
:ïzøOáî LãBwä çeø àlà "ícä íäì øtkðå" øîBì©§¦©¥¨¤©¨¤¨©©¤§©©§¨

:íäì øtkúî ícä äëk eNòzL éúîéà'îâ ¥¨©¤©£¨¨©¨¦§©¥¨¤
ïéàL äøt äîe ?øîBçå ìwî ,äìâòa ìñBt íeî àäéå¦¥¥§¤§¨¦©¨¤©¨¨¤¥
íéðML äìâò .da ìñBt íeî ,da úBìñBt íéðMä©¨¦§¨¥¨¤§¨¤¨¦
éðàL ?da ìñBt íeî àäiL ïéc Bðéà ,da úBìñBt§¨¥¦¤§¥¥¨¨¥
,ìñBt íeî da "íeî da ïéà øLà" :àø÷ øîàã ,íúä̈¨§¨©§¨£¤¥¨¨¥
øàL eäé àì ,äzòî àlà .äìâòa ìñBt íeî ïéàå§¥¥§¤§¨¤¨¥©¨Ÿ§§¨
øîà äãeäé áø øîà änlà ?da úBìñBt úBãBáò£§¨©¨¨¨©©§¨¨©
ãò äìâòáe ,äìeñt ïéwN ìL äãeò äéìò çépä :áø©¦¦©¨¤¨¨¤©¦§¨§¤§¨©
.äìâòî "ìò" "ìò" ïðéôìéc ,äøô éðàL ?CBLîzL¤¦§¨¥¨¨§¨§¦©ŸŸ¥¤§¨
àðîçø èòéî àä ?äøtî "ìò" "ìò" éúéz ,éîð äìâò¤§¨©¦¥¥ŸŸ¦¨¨¨¦¥©£¨¨

a ."da",déì éòaéî àeää ?"da" áéúk éîð äìâò ¨§¤§¨©¦§¦¨©¦¨¥¥
Czòc à÷ìñ .äãBáò eäa äìñt àìã íéLã÷ éèeòîì§©¥¢¨¦§Ÿ¨§¨§£¨¨§¨©§¨
íeî ïéàL ,äìâò äîe äìâòî øîBçå ì÷a éúéì ,àðéîà̈¦¨¥¥§©¨¤¥¤§¨¨¤§¨¤¥
ìñBt íenL íéLã÷ .da úìñBt äãBáò ,da ìñBt¥¨£¨¤¤¨¢¨¦¤¥
äî Cøôéîì àkéà ?ïäa úìñBt äãBáòL ïéc Bðéà ,ïää¤¥¦¤£¨¤¤¨¤¦¨§¦§©©
àkéì éî ,íéLã÷ ehà .da úBìñBt íéðL ïkL ,äìâòl§¤§¨¤¥¨¦§¨©¢¨¦¦¥¨

éøèöéà éë ?íéðL eäa éìñôcðäì ,àø÷ CíéLã÷ C §¨§¥§¨¦¦¦§§¦§¨§¨¨¢¨¦
äãBáò eäa äìñt àìã íéLã÷å .íéðL eäa äìñôc§¨§¨§¨¦§¨¨¦§Ÿ¨§¨§£¨

,áéø÷î äzà éà älà "'äì älà eáéø÷ú àì úôlé Bà áøâ Bà úìaé Bà õeøç Bà øeáL Bà úøeò" !à÷ôð íúäî ?à÷ôð àëäî¥¨¨¨§¨¥¨¨¨§¨©¤¤¨¨©¤¤¨¨©¤¤Ÿ©§¦¥¤©¥¤¦©¨©§¦
éøèöéà !äãBáò ïäa äãáòpL íéLã÷ áéø÷î äzà ìáàìáà ,øzéä úãBáò ïäa ãáòã àëéä éléî éðä :àðéîà Czòc à÷ìñ ,C £¨©¨©§¦¢¨¦¤¤¡§¨¨¤£¨¦§§¦¨§¨©§¨¨¦¨¨¥¦¥¥¨§¨©¨¤£©¤¥£¨

éà ,älà "älà ìkî íëéäìà íçì úà eáéø÷ú àì øëð ïa ãiîe" à÷ôð àëäî ,éîð àäå .àëéøö ,eøñzéì àîéà øeqéà úãBáò£©¦¥¨¦©§§¦¨§¨©¦¥¨¨¨§¨¦©¤¥¨Ÿ©§¦¤¤¤¡Ÿ¥¤¦¨¥¤¥¤¦
éøèöéà .äãBáò ïäa äãáòpL íéLã÷ áéø÷î äzà ìáà ,áéø÷î äzàïäLk ïäa ãáòã àëéä éléî éðä :àðéîà Czòc à÷ìñ ,C ©¨©§¦£¨©¨©§¦¢¨¦¤¤¡§¨¨¤£¨¦§§¦¨§¨©§¨¨¦¨¨¥¦¥¥¨§¨©¨¤§¤¥

,äìeñt ïéwN ìL äãeò äéìò çépä :áø øîà äãeäé áø øîà ,àôeb .àëéøö ,eøñzéì àîéà íéLã÷ ïäLk ïäa ãáò ìáà ,ïéleç¦£¨¨©¨¤§¤¥¢¨¦¥¨¦©§§¦¨¨¨©©§¨¨©©¦¦©¨¤¨¨¤©¦§¨
øàL ,da ìñBt íeî ïéàL äìâò äîe ,øîBçå ì÷ :zøîà ?ïépî úBãBáò øàL ,ìBò àlà éì ïéà "ìò" éáéúéî .CBLîzL ãò äìâòáe§¤§¨©¤¦§¥¦¥Ÿ¥¦¤¨§¨£¦©¦¨©§¨©¨¤¨¤§¨¤¥¥¨§¨
ïläl øîàðå "ìò" ïàk øîàð :øîBì ELôð íàå ?da ïéìñBt úBãBáò øàML ïéc Bðéà ,da ìñBt íenL äøt .da úBìñBt úBãBáò£§¨¨¨¤¥¨¥¦¤§¨£§¦¨§¦©§¤©¤¡©¨Ÿ§¤¡©§©¨
,Cøôéîì àkéà :àîéz éëå ?"øîBì ELôð íà" éàî ?úBìñBt úBãBáò øàL ïàk óà ,da úBìñBt úBãBáò øàL ïläl äî "ìò"Ÿ©§©¨§¨£§¨©¨§¨£§©¦©§¤©§¦¥¨¦¨§¦§©

" ïàk øîàð ,ïäa úìñBt äãBáò ïéàå ïäa ìñBt íenL ,eçéëBé íéLã÷ éîð éà ,da úBìñBt íéðL ïkL äìâòl äîïläì øîàðå "ìò ©§¤§¨¤¥¨¦§¨¦©¦¢¨¦¦¤¥¨¤§¥£¨¤¤¨¤¤¡©¨Ÿ§¤¡©§©¨
,àéä éàpz .CBLîzL ãò ïàk óà ,CBLîzL ãò ïläl äî ,äúàaL íB÷nîe .úBãBáò øàL ïàk óà ,úBãBáò øàL ïläl äî ,"ìò"Ÿ©§©¨§¨£©¨§¨£¦§¤¨¨©§©¨©¤¦§©¨©¤¦§©¨¥¦
:øîBì ãeîìz ?ïépî úBãBáò øàL ,ìBò àlà éì ïéà ,"ìò" :àéðúc ,äøôc dôebî dì éúééîc àkéà ,äìâòî dì éúééîc àkéàc§¦¨§©§¥¨¥¤§¨¦¨§©§¥¨¦¨§¨¨§©§¨Ÿ¥¦¤¨§¨£¦©¦©§©
.äãBáò úòLa àlL ïéa äãBáò úòLa ïéa ìñBt ìBò ?"ìò" øîBì ãeîìz äî ,ïk íà .íB÷î ìkî "ìò äéìò äìò àì øLà"£¤Ÿ¨¨¨¤¨Ÿ¦¨¨¦¥©©§©Ÿ¥¥¦§©£¨¥¤Ÿ¦§©£¨
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,"ìàøNé Eîò áø÷a é÷ð íã,'mcd mdl xtkpe' miiqn weqtdy s`e ¨¨¦§¤¤©§¦§¨¥

,"íãä íäì øtkðå" øîBì ïéëéøö eéä àì,dxin`d llka df oi`y Ÿ¨§¦¦©§¦©¥¨¤©¨
ïzøOáî LãBwä çeø àlà,dxeza zxne`eäëk eNòzL éúîéà ¤¨©©¤§©©§¨¥¨©¤©£¨¨

.íäì øtkúî ícä©¨¦§©¥¨¤
.àøîâ,`xnbd dywn .dlbra lqet mend oi`y dpyna epipyàäéå¦¥

äøt äîe ,øîBçå ìwî äìâòa ìñBt íeîdnec`íéðMä ïéàL ¥§¤§¨¦©¨¤©¨¨¤¥©¨¦
da úBìñBt,dizepyl xeriy oi` ixdyda ìñBt íeîxn`p ixdy §¨¥¨

,'men da oi` xy`' dada úBìñBt íéðML äìâòdiexw oi` ixdy ¤§¨¤¨¦§¨
,dpy za cr `l` dlbr.da ìñBt íeî àäiL ïéc Bðéàzvxzn ¥¦¤§¥¥¨

,`xnbdíúä éðàL,dxtn dlbr ea dwelgy men oiprlàø÷ øîàc ©¦¨¨§¨©§¨
dxta,'íeî da ïéà øLà' ,`weec ,hrnl d`a 'da' zlneíeî da £¤¥¨¨

äìâòa ìñBt íeî ïéàå ,ìñBt.xnege lwd zxaqn `iven herinde ¥§¥¥§¤§¨
,`xnbd dywnäzòî àlà,herin rnyn 'da'yøàL eäé àì ¤¨¥©¨Ÿ§§¨

úBãBáòler dilr dlr calnda úBìñBt,dxta -øîà äîlà £§¨©¨¨¨©
äéìò çéðä ,áø øîà äãeäé éaødnec` dxt lr -äãeòdceb` - ©¦§¨¨©©¦¦©¨¤¨¨

äìeñt ïéwN ìLdk`ln meyn,oiprly ,dlbrl dxt oia yi welige ¤©¦§¨
`l xy`' da aezk oky ,dlqetl ick dilr `ynd ziilra ic dxt

,'dilr dlräìâòáe`yn zk`lna zlqtp dpi`ãòCBLîzLz` §¤§¨©¤¦§
dey df oiprly ixd ,'dkyn `l xy`' da aezk oky ,hrn `ynd
`l` da xn`p `ly s` ,da zlqet `yn zk`lny ,dlbrl dxt
onwlck dlbrn xnege lwa dxt micnly meyn `l` ,ler
xnege lwn `iven dxtay 'da'y zxn`y jixacle ,`ziixaa
,'da caer `l xy`' da xn`py dlbray 'da'y mb xn`p ,dlbrl
x`y dlbra 'da' `weecy xn`pe ,dxtl xnege lwd on `ivei
dpleqtz `l ,ler `l` da xn`p `ly dxta la` ,zelqet zecear

.zecear x`y da
,`xnbd zvxznäøt éðàLepi` ,da zelqet zecear x`yy dny ©¦¨¨

meyn `l` ,xnege lwn micnly meynïðéôìécdey dxfba'ìBò' §¨§¦©
'ìBò'dxt,äìâòîjk ,da zelqet zecear x`y dlbry myky ¥¤§¨

,dey dxfbl zipten ef dlny oeike ,da zelqet zecear x`y dxt
ly herinde ,da zelqet zecear x`yy da yxetn eli`k `ed ixd
,jk m` ,`xnbd dywn .xg` xacl epyxcp gxkda ,dlbray 'da'

énð äìâò,da lqet mend oi` recnéúézdey dxfba `id mb'ìBò' ¤§¨©¦¥¥
,äøtî 'ìBò'myky xn`pe.dlbra leqti jk ,dxta lqet mendy ¦¨¨

ik ,men oiprl ef dey dxfbn cenll xyt` i` ,`xnbd zvxznàä̈
àðîçø èòéîdxta'da',`le da `l` lqet mend oi`y xnel ¦¥©£¨¨¨

y oiprl recn ,jk m` ,`xnbd dywn .dlbra,dxta zecear x`
ixd ,zecear x`y leqtl dey dxfbn micnly zxn`énð äìâòa§¤§¨©¦

'da' áéúkoeik ,zecear x`y oiprl dey dxfb cenll oi`y xn`pe , §¦¨
`le zelqet zecear x`y da wxy xnel dlbra dxez dhriny

.dxta
,`xnbd zvxznàeäädlbra `weecy hrnny 'da' herind - ©

`l` ,mze` hrnn dxtn `l xg` xaca `le zecear x`y zelqet
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íéLã÷ ,da úìñBt äãBáòmd mixengyBðéà ,ïäa úìñBt íenL £¨¤¤¨¨¨¦¤¤¤¨¤¥
,ïäa úìñBt äãBáòL ïéc,'da' dlbra xnel aezkd jxved jkle ¦¤£¨¤¤¨¤

`l dxt la` ,miycwa `le dcear zlqet dlbra wxy xnel
zecear x`y s`y dlbrn dey dxfbn dcnle ,o`kn dhrnzp

.da zelqet
oi`y hrnl jxved dlbray 'da'y zxn` cvik ,`xnbd dywn
,dlbrn xnege lwa mze` cnlp `ly ick ,miycwa zlqet dcear

ixdCøôéîì àkéà,xnege lwd lräìâòl äîda zlqet jkly ¦¨§¦§©©§¤§¨
jka `id dxengy ,dcear,da úBìñBt íéðL ïkLdpi` ixdy ¤¥¨¦§¨

oi`y jka md milwy miycw la` ,dzpy za `l` dlbr diexw

lw o`k oi`y oeike ,mda leqtz `l dcear s` ,mda zelqet mipyd
x`yn dxt hrnl `a gxkdae ,'da'n mze` hrnl jxev oi` ,xnege

zecear x`y s`y ax xn` recne ,ler mpi`y zecearlqetze
,`xnbd zvxzn .dxtaíéðL eäa éìñôc àkéì éî íéLã÷ eèà̈¨¨¦¦¥¨§¨§¥¨¨¦

miycw yiy oeike ,mipy mda milqety miycw ep`vn `l ike -
,'ezpy oa' mda xn`py z`hge gqt oebk ,mipy mda milqetyék¦

éøèöéààø÷ C,'da' dlbra xn`pyðäìeäa äìñôc íéLã÷ C ¦§§¦§¨§¨¨¨¨¦§¨§¨§
íéðL,dcear mda leqtzy dlbrn xnege lwa cenll ozip mday ¨¦

'da'y xnel ozip jkle ,mipy leqt ly ef `kxit mda oi`e li`ed
.dxt `le miycw wx hrnn df

,`xnbd dywn,íéLã÷ådn,äãBáò eäa äìñt àìcikeàëäî §¨¨¦§Ÿ¨§¨§£¨¥¨¨
à÷ôðixd ,'da' herindn,à÷ôð íúäîxn`py dnnzyxta ©§¨¥¨¨©§¨
,oinenàì úôìé Bà áøâ Bà úìaé Bà õeøç Bà øeáL Bà úøeò"©¤¤¨¨©¤¤¨¨©¤¤Ÿ

,"'äì älà eáéø÷úwxy ,wiiecn 'dl`' dlndneälàoinen mdy ©§¦¥¤©¥¤
,äãBáò ïäa äãáòpL íéLã÷ áéø÷î äzà ìáà ,áéø÷î äzà éà¦©¨©§¦£¨©¨©§¦¨¨¦¤¤¤§¨¨¤£¨
'da'n yexcp gxkday ,dywi aeye ,'da'n z`f cenll jixv oi`e

.ax ixac lr dywe ,dxta zelqet zecear x`y oi`yzvxzn
oiicr ,'dl` eaixwz `l' xn`p xaky s` ,`xnbdéøèöéàChrnl ¦§§¦

y ,'da'n z`f,'dl` eaixwz `l' wx xn`p eli`Czòc à÷ìñ̈§¨©§¨
,àðéîà,miycwa zlqet dcear oi`y dnyãáòc àëéä éléî éðä £¦¨¨¥¦¥¥¨§¨©

ìáà ,øzéä úãBáò ïäamda carøeqéà úãBáòmda cary oebk ¨¤£©¤¥£¨£©¦
xenge xey ly mi`lka yxgy e` ,zayaeøñzéì àîéà ,,daxwdl ¥¨¦©§

jklàëéøö.'da'n mb z`f hrnl §¦¨
,`xnbd dywnénð àäåixd ,xeqi` zcear mda carykàëäî §¨©¦¥¨¨

,à÷ôð,sqep weqt oinen zyxta xn`pyeáéø÷ú àì øëð ïa ãéîe" ©§¨¦©¤¥¨Ÿ©§¦
,"älà ìkî íëéäìà íçì úàwxy ,'dl`' dlndn wiiecn o`k mbe ¤¤¤¡Ÿ¥¤¦¨¥¤

älàoinen mdyíéLã÷ áéø÷î äzà ìáà ,áéø÷î äzà éà ¥¤¦©¨©§¦£¨©¨©§¦¨¨¦
,äãBáò ïäa äãáòpLyexcl yi i`ce ,miweqt ipy exn`py oeike ¤¤¤§¨¨¤£¨

'da'n z`f cenll jxev oi` aeye ,xeqi` zcearl ipyd z`
,dxta zelqet zecear x`y oi`y 'da'n yexcp gxkdae ,dlbray
miweqt ipy exn`py s` ,`xnbd zvxzn .ax ixac lr dywi aeye

oiicr ,oinen zyxtaéøèöéàCexn`p `l eli`y ,'da'n z`f hrnl ¦§§¦
,el` miweqt `l`,àðéîà Czòc à÷ìñzlqet dcear oi`y dny ¨§¨©§¨£¦¨

,xeqi` zcear oiae xzid zcear oia ,miycwaãáòc àëéä ,éléî éðä̈¥¦¥¥¨§¨©
ìáà ,ïéleç ïäLk ïäam`eøñzéì àîéà ,íéLã÷ ïäLk ïäa ãáò ¨¤§¤¥¦£¨¨©¨¤§¤¥¨¨¦¥¨¦©§

jkl ,daxwdn jkaàëéøödf oiprle ,dlbray 'da'n mb z`f hrnl §¦¨
mb leqtl dlbrn micnly ax ixacke ,dxt hrnl `le ,'da' yxcp

.dxta zecear x`y
äéìò çéðä ,áø øîà äãeäé áø øîà ,àôebdnec` dxt lr - ¨¨©©§¨¨©©¦¦©¨¤¨

äãeòdceb` -äìeñt ,ïéwN ìLdk`ln meyn,dxt oia yi welige ¨¤©¦§¨
oky ,dlqetl ick dilr `ynd ziilra ic dxt oiprly ,dlbrl

'dilr dlr `l xy`' da aezkäìâòáe ,`yn zk`lna zlqtp dpi` §¤§¨
CåLîzL ãò'dkyn `l xy`' da aezk oky ,hrn `ynd z`. ©¤¦§Ÿ

,dlbrl dxt oia wligy ax ixac lr ,`ziixan `xnbd dywn
,éáéúéîdilr dlr `l xy`' dxta xn`péì ïéà ,'ìBòda lqety ¥¦¥¥¦

ïépî úBãBáò øàL ,ìBò àlà,dxta zelqetyøîBçå ì÷ ,zøîà ¤¨§¨£¦©¦¨§©§©¨¤
,`edäìâò äîejka `id dlwyøàL ,da ìñBt íeî ïéàL ¨¤§¨¤¥¥¨§¨

da úBìñBt úBãBáò,'da caer `l xy`' da aezk okyäøt £§¨¨¨
jka `id dxengyda ìñBt íenLda oi` xy`' da aezk oky ¤¥¨

,'menBðéàøîBì CLôð íàå .da ïéìñBt úBãBáò øàML ïécoi`y ¥¦¤§¨£§¦¨§¦©§¨©
,dey dxfbn z`f cenll yi ,xnege lw dfïàk øîàðxy`' dxta ¤¡©¨

dilr dlr `lïläì øîàðå ,'ìBòa dkyn `l xy`' dlbra'ìBò §¤¡©§©¨
ïläl äîdlbraïàk óà ,da úBìñBt úBãBáò øàLdxtaøàL ©§©¨§¨£§¨©¨§¨

úBìñBt úBãBáò.da £§
dpnn dywz jk xg`e ,`ziixad ixac z` dligz `xnbd zx`ane

,`xnbd zl`ey .`iyewd z`'øîBì CLôð íà' éàîdxn`y ©¦©§¨©
recn ,xnege lwn z`f cenll oi`y xn`z m`y eyexity ,`ziixad
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קנז

oifge` mipy` cenr en sc oey`x wxtdheq
.íéøîBà íéðäkäå:miWBp md dn lr WxR `le iel ipA mipdMd EWBpe lirl aizkcMàìå §©Ÿ£¦§¦§¦§¦¨¥§¦§©Ÿ£¦§¥¥¦§Ÿ¥¥©©¥¦¨¦§Ÿ

.ícä íäì øtkðå øîBì íéëéøö eéäi`w Exn`e EprE` e`l `xwA aizkC xRMpe xnFlM ¨§¦¦©§¦©¥¨¤©¨§©§¦©¥¦§¦¦§¨¨©§¨§¨§¨¥

z` xVA WcTd gExW ,`id DWtp iRp`A `zNn `N` ,dxin` llkA df s` `dIW¤§¥©¤¦§©£¦¨¤¨¦§¨§©§¥©§¨¦¤©©Ÿ¤¦¥¤

.mCd mdl xRMpe oM EUrIWkl EpiAx dWn i"r l`xUi'îâ.äìâòm`e `id DzpW zA ¦§¨¥Ÿ¤©¥¦§¤©£¥§¦©¥¨¤©¨¤§¨©§¨¨¦§¦

dxFYA xn`PW mFwn lkC ,dlEqR DzpW dxar̈§¨§¨¨§¨§¨¨¤¤¡©©¨

ipA Uake lbrEn siliC ,`Ed dpW oA mzq lbr¥¤§¨¤¨¨§¨¥¦§¥¤¨¤¤§¥

:dpW.änãà äøt:dizFpWl xErW oi`íeî ¨¨¨¨£ª¨¥¦¦§¤¨

.da ìñBtmEn DA oi` dOc` dxtA aizkC ¥¨¦§¦§¨¨£ª¨¥¨

(hi xAcnA):.da:hErnàlà.äzòî`kid lkC §¦§¨¨¦¤¨¥©¨§¨¥¨

lwA DiPn opixnB `le `Ed `hErn DA azkC§¨©¨¦¨§Ÿ¨§¦©¦¥§©

:xnge.úBìñBt úBãBáò øàL eäé àì,dxtA ¨Ÿ¤Ÿ§§¨£§§¨¨

e"wa Dl xnbC `N` DA aizM calA lr `dC§¨Ÿ¦§©§¦¨¤¨§¨©¨

aizkC dlbrn(`k mixaC)lM DA cAr `l xW` ¥¤§¨¦§¦§¨¦£¤Ÿª©¨¨

:DiPn xnbp `l `hErn DA i`e ,rnWnA zFcFar£§©§©§¦¨¦¨Ÿ¦§©¦¥

.çépä äãeäé áø øîà äîlàlW dcFr dxR lr ©¨¨¨©©§¨¦¦©©¨¨¨¤

lr e`lC b"r`e dlEqR oiTU lW dCb` oiTU©¦£ª¨¤©¦§¨§¨Ÿ

dxtA aizkcM `lqRin DicEgl dIlraE `Ed©£¦¨§¥¦©§¨§¦§¦§¨¨

,dlr `l xW` DA dxEn`d lr zk`lnA¦§¤¤Ÿ¨£¨¨£¤Ÿ¨¨

:dkWn `NW ENt`e DcEgl dIlrAãò äìâòáe ©£¦¨§©©£¦¤Ÿ¨§¨§¤§¨©
.CLîzLaizM dlbraC ,hrn `VOd lhlhYW ¤¦§Ÿ¤§©§¥©©¨§©¦§¤§¨§¦

x`WC oeiM KixR oOwlE ,dkWn `l xW £̀¤Ÿ¨§¨§©¨¨¦¥¨¦§¨

i`O` opitli dlbrnE iaizM `l dxtA zFcFar£§¨¨Ÿ§¦¥¥¤§¨©§¦¨©©

lr Fpi`W iF`Vn x`WC DcEgl dIlrA lqtin¦§¨©£¦¨§©¦§¨©¤¥Ÿ

e"wa dlbrn dxR xnbC DPn rnW n"n ,WOn©¨§©¦©§¨©¨¨¥¤§¨

:`hErn DA aizkC b"r`e zFcFar x`WAéðàL ¦§¨£¦§¦¨¦¨©¦
.ìò ìò ïðéôìéc äøtdptn deW dxfbC oeike ¨¨§¨§¦©ŸŸ§¥¨¦§¥¨¨¨ª§¤

DaC `hErnE ,DtEbA aizkC o`nM Dil ded `id¦£¨¥§©¦§¦§¨¦¨§¨

:oOwlcM `pixg` `Wxcl Dil WxCénð äìâò ¨¥¥¦§¨¨©£¦¨§¦§©¨¤§¨©¦
.äøtî ìò ìò éúéz:mEnlàìc íéLã÷ éèeòîì ¥¥ŸŸ¦¨¨§§¦¥¨¨¦§Ÿ
.äãBáò eäa äìñt`l dxR la` ,daxwdn ¨§¨§£¨¥©§¨¨£¨¨¨Ÿ

:y"bn `iz`C `hrnn.íéðL eäa éìñôc àkéì éîipA EdA aizkC z`Hge gqR ixde §©£¨§©§¨¦¥¨§¨§¥§¨¦©£¥¤©§©¨¦§¦§§¥

Eed Edpihrn `l i`C ,Kixhvi` ikdl dcFar lEqRn Edpihrnl DA Kixhvi` ike ozpW§¨¨§¦¦§§¦¨§©£¦§¦§£¨§¨¦¦§§¦§¦Ÿ©£¦§£

:dlbrn xnge lwA ixnB.äãBáò ïäa äãáòpL:'iqxB.øeqà úãBáòmi`lM F` zAWA oFbM ¨§¥§©¨Ÿ¤¥¤§¨¤¤¤§¨¨¤£¨¨§¦£©¦§§©¨¦§©¦

:xFnge xFWA.à÷ôð àø÷ éàäî énð øeqà úãBáòKigxM lr ,iaizM i`xw ixzC oeikC §©££©¦©¦¥©§¨¨§¨§¥¨¦§¥§¨¥§¦¥©¨§¨

:xEQ` zcFarl EdiPn cg.ìò:`ipY dxR iAB ©¦©§©£©¦Ÿ©¥¨¨©§¨

.da úBìñBt úBãBáò øàLcAr `l xW` aizkC §¨£§¨¦§¦£¤Ÿª©

:DA.øîBì CLôð íàålr aiWdl Ll Wi m`e ¨§¦©§¨©§¦¥§§¨¦©

:'Ek lr o`M xn`p ,y"ba cnlE `v ,df e"wéàî ¤¥§©¤¡©¨Ÿ©
.øîBì CLôð íàDwaWC Kxtinl Ll ded i`n ¦©§¨©©£¨§§¦§©§¨§¨

:deW dxfbA silie digxF`l `PY.'eë ïàk øîàð ©¨§§¥§¨¦¦§¥¨¨¨¤¡©¨
zFcFar x`W llkA `dC ,`Ed `xzi lr i`de§©Ÿ§¥¨§¨¦§©§¨£

:`Ed.úàaL íB÷nîe`N` Dl ipYw `PY e`l ¦¨¤¨¨¨©¨¨¨¥¨¤¨

aizFn `wC `xnB lif`e Wxtn `w DizaEiY§§¥¨§¨¥§¨¥§¨¨§¨¦

lqFR zF`Vn x`W lirl xn`C dcEdi axl§©§¨§¨©§¥§¨©¨¥

iF`Vn x`WC oeiM `de ,`nlrA dIlrA dxtA§¨¨©£¦¨§¨§¨§¨¥¨¦§¨©

,deW dxfbA Dl sili dlbrnE aizM `l dxtA§¨¨Ÿ§¦¥¤§¨¨¦¨¦§¥¨¨¨

dnC iOp cOll Ll Wi mXn z`AW mFwOnE¦¨¤¨¨¦¨¥§§©¥©¦§¨

zF`Vn x`WA dxR s` KFWnYW cr dlbr¤§¨©¤¦§©¨¨¦§¨©¨

:KFWnYW cr dlbrn opitliCàì øLà ì"ú §¨§¦©¥¤§¨©¤¦§£¤Ÿ
.î"î ìò äéìò äìò`lCn lr `lA Dil WixC ¨¨¨¤¨Ÿ¨¥¥§ŸŸ¦§Ÿ

aizM xcd Eze ,dilr lr dlr `l xW` aizM§¦£¤Ÿ¨¨Ÿ¨¤¨§¨©§¦

:lif`e `piWxccM `Wxcl lràlL 'eë ë"à Ÿ¦§¨¨¦§¨§¦¨§¨¥¤Ÿ
.äãBáò úòLa`Vn lwdl dilr FgiPd ENt`e ¦§©£¨©£¦¦¦¨¤¨§¨¥©¨

:KFWnl `le FcIn.äãBáò úòLa àlàxnFlM ¦¨§Ÿ¦§¤¨¦§©£¨§©

`nlrA i`xT` la` ,`id Kxvl Ff dcFarW¤£¨§Ÿ¤¦£¨©§¨¥§¨§¨

le dilr wU giPdWixT` `N` FkilFdl ` ¤¦¦©©¨¤¨§Ÿ§¦¤¨¦§¥

:DlqR `l aizF`e.ìò úëéLî:dlbrA lFqtl §¥Ÿ§¨¨§¦©Ÿ¦§§¤§¨

.úBøt äNBò BðéàL:dcli `l DzpW zA dlbr ¤¥¤¥¤§¨©§¨¨Ÿ¨§¨

.úBøt äNBò ïéàL íB÷îa:dWw ozi` lgpàlL §¨¤¥¤¥©©¥¨¨¤¤Ÿ
.eäeçépä:EdEbxdW ¦¦¤£¨

ïúéà

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

'ä úéãt øLà ìàøNé Enòì øtk" :íéøîBà íéðäkäå§©Ÿ£¦§¦©¥§©§¦§¨¥£¤¨¦¨
ïéëéøö eéä àì ."ìàøNé Enò áø÷a é÷ð íc ïzz ìàå§©¦¥¨¨¦§¤¤©§¦§¨¥Ÿ¨§¦¦
:ïzøOáî LãBwä çeø àlà "ícä íäì øtkðå" øîBì©§¦©¥¨¤©¨¤¨©©¤§©©§¨

:íäì øtkúî ícä äëk eNòzL éúîéà'îâ ¥¨©¤©£¨¨©¨¦§©¥¨¤
ïéàL äøt äîe ?øîBçå ìwî ,äìâòa ìñBt íeî àäéå¦¥¥§¤§¨¦©¨¤©¨¨¤¥
íéðML äìâò .da ìñBt íeî ,da úBìñBt íéðMä©¨¦§¨¥¨¤§¨¤¨¦
éðàL ?da ìñBt íeî àäiL ïéc Bðéà ,da úBìñBt§¨¥¦¤§¥¥¨¨¥
,ìñBt íeî da "íeî da ïéà øLà" :àø÷ øîàã ,íúä̈¨§¨©§¨£¤¥¨¨¥
øàL eäé àì ,äzòî àlà .äìâòa ìñBt íeî ïéàå§¥¥§¤§¨¤¨¥©¨Ÿ§§¨
øîà äãeäé áø øîà änlà ?da úBìñBt úBãBáò£§¨©¨¨¨©©§¨¨©
ãò äìâòáe ,äìeñt ïéwN ìL äãeò äéìò çépä :áø©¦¦©¨¤¨¨¤©¦§¨§¤§¨©
.äìâòî "ìò" "ìò" ïðéôìéc ,äøô éðàL ?CBLîzL¤¦§¨¥¨¨§¨§¦©ŸŸ¥¤§¨
àðîçø èòéî àä ?äøtî "ìò" "ìò" éúéz ,éîð äìâò¤§¨©¦¥¥ŸŸ¦¨¨¨¦¥©£¨¨

a ."da",déì éòaéî àeää ?"da" áéúk éîð äìâò ¨§¤§¨©¦§¦¨©¦¨¥¥
Czòc à÷ìñ .äãBáò eäa äìñt àìã íéLã÷ éèeòîì§©¥¢¨¦§Ÿ¨§¨§£¨¨§¨©§¨
íeî ïéàL ,äìâò äîe äìâòî øîBçå ì÷a éúéì ,àðéîà̈¦¨¥¥§©¨¤¥¤§¨¨¤§¨¤¥
ìñBt íenL íéLã÷ .da úìñBt äãBáò ,da ìñBt¥¨£¨¤¤¨¢¨¦¤¥
äî Cøôéîì àkéà ?ïäa úìñBt äãBáòL ïéc Bðéà ,ïää¤¥¦¤£¨¤¤¨¤¦¨§¦§©©
àkéì éî ,íéLã÷ ehà .da úBìñBt íéðL ïkL ,äìâòl§¤§¨¤¥¨¦§¨©¢¨¦¦¥¨

éøèöéà éë ?íéðL eäa éìñôcðäì ,àø÷ CíéLã÷ C §¨§¥§¨¦¦¦§§¦§¨§¨¨¢¨¦
äãBáò eäa äìñt àìã íéLã÷å .íéðL eäa äìñôc§¨§¨§¨¦§¨¨¦§Ÿ¨§¨§£¨

,áéø÷î äzà éà älà "'äì älà eáéø÷ú àì úôlé Bà áøâ Bà úìaé Bà õeøç Bà øeáL Bà úøeò" !à÷ôð íúäî ?à÷ôð àëäî¥¨¨¨§¨¥¨¨¨§¨©¤¤¨¨©¤¤¨¨©¤¤Ÿ©§¦¥¤©¥¤¦©¨©§¦
éøèöéà !äãBáò ïäa äãáòpL íéLã÷ áéø÷î äzà ìáàìáà ,øzéä úãBáò ïäa ãáòã àëéä éléî éðä :àðéîà Czòc à÷ìñ ,C £¨©¨©§¦¢¨¦¤¤¡§¨¨¤£¨¦§§¦¨§¨©§¨¨¦¨¨¥¦¥¥¨§¨©¨¤£©¤¥£¨

éà ,älà "älà ìkî íëéäìà íçì úà eáéø÷ú àì øëð ïa ãiîe" à÷ôð àëäî ,éîð àäå .àëéøö ,eøñzéì àîéà øeqéà úãBáò£©¦¥¨¦©§§¦¨§¨©¦¥¨¨¨§¨¦©¤¥¨Ÿ©§¦¤¤¤¡Ÿ¥¤¦¨¥¤¥¤¦
éøèöéà .äãBáò ïäa äãáòpL íéLã÷ áéø÷î äzà ìáà ,áéø÷î äzàïäLk ïäa ãáòã àëéä éléî éðä :àðéîà Czòc à÷ìñ ,C ©¨©§¦£¨©¨©§¦¢¨¦¤¤¡§¨¨¤£¨¦§§¦¨§¨©§¨¨¦¨¨¥¦¥¥¨§¨©¨¤§¤¥

,äìeñt ïéwN ìL äãeò äéìò çépä :áø øîà äãeäé áø øîà ,àôeb .àëéøö ,eøñzéì àîéà íéLã÷ ïäLk ïäa ãáò ìáà ,ïéleç¦£¨¨©¨¤§¤¥¢¨¦¥¨¦©§§¦¨¨¨©©§¨¨©©¦¦©¨¤¨¨¤©¦§¨
øàL ,da ìñBt íeî ïéàL äìâò äîe ,øîBçå ì÷ :zøîà ?ïépî úBãBáò øàL ,ìBò àlà éì ïéà "ìò" éáéúéî .CBLîzL ãò äìâòáe§¤§¨©¤¦§¥¦¥Ÿ¥¦¤¨§¨£¦©¦¨©§¨©¨¤¨¤§¨¤¥¥¨§¨
ïläl øîàðå "ìò" ïàk øîàð :øîBì ELôð íàå ?da ïéìñBt úBãBáò øàML ïéc Bðéà ,da ìñBt íenL äøt .da úBìñBt úBãBáò£§¨¨¨¤¥¨¥¦¤§¨£§¦¨§¦©§¤©¤¡©¨Ÿ§¤¡©§©¨
,Cøôéîì àkéà :àîéz éëå ?"øîBì ELôð íà" éàî ?úBìñBt úBãBáò øàL ïàk óà ,da úBìñBt úBãBáò øàL ïläl äî "ìò"Ÿ©§©¨§¨£§¨©¨§¨£§©¦©§¤©§¦¥¨¦¨§¦§©

" ïàk øîàð ,ïäa úìñBt äãBáò ïéàå ïäa ìñBt íenL ,eçéëBé íéLã÷ éîð éà ,da úBìñBt íéðL ïkL äìâòl äîïläì øîàðå "ìò ©§¤§¨¤¥¨¦§¨¦©¦¢¨¦¦¤¥¨¤§¥£¨¤¤¨¤¤¡©¨Ÿ§¤¡©§©¨
,àéä éàpz .CBLîzL ãò ïàk óà ,CBLîzL ãò ïläl äî ,äúàaL íB÷nîe .úBãBáò øàL ïàk óà ,úBãBáò øàL ïläl äî ,"ìò"Ÿ©§©¨§¨£©¨§¨£¦§¤¨¨©§©¨©¤¦§©¨©¤¦§©¨¥¦
:øîBì ãeîìz ?ïépî úBãBáò øàL ,ìBò àlà éì ïéà ,"ìò" :àéðúc ,äøôc dôebî dì éúééîc àkéà ,äìâòî dì éúééîc àkéàc§¦¨§©§¥¨¥¤§¨¦¨§©§¥¨¦¨§¨¨§©§¨Ÿ¥¦¤¨§¨£¦©¦©§©
.äãBáò úòLa àlL ïéa äãBáò úòLa ïéa ìñBt ìBò ?"ìò" øîBì ãeîìz äî ,ïk íà .íB÷î ìkî "ìò äéìò äìò àì øLà"£¤Ÿ¨¨¨¤¨Ÿ¦¨¨¦¥©©§©Ÿ¥¥¦§©£¨¥¤Ÿ¦§©£¨
äî àlà ììka ïéà ,èøôe ììk ,èøt "ìò" ,ììk "äéìò äìò àì øLà" àîéàå .äãBáò úòLa àlà úBìñBt ïéà ,úBãBáò øàL§¨£¥§¤¨¦§©£¨§¥¨£¤Ÿ¨¨¨¤¨§¨Ÿ§¨§¨§¨¥©§¨¤¨©
úBãBáò øàL ,ìBò àlà éì ïéà ,"ìò" :àðååb éàä ék äìâò éaâ éîð àéðúå .àeä àéeaø "øLà" !?àì àðéøçà écéî ,ïéà ìBò ,èøtaM¤©§¨¦¦¥©£¦¨Ÿ£¤¦¨§©§¨©¦©¥¤§¨¦©©§¨Ÿ¥¦¤¨§¨£
àlL ïéa äãBáò úòLa ïéa ìñBt ìBò ?"ìò" øîBì ãeîìz äî ,ïk íà .íB÷î ìkî "da ãaò àì øLà" :øîBì ãeîìz ?ïépî¦©¦©§©£¤Ÿª©¨¦¨¨¦¥©©§©Ÿ¥¥¦§©£¨¥¤Ÿ
ììka ïéà ,èøôe ììk ,èøt "ìò" ,ììk "da ãaò àì øLà" àîéàå .äãBáò úòLa àlà úBìñBt ïéà ,úBãBáò øàL .äãBáò úòLa¦§©£¨§¨£¥§¤¨¦§©£¨§¥¨£¤Ÿª©¨§¨Ÿ§¨§¨§¨¥©§¨
?änëa ìBò úëéLî :ïðçBé 'øî dépéî éòa :eäaà 'ø øîà .àeä àéeaø "øLà" !?àì àðéøçà écéî ,ïéà ìBò :èøtaM äî àlà¤¨©¤©§¨¦¦¥©£¦¨Ÿ£¤¦¨¨©©¨§©¦¥¥¨¨§¦©§©¨
ïðçBé 'ø dépéî éì àLøtî éãéãì :déîL á÷òé 'øå ïðaøî àeää eäì øîà ?Baçøì Bà Bkøàì ,eäì àéòaéà .ìBò àìîk :éì øîà̈©¦¦§Ÿ¦©£¨§§¨§§¨§¨©§©¥©¨¨§©£Ÿ§¥§¦¦¦¨§¨¦¦¥¨¨
'ø øîà .økîîe çwîì ?dpéî à÷ôð éàîì .éåä çôè ìBòã àøeòéL ,ïì òîLî à÷ àä ?çôè àîéìå .çôè Baçøì ìBò úëéLî§¦©§¨§¤©§¥¨¤©¨¨©§©¨¦¨§¤©¨¥§©¨§¨¦¨§¦¨¦§¨¨©
íB÷îa óøòéå ,úBøét äNò àlL øác àáé :àeä Ceøa LBãwä øîà ?ìçða äìâò àéáä :äøBz äøîà äî éðtî ,ìeàL ïa ïðçBé¨¨¤¨¦§¥¨¨§¨¨¨¦¤§¨§©©¨©©¨¨¨Ÿ¨¨¤Ÿ¨¨¥§¥¨¥§¨
éîð éëä ,ñéøñå ï÷æ äzòî àlà ,äiáøe äiøt àîéìéà ?úBøét éàî .úBøét úBNòì Bçépä àlL éî ìò øtëéå ,úBøét äNBò ïéàL¤¥¤¥¦©¥©¦¤Ÿ¦¦©£¥©¥¦¥¨§¦¨§¦¨¤¨¥©¨¨¥§¨¦¨¦©¦
:øîàpL ?äL÷ àeäL ïúéàì ïépî :ïðaø eðz :äL÷ ,BòîLîk "ïúéà" .ïúéà ìçð ìà dúBà ïéãéøBîe :úBöî àlà ?ïðéôøò àìc§¨¨§¦©¤¨¦§¦¦¨¤©©¥¨¥¨§©§¨¨¤¨©¨¨¦©¦§¥¨¤¨¤¤¤¡©
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סוטה. פרק תשיעי - עגלה ערופה דף מו עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     רש"י

יום רביעי - ַהּיֹום ִׁשָּׁשה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות וְַאְרָּבָעה יִָמים לָעֹוֶמר
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr en sc dheq(iriax meil)

ïzz ìàå ['ä] úéãt øLà ìàøNé Eîòì øtk" ,íéøîBà íéðäkäå§©Ÿ£¦§¦©¥§©§¦§¨¥£¤¨¦¨§©¦¥
,"ìàøNé Eîò áø÷a é÷ð íã,'mcd mdl xtkpe' miiqn weqtdy s`e ¨¨¦§¤¤©§¦§¨¥

,"íãä íäì øtkðå" øîBì ïéëéøö eéä àì,dxin`d llka df oi`y Ÿ¨§¦¦©§¦©¥¨¤©¨
ïzøOáî LãBwä çeø àlà,dxeza zxne`eäëk eNòzL éúîéà ¤¨©©¤§©©§¨¥¨©¤©£¨¨

.íäì øtkúî ícä©¨¦§©¥¨¤
.àøîâ,`xnbd dywn .dlbra lqet mend oi`y dpyna epipyàäéå¦¥

äøt äîe ,øîBçå ìwî äìâòa ìñBt íeîdnec`íéðMä ïéàL ¥§¤§¨¦©¨¤©¨¨¤¥©¨¦
da úBìñBt,dizepyl xeriy oi` ixdyda ìñBt íeîxn`p ixdy §¨¥¨

,'men da oi` xy`' dada úBìñBt íéðML äìâòdiexw oi` ixdy ¤§¨¤¨¦§¨
,dpy za cr `l` dlbr.da ìñBt íeî àäiL ïéc Bðéàzvxzn ¥¦¤§¥¥¨

,`xnbdíúä éðàL,dxtn dlbr ea dwelgy men oiprlàø÷ øîàc ©¦¨¨§¨©§¨
dxta,'íeî da ïéà øLà' ,`weec ,hrnl d`a 'da' zlneíeî da £¤¥¨¨

äìâòa ìñBt íeî ïéàå ,ìñBt.xnege lwd zxaqn `iven herinde ¥§¥¥§¤§¨
,`xnbd dywnäzòî àlà,herin rnyn 'da'yøàL eäé àì ¤¨¥©¨Ÿ§§¨

úBãBáòler dilr dlr calnda úBìñBt,dxta -øîà äîlà £§¨©¨¨¨©
äéìò çéðä ,áø øîà äãeäé éaødnec` dxt lr -äãeòdceb` - ©¦§¨¨©©¦¦©¨¤¨¨

äìeñt ïéwN ìLdk`ln meyn,oiprly ,dlbrl dxt oia yi welige ¤©¦§¨
`l xy`' da aezk oky ,dlqetl ick dilr `ynd ziilra ic dxt

,'dilr dlräìâòáe`yn zk`lna zlqtp dpi`ãòCBLîzLz` §¤§¨©¤¦§
dey df oiprly ixd ,'dkyn `l xy`' da aezk oky ,hrn `ynd
`l` da xn`p `ly s` ,da zlqet `yn zk`lny ,dlbrl dxt
onwlck dlbrn xnege lwa dxt micnly meyn `l` ,ler
xnege lwn `iven dxtay 'da'y zxn`y jixacle ,`ziixaa
,'da caer `l xy`' da xn`py dlbray 'da'y mb xn`p ,dlbrl
x`y dlbra 'da' `weecy xn`pe ,dxtl xnege lwd on `ivei
dpleqtz `l ,ler `l` da xn`p `ly dxta la` ,zelqet zecear

.zecear x`y da
,`xnbd zvxznäøt éðàLepi` ,da zelqet zecear x`yy dny ©¦¨¨

meyn `l` ,xnege lwn micnly meynïðéôìécdey dxfba'ìBò' §¨§¦©
'ìBò'dxt,äìâòîjk ,da zelqet zecear x`y dlbry myky ¥¤§¨

,dey dxfbl zipten ef dlny oeike ,da zelqet zecear x`y dxt
ly herinde ,da zelqet zecear x`yy da yxetn eli`k `ed ixd
,jk m` ,`xnbd dywn .xg` xacl epyxcp gxkda ,dlbray 'da'

énð äìâò,da lqet mend oi` recnéúézdey dxfba `id mb'ìBò' ¤§¨©¦¥¥
,äøtî 'ìBò'myky xn`pe.dlbra leqti jk ,dxta lqet mendy ¦¨¨

ik ,men oiprl ef dey dxfbn cenll xyt` i` ,`xnbd zvxznàä̈
àðîçø èòéîdxta'da',`le da `l` lqet mend oi`y xnel ¦¥©£¨¨¨

y oiprl recn ,jk m` ,`xnbd dywn .dlbra,dxta zecear x`
ixd ,zecear x`y leqtl dey dxfbn micnly zxn`énð äìâòa§¤§¨©¦

'da' áéúkoeik ,zecear x`y oiprl dey dxfb cenll oi`y xn`pe , §¦¨
`le zelqet zecear x`y da wxy xnel dlbra dxez dhriny

.dxta
,`xnbd zvxznàeäädlbra `weecy hrnny 'da' herind - ©

`l` ,mze` hrnn dxtn `l xg` xaca `le zecear x`y zelqet
,äãBáò eäa äìñt àìc íéLã÷ éèeòîì déì éòaéî`lely ¦¨¥¥§©¥¨¨¦§Ÿ¨§¨§£¨

,df herinéúéì àðéîà Czòc à÷ìñmiycwäìâòî øîBçå ì÷a ¨§¨©§¨£¦¨¥¥§©¨¤¥¤§¨
,dcear mda leqtzyäìâò äîe`id dlwy,da ìñBt íeî ïéàL ¨¤§¨¤¥¥¨

íéLã÷ ,da úìñBt äãBáòmd mixengyBðéà ,ïäa úìñBt íenL £¨¤¤¨¨¨¦¤¤¤¨¤¥
,ïäa úìñBt äãBáòL ïéc,'da' dlbra xnel aezkd jxved jkle ¦¤£¨¤¤¨¤

`l dxt la` ,miycwa `le dcear zlqet dlbra wxy xnel
zecear x`y s`y dlbrn dey dxfbn dcnle ,o`kn dhrnzp

.da zelqet
oi`y hrnl jxved dlbray 'da'y zxn` cvik ,`xnbd dywn
,dlbrn xnege lwa mze` cnlp `ly ick ,miycwa zlqet dcear

ixdCøôéîì àkéà,xnege lwd lräìâòl äîda zlqet jkly ¦¨§¦§©©§¤§¨
jka `id dxengy ,dcear,da úBìñBt íéðL ïkLdpi` ixdy ¤¥¨¦§¨

oi`y jka md milwy miycw la` ,dzpy za `l` dlbr diexw

lw o`k oi`y oeike ,mda leqtz `l dcear s` ,mda zelqet mipyd
x`yn dxt hrnl `a gxkdae ,'da'n mze` hrnl jxev oi` ,xnege

zecear x`y s`y ax xn` recne ,ler mpi`y zecearlqetze
,`xnbd zvxzn .dxtaíéðL eäa éìñôc àkéì éî íéLã÷ eèà̈¨¨¦¦¥¨§¨§¥¨¨¦

miycw yiy oeike ,mipy mda milqety miycw ep`vn `l ike -
,'ezpy oa' mda xn`py z`hge gqt oebk ,mipy mda milqetyék¦

éøèöéààø÷ C,'da' dlbra xn`pyðäìeäa äìñôc íéLã÷ C ¦§§¦§¨§¨¨¨¨¦§¨§¨§
íéðL,dcear mda leqtzy dlbrn xnege lwa cenll ozip mday ¨¦

'da'y xnel ozip jkle ,mipy leqt ly ef `kxit mda oi`e li`ed
.dxt `le miycw wx hrnn df

,`xnbd dywn,íéLã÷ådn,äãBáò eäa äìñt àìcikeàëäî §¨¨¦§Ÿ¨§¨§£¨¥¨¨
à÷ôðixd ,'da' herindn,à÷ôð íúäîxn`py dnnzyxta ©§¨¥¨¨©§¨
,oinenàì úôìé Bà áøâ Bà úìaé Bà õeøç Bà øeáL Bà úøeò"©¤¤¨¨©¤¤¨¨©¤¤Ÿ

,"'äì älà eáéø÷úwxy ,wiiecn 'dl`' dlndneälàoinen mdy ©§¦¥¤©¥¤
,äãBáò ïäa äãáòpL íéLã÷ áéø÷î äzà ìáà ,áéø÷î äzà éà¦©¨©§¦£¨©¨©§¦¨¨¦¤¤¤§¨¨¤£¨
'da'n yexcp gxkday ,dywi aeye ,'da'n z`f cenll jixv oi`e

.ax ixac lr dywe ,dxta zelqet zecear x`y oi`yzvxzn
oiicr ,'dl` eaixwz `l' xn`p xaky s` ,`xnbdéøèöéàChrnl ¦§§¦

y ,'da'n z`f,'dl` eaixwz `l' wx xn`p eli`Czòc à÷ìñ̈§¨©§¨
,àðéîà,miycwa zlqet dcear oi`y dnyãáòc àëéä éléî éðä £¦¨¨¥¦¥¥¨§¨©

ìáà ,øzéä úãBáò ïäamda carøeqéà úãBáòmda cary oebk ¨¤£©¤¥£¨£©¦
xenge xey ly mi`lka yxgy e` ,zayaeøñzéì àîéà ,,daxwdl ¥¨¦©§

jklàëéøö.'da'n mb z`f hrnl §¦¨
,`xnbd dywnénð àäåixd ,xeqi` zcear mda carykàëäî §¨©¦¥¨¨

,à÷ôð,sqep weqt oinen zyxta xn`pyeáéø÷ú àì øëð ïa ãéîe" ©§¨¦©¤¥¨Ÿ©§¦
,"älà ìkî íëéäìà íçì úàwxy ,'dl`' dlndn wiiecn o`k mbe ¤¤¤¡Ÿ¥¤¦¨¥¤

älàoinen mdyíéLã÷ áéø÷î äzà ìáà ,áéø÷î äzà éà ¥¤¦©¨©§¦£¨©¨©§¦¨¨¦
,äãBáò ïäa äãáòpLyexcl yi i`ce ,miweqt ipy exn`py oeike ¤¤¤§¨¨¤£¨

'da'n z`f cenll jxev oi` aeye ,xeqi` zcearl ipyd z`
,dxta zelqet zecear x`y oi`y 'da'n yexcp gxkdae ,dlbray
miweqt ipy exn`py s` ,`xnbd zvxzn .ax ixac lr dywi aeye

oiicr ,oinen zyxtaéøèöéàCexn`p `l eli`y ,'da'n z`f hrnl ¦§§¦
,el` miweqt `l`,àðéîà Czòc à÷ìñzlqet dcear oi`y dny ¨§¨©§¨£¦¨

,xeqi` zcear oiae xzid zcear oia ,miycwaãáòc àëéä ,éléî éðä̈¥¦¥¥¨§¨©
ìáà ,ïéleç ïäLk ïäam`eøñzéì àîéà ,íéLã÷ ïäLk ïäa ãáò ¨¤§¤¥¦£¨¨©¨¤§¤¥¨¨¦¥¨¦©§

jkl ,daxwdn jkaàëéøödf oiprle ,dlbray 'da'n mb z`f hrnl §¦¨
mb leqtl dlbrn micnly ax ixacke ,dxt hrnl `le ,'da' yxcp

.dxta zecear x`y
äéìò çéðä ,áø øîà äãeäé áø øîà ,àôebdnec` dxt lr - ¨¨©©§¨¨©©¦¦©¨¤¨

äãeòdceb` -äìeñt ,ïéwN ìLdk`ln meyn,dxt oia yi welige ¨¤©¦§¨
oky ,dlqetl ick dilr `ynd ziilra ic dxt oiprly ,dlbrl

'dilr dlr `l xy`' da aezkäìâòáe ,`yn zk`lna zlqtp dpi` §¤§¨
CåLîzL ãò'dkyn `l xy`' da aezk oky ,hrn `ynd z`. ©¤¦§Ÿ

,dlbrl dxt oia wligy ax ixac lr ,`ziixan `xnbd dywn
,éáéúéîdilr dlr `l xy`' dxta xn`péì ïéà ,'ìBòda lqety ¥¦¥¥¦

ïépî úBãBáò øàL ,ìBò àlà,dxta zelqetyøîBçå ì÷ ,zøîà ¤¨§¨£¦©¦¨§©§©¨¤
,`edäìâò äîejka `id dlwyøàL ,da ìñBt íeî ïéàL ¨¤§¨¤¥¥¨§¨

da úBìñBt úBãBáò,'da caer `l xy`' da aezk okyäøt £§¨¨¨
jka `id dxengyda ìñBt íenLda oi` xy`' da aezk oky ¤¥¨

,'menBðéàøîBì CLôð íàå .da ïéìñBt úBãBáò øàML ïécoi`y ¥¦¤§¨£§¦¨§¦©§¨©
,dey dxfbn z`f cenll yi ,xnege lw dfïàk øîàðxy`' dxta ¤¡©¨

dilr dlr `lïläì øîàðå ,'ìBòa dkyn `l xy`' dlbra'ìBò §¤¡©§©¨
ïläl äîdlbraïàk óà ,da úBìñBt úBãBáò øàLdxtaøàL ©§©¨§¨£§¨©¨§¨

úBìñBt úBãBáò.da £§
dpnn dywz jk xg`e ,`ziixad ixac z` dligz `xnbd zx`ane

,`xnbd zl`ey .`iyewd z`'øîBì CLôð íà' éàîdxn`y ©¦©§¨©
recn ,xnege lwn z`f cenll oi`y xn`z m`y eyexity ,`ziixad
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קנח

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr en sc dheq(iriax meil)

EáLBî ïúéà"meyn ,dyw jayen mewn -ð÷ òìqa íéNå,"Eixd ¥¨¨¤§¦©¤©¦¤
,rlq `ed ozi`yíéðúàäå 'ä áéø úà íéøä eòîL" ,øîBàå§¥¦§¨¦¤¦§¨¥¨¦

"õøà éãñBîmipa` ly `ed xde ,mipzi` miiexw mixddy ixd. §¥¨¤
àeäL ïúéàì ïépî ,íéøîBà íéøçàmewnïLémewny epiidc - £¥¦§¦¦©¦§¥¨¤¨¨

xg` mewnn rwxw e`iad `ly mewn zeidl jixv dlbrd ztixr
o`kløîàpL ,,laa lr edinxi z`eapaíìBòî éBâ àeä ïúéà éBâ" ¤¤¡©¥¨¥¨

,"àeäoyi eyexit 'ozi`'y ixd.
,dpyna epipy.äéøBçàî õéôB÷a dúBà ïéôøBòå,`xnbd zxne` §§¦¨§¦¥£¤¨

àîòè éàîy meyn ,df mewna dze` mitxerøîbdey dxfba ©©£¨¨©
óBòä úàhçî 'äôéøò' 'äôéøò'da xn`py,eyexity ,'etxr lenn' £¦¨£¦¨¥©©¨

miptd ixeg`y sxerd zgzy mewnd.
,dpyna epipy,ïðaø eðz .ãáòélîe òBøælî øeñà dîB÷îexn`p §¨¨¦¦§©¦¥¨¥¨©¨¨

lgp `edy ,dtixrd mewn lr,"òøæé àìå Ba ãáòé àì øLà"oeyl £¤Ÿ¥¨¥§Ÿ¦¨¥©
rnyn dfìøáòLrxfp m`y xnel ,ea rxfp `le carp `l xaray - §¤¨©

,ea sexrln lqtp xara ea carp e`ïúðBé éaø .äiLàé éaø éøác¦§¥©¦Ÿ¦¨©¦¨¨
,øîBàrnyn df oeylàaäìmewna rexfle cearl xeq`y - ¥§©¨

.`adle o`kn dtixrd
,mzwelgn z` `ax x`anàaäì ,øîà àáøcearl xeq`y - ¨¨¨©§©¨

`adle o`kn dtixrd mewna rexfleàîìò éleëc ,diy`i iax od §¥¨§¨
ozpei iax ode'òøæé àìå' áéúëc ,éâéìt àì,`adl ezernynyék Ÿ§¦¥¦§¦§Ÿ¦¨¥©¦

éâéìtmb zernyn weqta yi m`d ,ewlgp dna -ì,øáòLjkae §¦¥§¤¨©
,ewlgp,øáñ äiLàé éaøcarp `l xaray i`pz mb weqta llkpy ©¦Ÿ¦¨¨©

e ,'ea cari `l xy`' ,weqt eze`a aezk ixdy ,ea rxfp `leéî¦
'ãaeòé àìå' áéúkcizrl d`eev oeyl ernyny ,cala,xy`' ixd §¦§Ÿ§©

ztqepyke ,xn`p 'cari `l`l` ,d`eev oeyl df oi` ,'xy`' dlnd
.did jky dcaerïúðBé éaøå,xaryl i`pz jka llkp oi`y xaq §©¦¨¨

ik'ãáòð àì øLà' áéúk éî'cari `l xy`' ,xar oeyl `edy ¦§¦£¤Ÿ¤¡©
.cizr oeyl `ed 'cari'e ,xn`päiLàé éaøåmpn`y ,jk lr aiyn §©¦Ÿ¦¨

lr sqepyk mle` ,cizr oeyl `ed 'cari `l' ,'xy`' dlnd `ll
jk,'øLà'df oeylìïúðBé éaøå .òîLî øáòLztqezdy xaq £¤§¤¨©©§©§©¦¨¨
ly'øLà'`l` ,xn`p xar oeyl meyn `làeä àéeaøzeaxl £¤¦¨

oldlcke ,xeqi`l zeceard lk z`.
,dpyna epipyeðz .íéðáà íL øwðìe ïzLt íL ÷Bøñì øzeîe¨¦§¨¦§¨§©¥¨£¨¦¨

,'òøæé àìå Ba ãáòé àì øLà' ,ïðaø,'rxfi `le' xn`py oeikïéà ©¨¨£¤Ÿ¥¨¥§Ÿ¦¨¥©¥
éìea xeq`lïépî úBãBáò øàL ,äòéøæ àlà,zexeq`yãeîìz ¦¤¨§¦¨§¨£¦©¦©§

,'Ba ãáòé àì øLà' øîBìzeceard lk rnynyíà ,íB÷î ìkî ©£¤Ÿ¥¨¥¦¨¨¦
ïkzeceard lk exq`py oeikøîBì ,'òøæé àìå' øîBì ãeîìz äî , ¥©©§©§Ÿ¦¨¥©©

,Cì,drixfl zenecd zeceard `l` exq`p `lyäòéøf äî ¨©§¦¨
úãçeéîjkaìk óà ,ò÷ø÷ ìL äôeâa àéäLdcearàeäL §¤¤¤¦§¨¤©§©©¨¤

ò÷ø÷ ìL äôeâa,dxeq`ïðéàL íéðáà øewéðå ïzLt ú÷éøñ àöé §¨¤©§©¨¨§¦©¦§¨§¦£¨¦¤¥¨
ò÷ø÷ ìL äôeâazeceard lk recn ,`xnbd dywn .zexzeny §¨¤©§©

,zexeq`'Ba ãáòé àì øLà' àîéàå`ed ixd'òøæé àìå' ,ììkixd §¥¨£¤Ÿ¥¨¥§¨§Ÿ¦¨¥©
`ed,èøtyiy mewnay `id dcndeàlà ììëa ïéà ,èøôe ììk §¨§¨§¨¥¦§¨¤¨

,èøôaM äîjk m`eïéà äòéøæ,dxeq` didz -àì àðéøçà éãéî ©¤¦§¨§¦¨¥¦¦©£¦¨Ÿ
xeq` didi.,`xnbd zvxzn'øLà'xn`pyo`kàeä àéeaøzeaxl £¤¦¨

zeceard lk.
,dpyna epipy,ïðaø eðz .'eë ïäéãé ïéöçBø øéòä éð÷æ,weqta xn`p ¦§¥¨¦£¦§¥¤¨©¨¨

ìò íäéãé úà eöçøé ììçä ìà íéáBø÷ä àéää øéòä éð÷æ ìëå"§Ÿ¦§¥¨¦©¦©§¦¤¤¨¨¦§£¤§¥¤©
øîBì ãeîìz ïéàL ,"ìçðá äôeøòä äìâòäjixv did `ly - ¨¤§¨¨£¨©¨©¤¥©§©

xnel,'äôeøòä' øîBì ãeîìz äîe ,'äôeøòä'uegxl mikixvy ¨£¨©©§©¨£¨
mdici z`.äìâò ìL dúôéøò íB÷î ìòx`al dkiynn `ziixad ©§£¦¨¨¤¤§¨

,weqtd jynd z`eøîàå"eðéðéòå äfä ícä úà eëôL àì eðéãé §¨§¨¥Ÿ¨§¤©¨©¤§¥¥
àlà ,íéîc ïéëôBL ïéc úéaL äúìò eðaì ìò éëå ,"eàø àìjk Ÿ¨§¦©¦¥¨§¨¤¥¦§¦¨¦¤¨

,eyexitàa àìdf bexdeäeðøèôe eðéãéìekxcl,úBðBæî àìa Ÿ¨§¨¥§©§§Ÿ§
on lefbl jxved jk ici lry yegl yi ,oefn `ll eze` epgly m`y

,'ekty `l epici' edfe ,bxdp jk jezne zeixadeäeðéàø àìå§Ÿ§¦

eäeðçpäåicigi ekxcl zklläéåì àìa.'e`x `l epipire' edfe §¦©§§Ÿ§¨¨
,øîBà øéàî éaø äéä ,àéðzoic ziaäéåìì ïéôBkepi`y in z` - ©§¨¨¨©¦¥¦¥¦¦§¨¨

itl ,gxe`d zeell dvexøîàpL ,øeòéL dì ïéà äéåìä øëOL¤§©©§¨¨¥¨¦¤¤¡©
,sqei ipa ici lr fel xird yeaik oipraàöBé Léà íéøîBLä eàøéå"©¦§©§¦¦¥

"ãñç Eîò eðéNòå øéòä àBáî úà àð eðàøä Bì eøîàéå øéòä ïî¦¨¦©Ÿ§©§¥¨¤§¨¦§¨¦¦§¨¤
,Bnò eNò ãñç äîe ,"øéòä àBáî úà íàøiå" ,áéúëexn`py dn §¦©©§¥¤§¨¦©¨¤¨¦

myBzçtLîe Léàä BúBàå ,áøç éôì eâøä øéòä dúBà ìkL¤¨¨¨¦¨§§¦¤¤§¨¦¦§©§
.eçlL¦¥

,my xn`p ceræeì dîL àø÷éå øéò ïáéå íézçä õøà Léàä Cìéå"©¥¤¨¦¤¤©¦¦©¦¤¦©¦§¨§¨
,àéðz ,"äæä íBéä ãò dîL àéä,yi` eze` dpay fel xir dze` ¦§¨©©©¤©§¨

àéäxird,úìëz da ïéòáBvL æeìcr dny `id' xn`py dnne ¦¤§¦¨§¥¤
,epcnl 'dfd meid,äìaìa àìå áéøçðñ àaL æeì àéälalay s` ¦¤¨©§¥¦§Ÿ¦§§¨

`a ,zene`d lk z`øvðãëeáðl`xyi ux` z` aixgdyàìå §©§¤©§Ÿ
íéð÷æ àlà ,da øBáòì úeLø Bì ïéà úånä Càìî óàå ,äáéøçä¤¡¦¨§©©§©©¨¤¥§©£¨¤¨§¥¦
.íéúî ïäå äîBçì õeç ïéàöBé ,ïäéìò äö÷ ïzòcL ïîæa ,daL¤¨¦§©¤©§¨¨¨£¥¤§¦©¨§¥¥¦

,dzrneäæ éðòðk äîe ,øîBçå ì÷ íéøác àìäåz` mdl d`xdy ©£Ÿ§¨¦©¨¤©§©£¦¤
,xird `eanåéôa øaéc àlLjk mylåéìâøa Cìä àìå ,`l ixdy ¤Ÿ¦¥§¦§Ÿ¨©§©§¨

'm`xie' `l` xn`p,z`f xkyaìk óBñ ãò Bòøæìe Bì äìvä íøb̈©©¨¨§©§©¨
,úBøBcä,lirlck ,mda hley zend j`ln oi`yäéåì äNBòL éî ©¦¤¤§¨¨

änëå änk úçà ìò ,åéìâøa,`xnbd zxne` .exkyl xeriy oi`y §©§¨©©©©¨§©¨
íäì äàøä äna,xird `ean z` iprpk eze`åéôa ,øîà äi÷æç ©¤¤§¨¨¤¦§¦¨¨©§¦

íäì í÷ò.mewn eze` cvlíäì äàøä Bòaöàa ,øîà ïðçBé éaø ¨©¨¤©¦¨¨¨©§¤§¨¤§¨¨¤
.mewnd z`äàøä äæ éðòðkL ìéáLa ,ïðçBé éaøc déúååk àéðz©§¨§¨¥§©¦¨¨¦§¦¤§©£¦¤¤§¨

.úBøBcä ìk óBñ ãò Bòøæìe Bì äìvä íøb ,Bòaöàa§¤§¨¨©©¨¨§©§©¨©
÷Bñòé ,äéåì Bì ïéàå Cøca Clänä ,éåì ïa òLBäé éaø øîà̈©©¦§ª©¤¥¦©§©¥©¤¤§¥§¨¨©£

øîàpL ,äøBza,diel `idy dxezd lrïç úéåì ék"ELàøì íä ©¨¤¤¡©¦¦§©¥¥§Ÿ¤
éúBøâøâì íé÷ðòå."E ©£¨¦§©§§¤

äòøt äelL úBòéñt äòaøà ìéáLa ,éåì ïa òLBäé éaø øîàå§¨©©¦§ª©¤¥¦¦§¦©§¨¨§¦¤¦¨©§Ÿ
íéLðà äòøt åéìò åöéå" ,øîàpL ,íäøáàìz`e ez` eglyie §©§¨¨¤¤¡©©§©¨¨©§Ÿ£¨¦

el xy` lk z`e ezy`'Bâå "`id efy 'eze` eglyie' my xn`py , §
,dielåéðáa ãaòzLðcr mdxa` lyøîàpL ,äðL úBàî òaøà ¦§©§¥§¨¨©§©¥¨¨¤¤¡©

."äðL úBàî òaøà íúBà eðòå íeãáòå"©£¨§¦¨©§©¥¨¨
úBnà òaøà Bøéáç úà äeìnä ìk ,áø øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©©¨©§©¤¤£¥©§©©

,øéòaxag eze`÷Bféð Bðéà,rxi` jky `xnbd zxtqne .ekxca ¨¦¥¦
déãéì àèî ,øéòa úBnà òaøà ÷çöé øa àáøì déåìà àðéáø̈¦¨©§¥§¨¨©¦§¨©§©©¨¦§¨¦¥

ìéözéàå ,à÷éféä.epnn levipe ,wgvi xa `axl wfid jxca ribd - ¤¥¨§¦§¦
áøä ,ïðaø eðzãéîìzìezeell aiigøéò ìL døeaéò ãòcr - ¨©¨¨¨©©©§¦©¦¨¤¦

migth drax`e dn` miray jeza cnery xird ly oevigd ziad
,xird izaløáçì øáçezeell aiigãòseqúaL íeçzmdy ¨¥§¨¥©§©¨

,xirl uegn dn` miitl`øeòéL Bì ïéà áøì ãéîìzzxne` . ©§¦§©¥¦
,`xnbdänëå,eax z` zeell cinlzd aiigãò ,úLL áø øîà §©¨¨©©¥¤©

ïøîà àìå ,äñøtzg` dqxta icyàlàìáà ,÷äáeî BðéàL Baø ©§¨§Ÿ©§¨¤¨©¤¥§¨£¨
÷äáeî Baøcr ezeell jixvìL.úBàñøt äL ©§¨§Ÿ¨©§§

,`xnbd zxtqnéMà øa éîéL áøì déåìà àðäk áøeaxíetî , ©©£¨©§¥§©¦¦©©¦¦
àøäð,laaa xir -àúéðéö éa ãòìáácivr daxd ea yiy mewn - ©£¨©¥¦§¨¨§¨¤

lwcíúä eèî ék ,,myl eribdyk -déì øîàiniy axl `pdk ax ¦¨¨¨¨©¥
,iy` xaeúéøîàc éàcå,mixne`y df xac `ed zn` m`d -éðä ©©§¨§¦¨¥

eäðúéà ïBLàøä íãà éðMî ìáác àúéðéölaaay milwcd el` - ¦§¨¨§¨¤¦§¥¨¨¨¦¦©§
.oey`xd mc` zepyn my miievndéì øîà,iy` xa iniy ax ¨©¥
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סוטה. פרק תשיעי - עגלה ערופה דף מו עמוד ב 
רש"י                                                                                                                                                     רש"י

יום רביעי - ַהּיֹום ִׁשָּׁשה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות וְַאְרָּבָעה יִָמים לָעֹוֶמר
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יום חמישי - ַהּיֹום ִׁשְבָעה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות וֲַחִמָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר

xcde"ביאורים למסכת סוטה דף מז עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור" fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fn sc dheq(iying meil)

ìàeîLe áø,dyrp cvik df dyrna ewlgp,øîà ãçea dyrpy ©§¥©¨©
wxñð,cg`øîà ãçåea dyrpy.ñð CBúa ñð,`xnbd zx`ane ¥§©¨©¥§¥

ñð øîàc ïàî,xaq cg`äåä øòé,xakn myeåä àì íéaec,ea ©§¨©¥©©£¨¦Ÿ£
.miaec e`ae qp dyrpeøîàc ïàîdyrpyñð CBúa ñð,xaqàì ©§¨©¥§¥Ÿ

äåä øòémy,eåä íéaec àìå,qp cere ,xri my didpe qp dyrpe ©©£¨§Ÿ¦£
.miaec ea eidydid dn myl ,xri my did `l m` ,`xnbd zl`ey

,df qpl jixvéåäéìåwx.øòé éåäéì àìå íéaec,`xnbd daiyn §¤¡¥¦§Ÿ¤¡¥©©
meynéúéòácxri mdl oi`yk miwifn mpi`e miaecd mi`xi - ¦§¦¥

.miqp ipy ekxved jkle ,ea xzzqdl
÷ìa áéø÷äL úBðaø÷ íéðLe íéòaøà ìéáLa ,àðéðç éaø øîà̈©©¦£¦¨¦§¦©§¨¦§©¦¨§¨¤¦§¦¨¨

áàBî Cìî,mllwl ecia dzlr `le ,l`xyi z` llwl mrla `ayk ¤¤¨
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íéãìé íéðLe íéòaøà ìàøNiî.eizepaxw xtqnk,`xnbd dywn ¦¦§¨¥©§¨¦§©¦§¨¦
éðéà,exky did df ike -÷Bñòé íìBòì ,áø øîà äãeäé áø øîàäå ¥¦§¨¨©©§¨¨©©§¨©£
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íéãáòå ø÷áe ïàöå íéîøëe íéúéæå íéãâa úç÷ìå óñkä úà¤©¤¤§¨©©§¨¦§¥¦§¨¦§Ÿ¨¨©£¨¦

"úBçôLe,`xnbd ddnze ,o`k exkfed mixac dpeny ixdìé÷L éîe §¨¦¨¦
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ryil`÷ñBò òLéìà äéäifgb mre eicinlz mríéöøL äðîLa ¨¨¡¦¨¥¦§Ÿ¨§¨¦

zepwl ick mda yiy ,micbae sqk ifgb gwlyke ,d`nehd a` mdy
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ù éøîàc àkéàålv` did cer lky ,miaxd z` ifgb `ihgd jka §¦¨§¨§¦
ryil`déîwî äçc ïðaø`ealn micinlzd z` dgec did - ©¨¨¨¨¦©¥

,ryil` iptl cenlláéúëcifgb yxeby xg` cinéðá eøîàéå" ¦§¦©Ÿ§§¥
íL íéáLBé eðçðà øLà íB÷îä àð äðä òLéìà ìà íéàéáðä©§¦¦¤¡¦¨¦¥¨©¨£¤£©§§¦¨

éðôì÷éçc äåä àì àðãéàä ãòc ììkî ,"epîî øö Ernyn - §¨¤©¦¤¦§¨§©¨¦§¨Ÿ£¨§¦
,ifgb jldyk dzry meyn ,wegc mewnd did `l dzr cry ,jkn

.micinlzd etqep
,`xnbd zxne`äéçøt ïa òLBäécg` z` dgcy lirl epxn`y §ª©¤§©§¨

mici izya eicinlznàkìî éàpé ìéè÷ à÷ äåäãk ,àéä éàî©¦§©£¨¨¨¦©©©§¨
ïðaøì,l`xyi inkg z` jlnd i`pi bxdyk -çèL ïa ïBòîL §©¨¨¦§¤¨©

déúçà eäðéîèàly ezy` dzidy ,ghy oa oerny ly ezeg` - ©§¦¥£¨¥
,lvip jke eze` d`iagd jlnd i`piäéçøt ïa òLBäé éaømb lvip ©¦§ª©¤§©§¨

dry dze`ay ,`ed÷øò ìæàgxa -ék ,íéøöî ìL àiøcðñkìàì ¨©¨©©£¤§©§§¦¨¤¦§©¦¦
àîìL äåä,minkgd mr jlnd i`pi milydyk -ïBòîL déì çìL £¨§¨¨¨©¥¦§

çèL ïa,el azk jke ,eax digxt oa ryedi iaxl zxb`épîipnn - ¤¨©¦¦
,LãBwä øéò íéìLeøézxb` dgelyíéøöî ìL àiøcðñkìà Cì §¨©¦¦©¤¨£¤§©§§¦¨¤¦§©¦

éìòa ,éúBçàl`xyi `iyp `edy digxt oa ryedi iax -éeøL £¦©£¦¨
êëBúaøîà ,äîîBL úáLBé éðàå ,laiwyk digxt oa ryedi iax §¥§©£¦¤¤¥¨¨©

,zxb`ddpéî òîL,el` mixacnàîìL déì äåämely yi xak - §©¦¨£¨¥§¨¨
.aeyl ilre ,minkglàúà ék,l`xyi ux`làeääì òìwà ¦¨¨¦§©§©

àæétLeà,zg` `ipqk`l oncfp -øétL àø÷éa eäéén÷ í÷mw - §¦¨¨©©§¦¨¨©¦
,ie`x ceaka eicinlze digxt oa ryedi iax iptl `ipqk` lraéãáò̈§¥

àáeè àø÷é déì,daxd ceak el eyre -áéúédigxt oa ryedi iax ¥§¨¨¨¨¦
çazLî à÷å,ef `ipqk`aBæ àéðñëà äàð änkz` zcakny §¨¦§©¥©©¨¨¨©§©§¨

,minkgddéðéò ,éaø ,åéãéîìzî ãçà déì øîàzlra ly ¨©¥¤¨¦©§¦¨©¦¥¥
`ipqk`dúBèeøè,ze`p opi`e zelebr -Bì øîàoa ryedi iax §¨©

,digxtdézîLå éøetL äàî òaøà ÷étà ,÷ñBò äzà Cëa ,òLø̈¨§¨©¨¥©¥©§©¥¨¦¥§©§¥
,edcipe zextey ze`n rax` `ived -dén÷ì àúà àîBé ìkeze` ¨¨¨¨§©¥

,eiecip el xizdl cinlzdéìa÷ àìåryedi iaxäåä ãç àîBé ,iax §Ÿ©§¥¨©£¨
ryedi,òîL úéø÷ éø÷jk jezaedén÷ì àúà,cinlz eze` ¨¥¦§©§©¨¨§©¥

mei eze`aedézòãa äåädigxt oa ryedi iax ly,déìea÷ìoeike £¨§©§¥§©¥
wiqtdl leki did `lydéãéa déì éåçàecia oniq el d`xd - ©§¥¥¦¥

cinlzd j` ,oizniyøáñryedi iax df oniqaydéì éçc àçãî ¨©¦§¨¨¥¥
,ixnblàçìt àúðéáì ó÷æ ìæàdxf dcearl dpal swfe jld - ¨©¨©§¥§¨©§¨
,dcaredéì øîà,digxt oa ryedi iaxCk ,déì øîà ,Ca øBæç ¨©¥£¨¨©¥¨

Bãéa ïé÷étñî ïéà íéaøä úà àéèçîe àèBçä ìk ,Enî épìae÷î§§©¦¦§¨©¥©§¦¤¨©¦¥©§¦¦§¨
,äáeLz úBNòì,miaxd z` `ihgd cvike,øî øîàccinlz eze` ©£§¨§¨©©

.ìàøNé úà àéèçäå çéãäå úéñäå óMék¦¥§¥¦§¥¦©§¤¡¦¤¦§¨¥
øöé ,øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaø ,àéðz,yinyz ly,÷Bðéz ©§¨©¦¦§¤¤§¨¨¥¥¤¦

,äMàå`l` ,mici izya mze` mc` dgci `läçBc ìàîN àäz §¦¨§¥§Ÿ¨
.úáø÷î ïéîéå§¨¦§¨¤¤
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המשך בעמוד ע



קסי

oifge` mipy` cenr fn sc oey`x wxtdheq
.øòé eåäéì àìå íéac eåäéì:qp Dil zixwC xri Dil car i`n.éúéòáczFxBzdl miACd ¤¡ª¦§Ÿ¤¡©©©¨©¥©©§¨¦¥¥¦§¦¥©ª¦§¦§¨

:dghadA oi`vFi xrIl miaFxw odWkE ,zF`AgzdlE qEpl mdl aFxw mFwn oi`WM mdÄ¤§¤¥¨¨¨¤¨§¦§©§§¤¥§¦©©©§¦§©§¨¨

.úeø epnî äúöéå äëædid df `nl` ,zFpAxw aixwdl EAxdW dnlWE ceC dPOn E`vIW ¨¨§¨§¨¦¤¤¨§¦¤¨¨¦§ŸŸ¤¦§§©§¦¨§¨©§¨¤¨¨

:FxkU.äåä äìì÷ì:dnIwzp o`M dpEM DzF`e ,l`xUi z` hrnl.déúeáéè éàî àlàå §¨¦§¨¨£¨§©¥¤¦§¨¥§¨©¨¨¨¦§©§¨§¤¨©¦¥
:zlMWn ux`de mirx miOde li`Fd mFwnCïç §¨¦§©©¦¨¦§¨¤¤§©¤¤¥

.åéáLBé ìò íB÷î:aFh mdl d`xp rx `Ed ENt`e ¨©§¨©£¦©¦§¤¨¤

.äMàä ïçzxrkn `id 'it`e ,DlrA lr cinY ¥¨¦¨¨¦©©§¨©£¦¦§Ÿ¤¤

:eipirA og z`UFp.íéac äøbL ãçàdxBW oFrA ¥¥§¥¨¤¨¤¥¨ª¦¤¨¤¥¨

:zFwFpiYA miAC.äìçcge ,ixY Filg z` ,cg ª¦©¦¨¨©¤¨§§¥§©

:FA zEni xW`.éàä élk ìé÷L éî`xw i`dA £¤¨¦¨¦ª¥©§©§¨

xwaE o`ve micbaE sqM ,mixaC dpFnW aizM§¦§¨§¨¦¤¤§¨¦§Ÿ¨¨

:minxkE mizife zFgtWE micareíéãâáe óñk ©£¨¦§¨§¥¦§¨¦¤¤§¨¦
.ì÷Lc àeäipWA sqM mixMM xvIe aizkC §¨©¦§¦©¨©¦§©¦¤¤¦§¥

:micbA zFtilg iYWE mihixg.íéöøL äðBîLa £¦¦§¥£¦§¨¦¦§¨§¨¦
mivxW dpFnW wxtA(.fw zAW):ìBhì úò òébä §¤¤§¨§¨¦©¨¦¦©¥¦

.øëN:dGd mlFrA LzxFY.úáàBL ïáà ¨¨¨§¨¨©¤¤¤¤¤
FzcinrnE ux`d on zkYOd z` zdAbOW¤©§©©¤©©¤¤¦¨¨¤©£¦¨

lW milbrd cinrd oa` FzF` i"re] xie`Ä£¦¤¤¤¡¦¨£¨¦¤

:[xie`A mraxi.äçc ïðaøz` did dgFC ¨¨§¨¨£¦©¨¨¨¨¤¨¨¤

,eiptl WOWn didWM rWil` ipRn micinlYd©©§¦¦¦§¥¡¦¨§¤¨¨§©¥§¨¨

Epgp` xW` mFwOd EPOn WxRW xg`l aizkC¦§¦§©©¤¥¥¦¤©¨£¤£©§

EtqFYPW ,EPOn xv opAx lW WxcOd ziA oiaWFi§¦¥©¦§¨¤©¨¨¨¦¤¤¦§

:dgFC ifgB didW micinlYddéìè÷ àkìî éàpé ©©§¦¦¤¨¨¥£¦¤©©©§¨©§¥
.ïðaøìFgElWl xnF`dA oiWECwA opixn`cMsC) §©¨¨¦§©§¦¨§¦¦§¨¥¦§©

(.eq:.CëBúa éeøL éìòaopixn`cM did `iUp ©£¦¨§¥¨¦¨¨¦§©§¦¨

dbibgA(:fh sC):.øétL eäén÷ í÷:FYcAM ©£¦¨©¨©©§©¦¦©§

.äôé Bæ àéðñëà:diUrnA.úBèeøè:zFNbr.÷ñBò äzà Cëa:Wi` zW`A lMYqnéåçà ©§©§¨¨¨§©£¤¨§£ª§¨©¨¥¦§©¥§¥¤¦©§¥
.déãéa déì:EPlAwIW.øöéwFpiY oke ,dIaxe dIxtA uEwi `NW oiniA EPaxwY WinWY lW ¥¦¥¤§©§¤¥¤¤©§¦§¨§¤§¨¦¤Ÿ¨¦§¦¨§¦§¨§¥¦

.drx zEAxzl `vY dEtCxi m`e dNw DYrC `id s` dX`e ,Fnvr z` cA`ie gxai oR¤¦§©¦©¥¤©§§¦¨©¦©§¨©¨§¦¦§§¨¥¥§©§¨¨

.øãòa äòøúå àöz .'éðúîizkEC dOkA opixn`C `d Dil zil `PY i`de ,oiNg x`WM ©§¦¥¥§¦§¤¨¥¤¦§¨ª¦§©©¨¥¥¨§©§¦¨§©¨§¥

lgpl Dzcixie miIgn dxq`p dtExr dlbr¤§¨£¨¤¤§¨¥©¦¦¦¨¨§©©

Dl opinwFn zFzixM zkQnaE ,DYxqF` ozi ¥̀¨©§¨§©¤¤§¦§¦©¨

`xzA wxtA i`PzC `YbEltA `zNnl(.dk sC): §¦§¨¦§§¨§©¨¥§¤¤©§¨©

.d÷ôñ äøtk`e ,DNW z` dzUr `id`l m ¦§¨§¥¨¦¨§¨¤¤¨§¦Ÿ

dUrp `vnPWkle wtQd xRMzp bxFdd `vnp¦§¨©¥¦§©¥©¨¥§¦§¤¦§¨©£¨

DciC d`pd xEQ`A `id EdinE ,bxdie i`Ce©©¦¨¥¦¦§¦£¨¨¦¨

:miWcwM DA aizM dxRkC `niwíéøîBà íéðL ¨§¨§©¨¨§¦¨§¨¨¦§©¦§¦
.ïéôøBò eéä àì eðéàøt"r`e EdMd in rcFp `dC ¨¦Ÿ¨§¦§¨©¦¦¨

:FpEcl EpiptA eiWkr Fpi`W.äôeøò äìâò äìèa ¤¥©§¨§¨¥§¨§¨¤§¨£¨
oixiMn ixdW(od):bFxdl odA libxd in odAàì ¤£¥©¦¦¥¨¤¦¨¨¦¨¤©£Ÿ

.ãB÷ôàlr dn ipRnE ,owcal mkizFWp sE`ip lr ¤§©¦§¥¤§¨§¨¦§¥¨©

zFpFGd mr md iM cFre ,dpipfY iM mkizFpA§¥¤¦¦§¤¨§¦¥¦©

:ElNd micxtM oit`Fp onvr md ,EcxRi¦¨¥¥©§¨£¦¦§¨¦©¨

.úBìBkLàäodini cr ,odA lMdW `xnbA Wxtn ¨©§§¨¥¦§¨¨¤©Ÿ¨¤©§¥¤

Eid oNM ,l`xUi inkgA zwlgn did `lŸ¨¨©£Ÿ¤§©§¥¦§¨¥ª¨¨

ode ,ipiQn dWnl ozpizpM mixaC mixnF`§¦§¨¦¦§¦¨¨§Ÿ¤¦¦©§¥

aFh mFiA zFpAxw zkinqA EwlgPW mipFW`xd̈¦¦¤¤§§¦§¦©¨§¨§

dbibgA opixn`cM(.fh sC)zwFlgn did `Ede , ¦§©§¦¨©£¦¨©§¨¨©£¤

:dxFY ixacA l`xUiA didW oFW`xøéáòä ¦¤¨¨§¦§¨¥§¦§¥¨¤¡¦
.øNònä úéãBäWcTd iYxrA oiCezn Eidi `NW ¨©©©£¥¤Ÿ¦§¦§©¦¦©§¦©Ÿ¤

:`nrh Wxtn `xnBaE ,'Ek.ïéô÷Bðå ïéøøBò ©§¨¨§¨¥©£¨§¦§§¦
:`nrh Wxtn `xnBA©§¨¨§¨¥©£¨
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CBúa ñð :øîà ãçå .ñð :øîà ãç ,ìàeîLe áø©§¥©¨©¥§©¨©¥§
ïàî .ñðïàî .eåä àì íéaec ,äåä øòé ,ñð øîàc ¥©§¨©¥©©£¨¦Ÿ¨©

.eåä íéaec àìå ,äåä øòé àì ,ñð CBúa ñð øîàc§¨©¥§¥Ÿ©©£¨§Ÿ¦¨
:àðéðç éaø øîà .éúéòác ?øòé éåäéì àìå íéaec éåäéìå§¤¡¥¦§Ÿ¤¡¥©©¦§¦¦¨©©¦£¦¨
Cìî ÷ìa áéø÷äL úBðaø÷ íéðLe íéòaøà ìéáLa¦§¦©§¨¦§©¦¨§¨¤¦§¦¨¨¤¤
?éðéà .íéãìé íéðLe íéòaøà ìàøNiî eò÷áeä ,áàBî¨§§¦¦§¨¥©§¨¦§©¦§¨¦¦¦
äøBúa íãà ÷Bñòé íìBòì :áø øîà äãeäé áø øîàäå§¨¨©©§¨¨©©§¨©£¨¨§¨

ì àlL ét ìò óàå ,úBöîáeì àlL CBznL ,dîLdîL §¦§§©©¦¤Ÿ¦§¨¤¦¤Ÿ¦§¨
ì àaáéø÷äL úBðaø÷ íéðLe íéòaøà øëNaL .dîL ¨¦§¨¤¦§©©§¨¦§©¦¨§¨¤¦§¦

epnî àöiL úeø epnî äúöéå äëæ ,áàBî Cìî ÷ìä¨¤¤¨¨¨§¨§¨¦¤¤¨¨¦¤
øîàå ."äîìL äìòé úBìò óìà" déa áeúkL äîìL§Ÿ¤¨¥¤¤©£¤§Ÿ§¨©
÷ìa ìL Bða ïBìâò ìL Bza úeø :éðBç ïa éñBé 'ø¥¤¦¦¤¤§§¤¨¨
øéòä éLðà eøîàiå" .éåä äìì÷ì àäéî Búåàz !äúéä̈§¨©£¨¦¨¦§¨¨¨¥©Ÿ§©§¥¨¦
éðãà øLàk áBè øéòä áLBî àð äpä òLéìà ìà¤¡¦¨¦¥¨©¨¦©£¤£Ÿ¦
äî àlà ,úìkLî õøàå íéòø íéîã øçàî éëå "äàøŸ¤§¦¥©©§©¦¨¦§¤¤§©¤¤¤¨©
'ø øîà .åéáLBé ìò íB÷î ïç :ïéðç 'ø øîà ?dúáBh¨¨¨©¨¦¥¨©§¨¨©

ìL :ïðçBéäMà ïç ,åéáLBé ìò íB÷î ïç ,ïä úBpéç äL ¨¨§Ÿ¨¦¥¥¨©§¨¥¦¨
ìL :ïðaø eðz .Bçwî ìò çwî ïç ,dìòa ìòézLa éæçâì BôçcL ãçàå ,úB÷Bðéúa íéaec äøébL ãçà :òLéìà äìç ïéàìç äL ©©§¨¥¦¨©¦¨¨©¨¨§Ÿ¨¢¨¦¨¨¡¦¨¤¨¤¥¨¦§¦§¤¨¤§¨§¥£¦¦§¥

àì ,úáø÷î ïéîéå äçBc ìàîN àäz íìBòì :ïðaø eðz ."Ba úeîé øLà Béìç úà äìç òLéìàå" øîàpL ,Ba únL ãçàå ,íéãé̈©¦§¤¨¤¥¤¤¡©¤¡¦¨¨¨¤¨§£¤¨¨©¨¨§¨§¥§Ÿ¨§¨¦§¨¤¤Ÿ
øîàiå" :áéúëc ?àéä éàî òLéìà .åéãé ézLa éøöBpä eLéì BôçcL äéçøt ïa òLBäék àìå ,åéãé ézLa éæçâì BôçcL òLéìàk¤¡¦¨¤§¨§¥£¦¦§¥¨¨§Ÿ¦ª©¤§©§¨¤§¨§¥©§¦¦§¥¨¨¡¦¨©¦¦§¦©Ÿ¤
úç÷ìå óñkä úà úç÷ì úòä Eúàø÷ì Bzákøî ìòî Léà Côä øLàk Cìä éaì àì åéìà øîàiå" :áéúëe "íéøkk ç÷ ìàBä ïîòð©£¨¥©¦¨¨¦§¦©¤¥¨Ÿ¦¦¨©©£¤¨©¦¥©¤§©§¦§¨¤©¥¨©©¤©¤¤§¨©©
äòL dúBàa :÷çöé 'ø øîà !ìé÷Lc àeä íéãâáe óñk ?éàä élek ìé÷L éîe "úBçôLe íéãáòå ø÷áe ïàöå íéîøëe íéúéæå íéãâa§¨¦§¥¦§¨¦§Ÿ¨¨©£¨¦§¨¦¨¥¥©¤¤§¨¦§¨¥¨©¦§¨§¨¨¨

ñBò òLéìà äéä."íìBòì Eòøæáe Ea ÷aãz ïîòð úòøöå" íéöøL äðîL øëN ìBhéì úò òébä ,òLø :Bì øîà .íéöøL äðîLa ÷ ¨¨¡¦¨¥¦§Ÿ¨§¨¦¨©¨¨¦¦©¥¦§©§Ÿ¨§¨¦§¨©©©£¨¦§©§§©§£§¨
ìLe éæçb äæ :ïðçBé 'ø øîà "íéòøöî eéä íéLðà äòaøàå"Bøéæçäì CìäL :ïðçBé 'ø øîà ?Cìä äîì "÷Nnc òLéìà àáiå" .åéða úL §©§¨¨£¨¦¨§Ÿ̈¦¨©¨¨¤¥£¦§Ÿ¤¨¨©¨Ÿ¡¦¨©¤¤§¨¨©¨©¨¨¤¨©§©£¦

Bãéa ïé÷étñî ïéà íéaøä úà àéèçäå àèçL éî ìk ,Enî épìae÷î Ck :Bì øîà .Ea øBæç :Bì øîà .øæç àìå ,äáeLúa éæçâì§¥£¦¦§¨§Ÿ¨©¨©£§¨©¨§§©¦¦§¨¦¤¨¨§¤§¦¤¨©¦¥©§¦¦§¨
íL :éøîàc àkéàå .õøàì íéîL ïéa Bãéîòäå ,íòáøé úàhçì Bì äìz úáàBL ïáà :éøîàc àkéà ?ãáò éàî .äáeLz úBNòì©£§¨©£©¦¨§¨§¦¤¤¤¤¨¨§©©¨¨§¨§¤¡¦¥¨©¦¨¨¤§¦¨§¨§¦¥
òLéìà ìà íéàéápä éðá eøîàiå" áéúëc dénwî äçc ïðaø :éøîàc àkéàå ."Eì äéäé àì"å "éëðà" úøîBà äúéäå ,dîetà dì ÷÷ç̈©¨©¨§¨§¨¤¤¨Ÿ¦§Ÿ¦§¤§§¦¨§¨§¦©¨¨¨¨¦©¥¦§¦©§§¥©§¦¦¤¡¦¨

éðôì íL íéáLé eðçðà øLà íB÷nä àð äpääåäãk ?àéä éàî äéçøt ïa òLBäé .÷éçc äåä àì àðãéàä ãòã ììkî "epnî øö E ¦¥¨©¨£¤£©§§¦¨§¨¤©¦¤¦§¨§©¨¦¨¨Ÿ£¨¨¥§ª©¤§©§¨©¦§©£¨
äåä ék .íéøöî ìL àiøcðñkìàì ÷øò ìæà äéçøt ïa òLBäé 'ø ,dézçà eäðéîèà çèL ïa ïBòîL ,ïðaøì àkìî éàpé ìéè÷ à÷̈¨¥©©©§¨§©¨¨¦§¤¨©©§¦§©§¥§ª©¤§©§¨£©£©§©¤§©§§¦¨¤¦§©¦¦£¨
úáLBé éðàå CëBúa éeøL éìòa !éúBçà :íéøöî ìL àiøcðñkìà Cì LãBwä øéò íéìLeøé épî ,çèL ïa ïBòîL déì çìL ,àîìL§¨¨¨©¥¦§¤¨©¦¦§¨©¦¦©¤¨£¤§©§§¦¨¤¦§©¦£¦©§¦¨§¥©£¦¤¤
.àáeè àø÷é déì éãáò ,øétL àø÷éa eäéén÷ í÷ .àæétLeà àeääì òì÷à ,àúà ék .àîìL déì äåä ,dpéî òîL :øîà .äîîBL¥¨¨©§©¦¨£¨¥§¨¨¦£¨¦§©§©§¦¨¨©©§¦¨¨©¦¨§¦¥§¨¨¨
÷étà ?÷ñBò äzà Cëa ,òLø :déì øîà .úBèeøè äéðéò ,éaø :éøöBpä eLé déì øîà !Bæ àéðñëà äàð änk ,çazLî à÷å áéúé̈¥§¨¦§©©©¨¨¨©§©§¨¨©¥¥©§¦©¦¥¤¨§¨©¥¨¨§¨©¨¥©¥
déìea÷ì dézòãa äåä ,dén÷ì àúà ,òîL úiø÷ éø÷ äåä ãç àîBé .déìa÷ àìå déî÷ì àúà àîBé ìk .dézîLå éøetL äàî òaøà©§©¥¨¦¥§©§¥¨¨£¨§©¥§¨©§¥¨©£¨¨¥§¦©§©£¨§©¥£¨§©§¥§©¥
àèBçä ìk ,Enî épìae÷î Ck :déì øîà !Ea øBæç :déì øîà ,àçìt ,àúðéáì ó÷æ ìæà ,déì éçc àçãî øáñ ,déãéa déì éåçà©£¥¥¦¥¨©¦§¨¨¥¥£©¨©§¥§¨§¨¨¨©¥£§¨©¥¨§§©¦¦§¨©¥
'ø àéðz .ìàøNé úà àéèçäå çécäå úéñäå óMék éøöBpä eLé :øî øîàã .äáeLz úBNòì Bãéa ïé÷étñî ïéà íéaøä úà àéèçîe©§¦¤¨©¦¥©§¦¦§¨©£§¨§¨©¨¥©§¦¦¥§¥¦§¦¦©§¤§¦¤¦§¨¥©§¨

:úáø÷î ïéîéå äçBc ìàîN àäz ,äMàå ÷Bðéz ,øöé :øîBà øæòìà ïa ïBòîL'éðúîàöz ,äìâòä äôøòð àlL ãò âøBää àöîð ¦§¤¤§¨¨¥¥¤¦§¦¨§¥§¨§¨¦§¨¤¤¦§¨©¥©¤Ÿ¤¡§¨¨¤§¨¥¥
øçàå äìâòä äôøòð .dì äëìäå ,d÷éôñ äøték .dúléçzî äúàa ÷ôñ ìòL ,dîB÷îa øáwú ,äìâòä äôøòpMî .øãòa äòøúå§¦§¤¨¤¤¦¤¤¤§¨¨¤§¨¦¨¥¦§¨¤©¨¥¨¨¦§¦¨¨¦§¨§¥¨§¨§¨¨¤¡§¨¨¤§¨§©©
äMàå "éúéàø" úøîBà äMà ,"úéàø àì" øîBà ãçà ãòå "âøBää úà éúéàø" øîBà ãçà ãò .âøäé äæ éøä ,âøBää àöîð Ck̈¦§¨©¥£¥¤¥¨¥¥¤¨¥¨¦¦¤©¥§¥¤¨¥Ÿ¨¦¨¦¨¤¤¨¦¦§¦¨
øîBà ãçàå "eðéàø" íéøîBà íéðL .ïéôøBò eéä ,"úéàø àì" íéøîBà íéðLe "éúéàø" øîBà ãçà ãò .ïéôøBò eéä ,"úéàø àì" úøîBà¤¤Ÿ¨¦¨§¦¥¤¨¥¨¦¦§©¦§¦Ÿ¨¦¨¨§¦§©¦§¦¨¦§¤¨¥
,àø÷ð äéä äLéøt ïa äðéçúe ,éàðéc ïa øæòéìà àaMî .äôeøò äìâò äìèa ,ïéðçöBøä eaøMî .ïéôøBò eéä àì ,"íúéàø àì" ïäì̈¤Ÿ§¦¤Ÿ¨§¦¦¤©¨§¨¦¨§¨¤§¨£¨¦¤¨¡¦¤¤¤¦©§¦¨¤§¦¨¨¨¦§¨
ék íëéúBða ìò ãB÷ôà àì" :øîàpL ,ï÷éñôä éàkæ ïa ïðçBé 'øå ,íéønä íénä e÷ñt íéôàðîä eaøMî ."ïçöøä ïa" BúBø÷ì eøæç̈§¦§¤¨©§¨¦¤©©§©£¦¨§©©¦©¨¦§¨¨¤©©¦§¦¨¤¤¡©Ÿ¤§©§¥¤¦
,úBìkLàä eìèa ,íéìLeøé Léà äãeäé ïa éñBéå äãéøö Léà øæòBé ïa éñBé únMî ."'Bâå íä ék äðôàðú ék íëéúBlk ìòå äðéðæú¦§¤¨§©©¥¤¦§¨©§¨¦¥§¦¤¥¥¤¤¤¦§¥¨§¥¤§¨¦§¨©¦¨§¨¤§Ÿ
.ïéô÷Bpä úàå ïéøøBòîä úà ìha àeä óà ,øNònä úééãBä øéáòä ìBãb ïäë ïðçBé ."éLôð äúeà äøeka ìBëàì ìBkLà ïéà" :øîàpL¤¤¡©¥¤§¤¡¦¨¦§¨©§¦¨¨Ÿ¥¨¤¡¦¨©©©£¥©¦¥¤©§§¦§¤©§¦
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סוטה. פרק תשיעי - עגלה ערופה דף מז עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     רש"י

יום חמישי - ַהּיֹום ִׁשְבָעה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות וֲַחִמָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fn sc dheq(iying meil)

ìàeîLe áø,dyrp cvik df dyrna ewlgp,øîà ãçea dyrpy ©§¥©¨©
wxñð,cg`øîà ãçåea dyrpy.ñð CBúa ñð,`xnbd zx`ane ¥§©¨©¥§¥

ñð øîàc ïàî,xaq cg`äåä øòé,xakn myeåä àì íéaec,ea ©§¨©¥©©£¨¦Ÿ£
.miaec e`ae qp dyrpeøîàc ïàîdyrpyñð CBúa ñð,xaqàì ©§¨©¥§¥Ÿ

äåä øòémy,eåä íéaec àìå,qp cere ,xri my didpe qp dyrpe ©©£¨§Ÿ¦£
.miaec ea eidydid dn myl ,xri my did `l m` ,`xnbd zl`ey

,df qpl jixvéåäéìåwx.øòé éåäéì àìå íéaec,`xnbd daiyn §¤¡¥¦§Ÿ¤¡¥©©
meynéúéòácxri mdl oi`yk miwifn mpi`e miaecd mi`xi - ¦§¦¥

.miqp ipy ekxved jkle ,ea xzzqdl
÷ìa áéø÷äL úBðaø÷ íéðLe íéòaøà ìéáLa ,àðéðç éaø øîà̈©©¦£¦¨¦§¦©§¨¦§©¦¨§¨¤¦§¦¨¨

áàBî Cìî,mllwl ecia dzlr `le ,l`xyi z` llwl mrla `ayk ¤¤¨
jk ici lre ,ryil` zllw mdilr legzy z`f ecia dlreò÷áeä§§

íéãìé íéðLe íéòaøà ìàøNiî.eizepaxw xtqnk,`xnbd dywn ¦¦§¨¥©§¨¦§©¦§¨¦
éðéà,exky did df ike -÷Bñòé íìBòì ,áø øîà äãeäé áø øîàäå ¥¦§¨¨©©§¨¨©©§¨©£

ì àlL ét ìò óàå úBöîáe äøBza íãààlL CBznL ,dîL ¨¨©¨§¦§§©©¦¤Ÿ¦§¨¤¦¤Ÿ
ìì àa dîLáéø÷äL úBðaø÷ íéðLe íéòaøà øëNaL ,dîL ¦§¨¨¦§¨¤¦§©©§¨¦§©¦¨§¨¤¦§¦

áàBî Cìî ÷ìalawl `l` ,devnl ezpeek dzid `ly zexnl ¨¨¤¤¨
,l`xyi z` llwl zeyxúeø epnî äúöéå äëædia`endàöiL , ¨¨§¨§¨¦¤¤¨¨

éaø øîàå ,"äîìL äìòé úBìBò óìà" déa áeúkL ,äîìL dpnî¦¤¨§ŸŸ¤¨¥¤¤©£¤§ŸŸ§¨©©¦
,éðBç ïa éñBéik ,`ed jk ok`y÷ìa ìL Bða ïBìâò ìL Bza úeø ¦¤¦¦¤¤§§¤¨¨

,äúéä,`xnbd zvxzn .eizepaxw lr el did xg` xkyy ixd ¨§¨
ixdy ,exkyl ribd `l jka ,zex dpnn d`viy did exkyy zexnl

àäéî Búåàzel` zepaxw ici lréåä äìì÷ìz` llwl lkeiy - ©£¨¦¨¦§¨¨£¥
.el` zewepiza ecia z`f dzlre ,l`xyi

.day mind z` `txl ick egixil `ay ,ryil` oiprl zxfeg `xnbd
,my xn`pøéòä áLBî àð äðä òLéìà ìà øéòä éLðà eøîàéå"©Ÿ§©§¥¨¦¤¡¦¨¦¥¨©¨¦

äàBø éðãà øLàk áBèzlkyn ux`de mirx minde,'Bâå "ddnze ©£¤£Ÿ¦¤§
,`xnbd.dúáBh äî àlà ,úìkLî õøàå íéòø íéîc øçàî éëå§¦¥©©§©¦¨¦§¤¤§©¤¤¤¨©¨¨

,ïéðç éaø øîàik ,`ed aeh mewnd iayei ipira ,rx mewn elit`ïç ¨©©¦¨¦¥
.åéáLBé ìò íB÷î̈©§¨

ìL ,ïðçBé éaø øîàäLipinïä úBpéçd`xp rexb xac mb mday ¨©©¦¨¨§Ÿ¨¦¥
aeh elìò çwî ïç ,dìòa ìò äMà ïç ,åéáLBé ìò íB÷î ïç ,¥¨©§¨¥¦¨©©§¨¥¦¨©
Bçwî[egwel]. ¦¨

ìL ,ïðaø eðzãçà ,òLéìà äìç ïéàìç äLoeeraíéaec äøébL ¨©¨¨§Ÿ¨¢¨¦¨¨¡¦¨¤¨¤¥¨¦
ãçàå ,úB÷Bðéúaxearaéæçâì BôçcLepnn eyxbe,íéãé ézLa §¦§¤¨¤§¨§¥£¦¦§¥¨©¦

,jynda x`aziy itkúà äìç òLéìàå" ,øîàpL ,Ba únL ãçàå§¤¨¤¥¤¤¡©¤¡¦¨¨¨¤
,"Ba úeîé øLà Béìç,'eilg z`' ,'dlg' ,mixen` mi`lg dyly ixd ¨§£¤¨

.'ea zeni xy`'e
ìàîN àäz íìBòì ,ïðaø eðzmc` lyäçBc`hegd z`ïéîéå ¨©¨¨§¨§¥§Ÿ¨§¨¦

úáø÷î,eze`àìå ,åéãé ézLa éæçâì BôçcL òLéìàk àì §¨¤¤Ÿ¤¡¦¨¤§¨§¥£¦¦§¥¨¨§Ÿ
.åéãé ézLa åéãéîìzî ãçàì BôçcL äéçøt ïa òLBäék¦ª©¤§©§¨¤§¨§¤¨¦©§¦¨¦§¥¨¨

,`xnbd zx`anàéä éàî òLéìà,áéúëcryil` `tixy drya ¡¦¨©¦¦§¦
jld ,ozn lk epnn lawl axiqe ,ezrxvn mx` `av xy onrp z`

,zetilg izye sqk xkk epnn ywae ezxyn ifgb eixg`øîàéå"©Ÿ¤
"íéøkk ç÷ ìàBä ïîòðzetilg izye ,sqk zexkk izy ifgbl ozpe ©£¨¥©¦¨¨¦

,micbaáéúëeryil` egiked ,ryil` l` ayykàì åéìà øîàiå" §¦©Ÿ¤¥¨Ÿ
úç÷ì úòä Eúàø÷ì Bzákøî ìòî Léà Côä øLàk Cìä éaì¦¦¨©©£¤¨©¦¥©¤§©§¦§¨¤¨¥¨©©
íéãáòå ø÷áe ïàöå íéîøëe íéúéæå íéãâa úç÷ìå óñkä úà¤©¤¤§¨©©§¨¦§¥¦§¨¦§Ÿ¨¨©£¨¦

"úBçôLe,`xnbd ddnze ,o`k exkfed mixac dpeny ixdìé÷L éîe §¨¦¨¦
éàä élek`ld ,gwl `ed jk lk ike -íéãâáe óñkcalaàeä ¥©¤¤§¨¦

ìé÷Lc.my aezkkäòL dúBàa ,÷çöé éaø øîàiptl onrp `ay §¨¦¨©©¦¦§¨§¨¨¨
ryil`÷ñBò òLéìà äéäifgb mre eicinlz mríéöøL äðîLa ¨¨¡¦¨¥¦§Ÿ¨§¨¦

zepwl ick mda yiy ,micbae sqk ifgb gwlyke ,d`nehd a` mdy
,elld mixac lkBì øîà,ryil`øëN ìBhéì úò òébä ,òLø ¨©¨¨¦¦©¥¦§©

ziibeqa zwqry jzxezíéöøL äðîLxeriyk zlaw df cbpke §Ÿ¨§¨¦
,jk lr sqepe ,`ad mlerl dgcize ,dfd mlera mixac dpeny

."íìBòì Eòøæáe Ea ÷aãz ïîòð úòøöå",mikln xtqa xn`p §¨©©©£¨¦§©§§©§£§¨
íéLðà äòaøàå""íéòøBöî eéäoexney xry gzta eayieøîà , §©§¨¨£¨¦¨§¨¦¨©

,ïðçBé éaøel` mirxevn drax`ìLe éæçâ äæåéða úLyprpy ©¦¨¨¤¥£¦§Ÿ¤¨¨
.erxfe `ed zrxva
`xnbd d`ian cerifgb dyrn xg` cin xn`py dnòLéìà Cìiå'©¥¤¡¦¨

,'÷Nnc,`xnbd zl`eyCìä änìwyncl ryil`éaø øîà . ©¤¤¨¨¨©¨©©¦
Bì øîà ,øæç àìå ,äáeLúa éæçâì Bøéæçäì CìäL ,ïðçBéryil` ¨¨¤¨©§©£¦§¥£¦¦§¨§Ÿ¨©¨©

ifgblBì øîà ,Ca øBæç,ifgbàèçL éî ìk ,Enî épìae÷î Ck £¨¨©¨§§©¦¦§¨¦¤¨¨
.äáeLz úBNòì Bãéa ïé÷étñî ïéà íéaøä úà àéèçäåzx`ane §¤¡¦¤¨©¦¥©§¦¦§¨©£§¨

,`xnbdãáò éàî,miaxd z` `ihgdl ifgbïáà ,éøîàc àkéà ©¨©¦¨§¨§¦¤¤
úáàBLux`d on zkznd z` zdabny -íòáøé úàhçì Bì äìz ¤¤¨¨§©©¨¨§¨

,mraxi cinrdy adfd ilbrl -,õøàì íéîL ïéa Bãéîòäådrhde §¤¡¦¥¨©¦¨¨¤
micner mdil`ny exaqy miaxd z` jkaíL ,éøîàc àkéàå .§¦¨§¨§¦¥

dnetà dì ÷÷ç,mraxi z`hg ly dit lr -éëðà úøîBà äúéäå ¨©¨©¨§¨§¨¤¤¨Ÿ¦
,Eì äéäé àìå.zxacn dil`ny exaqy miaxd z` jka drhde §Ÿ¦§¤§

ù éøîàc àkéàålv` did cer lky ,miaxd z` ifgb `ihgd jka §¦¨§¨§¦
ryil`déîwî äçc ïðaø`ealn micinlzd z` dgec did - ©¨¨¨¨¦©¥

,ryil` iptl cenlláéúëcifgb yxeby xg` cinéðá eøîàéå" ¦§¦©Ÿ§§¥
íL íéáLBé eðçðà øLà íB÷îä àð äðä òLéìà ìà íéàéáðä©§¦¦¤¡¦¨¦¥¨©¨£¤£©§§¦¨

éðôì÷éçc äåä àì àðãéàä ãòc ììkî ,"epîî øö Ernyn - §¨¤©¦¤¦§¨§©¨¦§¨Ÿ£¨§¦
,ifgb jldyk dzry meyn ,wegc mewnd did `l dzr cry ,jkn

.micinlzd etqep
,`xnbd zxne`äéçøt ïa òLBäécg` z` dgcy lirl epxn`y §ª©¤§©§¨

mici izya eicinlznàkìî éàpé ìéè÷ à÷ äåäãk ,àéä éàî©¦§©£¨¨¨¦©©©§¨
ïðaøì,l`xyi inkg z` jlnd i`pi bxdyk -çèL ïa ïBòîL §©¨¨¦§¤¨©

déúçà eäðéîèàly ezy` dzidy ,ghy oa oerny ly ezeg` - ©§¦¥£¨¥
,lvip jke eze` d`iagd jlnd i`piäéçøt ïa òLBäé éaømb lvip ©¦§ª©¤§©§¨

dry dze`ay ,`ed÷øò ìæàgxa -ék ,íéøöî ìL àiøcðñkìàì ¨©¨©©£¤§©§§¦¨¤¦§©¦¦
àîìL äåä,minkgd mr jlnd i`pi milydyk -ïBòîL déì çìL £¨§¨¨¨©¥¦§

çèL ïa,el azk jke ,eax digxt oa ryedi iaxl zxb`épîipnn - ¤¨©¦¦
,LãBwä øéò íéìLeøézxb` dgelyíéøöî ìL àiøcðñkìà Cì §¨©¦¦©¤¨£¤§©§§¦¨¤¦§©¦

éìòa ,éúBçàl`xyi `iyp `edy digxt oa ryedi iax -éeøL £¦©£¦¨
êëBúaøîà ,äîîBL úáLBé éðàå ,laiwyk digxt oa ryedi iax §¥§©£¦¤¤¥¨¨©

,zxb`ddpéî òîL,el` mixacnàîìL déì äåämely yi xak - §©¦¨£¨¥§¨¨
.aeyl ilre ,minkglàúà ék,l`xyi ux`làeääì òìwà ¦¨¨¦§©§©

àæétLeà,zg` `ipqk`l oncfp -øétL àø÷éa eäéén÷ í÷mw - §¦¨¨©©§¦¨¨©¦
,ie`x ceaka eicinlze digxt oa ryedi iax iptl `ipqk` lraéãáò̈§¥

àáeè àø÷é déì,daxd ceak el eyre -áéúédigxt oa ryedi iax ¥§¨¨¨¨¦
çazLî à÷å,ef `ipqk`aBæ àéðñëà äàð änkz` zcakny §¨¦§©¥©©¨¨¨©§©§¨

,minkgddéðéò ,éaø ,åéãéîìzî ãçà déì øîàzlra ly ¨©¥¤¨¦©§¦¨©¦¥¥
`ipqk`dúBèeøè,ze`p opi`e zelebr -Bì øîàoa ryedi iax §¨©

,digxtdézîLå éøetL äàî òaøà ÷étà ,÷ñBò äzà Cëa ,òLø̈¨§¨©¨¥©¥©§©¥¨¦¥§©§¥
,edcipe zextey ze`n rax` `ived -dén÷ì àúà àîBé ìkeze` ¨¨¨¨§©¥

,eiecip el xizdl cinlzdéìa÷ àìåryedi iaxäåä ãç àîBé ,iax §Ÿ©§¥¨©£¨
ryedi,òîL úéø÷ éø÷jk jezaedén÷ì àúà,cinlz eze` ¨¥¦§©§©¨¨§©¥

mei eze`aedézòãa äåädigxt oa ryedi iax ly,déìea÷ìoeike £¨§©§¥§©¥
wiqtdl leki did `lydéãéa déì éåçàecia oniq el d`xd - ©§¥¥¦¥

cinlzd j` ,oizniyøáñryedi iax df oniqaydéì éçc àçãî ¨©¦§¨¨¥¥
,ixnblàçìt àúðéáì ó÷æ ìæàdxf dcearl dpal swfe jld - ¨©¨©§¥§¨©§¨
,dcaredéì øîà,digxt oa ryedi iaxCk ,déì øîà ,Ca øBæç ¨©¥£¨¨©¥¨

Bãéa ïé÷étñî ïéà íéaøä úà àéèçîe àèBçä ìk ,Enî épìae÷î§§©¦¦§¨©¥©§¦¤¨©¦¥©§¦¦§¨
,äáeLz úBNòì,miaxd z` `ihgd cvike,øî øîàccinlz eze` ©£§¨§¨©©

.ìàøNé úà àéèçäå çéãäå úéñäå óMék¦¥§¥¦§¥¦©§¤¡¦¤¦§¨¥
øöé ,øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaø ,àéðz,yinyz ly,÷Bðéz ©§¨©¦¦§¤¤§¨¨¥¥¤¦

,äMàå`l` ,mici izya mze` mc` dgci `läçBc ìàîN àäz §¦¨§¥§Ÿ¨
.úáø÷î ïéîéå§¨¦§¨¤¤
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קסב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fn sc dheq(iying meil)

åéîé ãòlecb odk opgei lyíéìLeøéa äkî Léht äéäziaa ©¨¨¨¨©¦©¤¦¨©¦
lega zxzend ,ca`d xac zk`ln jxevl ,crend lega migtpd
,wgxnl mlew rnypy meyn ,z`f xq`e jk lr xfb `ede ,crend

.ca`d xac zk`ln `idy mircei mlek oi`e
åéîéáelecb odk opgei lyïéàzexyrna xdfpd mc`éøöì CìBàL §¨¨¥¨¦¦§

éàîcä ìòexiagn mze` dpewyk ux`d mr ly eizexit lr - ©©§©
zexit dpewd lky owizy meyn ,`l e` mixyern md m`d ,xagd

zexyrn mdn yixtdl aiig ux`d mrn.
àöîð Ck øçàå äìâòä äôøòð íàL ïépî ,ïðaø eðz .àøîâ¨©¨¨¦©¦¤¦¤¤§¨¨¤§¨§©©¨¦§¨

ïéàL ,âøBäädlbrd ztixrBúBà úøèBt,dzinn,øîBì ãeîìz ©¥¤¥¤¤©§©
."äëôL íãa íà ék da CtL øLà íãì øteëé àì õøàìå"§¨¨¤Ÿ§©©¨£¤ª©¨¦¦§©¨§Ÿ

,dpyna epipyâøBää úà éúéàø øîBà ãçà ãòxne` cg` cre ¥¤¨¥¨¦¦¤©¥
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סוטה. פרק תשיעי - עגלה ערופה דף מז עמוד ב 
רש"י                                                                                                                                                     רש"י

יום חמישי - ַהּיֹום ִׁשְבָעה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות וֲַחִמָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר



קסג יום חמישי - ַהּיֹום ִׁשְבָעה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות וֲַחִמָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר

xcde"ביאורים למסכת סוטה דף מז עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור" fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fn sc dheq(iying meil)

åéîé ãòlecb odk opgei lyíéìLeøéa äkî Léht äéäziaa ©¨¨¨¨©¦©¤¦¨©¦
lega zxzend ,ca`d xac zk`ln jxevl ,crend lega migtpd
,wgxnl mlew rnypy meyn ,z`f xq`e jk lr xfb `ede ,crend

.ca`d xac zk`ln `idy mircei mlek oi`e
åéîéáelecb odk opgei lyïéàzexyrna xdfpd mc`éøöì CìBàL §¨¨¥¨¦¦§

éàîcä ìòexiagn mze` dpewyk ux`d mr ly eizexit lr - ©©§©
zexit dpewd lky owizy meyn ,`l e` mixyern md m`d ,xagd

zexyrn mdn yixtdl aiig ux`d mrn.
àöîð Ck øçàå äìâòä äôøòð íàL ïépî ,ïðaø eðz .àøîâ¨©¨¨¦©¦¤¦¤¤§¨¨¤§¨§©©¨¦§¨

ïéàL ,âøBäädlbrd ztixrBúBà úøèBt,dzinn,øîBì ãeîìz ©¥¤¥¤¤©§©
."äëôL íãa íà ék da CtL øLà íãì øteëé àì õøàìå"§¨¨¤Ÿ§©©¨£¤ª©¨¦¦§©¨§Ÿ

,dpyna epipyâøBää úà éúéàø øîBà ãçà ãòxne` cg` cre ¥¤¨¥¨¦¦¤©¥
izi`x `l'eëoitxer eid.,`xnbd zwiicndéì Léçëîc àîòè- ©£¨§©§¦¥

,eyigkn xg` cryk `weecàäm`déì Léçëî àì,xg`ãçà ãò ¨Ÿ©§¦¥¥¤¨
ïîéäî,dlbrd ztixrn jka xehtle ,bxedd z` d`xy cirdl §¥¨

,`xnbd zx`anéléî épäðî,jka on`p cg` cry,ïðaø eðúc §¨©¥¦¥§¨©¨¨
weqta xn`pì'àä ,'eäkä éî òãBð àm`y ,o`kn rnyn -òãBð Ÿ©¦¦¨¨©

edyinlíìBòä óBña ãçà eléôà ,eäkä éî,exikdeéä àì ¦¦¨£¦¤¨§¨¨Ÿ¨
ïéôøBòon`p cg` cry o`kneïéøãäðñì ïépî ,øîBà àáé÷ò éaø . §¦©¦£¦¨¥¦©¦§©§¤§¦

eéä àlL ,BúBà ïéøékî ïéàå ,Lôpä úà âøäL ãçà eàøL¤¨¤¨¤¨©¤©¤¤§¥©¦¦¤Ÿ¨
øîBì ãeîìz ,ïéôøBòxnel mipwfd lry weqta xn`py dneðéðéòå' §¦©§©§¥¥

,eàø àìäå ,'eàø àìzxhet dcal dii`x mb oixcdpqay o`kne Ÿ¨©£Ÿ¨
.`ed in xikiy cr zxhet dpi` cr zii`x la` ,dtixrn

,`xnbd dywnzøîàc àzLädlbr ztixray,ïîéäî ãçà ãò ©§¨§¨§©§¥¤¨§¥¨
déì Léçëî éöî éëéä ãç Cãéà,eyigkdl xg`d crd leki cvik - ¦¨©¥¦¨¥©§¦¥

,dlbrd sxrzye ezecr lhazzy jka mexbleìk ,àìeò øîàäå§¨¨©¨¨
ïàk éøä ,ãçà ãò äøBz äðéîàäL íB÷î`ed eli`k dxenb zecr ¨¤¤¡¦¨¨¥¤¨£¥¨

ãçà ìL åéøác ïéàå ,íéðLmicner eyigkdl `ad.íéðL íB÷îa §©¦§¥§¨¨¤¤¨¦§§©¦
,`xnbd zvxznàìeò Cì øîàeid' dxn`y dpynd oeyl oi` ¨©¨¨

`l` ,owezn 'oitxeréðzbxedd z` izi`x xne` cg` cr' ,dpyna ¨¥
,zi`x `l xne` cg` cre'ïéôøBò eéä àìleki cg` cr oi` ik Ÿ¨§¦

.dpey`xd zecrd z` lhaléðz ,÷çöé éaø øîà ïëådpynaàì' §¥¨©©¦¦§¨¨¥Ÿ
éðz ,øîà àéiç éaøå .'ïéôøBò eéädpyna'ïéôøBò eéä'oeyld itk ¨§¦§©¦¦¨¨©¨¥¨§¦

.dpey`xd z` lhal dipyd zecrd dlireny ,epiptly
,`xnbd dywnàéiç éaøìe,dpynd oeyl z` owzn epi`yàéL÷ §©¦¦¨©§¨

àìeòccrd cbpk micner oexg`d crd ly eixac oi` xn`y §¨
,`xnbd zvxzn .xen`ke ,oey`xdïàk ,àéL÷ àìepizpyna Ÿ©§¨¨

ipy e`ay xaecn ,dpey`xd z` lhal dipyd zecrd dlireny
micrdúçà úáaoeike ,oey`xd ly xeaic ick jeza ipyd cirde §©©©

dyigkdl ipyd leki ,oey`xd ly ezecr dlawzp `l oiicry
la` ,lawzz `ly mexbleïàkleki ipyd oi`y xn`y `ler ixaca ¨

micrd e`ayk `ed ,oey`xd z` yigkdl,äæ øçà äæaoeiky §¤©©¤
leki ipyd oi`e ,mipyk `id ixd ,oey`xd ly zecrd dlawzp xaky

.eyigkdl
,`xnbd dywnïðz,dpynd jyndaúà éúéàø øîBà ãçà ãò §©¥¤¨¥¨¦¦¤

,ïéôøBò eéä ,úéàø àì íéøîBà íéðLe ,âøBääjka oi` dxe`kle ©¥§©¦§¦Ÿ¨¦¨¨§¦
dpyp i`ce `l` ,cg` ly ezecr milhan micr ipyy ,yecig mey
,oey`xd z` miyigknd md mipyy meyn wxy ,epnn wcwcl df oic

,dpey`xd zecrd dlhaàäeid m`ïéôøBò eéä àì ,ãçå ãçmeyn ¨©§©Ÿ¨§¦
`ler ixacke ,dyigkdl leki xg` oi`e ,oey`xd zecr dlawzpy

o`kne ,oitxer eid `l cg`e cg`ay dpyna zepyl yiyàzáeéz§§¨
àéiç éaøc.oitxer eid cg`e cg`a mby dpyy §©¦¦¨

,`xnbd zvxznéîòèéìåCoicd dpyp `ly ,`yixa zyxity - §¦©§¥
,cg` cbpk cg`a oicd z` epnn wcwcl `l` eteblàôéñ àîéà¥¨¥¨

,dpynd jyndaeðéàø íéøîBà íéðLbxedd z`øîBà ãçà ãòå §©¦§¦¨¦§¥¤¨¥
,ïéôøBò eéä àì ,íúéàø àìoi`y ,jka yecig mey oi` my mb ixde Ÿ§¦¤Ÿ¨§¦

meyn wxy ,wcwcl lkez o`k mb ike ,mipy yigkdl leki cg` cr
,dlha dpey`xd zecrd oi` mipyd z` yigkn cg`yàäeid m` ¨

ïéôøBò eéä ,ãçå ãç,jk m`e ,zlhazn dpey`xd zecrdy meyn ©§©¨§¦
.`tiql `yixd on jka dxizq yi ixdàlàgxkdadlek ïéúéðúî ¤¨©§¦¦¨

,da diepyd mipyd ly zecrd ,`tiqd ode `yixd odúeãò éìeñôa¦§¥¥
cbpk cg` yiyk zipyp dteble ,zwqer cg` cr cbpk micirnd

,cg` cbpk cg` oic o`kn wcwcl `le ,mipy,øîàc ,äéîçð éaøãëå§¦§©¦§¤§¨§¨©
,ãçà ãò äøBz äðéîàäL íB÷î ìkmixg` micr e`ayk ¨¨¤¤¡¦¨¨¥¤¨

,eyigkdlúBòc áBø øçà Clä,xzei zeax zerc da yiy zecrde ©¥©©¥
,zrxknd `ideNòåzecr jk meynãçà Léàa íéLð ézL- §¨§¥¨¦§¦¤¨

eixac z` zelhany ,cg` yi` cbpk zecirndLéàa íéLðà éðLk¦§¥£¨¦§¦
ãçà,dpynd epl drinyne ,miypl miyp` oia jka lcad oi`e ¤¨

,eze` zerixkn zerc aex ,dxenb zecr dpi` cg` cr zecry oeiky
miyp izye bxedd z` izi`x xne` xyk cg` cr ,dpynd yexit jke
cg` cre ,epi`x zexne` miyp izy ,oitxer eid ,zi`x `l zexne`

.oitxer eid `l ,ozi`x `l xne` xyk
eléôà ,àøwéòî øLk ãçà ãò àúàc àëéä ìk ,éøîàc àkéàå§¦¨§¨§¦¨¥¨§¨¨¥¤¨¨¥¥¦¨¨£¦

íéLð äàîecbpk zecirnyïééîc ãçà ékcg`k od ixd - ¥¨¨¦¦¤¨¨§¨
leki cg` cr oi` oey`x ly ezecr dlawzpy xg`e ,eyigknd

,eyigkdl,lirl xen`keàëäådze` epcnrdy ,epizpyna §¨¨
,miyp oebk ,zecr ileqt md micirnd mipydy,ïðé÷ñò éàîa§©¨§¦©

,zecr ileqtn did `ed mb ,dpyna xen`d cg`d crdykïBâk§
àøwéòî äMà éàúàcz` izi`x dxn`e dligzn dy` d`ay - ©£¨¥¦¨¥¦¨¨

,zi`x `l exn`e miyp izy e`a jk xg`e ,dzecr dlawzpe ,bxedd
zerixkn zerc aex ,dzecr dlawzpy s`y ,dpynd drinyne

,dpynd yexit `ed jke ,dze`éëä äéîçð éaøãì döøúåitle - §©§¨¦§©¦§¤§¨¨¦
,lirl epxn`y dingp iax ixac z` jk yxtz dføîBà äéîçð éaø©¦§¤§¨¥

,ãçà ãò äøBz äðéîàäL íB÷î ìkmixg` micr e`ayk ¨¨¤¤¡¦¨¨¥¤¨
,eyigkdlúBòc áBø øçà Clä,xzei zeax zerc da yiy zecrde ©¥©©¥

,zrxknd `id,yexit siqez jk lreúçà äMàa íéLð ézL eNòå§¨§¥¨¦§¦¨©©
dze` zrxknyãçà Léàa íéLðà éðLk`weece ,eze` mirixkny ¦§¥£¨¦§¦¤¨

,dy` cbpk zecirnd miyp izyék ,ãçà Léàa íéLð ézL ìáà£¨§¥¨¦§¦¤¨¦
éîc àbìôe àbìtzaa e`ayk ,jkle ,dvgn lr dvgnk md ixd ©§¨©§¨¨¥

xg` e`ayk la` ,ztxrp dlbrde eze` zeyigkn od ixd ,zg`
zeleki miyp izy oi`e ,mipyk cg`d zecr ziyrp ,ezecr dlawzpy

.ezecr z` yigkdl
dyecige ,zecr ileqta dpynd z` epcnrdy xg` ,`xnbd zl`ey

,zerc aex xg` mda mikledy `edézøúålr zeaaúeãò éìeñt §©§¥§¥¥
él änìcg` cryk ,`yixa epl ic jkl ixdmipye izi`x xne` ¨¨¦

mixne` mipyyk ,`tiqd dkxved dn myle ,zi`x `l mixne`
wx zipyp dzid m` ,`xnbd daiyn .mzi`x `l xne` cg`e epi`x

,`yixdàîéúc eäî,xne` ziid -,úBòc áBø øúa ïðéìæà ékwx ©§¥¨¦¨§¦©¨©¥
`edy `yixd oebkaàøîeçì,dlbrd z` sexrp jk ici lryìáà §§¨£¨
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סוטה. פרק תשיעי - עגלה ערופה דף מח עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     רש"י

יום שישי - ַהּיֹום ְׁשמֹונָה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות וְִׁשָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gn sc dheq(iyiy meil)

íéðäkì ïðéáäé à÷ ïðàåqpwy itl ,mipdkl eze` mipzep ep`e - ©£©¨¨£¦©©Ÿ£¦
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zexyrn iecie zyxtaäléçzmezil xbl ,iell zzpe' xn`py §¦¨
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.zexyrnd
,`xnbd dywnììkîeid `ly ,`pipg xa iqei iax ly enrh jezn - ¦§¨
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éaø .úBøétä ïîeL ìhéð óà ,øîBà éñBé éaø .úBøétä íòè©©©¥©¦¦¥©¦©©©¥©¦
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,`xnbd zl`ey .'oii ezyi `l xiya'n z`f ecnle ,ze`zynd
áéúk éøãäðñ äìèaMîc éànîe.df `xwndéøa àðeä áø øîà ¦©§¦¤¨§¨©§¤§¥§¦¨©©¨§¥

àø÷ øîàc ,òLBäé áøc,dki`a ,xg`eúáL øòLî íéð÷æ" §©§ª©§¨©§¨§¥¦¦©©¨¨
,"íúðéâðî íéøeçazzayda dielz dpibpdn dziaydy ixd ©¦¦§¦¨¨

xcdpqd.oi
àøîæ àòîLc àðãeà ,áø øîàxnf zrneyy ofe` -øîà .ø÷òz ¨©©§¨§¨§¨¦§¨¥¨¥¨©

àøîæ ,àáøzrnypyàáøeç ,àúéáazpnefnàôéñaoztna - ¨¨¦§¨§¥¨§¨§¥¨
ziad"äøò äæøà ék óqa áøç ïBìça øøBLé ìB÷" ,øîàpL ,¤¤¡©§¥©©Ÿ¤©©¦©§¨¥¨

.ziad oztna axeg didi ,oelga xxeynd lew oeeray ,eyxcne
,`xnbd zxne`,÷çöé éaø øîà ,'äøò äæøà ék' éàîikeúéa ©¦¨§¨¥¨¨©©¦¦§¨©¦

àeä øéò íéæøàa Caeñnä,daixgdl dywy xirk `ed m`d - ©§¨©£¨¦¦
íéæøàa Caeñnä úéa eléôà àlà`ed mbòòBøúî.xaypeøîà ¤¨£¦©¦©§¨©£¨¦¦§¥©¨©

dpéî òîL ,éMà áø,df weqtnàáøeç ìéçúî ék,ziaaàtéña ©©¦§©¦¨¦©§¦§¨§¦¨
`ed ziad oztna -àîéà úéòaéàå .'óqa áøç' øîàpL ,ìéçúî©§¦¤¤¡©Ÿ¤©©§¦¨¥¥¨

df xac cenll yi'øòL úkeé äéàLe' ,àëäîoi`n mnyd zia - ¥¨¨§¦¨©¨©
eixry z` mizzkn micyd ,ayeiéæç éãéãì ,éMà áø øa øî øîà .¨©©©©©¦§¦¦£¦

déìcy eze`l eizi`x ip` -àøBz ék çbðîeixry z` gbpne - ¥§©¥©¦¨
.xeyk ziad

éãâðc àøîæ ,àðeä áø øîà,zepitqd ikyen mixnfny xnfd - ¨©©¨¦§¨§©§¥
,mzk`lna mfxfl ezxhnyéøwáãe,mixeeya miyxegd lye - §©¨¥

,mdinlzl mixeeyd z` oeekl ezxhnyéøLjka oi`e ,mixzen - ¨¥
la` .xnf xeqi` meynéàcøâcmibxe` ly -øéñàezxhny itl §©§¨¥¨¦

,`xnbd zxtqn .wegyl `idàøîæ ìéèa àðeä áøipa lr xq` - ©¨¨¦¦§¨
,mlerl rty `a jk awr ,dzynd ziaae mziaa xnfl execí÷̈

àæeæa éhéç äàñ äàîe àæeæa éæåeà äàîmifee` d`n ecnr - ¥¨©¨¥§¨¥¨§¨¦¥§¨
,fefa mihig d`q d`ne ,fef xignaéòaéà àìåmzepwl evx `le - §Ÿ¦¨¥

,jka elit`déa ìéæìæ ,àcñç áø àúà,`ped ax ly ezxfba lflf - ¨¨©¦§¨©§¥¥
,rtyd wqted jk awr ,mixnfna zegnl citwd `leàæåeà éàòaéà¦¨¥©¨¨

çkzLî àìå àæeæa.`vnp `le fefa cg` fee` ywazd - §¨§Ÿ¦§©©
éLð éðòå éøáb éøîæ ,óñBé áø øîàmdl zepere miyp` mixnfn - ¨©©¥¨§¥©§¦§¨¥¨¥

xcba df ixd ,miypàúeöéøteli`e ,'dexr ,dy`a lew'y itl ,éøîæ §¦¨¨§¥
éøáb éðòå éLðxiran df ixd ,miyp` odl mipere miyp zexnfn - ¨¥§¨¥©§¥

xvid z`Làkzfg`py,úøBòðaipyy xg`n ,`xnbd zl`ey §¥¦§¤
,mixeq` mixacddpéî à÷ôð éànì,xeng xzei dfi` zrcl epilr §©©§¨¦¨

,`xnbd dperàä énwî àä éìeháìxengd z` lhal sicrdl - §©¥¨¦©¥¨
xnf z` lhal epilr ,mdipy z` lhal epgeka oi` m`y ,lwd iptn

.zxerpa y`k `edy ,miyp`d ziipre miypd
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קסו

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gn sc dheq(iyiy meil)

äðBîäå døãä ãøéå ÷ç éìáì äét äøòôe dLôð ìBàL äáéçøä¦§¦¨§©§¨¨£¨¦¨¦§¦Ÿ§¨©£¨¨©£¨
"da æìòå dðBàLeelti elld miryxd oend lk ,xac ly eteqay §¨§¨¥¨

mpdiba.
,dpyna epipyíéðBLàøä íéàéáð eúnMîmineze mixe` elha. ¦¤¥§¦¦¨¦¦

,`xnbd zl`eyíéðBLàøä íéàéáð ïàîmixe` elha mzenay ©§¦¦¨¦¦
minezeìàeîLe ãåc äæ ,àðeä áø øîà .,øîà ïîçð áø .äîìLe ¨©©¨¤¨¦§¥§ŸŸ©©§¨¨©

s`÷éìñ àì ïéðîéæå ÷éìñ ïéðîéæ ,ãåc éîéamdl dzlr minrt - ¦¥¨¦¦§¦¨¦§¦§¦Ÿ¨¦
,dzlr `ly minrte ,mineze mixe`a daeyz÷Bãö ìàL éøäL¤£¥¨©¨

melya` iptn cec gxayk ,mineze mixe`aBì äúìòådaeyz, §¨§¨
øúéáà ìàLmineze mixe`aBì äúìò àìå,daeyzøîàpLeze`a ¨©¤§¨¨§Ÿ¨§¨¤¤¡©

oiprøúéáà ìòiå'.dprp `ly oeik dpedkd on wlzqpy ,eyexite ,' ©©©¤§¨¨
`xnbd dywn,ìàeîL øa äaø áéúî ,cec eznyny zxn` cvik ¥¦©¨©§¥

xn`p ixde ,mineze mixe` elha dnlye l`enyeLBøãì éäéå"©§¦¦§
äéøëæ éîé ìk íéäìà[Edixkf iniA]úBàøa ïéáîädéàî ,"íéäìà ¡Ÿ¦¨§¥§©§¨¦¥§©§¨©¥¦¦§¨¡Ÿ¦©

åàì`id ef di`x,íéneúå íéøeàamixe` einia mb eidy ixd ¨§¦§¦
,`xnbd zvxzn .minezeàìdi`x `l` ,mineze mixe`a.íéàéáða Ÿ¦§¦¦

,`ziixan `xnbd dywn cerLc÷nä úéa áøçMî ,òîL àz̈§©¦¤¨©¥©¦§¨
Løâî éøò eìèa ,ïBLàø,yxbn maiaq gipdl eehvpy miield ixr - ¦¨§¨¥¦§¨

íãà ELçì íàå ,ãåc úéaî Cìî ÷ñôe ,íéneúå íéøeà e÷ñôe¨§¦§¦¨©¤¤¦¥¨¦§¦§¨§¨¨
øîBìxn`p `lde ,mineze mixe` f` ewqty xne` dz` cvik ©

,ipy zia oipaa ,laaexf ziilraazk z` e`vn `l mipdkdn wlgyk
,mqegiíéLã÷ä Lãwî eìëàé àì øLà íäì àúLøzä øîàiå"©Ÿ¤©¦§¨¨¨¤£¤ŸŸ§¦Ÿ¤©¢¨¦

,"íéneúå íéøeàì ïäk ãBîò ãò,mineze mixe` eid f` mby ixd ©£Ÿ¥§¦§¦
,[Bì øBîà]`l` ,jk yexitd oi`eéçiL ãò Bøéáçì øîBàL íãàk ¡§¨¨¤¥©£¥©¤¦§

,ãåc ïa çéLî àáéå íéúîelk`i `ly ,`zyxzd mdl xn` mb jk ¥¦§¨Ÿ¨¦©¤¨¦
yxetn ixd ,mineze mixe` eidie giynd `aiy cr miycwd on

mineze mixe`y ef `ziixaa,oey`xd ycwnd zia axgyn wx ewqt
l`eny cec md mipey`xd mi`iapy xn`y `ped ax lr dywe

.dnlye
íéðBLàøä íéàéáð ïàî ,÷çöé øa ïîçð áø øîà àlàmzenay ¤¨¨©©©§¨©¦§¨©§¦¦¨¦¦

,oey`x zia iniay mi`iapd lk ,mineze mixe` ewqtébçî é÷etàì§©¥¥©©
éëàìîe äéøëæ,ipyd ziad zligza e`apzdyeäðéð íéðBøçàc §©§¨©§¨¦§©£¦¦§

eid mdy ,`ziixaa jk epivne ,mineze mixe` eid `l mdiniae
,mipexg`d mi`iapdéëàìîe äéøëæ ébç eúnMî ,ïðaø eðúc§¨©¨¨¦¤¥©©§©§¨©§¨¦

LãBwä çeø ä÷lzñðd`eap ly,ìàøNiîmi`iapd eid mdy ixd ¦§©§¨©©¤¦¦§¨¥
,mipexg`dìB÷ úáa íéLnzLî eéä ïë ét ìò óàå,minyd on §©©¦¥¨¦§©§¦§©

eéä úçà íòtLminkgäðzð ,Bçéøéa àéøeb úéa úéiìòa ïéaeñî ¤©©©©¨§¦©£¦©¥§¨¦¦¦§¨
éeàøL ãçà íãà íëa Lé ,äøîàå íéîMä ïî ìB÷ úa ïäéìò£¥¤©¦©¨©¦§¨§¨¥¨¤¨¨¤¨¤¨
íäéðéò eðúð ,Cëì éeàø BøBc ïéàL àlà ,åéìò äðéëL äøLzL¤¦§¤§¦¨¨¨¤¨¤¥¨§¨¨§¥¥¤

únLëe ,ï÷fä ìläa,owfd lldåéðò éä ãéñç éä ,eäeãétñä §¦¥©¨¥§¤¥¦§¦¦¨¦¦¨¨
eéä úøçà íòt áeLå .àøæò ìL Bãéîìzminkgäéiìòa ïéaeñî ©§¦¤¤§¨§©©©¤¤¨§¦©£¦¨

íãà íëa Lé ,ïäì äøîàå íéîMä ïî ìB÷ úa ïäì äðzð ,äðáéa§©§¤¦§¨¨¤©¦©¨©¦§¨§¨¨¤¥¨¤¨¨
,Cëì ïéàkæ BøBc ïéàL àlà ,åéìò äðéëL äøLzL éeàøL ãçà¤¨¤¨¤¦§¤§¦¨¨¨¤¨¤¥©¨¦§¨
éä åéðò éä ,eäeãétñä ,únLëe ,ïèwä ìàeîLa íäéðéò eðúð̈§¥¥¤¦§¥©¨¨§¤¥¦§¦¦¨¨¦

àeä óàå ,ìlä ìL Bãéîìz ,ãéñç,ohwd l`eny -úòLa øîà ¨¦©§¦¤¦¥§©¨©¦§©
Búúéî,f` eilr dzxyy ycewd gexaïBòîLoa oerny oax - ¦¨¦§

,l`xyi `iyp l`ilnbìàòîLéåepzpi ,lecb odk l`rnyi iax - §¦§¨¥
àáøçì,zeklnd zxfba axga dbixdl -éäBøáçåeidi md s` §©§¨§©§¦
àìè÷ì,zexg` zepeyn zezina dbixdl -ànò øàLeeidiàféáì ¦§¨¨§¨©¨§¦¨

,fal -ànò ìò éúéîì ïéãéúò ïéàébñ ï÷òåzecizr zeax zexve - §¨¨©¦¦£¦¦§¥¥©©¨
,mrd lr `aløîBì eLwa àáa ïa äãeäé éaø ìò óàåezena §©©©¦§¨¤¨¨¦§©

,bxdpykäòL äôøèpL àlà ,åéðò éä ãéñç éäitl ,ecitqdln ¦¨¦¦¨¨¤¨¤¦§§¨¨¨
úeëìî éâeøä ìò ïéãétñî ïéàL.zeklnd zni`n ¤¥©§¦¦©£¥©§

,dpyna epipy,ïðaø eðz .'eë øéîMä ìèa Lc÷nä úéa áøçMî¦¤¨©¥©¦§¨¨©©¨¦¨©¨¨
øéîLedføîàpL ,Lc÷nä úéa úà äîìL äða BaLziad oipaa ¨¦¤¨¨§ŸŸ¤¥©¦§¨¤¤¡©

,dnly dpayäðáð òñî äîìL ïáà BúBðaäa úéaäå"zeawne §©©¦§¦¨¤¤§¥¨©¨¦§¨

"ezepada ziaa rnyp `l lfxa ilk lk ofxbde,ïáúëk íéøácäenk ©§¨¦¦§¨¨
,lfxa ilka dezziq `le xinyd ici lr xdd on dze` eavgyéøác¦§¥

éaøøák àìäå ,ïk øîBì øLôà éëå ,äéîçð éaø Bì øîà .äãeäé ©¦§¨¨©©¦§¤§¨§¦¤§¨©¥©£Ÿ§¨
øîàðxg` weqta"äøâîa úBøøBâî 'Bâå úBø÷é íéðáà äìà ìk" , ¤¡©¨¥¤£¨¦§¨§§¨©§¥¨

zenibt d`ln lfxa ilka -,zezzeqne zekezg mipa`d eidy ixd
lfxa ilkaøîBì ãeîìz äî ,ïk íà ,lfxa ilk lk'òîLð àì ¦¥©©§©Ÿ¦§©

,'BúBðaäa úéaa`l` ,lfxa ilk rnyp `l ziaay ,eyexitäéäL ©©¦§¦¨¤¨¨
ïé÷úîmze`ñéðëîe ,õeçaîzepken mze`,éaø øîà .íéðôaî ©§¦¦©©§¦¦¦§¦¨©©¦

äãeäé éaø éøác ïéàøðozaivgk zenly mipa`d eidyéðáàa ¦§¦¦§¥©¦§¨§©§¥
äéîçð éaø éøáãå ,Lc÷îzezzeqn mipa`d eidyBúéa éðáàaly ¦§¨§¦§¥©¦§¤§¨§©§¥¥

mipa`d eidy dingp iax `iady weqtd ixdy ,jlnd dnly
.xn`p ezia oipa oipra ,dxbna zexxebn

,`xnbd zl`eyäéîçð éaøåmipa`d z` mipwzn eidy xn`y §©¦§¤§¨
eixacl ,lfxa ilka ueganàúà éàîì øéîLjxev dfi`l - ¨¦§©¨¨

xinyd ,`xnbd daiyn .ede`iadíéðáà ,àéðúãëì ,déì éòaéî¦¨¥¥§¦§©§¨£¨¦
eìläihay zeny mdilr aezkl jixvy ,oyegde cet`d ly ©¨

,l`xyiøîàpL íeMî ,Béãa ïúBà ïéáúBk ïéàmdilréçezt' ¥§¦¨¦§¦¤¤¡©¦¥
,'íúBç,mkeza wewg ernynyíäéìò ïéèøñî ïéàåzeize`d z` ¨§¥§¨§¦£¥¤

àaøîàpL íeMî ,ìîæémdilr,'íúBàelîa'dpiidzy ernyny §¦§¥¦¤¤¡©§¦¨
,oexqg ila zenlyíäéìò áúBk àlàzenyd z` dligz,Béãa ¤¨¥£¥¤¦§

ïäì äàøîed z` eica zeneyxd mipa`l -ïäå ,õeçaî øéîL ©§¤¨¥¨¦¦©§¥
ïäéìàî úBò÷áð,zeize`d zxevaúò÷ápL Bæ äðéàúkdil`n ¦§¨¥£¥¤¦§¥¨¤¦§©©

úò÷ápL Bæ äò÷áëe ,íeìk äøéñç dðéàå änçä úBîéadznc` ¦©©¨§¥¨£¥¨§§¦§¨¤¦§©©
.íeìk äøéñç dðéàå íéîLbä úBîéa¦©§¨¦§¥¨£¥¨§

úéLàøa éîé úLMîe ,äøBòNk Búéiøa ,äæ øéîL ,ïðaø eðz̈©¨¨¨¦¤§¦¨¦§¨¦¥¤§¥§¥¦
ïéøîLî äna .åéðôa ãBîòì ìBëé äL÷ øác ìk ïéàå ,àøáð¦§¨§¥¨¨¨¨¤¨©£§¨¨©¤§©§¦
ìL éðhéàa BúBà ïéçéðîe ,øîö ìL ïéâBôña BúBà ïéëøBk ,BúBà§¦¦§¦¤¤¤§¦¦§¦§¦¤

øáàzxter ly fbx`a -.ïéøBòN éaeñ äàéìî £¨§¥¨¥§¦
àcðøt àøéL äìèa ïBLàø Lc÷î áøçMî ,énà éaø øîàoin - ¨©©¦©¦¦¤¨©¦§¨¦¨§¨¦¨§©§¨

,aeyg iynïBLàø Lc÷î áøçMî ,éëä énð àéðz .äðáì úéëeëæe§¦§¨¨©§¨©¦¨¦¦¤¨©¦§¨¦
,íéøîBà Léå .ìæøa áëøå ,äðáì úéëeëæe ,àcðøt àøéL äìèä§¨¦¨§©§¨§¦§¨¨§¤¤©§¤§¥§¦

Leø÷ ïéé óàwven dyrpy -äìéác éìebéòk äîBcä ,øéðOî àaä ©©¦¨©¨¦§¦©¤§¦¥§¥¨
f` lha.

,dpyna epipyxinyd lha ycwnd zia axgyn.íéôeö úôBðå§¤¦
,`xnbd zl`eyäôvL úìBñ ,áø øîà .íéôeö úôBð éàîzwacpe ©¤¦¨©©¤¤¨¨

äôð éab ìò,ietipd zrya dpney aexnäLBlépL äqéòì äîBãå ©©¥¨¨§¨§¦¨¤¦¨
xak,ïîLå Láãalr `ed 'mitev'e ,dtpd wac my lr `ed 'ztep'e ¦§©§¤¤

.dilr dtvy my,øîà éåìåmd mitev ztepúBøkk ézLmgl §¥¦¨©§¥¦¨
øepza úB÷aãpäeiptec izy iab lr,ef oteca xkk ,miccvd on ©¦§¨©©

,dcbpky oteca xkkeúBàáe úBçôBúå,xepza jk lkúBòébnL ãò §§¨©¤©¦
Bæì Bæ'mitev'e ,ur itpr enk xkkd lcby ,sep oeyln `ed 'ztep'e §

.mitve migtez zexkkdy ,sv oeyln `ed,øîà éåì ïa òLBäé éaøå§©¦§ª©¤¥¦¨©
mitev ztepàétévä ïî àaä Lác äæmdny mideabd mixdd on - ¤§©©¨¦©¦¦¨

,`xnbd zl`ey .wgxnl mitevòîLî éàîon `a yacdy ©©§©
,mideabd zenewndúLL áø íbøúîãkdpiyrz xy`k' weqtd lr §¦§©§¥©¥¤

,'mixeacdïééúîe àîìò éîeøa ïèééLå äúàéøac ïæzðc àîk§¨§©§¨©©§¨¨§¨§¨§¥¨§¨©§¨
àøeè éáNéòî àLáecdaeba zehye mixeacd zetry enk - §¨¥¦§¥¨

`a gaeynd yacdy ixd ,mixdd iayrn yac mi`iane ,mlerd
.mideabd zenewnn

xiykn zkqna dpyn `xnbd d`ian ,gaeyn yaca epwqry oeikoi
,df oipra zwqerdìk ,íúä ïðzdwyn÷Bvpäilkl xedh ilkn §©¨¨¨©¦

,`nhøBäèilkl `nhd ilkdn d`nehd z` xiardl xeaig epi` - ¨
,xedhdíéçétväå íéôéæ Lácî õeçcr ,c`n miar miwyn mdy ¦§©¦¦§©©¦¦

,`xnbd zl`ey .dlrnl xfeg ,geliwd wqtpyky ick,íéôéæ éàî©¦¦
,ïðçBé éaø øîàedfBa ïéôéiænL Lácjezne ,mine oii ea miaxrne ¨©©¦¨¨§©¤§©§¦

.xkip xacd oi` ar `edy,øîà Lé÷ì Léøå'mitif' iexw `edìò §¥¨¦¨©©

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

oifge` mipya cenr gn sc oey`x wxtdheq
.dLôð ìBàL äáéçøä:mPdibA oiltFp otFq mlFrl ElNd zFIprxER Wng E`iadW xg`l ¦§¦¨§©§¨§©©¤¥¦¨¥§¨ª©¨¨¨¨§¦§¥¦¨

.÷éìñ ïéðîéægxAWM ixdW ,mciA dlr `NW minrtE miprPW mciA [dlFr] milFr minrR ¦§¦¨¥§¨¦¦¤§¨¨¤©£¦§¨¦¤Ÿ¨¨§¨¨¤£¥§¤¨©

,EdEaiWdW Fl dzlre minEze mixE`A wFcv l`W milWExin `vi mFlWa` ipRn ceC̈¦¦§¥©§¨¨¨¦¨©¦¨©¨¨¦§¦§¨§¨¤¡¦

dprp `NW ipRn dpdMd on wNYqPW xzia` lrIe xn`PW Fl dzlr `le xzia` l`We§¨©¤§¨¨§Ÿ¨§¨¤¤¡©©©©¤§¨¨¤¦§©¥¦©§ª¨¦§¥¤Ÿ©£¨
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.äpäkä åéæ ìèamiAx mipdke xiWre mkg didW ¨©¦©§ª¨¤¨¨¨¨§¨¦§Ÿ£¦©¦

:FpglW lr oilkF`.ïéøBç éðáe:oiqgineôç §¦©ª§¨§¥¦§ª¨¦¨
.íLàømdW mixfnn mipR iGr ci dxaBW Ÿ¨¤¨§¨©©¥¨¦©§¥¦¤¥

:miIpr EN`e mixiWr.äNòî éLðà eìcìcðoi` £¦¦§¥£¦¦¦©§§©§¥©£¤¥

:mdl Wg.LøBc ïéàå:l`xUil.Lwáî ïéàå ¨¨¤§¥¥§¦§¨¥§¥§©¥
:mingx mdilr.àiîékç BøL:minkgd Eligzd £¥¤©£¦§©¦©¨¦§¦©£¨¦

.àiøôñon miPhw mdW ,zFwFpiY icOln ©§©¨§©§¥¦¤¥§©¦¦

:minkgd.àòøàc ànòk:ux`d iOrM ©£¨¦§©¨§©§¨§©¥¨¨¤
àìæà

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

:åéðôì íéøîBà .àBáì ãéúòì íäéáà ïéc ïéæaæanL¤§©§§¦¦£¦¤¤¨¦¨§¦§¨¨
BðBaøänì ,ïäî òøtéì ãéúò äzàL øçàî ,íìBò ìL ¦¤¨¥©©¤©¨¨¦¦¨©¥¤¨¨

àìîìà :äéëøáé øa àòìéà 'ø øîà .ía íäépéL äúéä÷ä¦§¦¨¦¥¤¨¨©¤§¨©§¤¤§¨¦§¨¥
:øîàpL ,ááø éøëBî ìàøNé ìk eéä ,ãåc ìL Búlôz§¦¨¤¨¦¨¨¦§¨¥§¥§¨¤¤¡©
:äéëøáé øa àòìéà 'ø øîàå ."íäì äøBî 'ä äúéL"¦¨¨¨¤§¨©¤§¨©§¤¤§¨
íéîëç éãéîìú éðL eéä ,÷ewáç ìL Búlôz àìîìà¦§¨¥§¦¨¤£©¨§¥©§¦¥£¨¦
'ä" :øîàpL ,äøBza ïé÷ñBòå úçà úélèa íéqkúî¦§©¦§©¦©©§§¦©¨¤¤¡©
ìà "eäéiç íéðL áø÷a Eìòt 'ä éúàøé EòîL ézòîL̈©§¦¦§£¨¥¦¨¨§§¤¤¨¦©¥©
'ø øîàå ."íéðL áBø÷a" àlà "íéðL áø÷a" àø÷z¦§¨§¤¤¨¦¤¨¦§§©¦§¨©
Cøca ïéëläîä íéîëç éãéîìú éðL :äéëøáé øa àòìéà¤§¨©§¤¤§¨§¥©§¦¥£¨¦©§©§¦©¤¤
øîàpL ,Làa óøOéì ïéeàø ,äøBú éøác ïäéðéa ïéàå§¥¥¥¤¦§¥¨§¦¦¨¥¨¥¤¤¡©
,àîòè ."Là áëø äpäå øaãå CBìä íéëìä änä éäéå"©§¦¥¨Ÿ§¦¨§©¥§¦¥¤¤¥©£¨
'ø øîàå .óøOéì ïéeàø ,øeaéc àkéì àä .øeaéc àkéàc§¦¨¦¨¥¨¦§¦¦¨¥§¨©
øéòa ïéøcä íéîëç éãéîìú éðL :äéëøáé øa àòìéà¤§¨©§¤¤§¨§¥©§¦¥£¨¦©¨¦§¦
,äìBb ãçàå úî ãçà ,äëìäa äæì äæ ïéçBð ïéàå úçà©©§¥¦¤¨¤©£¨¨¤¨¥§¤¨¤
éìáa eäòø úà çöøé øLà çöBø änL ñðì" :øîàpL¤¤¡©¨ª¨¨¥©£¤¦§©¤¥¥¦§¦
éìaî énò eîãð" :øîàpL ,äøBz àlà úòc ïéàå "úòã©©§¥©©¤¨¨¤¤¡©¦§©¦¦§¦

éøa äãeäé 'ø øîà ."úòcäíëç ãéîìz ìk :àéiç 'øã d ©¨©¨©§¨§¥§¦¨¨©§¦¨¨
:øîàpL ,úòîLð Búlôz ,÷çcä CBzî äøBza ÷ñBòä̈¥©¨¦©§¨§¦¨¦§©©¤¤¡©
ðçé ïBðç äkáú àì Bëa íìLeøéa áLé ïBiöa íò ék"E ¦©§¦¥¥¦¨©¦¨Ÿ¦§¤¨¨§§

ðò BúòîLk E÷òæ ìB÷ì'ä íëì ïúðå" :déøúa áéúëe "C §©£¤§¨§¨¨¨§¦©§¥§¨©¨¤
åéfî BúBà ïéòéaNî :øîBà eäaà 'ø ."õçì íéîe øö íçì¤¤©©¦¨©©¨¥©§¦¦¦¦

éðéò eéäå" øîàpL ,äðéëLéøBî úà úBàø Eàçà 'ø ."E §¦¨¤¤¡©§¨¥¤Ÿ¤¤©¨
:øîàpL ,åéðôa ìòðð ãBbøtä ïéà óà :øîà àðéðç øa©£¦¨¨©©¥©©§¦§¨§¨¨¤¤¡©

ðké àìå"éøBî ãBò óøîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø :"E §Ÿ¦¨¥¤©¨¦§¤©§¦¥¥
:'eëå ïéà Lc÷nä úéa áøçL íBiî :òLBäé 'ø íeMî¦§ª©¦¤¨©¥©¦§¨¥§
,Bøéáç ìMî Búìì÷ äaeøî íBéå íBé ìëa :àáø øîà̈©¨¨§¨§§¨¦§¨¦¤£¥
ïzé éî øîàz áøòáe áøò ïzé éî øîàz ø÷aa" øîàpL¤¤¡©©Ÿ¤Ÿ©¦¦¥¤¤¨¤¤Ÿ©¦¦¥
?éåä éàî òãé éî ,øçîì ø÷a àîéìéà ?ø÷a éä "ø÷aŸ¤¥Ÿ¤¦¥¨Ÿ¤§¨¨¦¨©©¨¥

éìçc àlàäMeãwà ?íéiwî à÷ éànà àîìò ,àlàå .ó ¤¨§¨¥§¤¨¨§¨©©¨¦©¥©§¨
õøà" :øîàpL ,àzãbàã "àaø déîL àäé"àå àøãéñc§¦§¨§©§¥§¥©¨§©©§¨¤¤¡©¤¤
,íéøãñ Lé àä "íéøãñ àìå úåîìö ìôà Bîk äúôò¥¨¨§Ÿ¤©§¨¤§Ÿ§¨¦¨¥§¨¦

ìhéa øNòî ,çéøå íòè äìha äøäè :øîBà øæòìà ïa ïBòîL 'ø ,àéðz :'eëå úBøét íòè ìhéðå äëøáì ìè ãøé àì :ìôBàî òéôBz¦©¥¤Ÿ¨©©¦§¨¨§¦©©©¥§©§¨¦§¤¤§¨¨¥¨¢¨¦§¨©©§¥©©£¥¦¥
øîà .àúéðepéçã àçéø àðéçøBî :déì øîà ,déøa äaø àúà .déøãeña dëøk ,dì÷L ,àúéðepéçã àzøîez çkLà àðeä áø .ïâc ïîeL¨¨¨©¨©§©©§¨§¦¦¨§¨¨§¨¨§¨¥£¨©¨§¥¨©¥§¦¨¥¨§¦¦¨¨©
úà äúéä÷äå éaì úà zçnN ,éða :déì øîà .déìäéð dáäé ,dì÷L .déøa àaà àúà ,éëäcà .déìäéð dáäé ,Ea Lé äøäè ,éða :déì¥§¦¨¢¨¥§¨£¨¦£¥©§¨¦£¨©¨§¥§¨¨¨£¨¦£¥¨©¥§¦¦©§¨¤¦¦§¦§¦¨¤
ék .dézøa øa á÷òé áøa déa ìthéà ,á÷òé øa àçà áø .déì eåäc éðaà ,éðác éîçø .éðaà ,àaàc éîçø :éLðéà éøîàc eðééä .épéL¦©©§§¨§¦¡¨¥©£¥§©¨©§¥©£¥¦§¥©§¥§¨¥©©¨©©£Ÿ¦©©¥§©©£Ÿ©§©¥¦

éøa åàì :Bì øîà .àiî ïéi÷Là :déì øîà ,ìãb:àðà Czøa øa ,éáø éáø :éLðéà éøîàc eðééäå .àðà C'éðúîñeðééñtñà ìL ñeîìeta ¨©¨©¥©§¦©©¨¨©¨§¦£¨§©§§¨§¦¡¨¥§¥§¥©§©¨£¨©§¤©§©§¨
ïBøçàä ñeîìeta .úéðååé Bða úà íãà ãnìé àlLå ,úBlk úBøèò ìò eøæb ñeèéè ìL ñeîìeta .ñeøéàä ìòå ,íéðúç úBøèò ìò eøæb̈§©©§£¨¦§©¨¦©§¤¦¨§©©§©§¤Ÿ§©¥¨¨¤§§¨¦©§¨©£
.íéìLî éìLBî eìèa øéàî 'ø únMî .øéòä CBúa ïBéøtàa älkä àözL eøézä eðéúBaøå ,øéòä CBúa ïBéøtàa älkä àöz àlL eøæb̈§¤Ÿ¥¥©©¨§©¦§§¨¦§©¥¦¦¤¥¥©©¨¨©¦§§¨¦¦¤¥¥¦¨§§¥§¨¦
eìèa àñBc ïa àðéðç 'ø únMî .äøBzä ãBák ìèa àáé÷ò 'ø únMî .íéðLøcä eìèa àîBæ ïa únMî .íéðc÷Mä eìèa éàfò ïa únMî¦¤¥¤©©¨§©©§¨¦¦¤¥¤¨¨§©©§¨¦¦¤¥£¦¨¨©§©¨¦¤¥£¦¨¤¨¨§
éàkæ ïa ïðçBé 'ø únMî .íéãéñç ìL àzðè÷ äéäL ?"àzðè÷" BîL àø÷ð änìå .íéãéñç e÷ñt àzðè÷ éñBé 'ø únMî .äNòî éLðà©§¥©£¤¦¤¥¥¨Ÿ§¨¨§£¦¦§¨¨¦§¨§¨Ÿ§¨¤¨¨¨Ÿ§¨¤£¦¦¦¤¥¨¨¤©©
.äpeäkä åéæ äìèa éáàt ïa ìàòîLé 'ø únMî .úeLéøôe äøäè äúîe ,äøBzä ãBák ìèa ï÷fä ìàéìîb ïaø únMî .äîëçä åéæ ìèä©¦©¨§¨¦¤¥©¨©§¦¥©¨¥¨©§©¨¥¨¨¢¨§¦¦¤¥¦§¨¥¤¨¦¨§¨¦©§¨
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ðçé ïBðç äkáú àì Bëa íìLeøéa áLé ïBiöa íò ék"E ¦©§¦¥¥¦¨©¦¨Ÿ¦§¤¨¨§§
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øîà .àúéðepéçã àçéø àðéçøBî :déì øîà ,déøa äaø àúà .déøãeña dëøk ,dì÷L ,àúéðepéçã àzøîez çkLà àðeä áø .ïâc ïîeL¨¨¨©¨©§©©§¨§¦¦¨§¨¨§¨¨§¨¥£¨©¨§¥¨©¥§¦¨¥¨§¦¦¨¨©
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סוטה. פרק תשיעי - עגלה ערופה דף מט עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     רש"י

שבת קודש - ַהּיֹום ִּתְׁשָעה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשְבָעה ָׁשבּועֹות לָעֹוֶמר
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hn sc dheq(ycew zay meil)

ïéæaæánLmilhany -íäéáà ïécmiryxd,àBáì ãéúòìjke ¤§©§§¦¦£¦¤¤¨¦¨
,ïäî òøtéì ãéúò äzàL øçàî ,íìBò ìL BðBaø ,åéðôì íéøîBà§¦§¨¨¦¤¨¥©©¤©¨¨¦¦¨©¥¤

ía íäépéL äúéä÷ä änì.epzephwa epzzina myprl ¨¨¦§¥¨¦¥¤¨
ìk eéä ,ãåc ìL Búlôz àìîìà ,äéëøáé øa àòìéà éaø øîà̈©©¦¦§¨©§¤¤§¨¦§¨¥§¦¨¤¨¦¨¨

ìàøNézelbaááø éøëBî,mzeipr jezn ,miqe`n mixace mipney - ¦§¨¥§¥§¨
øîàpLzelba eidiyk mby ,l`xyi lr cec yway ,milidza, ¤¤¡©

íäì äøBî 'ä äúéL',eyexity 'iiprl ozz`ly ick ,xyere zexn m ¦¨¨¨¤
.zene`d ipira jk lk mifape mizegt eidi

eéä ,÷ewáç ìL Búlôz àìîìà ,äéëøáé øa àòìéà éaø øîàå§¨©©¦¦§¨©§¤¤§¨¦§¨¥§¦¨¤£©¨
úçà úélèa íéqkúî íéîëç éãéîìz éðLmzeipr aexnïé÷ñBòå §¥©§¦¥£¨¦¦§©¦§©¦©©§§¦

øîàpL ,äøBza,wewag ly ezltza'ä éúàøé EòîL ézòîL 'ä" ©¨¤¤¡©¨©§¦¦§£¨¥¦
áeø÷a' àlà ,'íéðL áø÷a' àø÷z ìà ,"eäééç íéðL áø÷a Eìòẗ¨§§¤¤¨¦©¥©¦§¨§¤¤¨¦¤¨§¥

,'íéðLmiaxwzn mipyyk ,dxezd `idy ,jlrt ,yxcp `ed jke §©¦
miwqer eidi lal mze` dig ,miipr zngn zg` zeqka dze` cenll

.daexn zeipra da
ïéëlänä íéîëç éãéîìz éðL ,äéëøáé øa àòìéà éaø øîàå§¨©©¦¦§¨©§¤¤§¨§¥©§¦¥£¨¦©§©§¦
øîàpL ,Làa óøNéì ïéeàø ,äøBz éøác ïäéðéa ïéàå Cøca©¤¤§¥¥¥¤¦§¥¨§¦¦¨¥¨¥¤¤¡©

" ,ecinlz ryil`e `iapd edil` ekldykCBìä íéëìBä äîä éäéå©§¦¥¨§¦¨
"'Bâå Là áëø äpäå øaãå,edil` z` gwle ,mdipia cixtdeàîòè §©¥§¦¥¤¤¥§©£¨

meyn `ed ,dlrn ly y` etxyp `lyøeaéc àkéàc,mdipia dxez §¦¨¦
àäm`,øeaéc àkéìeid.óøNéì ïéeàø ¨¥¨¦§¦¦¨¥

øéòa ïéøcä íéîëç éãéîìz éðL ,äéëøáé øa àòìéà éaø øîàå§¨©©¦¦§¨©§¤¤§¨§¥©§¦¥£¨¦©¨¦§¦
ãçà ,äëìäa äæì äæ ïéçBð ïéàå úçàmdnúî,exag ici lrãçàå ©©§¥¦¤¨¤©£¨¨¤¨¥§¤¨

dbbya bxedd -äìBbeci lrøîàpL ,hlwn ixr zyxta,zxhny ¤¤¤¡©
`id hlwn xiréìáa eäòø úà çöøé øLà çöBø äîL ñeðì"¨¨¨¥©£¤¦§©¤¥¥¦§¦

øîàpL ,äøBz àlà 'úòc' ïéàå ,"úòclr exaryk l`xyi lr ©©§¥©©¤¨¨¤¤¡©
dxezd zeevn'úòãä éìaî éîò eîãð'inr eythpy ,eyexity ¦§©¦¦§¦©¨©

,jk hlwn ixr ly weqtd yxcpe ,dxeza ewqr `ly jezn
dxez `idy zrca cgi ewqr `ly meyn dnxbp dgivxdy.

äøBza ÷ñBòä íëç ãéîìz ìk ,àéiç éaøc déøa äãeäé éaø øîà̈©©¦§¨§¥§©¦¦¨¨©§¦¨¨¨¥©¨
áLé ïBiöa íò ék" ,øîàpL ,úòîLð Búlôz ,÷çcä CBzî¦©§¨§¦¨¦§©©¤¤¡©¦©§¦¥¥

ðçé ïBðç äkáz àì äëa íéìLeøéaðò BúòîLk ê÷òæ ìB÷ì E,"C ¦¨¨¦¨ŸŸ¦§¤¨¨§§§©£¤§¨§¨¨¨
daiyi miayeid el` zwrf lewl dper `ed jexa yecwdy ,yxcpe

,dxez ly,déøúa áéúëe,mixen` mixacd dxezd wqr dfi`ay §¦©§¥
,"õçì íéîe øö íçì íëì 'ä ïúðå"ici lr `id ef daiyiy ,o`kne §¨©¨¤¤¤¨©¦¨©

.wgcd,øîBà eäaà éaøwgcd jezn dxeza wqerd eze`ïéòéaNî ©¦©¨¥©§¦¦
øîàpL ,äðéëL åéfî BúBà,weqtd seqaéðéò eéäå"úà úBàBø E ¦¦§¦¨¤¤¡©§¨¥¤¤

éøBî,åéðôa ìòðð ãBbøtä ïéà óà ,øîà àðéðç øa àçà éaø ."E ¤©¦©¨©£¦¨¨©©¥©©§¦§¨§¨¨
øîàpLweqtd ez`aðké àìå"éøBî ãBò ó,"Exzqi `ly ,eyexity ¤¤¡©§Ÿ¦¨¥¤

epial jpia dvignd lrpz `le ,`ed jexa yecwd `edy ,jixen jnn.
,dpyna epipy,òLBäé éaø íeMî øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø©¨¦§¤©§¦¥¥¦©¦§ª©

ïéà Lc÷nä úéa áøçL íBiîdllw oi`y mei,àáø øîà .'eëå`l ¦¤¨©¥©¦§¨¥§¨©¨¨
`l` ,dllw ea oi`y mei oi`y cala efBúìì÷ äaeøî íBéå íBé ìëå§¨¨§¨¦§¨

øîàpL ,Bøéáç ìMî,zelbd zgkezaáøò ïzé éî øîàz ø÷aa" ¦¤£¥¤¤¡©©Ÿ¤Ÿ©¦¦¥¤¤
,"ø÷a ïzé éî øîàz áøòáe,le`yl yieø÷a éäxwa dfi` lr - ¨¤¤Ÿ©¦¦¥Ÿ¤¥Ÿ¤

,`aie ozi in eilr xn`z axray dpeekdàîéìéàlr jk xn`zø÷a ¦¥¨Ÿ¤
éåä éàî òãé éî ,øçîìc,xzei aeh didiy `ed rcei ike -àlà ¦§¨¨¦¨©©¨¥¤¨

xwad lr jk xn`zéìçcómeyn ,dfk mei aey `aie ozi in ,xary - §¨¦
`xnbd zl`ey .eixg`y axrd on xzei aeh didyàlàå ,lk m` §¤¨

,dllwd daxzn meiíéi÷î à÷ éànà àîìòmlerd dn lr - ¨§¨©©¨§©¥
.cner`xnbd dperàøãéñc äMeãwà ,mixne`y dyecw xcq lr - ©§¨§¦§¨

,dxyr dpeny zlitz xg` zixgya xcqd lràáø déîL àäiàå§©§¥§¥¨¨
àzãbàcery '`ax diny `di on`' lre -dyxcd xg` mrd mip §©©§¨

,zay lk dcb` ixacaúåîìö ìôBà Bîk äúôò õøà" ,øîàpL¤¤¡©¤¤¥¨¨§¤©§¨¤
,"íéøãñ àìå,mixcq da oi`yk zenlve dkyg ux`dy ,ernyny §Ÿ§¨¦

,eyexite ,'lte` enk rteze' ,`ed weqtd seqeàäm`íéøãñ Lé- ¨¥§¨¦
if` ,`ax diny `die dyecw xcqòéôBzux`d.ìôBàî ¦©¥¤

dpyna epipy,'eke ycwnd zia axgy mein ryedi iax cirdàìå§Ÿ

.'eëå úBøét íòè ìhéðå äëøáì ìè ãøé`ziixa `xnbd d`ian ¨©©¦§¨¨§¦©©©¥§
,df oipraíòè äìha äøäè ,øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaø ,àéðz©§¨©¦¦§¤¤§¨¨¥¨¢¨¦§¨©©

.ïâc ïneL ìhéa øNòî ,çéøå,`xnbd zxtqnçkLà àðeä áø §¥©©£¥¦¥©¨¨©¨©§©
àúéðeðéçc àzøîBz,aeh gix da yi s`y dpny dxnz oin - ©§¨§¦¦¨

déøãeña dëøk dì÷L,exceqa dthre `ped ax dlhp -äaø àúà ©§¨©§¨§¨¥¨¨©¨
déøa,`ped ax lydéì øîà,`ped axlàúéðeðéçc àçéø àðéçøBî §¥¨©¥§¦¨¥¨§¦¦¨

,`zipepig dxnz ly gix ip` gixn -déì øîà,epa daxl `ped ax ¨©¥
,éðai`ce ,dgix z` zgxdy oeikCa Lé äøäèjnn lhip `l jkly §¦¨¢¨¥¨

,zexitd gixdéìäéð dáäé,daxl `ped ax el dpzp -àúà éëäcà ¨£¨¦£¥©§¨¦¨¨
déøa àaà,`ped ax xa dax ly epa `a` `a jk oia -dáäé dì÷L ©¨§¥©§¨¨£¨

déìäéð,epa `a`l dpzpe `ped ax xa dax dlhp -déì øîàax ¦£¥¨©¥
,epa daxl `pedéaì úà zçnN ,éða,dxdh ja yiy jkaäúéä÷äå §¦¦©§¨¤¦¦§¦§¥¨

épéL úàzgwly ,ipnn xzei jpa z` ade` dz`y il zi`xdy jka ¤¦©
,el zzpe ipnn dze`éðaà àaàc éîçø ,éLðéà éøîàc eðééä- ©§§¨§¦¦§¥©£¥§©¨©§¥

,eipa lr a`d ingxdéì eåäc éðaà éðác éîçømpi` oad ingxe - ©£¥¦§¥©§¥§¨¥
.ely mipad lr `l` ,a`d lr

,`xnbd zxtqn cerøa á÷òé áøa déa ìthéà á÷òé øa àçà áø©©¨©©£Ÿ¦©©¥§©©£Ÿ©
dézøa,eza oa awri ax ly eleciba gxh -déì øîà ,ìãb ékax §©¥¦¨©¨©¥

,eckpl awri xa `g`àiî ïéé÷Là,min ipwyd -Bì øîà,awri ax ©§§©©¨¨©
éøa åàìàðà C,a`k jcakl aiig ipi`e ,jpa ipi` -éøîàc eðééäå ¨§¨£¨§©§§¨§¦

àðà Czøa øa ,éaø éaø ,éLðéàseqale ,jickp z` lcb lcb - ¦§¥©¦©¦©§©¨£¨
ip` jza oa jl exn`i.

ñeðééñtñà ìL ñeîìeôa .äðùî`iaa -qepiiqtq` ly elig z §§¤©§©§¨
,ipy zia ini seqa milyexi lr inex xqiweøæbminkgúBøèò ìò ¨§©©§

ñeøéàä ìòå ,íéðúçñeîìeôa .elig z`iaa -ñeèéè ìL, £¨¦§©¨¦§§¤¦
,eig` qelaezqix` mr mglidl qepwxed e`iadykeøæbminkgìò ¨§©

úBlk úBøèòñeîìeta .úéðååé Bða úà íãà ãnìé àlLå ,z`iaa - ©§©§¤Ÿ§©¥¨¨¤§§¨¦©§
ligdïBøçàä,ycwnd zia z` aixgde qehih `a eay ,milyexi lr ¨©£
eøæbminkgïBéøtàa älkä àöz àlLmilirn ly ceak ztega - ¨§¤Ÿ¥¥©©¨§©¦§

zeadfen zezilheøéòä CBúazial dia` zian dze` mikilenyk §¨¦
,dlra.øéòä CBúa ïBéøtàa älkä àözL eøézä eðéúBaøå§©¥¦¦¤¥¥©©¨§©¦§§¨¦

íéìLî éìLBî eìèa ,øéàî éaø únMîdnkgd z` micnln - ¦¤¥©¦¥¦¨§§¥§¨¦
.milrey ilyn oebk ,dvilne lyn jxceìèa ,éàfò ïa únMî¦¤¥¤©©¨§

íéðã÷Mä.meie dlil yxcnd zia zezlc lr micwey -ïa únMî ©©§¨¦¦¤¥¤
íéðLøcä eìèa ,àîBæ.dxezd iweqt z` miyxec -únMîéaø ¨¨§©©§¨¦¦¤¥©¦

äøBzä ãBák ìèa ,àáé÷ò,zeize` ly uewe uew lk yxec didy - £¦¨¨©§©¨
lke.dlhal xac da oi`y dxezd ceak edfe ,zeize` okyúnMî¦¤¥

äNòî éLðà eìèa ,àñBc ïa àðéðç éaømzwcva migeha - ©¦£¦¨¤¨¨§©§¥©£¤
.`lt iyrn miyereänìå ,íéãéñç e÷ñt ,àzðè÷ éñBé éaø únMî¦¤¥©¦¦¨Ÿ§¨¨§£¦¦§¨¨

àzðè÷ äéäL ,àzðè÷ BîL àø÷ðmteqeïaø únMî .íéãéñç ìL ¦§¨§¨Ÿ§¨¤¨¨¨Ÿ§¨¤£¦¦¦¤¥©¨
ìèa ,ï÷fä ìàéìîb ïaø únMî .äîëçä åéæ ìèa ,éàkæ ïa ïðçBé¨¨¤©©¨©¦©¨§¨¦¤¥©¨©§¦¥©¨¥¨©

äøBzä ãBákdcxi znyne ,dcinra da miwqer f` cr eidy - §©¨
,daiyia da miwqere mlerl dyleg.úeLéøôe äøäè äúîe¥¨¨¢¨§¦

äpeäkä åéæ äìèa ,éáàt ïa ìàòîLé éaø únMîmkg didy - ¦¤¥©¦¦§¨¥¤¨¦¨§¨¦©§¨
.epgley lr milke` miax mipdke xiyreäåðò äìèa ,éaø únMî¦¤¥©¦¨§¨£¨¨

.àèç úàøéå§¦§©¥§
úéa áøçMî ,øîBà øéàé ïa ñçðt éaø ,[ïðaø eðz .àøîâ]¨©¨¨©¦¦§¨¤¨¦¥¦¤¨©¥

íéøáç eLBa Lc÷näminkg icinlz -ïéøBç éðáe,miqgein - ©¦§¨£¥¦§¥¦
íLàø eôçå,xyere dlecba miptd ifre mixfnnd eidy itl §¨Ÿ¨

,zeipra miqgeinde micinlzdeéìòa eøáâå ,äNòî éLðà eìcìcðå§¦©§§©§¥©£¤§¨§©£¥
ì éìòáe òBøæLøBc ïéàå ,ïBLl`xyilLwáî ïéàå,mingx mdilr §©©£¥¨§¥¥§¥§©¥

ìàBL ïéàåexiag melya,,jk m`eeðéáà ìò ,ïòMäì eðì éî ìò §¥¥©¦¨§¦¨¥©¨¦
L.íéîMa ¤©¨©¦

eøL ,Lc÷nä úéa áøçL íBiî ,øîBà ìBãbä øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤©¨¥¦¤¨©¥©¦§¨¨
àiøôñk éåäîì àiîékçicnlnk zeidl minkgd jxr ligzd - ©¦©¨§¤¡¥§©§©¨

,zewepizàiðfçk àiøôñåzeidl ligzd zewepizd icnln jxre - §©§©¨§©¨©¨
,xeavd iynykàòøàc ànòk àiðfçåligzd xeavd iyny jxre - §©¨©¨§©¨§©§¨

,ux`d mrk zeidlàòøàc ànòå§©¨§©§¨
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קע
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hn sc dheq(ycew zay meil)

äìcìãå àìæà,lclcine jled ux`d mre -ìàBL ïéàål`xyil ©§¨§¦§§¨§¥¥
.íéîMaL eðéáà ìò ,ïòMäì Lé éî ìò ,Lwáî ïéàå§¥§©¥©¦¥§¦¨¥©¨¦¤©¨©¦

àbñé àtöeç àçéLî úBáwòagiynd z`ia z`xwl -daxz §¦§§¦¨§¨¦§¥
,mlera dtvegdøéîàé ø÷Béå,lcbi xweid -ïéiäå äiøt ïzz ïôbä §¤©£¦©¤¤¦¥§¦¨§©©¦

ok zexnlø÷éadzynl lkd ea eynzyiy meynCôäz úeëìîe , §Ÿ¤©§¥¨¥
úçëBz ïéàå ,úeðéîì,gikedl ie`xy in didi `l -ãòåå úéaly §¦§¥©©¥©©

df zgze micneld on mny didi minkgdúeðæì äéäémewnl - ¦§¤¦§
,dnf ilra ea mitq`znyìéìbäåminkg icinlz my didy , §©¨¦

miciqgeíBMé ïìábäå ,áøçé,mny didi -ìeábä éLðàåiyp` - ¤§©§©©§¨¦§©§¥©§
l`xyi ux` leabeððBçé àìå ,øéòì øéòî eááBñéoegiy in oi` - §§¥¦§¦§Ÿ§¥

,mze`çøqz íéøôBñ úBîëçåfeal didi -,eñàné àèç éàøéå , §¨§§¦¦¨©¦¥¥¥§¦¨£
éðtî eãîòé íéð÷æ ,eðéaìé íéð÷æ éðt íéøòð ,úøcòð àäz úîàäå§¨¡¤§¥¤§¤¤§¨¦§¥§¥¦©§¦§¥¦©©§¦§¥

dnàá äî÷ úa ,áà ìåeðî ïá" ,íépè÷dyiiale dtxglälk , §©¦¥§©¥¨©¨¨§¦¨©¨
áìkä éðôk øBcä éðt ,"Búéá éLðà Léà éáéBà ,dúîçadidzy - ©£Ÿ¨§¥¦©§¥¥§¥©¦§¥©¤¤

dfn df eyiiazi `le zefrLi äî ìòå ,åéáàî Léiaúî Bðéà ïaä ,©¥¥¦§©¥¥¨¦§©©¥
.íéîMaL eðéáà ìò ,ïòMäì eðì̈§¦¨¥©¨¦¤©¨©¦

,áø øîà (àøîâ),mipzg zexhr lr exfby dnàlà ,eðL àì ¨©©Ÿ¨¤¨
dxhrúéøôâå çìî ìL,adfe sqkn e` ,gln oa`n dieyrd - ¤¤©§¨§¦

zixtba eze` mixiivneìáà ,dxhr.øzeî ãøåå ìLå ñãä ìL £¨¤£©§¤¤¤¨
óà ,øîBà ìàeîLedxhrøeñà ãøåå ìLå ñãä ìL,la`ìL §¥¥©¤£©§¤¤¤¨¤

úìéç ìLå íéð÷mina lcbd `neb oink gnv -,øîà éåìå .øzeî ¨¦§¤¥¨¨§¥¦¨©
óàdxhrdéúéðúîa éåì éðz ïëå ,øeñà úìéç ìLå íéð÷ ìL- ©¤¨¦§¤¥¨¨§¥¨¥¥¦§©§¦¥

,ely `ziixaa iel dpy oke.øeñà úìéç ìLå íéð÷ ìL óà©¤¨¦§¤¥¨¨
'eke lr exfb qepiiqtq` ly qenleta ,dpyna epipy.ñeøéàä ìòå§©¨¦

,`xnbd zl`eyànet ãçc àìáè ,øæòìà éaø øîà .ñeøéà éàî©¦¨©©¦¤§¨¨©§¨§©¨
zxtqn .dzyn izaa ea miywywny ,cg` lapira yiy oenrt -

,`xnbdàøeaðè déøáì déì ãáò àðeä áø øa äaøepal dyr - ©¨©©¨¨©¥¦§¥©§¨
,xiy ly lilv ea rinydl xyt`e ,lelv elewy sez oinäeáà àúà̈¨£¨

déøázjke ,exaye ,`ped ax xa dax ly eia` ,`ped ax `a -øîà ©§¥¨©
déìik ,xeqi`d llka df xac mb ,daxl `ped axàìáèa óìçéî ¥¦£¥§©§¨

ànet ãçc,`l` ,dnec elewy iptn ,xq`py qexi`d `edyìéæ §©¨¦
déì ãéáòsezàaöçc ànetàziag it lr -àæéô÷c ànetà Bà £¦¥©¨§©§¨©¨¦§¦¨

slgzi `l jkae ,mibel dyly likny `fitw enyy ilk it lr -
qexi`a.

,dpyna epipy.'eëå úBlk úBøèò ìò eøæb ñeèéè ìL ñeîìeôa§§¤¦¨§©©§©§
,`xnbd zl`eyøîà äðç øa øa äaø øîà .úBlk úBøèò éàî©©§©¨©©¨©©¨¨¨©

áäæ ìL øéò ,ïðçBé éaøadf ly xire ,adfn dieyr dxhr - ©¦¨¨¦¤¨¨
.dilr zxiievn,áäæ ìL øéò úBlk úBøèò eäæéà ,éëä énð àéðz©§¨©¦¨¦¥¤©§©¦¤¨¨

úìéî ìL äték dúBà äNBò ìáà.iwp xnv ly raek oink - £¨¤¨¦¨¤¥¨
àðz,`ziixaa.eøæb íéðúç úteç ìò óà,`xnbd zx`anéàî ¨¨©©©£¨¦¨§©

úBáäæenä úéøBäæ ,íéðúç úteçmireawe ,ipy reav xnv cba - ©£¨¦§¦©§¨
.dtikk eze` micinrny ,adf ly zerevx eaelà ,éëä énð àéðz©§¨©¦¨¦¥

íéðúç úteç ïä,zexeq`yäNBò ìáà ,úBáäæenä úéøBäæ ¥©£¨¦§¦©§¨£¨¤
úéøétt,dtik oink urn milebir -äöøiM äî ìk da äìBúåoebk ©¦¦§¤¨¨©¤¦§¤

.adf ly zerevx
,dpyna epipyéëìî eøvLk ,ïðaø eðz .úéðååé Bða úà ãnìé àlLå§¤Ÿ§©¥¤§§¨¦¨©¨¨§¤¨©§¥

,äæ ìò äæ éàðBîLç úéadkelnd lr mig`d ipy englpy,`iade ¥©§©¤©¤
,exfrl inex lig z` enr qepwxedõeçaî ñBð÷øBä äéä,dnegl ¨¨§§¦©

ìLî eéä íBéå íBé ìëa ,íéðôaî ñeìaBèñéøàåïéìLmiptay el` §©¦§§¦¦§¦§¨¨¨§©§§¦
äte÷a íéøðécdkyld znexznïäì ïéìòîe ,mi`lh uegay el` ¦¨¦§¨©£¦¨¤

jxevl,úéðååé úîëça øékî äéäL ãçà ï÷æ íL äéä ,íéãéîz§¦¦¨¨¨¨¥¤¨¤¨¨©¦§¨§©§¨¦
íäì æòìuegay mze`lúéðååé úîëça,mipian lkd oi`y ote`a ¨©¨¤§¨§©§¨¦

ïéà äãBáòa íé÷ñBòL ïîæ ìk ,ïäì øîàøçîì ,íëãéa ïéøñîð ¨©¨¤¨§©¤§¦©£¨¥¦§¨¦§¤§¤§¨¨
ìLíäì eìLmiptay mze`íäì eìòäå ,äte÷a íéøðécmze` ¦§§¨¤¦¨¦§¨§¤¡¨¤

uegayøéæç,dlh mewnaåéðøtö õòð ,äîBç éöçì òébäL ïåék £¦¥¨¤¦¦©©£¦¨¨©¦¨§¨

f`e ,daäñøt úBàî òaøà ìàøNé õøà äòæòcæðlelig zngn ¦§©§§¨¤¤¦§¨¥©§©¥©§¨
miny ceakeøîà äòL dúBà ,minkg,íéøéæç ìcâiL íãà øeøà , ¨¨¨¨§¨¨¨¤§©¥£¦¦

äðL dúBà ìòå ,úéðååé úîëç Bðáì ãnìiL íãà øeøàåe`ay §¨¨¨¤§©¥¦§¨§©§¨¦§©¨¨¨
,milyexi zeaiaq z` eaixgde mi`nexdøîBò àáe äNòî ,eðéðL̈¦©£¤¨¤

øëBñ ïéò úò÷aî íçlä ézLe íéôéøö úBbbîzenewn mdy ¦©§¦¦§¥©¤¤¦¦§©¥¥
zeaiaqa `vnp `ly oeik ,aexw mewnn `iadl devny s` ,miwegx

.milyexi
,`xnbd dywnéðéà,dxeq` zipeei znkg ok` ike -,éaø øîàäå ¥¦§¨¨©©¦

ì ìàøNé õøàaänì éñøeñ ïBL,ea xacléà àlàxaclìïBL §¤¤¦§¨¥§§¦¨¨¤¨¦§
ì éà ,LãBwäúéðååé ïBL`ed iqxeq oeyl eli`e dtie gv oeyl `idy ©¤¦§§¨¦

blir oeylì ìááa ,óñBé áø øîàå ,änì énøà ïBL,ea xaclàlà §¨©©¥§¨¤§£©¦¨¨¤¨
ì Bàì Bà LãBwä ïBLéñøt ïBLinx`n xzei dti `edy,ixd §©¤§©§¦

,`xnbd zvxzn .zxzen zipeei oeyly ,iax ixaca x`eanìïBL §
ãeçì úéðååé úîëçå ,ãeçì úéðååé,zxzen zipeei oeyl mpn`yla` §¨¦§§¨§©§¨¦§

`idy ,zipeei znkg,da miynzyn zeklnl miaexwdy mifnx zty
.dxeq`

,`xnbd dywn aeyäãeäé áø øîàäå ,àøéñà éî úéðååé úîëçå§¨§©§¨¦¦£¦¨§¨¨©©§¨
áéúëc éàî ,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø íeMî ìàeîL øîàdki`a ¨©§¥¦©¨¦§¤©§¦¥©¦§¦

"éøéò úBða ìkî éLôðì äììBò éðéò"leeple zekal xrhvdl yi il ¥¦§¨§©§¦¦Ÿ§¦¦
ixir zegtyn lkn xzei ipir z`àaà úéáa eéä íéãìé óìà ,- ¤¤§¨¦¨§¥©¨

,dpaic l`ilnb oaxúBàî LîçmdnúBàî Lîçå ,äøBz eãîì £¥¥¨§¨©£¥¥
mdnïäî øéizLð àìå ,úéðååé úîëç eãîìoaxegd xg`éðà àlà ¨§¨§©§¨¦§Ÿ¦§©¥¥¤¤¨£¦

,àéñòa àaà éçà ïáe ,ïàk.zipeei znkg cnll xzeny ixd ¨¥£¦©¨§©§¨
,`xnbd zvxzneåä úeëìîì ïéáBø÷c ìàéìîb ïaø úéa ìL éðàL©¦¤¥©¨©§¦¥¦§¦§©§£

,l`xyi jxevl zipeei znkga ynzydl jxev mdl dide,àéðúcin §©§¨
`edyéîB÷ øtñî,eixeg`n zixela gipne eiptln xtzqn -äæ éøä §©¥¦£¥¤

éøBîàä éëøcîdxf dcear myl jk zeyrl mibdep eidy,mle` ¦©§¥¨¡¦
eøézä ïáeàø ïa ñBìBèáàminkg el,éîB÷ øtñìitláBø÷ àeäL ©§¤§¥¦¦§©¥¦¤¨

,úeëìîìokeïäì eøézä ìàéìîb ïaø úéa ìLcenllúîëç §©§¤¥©¨©§¦¥¦¦¨¤¨§©
.úeëìîì ïéáBøwL éðtî úéðååé§¨¦¦§¥¤§¦§©§

,dpyna epipyïBéøtàa älk àöz àlL eøæb ïBøçàä ñeîìeta©§¨©£¨§¤Ÿ¥¥©¨§©¦§
'eëåef dxfb exizd epizeaxy my epipye.,`xnbd zxne`éàî §©

àîòè,oeixt`a dlkd `vzy epizeax exizdàúeòéðö íeMî- ©£¨¦§¦¨
dlra zial dia` zian dz`va dqekn dlkd didzy.

,dpyna epipyïðçBé ïaø únMîi`kf oaäìèaeifeðz .äîëçä ¦¤¥©¨¨¨¨§¨©¨§¨¨
øæòéìà éaø únMî ,ïðaøqepwxed oaäøBz øôñ æðâð ,eidy - ©¨¨¦¤¥©¦¡¦¤¤¦§©¥¤¨

xtqa zeaezkk eita zexecq dt lray dxezay zekldúnMî .¦¤¥
äáLçîe äöò äìèa ,òLBäé éaøiwae zeyxca xidf didy - ©¦§ª©¨§¨¥¨©§¨¨

.mipind zeiyew lr aiydl rceie ,zeklda,àáé÷ò éaø únMî¦¤¥©¦£¦¨
äøBz éòBøæ eìèadxeza `xaqd wner -úBðééòî eîzzñðå , ¨§§¥¨§¦§©§©©§

äîëçäzeyxc lr dt lray dxez zekld z` jneq didy - ©¨§¨
`xwna mipzynd zepeylde zexizid zeize`d lre miweqtd.

äîëç úBøèò eìèa ,äéøæò ïa øæòìà éaø únMîdidy - ¦¤¥©¦¤§¨¨¤£©§¨¨§©§¨§¨
,blten xiyrïa àðéðç éaø únMî ."íøLò íéîëç úøèò"L¤£¤¤£¨¦¨§¨¦¤¥©¦£¦¨¤

,àzðBè÷ ïa éñBé àaà únMî .äNòî éLðà eìèa ,àñBc¨¨§©§¥©£¤¦¤¥©¨¦¤¨§¨
äéäL ,àzðBè÷ ïa éñBé àaà BîL àø÷ð änìå ,íéãéñç eìèä§£¦¦§¨¨¦§¨§©¨¦¤¨§¨¤¨¨

épèwîly mteqe.ïéðã÷Mä eìèa ,éàfò ïa únMî .íéãéñç ¦§©¥£¦¦¦¤¥¤©©¨§©©§¨¦
ïa ïBòîL ïaø únMî .ïéðLøcä eìèa ,àîBæ ïa únMî¦¤¥¤¨¨§©©§¨¦¦¤¥©¨¦§¤
.úBøö eìtëeä ,éaø únMî .úBøö eaøå éàáBb äìò ,ìàéìîb©§¦¥¨¨©§©¨¦¤¥©¦§§¨

,dpyna epipyáø déì øîà .àèç úàøéå äåðò äìèa ,éaø únMî¦¤¥©¦¨§¨£¨¨§¦§©¥§¨©¥©
àpúì óñBé,dpynd z` dpeydéðúéz àìjzpynaàkéàc ,äåðò ¥§©¨Ÿ¦§¥£¨¨§¦¨

àðà.eipr ip`y ,ize` yi ixdy -àì ,àpúì ïîçð áø déì øîà £¨¨©¥©©§¨§©¨Ÿ
éðúézjzpynaàðà àkéàc ,àèç úàøéip`y ,ize` yi ixdy - ¦§¥¦§©¥§§¦¨£¨

`hg `xi.
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oifge` mipya cenr hn sc oey`x wxtdheq
.àìåðå àìæà:milEpznE miNce miklFd.çéLnä úBáwòa:giWn z`iA iptl zElBd sFqA ¨§¨§¨§¨§¦§©¦¦§©§¦§¦§©¨¦©§©¨¦§¥¦©¨¦©

.ø÷éa ïéiäå:zF`YWnA oiwqFr lMdW.äçëBz ïéàåmNMW ,gikFdl lkEIW mc` Ll oi` §©©¦§Ÿ¤¤©Ÿ§¦§¦§¨§¥¥¨¥§¨¨¤©§¦©¤ª¨

:ipFnM dY` Fl xnF` oigikFOWkE zF`HgA milWkp.ãòeä úéáeg lWzial Eidi mink ¦§¨¦§©¨§¤¦¦¥©¨¨¦¥©©©¤£¨¦¦§§¥

mW miccFBzn dnif ilraE ,Wi` oi`n axg `die ,dxFY cnFl oi`e minkgd ElMW ,zEpf§¤¨©£¨¦§¥¥¨¦¥¨¥¥¥¦©£¥¦¨¦§§¦¨

:mdNW zFWxcn iYA Eid xirl uEgW ipRn.'îâ ¦§¥¤¨¦¨¨¥¦§¨¤¨¤

.úéøôb ìLå çìî ìLoa`n oiUFr dxhr oipr ¤¤©§¤¨§¦¦§©£¨¨¦¥¤¤

oixFwe glcAd oa`M lElv `EdW gln lW¤¤©¤¨§¤¤©§Ÿ©§¦
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סוטה. פרק תשיעי - עגלה ערופה דף מט עמוד ב 
רש"י                                                                                                                                                     רש"י

שבת קודש - ַהּיֹום ִּתְׁשָעה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשְבָעה ָׁשבּועֹות לָעֹוֶמר
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,áø øîà (àøîâ),mipzg zexhr lr exfby dnàlà ,eðL àì ¨©©Ÿ¨¤¨
dxhrúéøôâå çìî ìL,adfe sqkn e` ,gln oa`n dieyrd - ¤¤©§¨§¦

zixtba eze` mixiivneìáà ,dxhr.øzeî ãøåå ìLå ñãä ìL £¨¤£©§¤¤¤¨
óà ,øîBà ìàeîLedxhrøeñà ãøåå ìLå ñãä ìL,la`ìL §¥¥©¤£©§¤¤¤¨¤

úìéç ìLå íéð÷mina lcbd `neb oink gnv -,øîà éåìå .øzeî ¨¦§¤¥¨¨§¥¦¨©
óàdxhrdéúéðúîa éåì éðz ïëå ,øeñà úìéç ìLå íéð÷ ìL- ©¤¨¦§¤¥¨¨§¥¨¥¥¦§©§¦¥

,ely `ziixaa iel dpy oke.øeñà úìéç ìLå íéð÷ ìL óà©¤¨¦§¤¥¨¨
'eke lr exfb qepiiqtq` ly qenleta ,dpyna epipy.ñeøéàä ìòå§©¨¦

,`xnbd zl`eyànet ãçc àìáè ,øæòìà éaø øîà .ñeøéà éàî©¦¨©©¦¤§¨¨©§¨§©¨
zxtqn .dzyn izaa ea miywywny ,cg` lapira yiy oenrt -

,`xnbdàøeaðè déøáì déì ãáò àðeä áø øa äaøepal dyr - ©¨©©¨¨©¥¦§¥©§¨
,xiy ly lilv ea rinydl xyt`e ,lelv elewy sez oinäeáà àúà̈¨£¨

déøázjke ,exaye ,`ped ax xa dax ly eia` ,`ped ax `a -øîà ©§¥¨©
déìik ,xeqi`d llka df xac mb ,daxl `ped axàìáèa óìçéî ¥¦£¥§©§¨

ànet ãçc,`l` ,dnec elewy iptn ,xq`py qexi`d `edyìéæ §©¨¦
déì ãéáòsezàaöçc ànetàziag it lr -àæéô÷c ànetà Bà £¦¥©¨§©§¨©¨¦§¦¨

slgzi `l jkae ,mibel dyly likny `fitw enyy ilk it lr -
qexi`a.

,dpyna epipy.'eëå úBlk úBøèò ìò eøæb ñeèéè ìL ñeîìeôa§§¤¦¨§©©§©§
,`xnbd zl`eyøîà äðç øa øa äaø øîà .úBlk úBøèò éàî©©§©¨©©¨©©¨¨¨©

áäæ ìL øéò ,ïðçBé éaøadf ly xire ,adfn dieyr dxhr - ©¦¨¨¦¤¨¨
.dilr zxiievn,áäæ ìL øéò úBlk úBøèò eäæéà ,éëä énð àéðz©§¨©¦¨¦¥¤©§©¦¤¨¨

úìéî ìL äték dúBà äNBò ìáà.iwp xnv ly raek oink - £¨¤¨¦¨¤¥¨
àðz,`ziixaa.eøæb íéðúç úteç ìò óà,`xnbd zx`anéàî ¨¨©©©£¨¦¨§©

úBáäæenä úéøBäæ ,íéðúç úteçmireawe ,ipy reav xnv cba - ©£¨¦§¦©§¨
.dtikk eze` micinrny ,adf ly zerevx eaelà ,éëä énð àéðz©§¨©¦¨¦¥

íéðúç úteç ïä,zexeq`yäNBò ìáà ,úBáäæenä úéøBäæ ¥©£¨¦§¦©§¨£¨¤
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.adf ly zerevx
,dpyna epipyéëìî eøvLk ,ïðaø eðz .úéðååé Bða úà ãnìé àlLå§¤Ÿ§©¥¤§§¨¦¨©¨¨§¤¨©§¥
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äte÷a íéøðécdkyld znexznïäì ïéìòîe ,mi`lh uegay el` ¦¨¦§¨©£¦¨¤

jxevl,úéðååé úîëça øékî äéäL ãçà ï÷æ íL äéä ,íéãéîz§¦¦¨¨¨¨¥¤¨¤¨¨©¦§¨§©§¨¦
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ìLíäì eìLmiptay mze`íäì eìòäå ,äte÷a íéøðécmze` ¦§§¨¤¦¨¦§¨§¤¡¨¤

uegayøéæç,dlh mewnaåéðøtö õòð ,äîBç éöçì òébäL ïåék £¦¥¨¤¦¦©©£¦¨¨©¦¨§¨

f`e ,daäñøt úBàî òaøà ìàøNé õøà äòæòcæðlelig zngn ¦§©§§¨¤¤¦§¨¥©§©¥©§¨
miny ceakeøîà äòL dúBà ,minkg,íéøéæç ìcâiL íãà øeøà , ¨¨¨¨§¨¨¨¤§©¥£¦¦

äðL dúBà ìòå ,úéðååé úîëç Bðáì ãnìiL íãà øeøàåe`ay §¨¨¨¤§©¥¦§¨§©§¨¦§©¨¨¨
,milyexi zeaiaq z` eaixgde mi`nexdøîBò àáe äNòî ,eðéðL̈¦©£¤¨¤

øëBñ ïéò úò÷aî íçlä ézLe íéôéøö úBbbîzenewn mdy ¦©§¦¦§¥©¤¤¦¦§©¥¥
zeaiaqa `vnp `ly oeik ,aexw mewnn `iadl devny s` ,miwegx

.milyexi
,`xnbd dywnéðéà,dxeq` zipeei znkg ok` ike -,éaø øîàäå ¥¦§¨¨©©¦

ì ìàøNé õøàaänì éñøeñ ïBL,ea xacléà àlàxaclìïBL §¤¤¦§¨¥§§¦¨¨¤¨¦§
ì éà ,LãBwäúéðååé ïBL`ed iqxeq oeyl eli`e dtie gv oeyl `idy ©¤¦§§¨¦

blir oeylì ìááa ,óñBé áø øîàå ,änì énøà ïBL,ea xaclàlà §¨©©¥§¨¤§£©¦¨¨¤¨
ì Bàì Bà LãBwä ïBLéñøt ïBLinx`n xzei dti `edy,ixd §©¤§©§¦

,`xnbd zvxzn .zxzen zipeei oeyly ,iax ixaca x`eanìïBL §
ãeçì úéðååé úîëçå ,ãeçì úéðååé,zxzen zipeei oeyl mpn`yla` §¨¦§§¨§©§¨¦§

`idy ,zipeei znkg,da miynzyn zeklnl miaexwdy mifnx zty
.dxeq`

,`xnbd dywn aeyäãeäé áø øîàäå ,àøéñà éî úéðååé úîëçå§¨§©§¨¦¦£¦¨§¨¨©©§¨
áéúëc éàî ,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø íeMî ìàeîL øîàdki`a ¨©§¥¦©¨¦§¤©§¦¥©¦§¦

"éøéò úBða ìkî éLôðì äììBò éðéò"leeple zekal xrhvdl yi il ¥¦§¨§©§¦¦Ÿ§¦¦
ixir zegtyn lkn xzei ipir z`àaà úéáa eéä íéãìé óìà ,- ¤¤§¨¦¨§¥©¨

,dpaic l`ilnb oaxúBàî LîçmdnúBàî Lîçå ,äøBz eãîì £¥¥¨§¨©£¥¥
mdnïäî øéizLð àìå ,úéðååé úîëç eãîìoaxegd xg`éðà àlà ¨§¨§©§¨¦§Ÿ¦§©¥¥¤¤¨£¦

,àéñòa àaà éçà ïáe ,ïàk.zipeei znkg cnll xzeny ixd ¨¥£¦©¨§©§¨
,`xnbd zvxzneåä úeëìîì ïéáBø÷c ìàéìîb ïaø úéa ìL éðàL©¦¤¥©¨©§¦¥¦§¦§©§£

,l`xyi jxevl zipeei znkga ynzydl jxev mdl dide,àéðúcin §©§¨
`edyéîB÷ øtñî,eixeg`n zixela gipne eiptln xtzqn -äæ éøä §©¥¦£¥¤

éøBîàä éëøcîdxf dcear myl jk zeyrl mibdep eidy,mle` ¦©§¥¨¡¦
eøézä ïáeàø ïa ñBìBèáàminkg el,éîB÷ øtñìitláBø÷ àeäL ©§¤§¥¦¦§©¥¦¤¨

,úeëìîìokeïäì eøézä ìàéìîb ïaø úéa ìLcenllúîëç §©§¤¥©¨©§¦¥¦¦¨¤¨§©
.úeëìîì ïéáBøwL éðtî úéðååé§¨¦¦§¥¤§¦§©§

,dpyna epipyïBéøtàa älk àöz àlL eøæb ïBøçàä ñeîìeta©§¨©£¨§¤Ÿ¥¥©¨§©¦§
'eëåef dxfb exizd epizeaxy my epipye.,`xnbd zxne`éàî §©

àîòè,oeixt`a dlkd `vzy epizeax exizdàúeòéðö íeMî- ©£¨¦§¦¨
dlra zial dia` zian dz`va dqekn dlkd didzy.

,dpyna epipyïðçBé ïaø únMîi`kf oaäìèaeifeðz .äîëçä ¦¤¥©¨¨¨¨§¨©¨§¨¨
øæòéìà éaø únMî ,ïðaøqepwxed oaäøBz øôñ æðâð ,eidy - ©¨¨¦¤¥©¦¡¦¤¤¦§©¥¤¨

xtqa zeaezkk eita zexecq dt lray dxezay zekldúnMî .¦¤¥
äáLçîe äöò äìèa ,òLBäé éaøiwae zeyxca xidf didy - ©¦§ª©¨§¨¥¨©§¨¨

.mipind zeiyew lr aiydl rceie ,zeklda,àáé÷ò éaø únMî¦¤¥©¦£¦¨
äøBz éòBøæ eìèadxeza `xaqd wner -úBðééòî eîzzñðå , ¨§§¥¨§¦§©§©©§

äîëçäzeyxc lr dt lray dxez zekld z` jneq didy - ©¨§¨
`xwna mipzynd zepeylde zexizid zeize`d lre miweqtd.

äîëç úBøèò eìèa ,äéøæò ïa øæòìà éaø únMîdidy - ¦¤¥©¦¤§¨¨¤£©§¨¨§©§¨§¨
,blten xiyrïa àðéðç éaø únMî ."íøLò íéîëç úøèò"L¤£¤¤£¨¦¨§¨¦¤¥©¦£¦¨¤

,àzðBè÷ ïa éñBé àaà únMî .äNòî éLðà eìèa ,àñBc¨¨§©§¥©£¤¦¤¥©¨¦¤¨§¨
äéäL ,àzðBè÷ ïa éñBé àaà BîL àø÷ð änìå ,íéãéñç eìèä§£¦¦§¨¨¦§¨§©¨¦¤¨§¨¤¨¨

épèwîly mteqe.ïéðã÷Mä eìèa ,éàfò ïa únMî .íéãéñç ¦§©¥£¦¦¦¤¥¤©©¨§©©§¨¦
ïa ïBòîL ïaø únMî .ïéðLøcä eìèa ,àîBæ ïa únMî¦¤¥¤¨¨§©©§¨¦¦¤¥©¨¦§¤
.úBøö eìtëeä ,éaø únMî .úBøö eaøå éàáBb äìò ,ìàéìîb©§¦¥¨¨©§©¨¦¤¥©¦§§¨

,dpyna epipyáø déì øîà .àèç úàøéå äåðò äìèa ,éaø únMî¦¤¥©¦¨§¨£¨¨§¦§©¥§¨©¥©
àpúì óñBé,dpynd z` dpeydéðúéz àìjzpynaàkéàc ,äåðò ¥§©¨Ÿ¦§¥£¨¨§¦¨

àðà.eipr ip`y ,ize` yi ixdy -àì ,àpúì ïîçð áø déì øîà £¨¨©¥©©§¨§©¨Ÿ
éðúézjzpynaàðà àkéàc ,àèç úàøéip`y ,ize` yi ixdy - ¦§¥¦§©¥§§¦¨£¨
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שבת קודש - ַהּיֹום ִּתְׁשָעה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשְבָעה ָׁשבּועֹות לָעֹוֶמר

ביאורים למסכת סוטה דף מט עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"
oifge` mipya cenr hn sc oey`x wxtdheq

.àìåðå àìæà:milEpznE miNce miklFd.çéLnä úBáwòa:giWn z`iA iptl zElBd sFqA ¨§¨§¨§¨§¦§©¦¦§©§¦§¦§©¨¦©§©¨¦§¥¦©¨¦©

.ø÷éa ïéiäå:zF`YWnA oiwqFr lMdW.äçëBz ïéàåmNMW ,gikFdl lkEIW mc` Ll oi` §©©¦§Ÿ¤¤©Ÿ§¦§¦§¨§¥¥¨¥§¨¨¤©§¦©¤ª¨

:ipFnM dY` Fl xnF` oigikFOWkE zF`HgA milWkp.ãòeä úéáeg lWzial Eidi mink ¦§¨¦§©¨§¤¦¦¥©¨¨¦¥©©©¤£¨¦¦§§¥

mW miccFBzn dnif ilraE ,Wi` oi`n axg `die ,dxFY cnFl oi`e minkgd ElMW ,zEpf§¤¨©£¨¦§¥¥¨¦¥¨¥¥¥¦©£¥¦¨¦§§¦¨

:mdNW zFWxcn iYA Eid xirl uEgW ipRn.'îâ ¦§¥¤¨¦¨¨¥¦§¨¤¨¤

.úéøôb ìLå çìî ìLoa`n oiUFr dxhr oipr ¤¤©§¤¨§¦¦§©£¨¨¦¥¤¤

oixFwe glcAd oa`M lElv `EdW gln lW¤¤©¤¨§¤¤©§Ÿ©§¦

zixtbA oixEIv oinM DzF` oiraFve ,`"iniily§§¦¨§¦¦¦§¨§¦

:`"le`p oixFwe sqke adf ilkA oiUFrW mWM§¥¤¦¦§¥¨¨§¤¤§¦

.úìéç:miOA lcBd `nB oinM `"wyilàìáè ¦¨§¦Ÿ¤©¨¥©©¦©§¨
.àîet ãçcFA oiWwWwOW cg` lApr lW bEf §©¨¤¦§¨¤¨¤§©§§¦

:zF`YWOd ziaA xiWl.àøeaðèFzF` oixFw KM ¨¦§¥©¦§¨©§¨¨¦

zFNbr eizFptC iEUr `Ede ,xEAph frl oFWlA¦§©©©§§¨¨§¨£ª

lfxA lW oihEg eizFptcA oixWFwe dtp oirM§¥¨¨§§¦§¨§¨¦¤©§¤

`Ede gzFnE gl `EdWM xFr eiR lr oighFWe§§¦©¦§¤©¥©§

`Ed wC lTnA eilr oiMOWkE ,eil`n mW WAizn¦§©¥¨¥¥¨§¤©¦¨¨§©¥©

zFMdl oircFIW oipnE` Wie ,lElv lFw `ivFn¦¨§¥¨¦¤§¦§©

oinM rnWPW cr xcQM dMn xg` dMn eilr̈¨©¨©©©¨©¥¤©¤¦§©§¦

:xiW.àîet ãçc àìáèa ólçéîlApr lW bEf ¦¦©©§©§¨§©¨¤¦§¨

iz`e ,lFTA Fl dnFC zF`YWn ziaA miWFrW¤¦§¥¦§¨¤©§¨¥

:Dilr xEfbC `Edd cArnl.àæéô÷'b wifgn ilM §¤§©©§¨£¥§¦¨§¦©£¦

:oibEl.áäæ ìL øéòadf lW xire adf lW dxhr ¦¦¤¨¨£¨¨¤¨¨§¦¤¨¨

:dilr zxIvn.ätkoal xnv lW raFM FnM §ª¤¤¨¤¨¦¨§©¤¤¤¨¨

:`"xhlit oixFTW.úBáäænä úéøBäæziNh ¤¦§¦©ª§¨©¦

oicinrOW cr adf iQh oirEaw FaE ipW drEav§¨¨¦§¦©¥¨¨©¤©£¦¦

:dRM oinM DzF`áà.øéôéøt àeä äNBò ìoinM ¨§¦¦¨£¨¤§¦¦§¦

DA oilFze ,oiUFr Ep`W FnM ur ilBrn lW dRM¦¨¤©§§¥¥§¤¨¦§¦¨

:oiUFr Ep`W FnM adf icicxE oitipv.úéðåé úîëç §¦¦§¦¥¨¨§¤¨¦¨§©§¨¦
x`W oi`e oihlR ipA FA mixAcOW dnkg oFWl§¨§¨¤§©§¦§¥¨¨¦§¥§¨

:FA oixiMn mrd.éàðBîLç úéa éëìîmig` ipW ¨¨©¦¦©§¥¥©§©§¥©¦

qFpwxFd dkElOd lr oihhFwzn EidW¤¨¦§§¦©©§¨§§

:qElAFhqix`e.õeçaî ñBð÷øBä äéälr xv §©¦§§¨¨§§¦©¨©

:miInFx lig FOr `iade milWExiìLîíäì íéìL §¨©¦§¥¦¦¥¦¦§©§§¦¨¤
.ätwa óñk éøðéc:micinYl dMWNd znExYn ¦¨¥¤¤©ª¨¦§©©¦§¨©§¦¦

.ãçà ï÷æ íL äéä:miptAn.íäì æòìozF`l ¨¨¨¨¥¤¨¦¦§¦¨©¨¤§¨

:uEgAW.äòæòcæð åéðøtö õòðKlOd zngn ¤©¨©¦¨§¨¦§©§§¨¥£©©¤¤

:FnW lENg lr dxrAW.'eë eðéðL äðL dúBà ìòåz` zFligd Eaixgd dpW DzF`W ¤¨£¨©¦§§©¨¨¨¨¦¤¨¨¨¤¡¦©¥¤

,mitixv zFBBn xnrd z` dpW DzF` `iadl Kxvde milWExi zpicn zFaiaQW mirxGd©§¨¦¤§¦§¦©§¨©¦§ª§©§¨¦¨¨¨¤¨Ÿ¤¦©§¦¦

aizkcM milWExil aFxTd on `iadl xnrd zevn mipXd x`WaE(bk `xwIe)EaixwY lnxM ¦§¨©¨¦¦§©¨Ÿ¤§¨¦¦©¨¦¨©¦§¦§¦©¦§¨©§¤©§¦

zlAXd xM oi`e KrnznE WAizn wFgxn `A `EdWkE ,EPOn `ln xMde gl rxGd `dIW¤§¥©¤©©§©¨¨¥¦¤§¤¨¥¨¦§©¥¦§©¥§¥¨©¦Ÿ¤

:oirxBd on `lnì.éñøeñ ïBLoFWll `Ed aFxw ¨¥¦©©§¦¨§¦¨¦§

,inlWExi zxnB oFWl dGW ip` xnF`e ,inx £̀¨¦§¥£¦¤¤§§¨©§©§¦

:`"iixey `"bpil FzF` oixFw mlFrd zFO`eBà §ª¨¨¦

ì.éðåé ïBLdti oei oFWlE ,oei ux`l oiaFxw EidW §§¨¦¤¨§¦§¤¤¨¨§¨¨¨¨

:FA xRql Fl dide dGn.áéúëc éàî`N` qxB `l ¦¤§¨¨§©¥©¦§¦Ÿ¨©¤¨

eilrW xn`e Fnvr lr df `xwn `xw y"x¨¨¦§¨¤©©§§¨©¤¨¨

lMd on xzFi ikaA eipir z` llFrl:.äììBò §¥¤¥¨¦§¦¥¦©Ÿ§¨
:ipir z` zlEpn.éLôðì:izFxFw ipRn iWtp lr §©¤¤¤¥©§©§¦©©§¦¦§¥©

.éîB÷ øtñîzixFlA giPnE eiptNW FxrU §©¥¥§¨¤§¨¨©¦©§¦

:eixFg`n.éøBîàä éëøcîzixFlA oigiPn odW ¥£¨¦©§¥¨¡¦¤¥©¦¦§¦

:miakFM zcFar mWl.äøBz øôñ æðâðlrA didW §¥£©¨¦¦§¨¥¤¨¤¨¨©©

EN`M eitA zFxEcqE ,dAxd drEnW iRn zFkld£¨¦¦§¨©§¥§§¦§¦

oixcdpqA xn`cM xtQA aEzM(.gq sC)dAxd ¨©¥¤¦§¨©§©§¤§¦©©§¥

dpFW ip`W `N` cFr `le ,izFAxn iYcnl dxFY¨¨©§¦¥©©§Ÿ¤¨¤£¦¤

WlWE oi`EXw zFrihpA zFkld mitl` zWlW§Ÿ¤£¨¦£¨¦§¦¦¦§Ÿ

:dGr zxdaA zF`n.äáLçîe äöòxidf didW ¥§©¤¤©¨¥¨©£¨¨¤¨¨¨¦

miqxFwiR`d zaEWzaE zFkldA iwaE zFWxcA¦§¨¨¦©£¨¦§©¨¡¦§¦

dbibgC w"ta 'ixn`cM mdifnxA oiadlE(:d sC) §¨¦§¦§¥¤¦§¨§¦©£¦¨©

olr iedY i`n opAx Dil Exn` DiWtp gp iM¦©©§¥¨§¥©¨¨©¤¡¥£¨

l`xUi ipAn dvr dca` odl xn` ,mipiOn¦¦¦¨©¨¤¨§¨¥¨¦§¥¦§¨¥

:miakFM icaFr lW dnkg dgxqp.äøBz éòBøæ ¦§§¨¨§¨¤§¥¨¦§¥¨
lr dR lrAW dxFY inrh KFnqle `xaq wnrŸ¤§¨¨§¦§©£¥¨¤§©¤©

zFpFWlE mixzid zFIzF`e zF`xwOd iWxcn¦§§¥©¦§¨§¦©§¥¦§
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Lé éî ìò ,Lwáî ïéàå ìàBL ïéàå ,äìcìãå àìæà̈§¨§©§§¨§¥¥§¥§©¥©¦¥
ïòMäìàtöeç ,àçéLî úBáwòa .íéîMaL eðéáà ìò §¦¨¥©¨¦¤©¨©¦§¦§§¦¨§¨

,ø÷Béa ïéiäå déøt ïzz ïôbä .øéîàé ø÷Béå àbñé¦§¥§¤©£¦©¤¤¦¥¦§¨§©©¦§¤
äéäé ãòåå úéa .úçëBz ïéàå úeðéîì Côäz úeëìîe©§¥¨¥§¦§¥©©¥©©¦§¤
ìeábä éLðàå ,íBMé ïìábäå ,áøçé ìéìbäå ,úeðæì¦§§©¨¦¤¡©§©©§¨¦§©§¥©§
,çøqz íéøôBñ úBîëçå ,eðpBçé àìå øéòì øéòî eááBñé§§¥¦§¦§Ÿ§¨§¨§§¦¦¨©
éðt íéøòð .úøãòð àäz úîàäå ,eñàné àèç éàøéå§¦§¥¥§¦¨£§¨¡¤§¥¤¡¤¤§¨¦§¥
,áà ìåeðî ïa ,íépè÷ éðtî eãîòé íéð÷æ ,eðéaìé íéð÷æ§¥¦©§¦§¥¦©©§¦§¥§©¦¥§©¥¨
,Búéá éLðà Léà éáéà ,dúîça älk ,dnàa äî÷ úa©¨¨§¦¨©¨©£¨Ÿ§¥¦©§¥¥
ìòå ,åéáàî Léiaúî Bðéà ïaä ,áìkä éðôk øBcä éðt§¥©¦§¥©¤¤©¥¥¦§©¥¥¨¦§©

:íéîMaL eðéáà ìò ïòMäì eðì Lé äî'îâ:áø øîà ¨¥¨§¦¨¥©¨¦¤©¨©¦¨©©
eðL àììLå ñãä ìL ìáà ,úéøôâå çìî ìL àlà Ÿ¨¤¨¤¤©§¨§¦£¨¤£©§¤

ãøåå ìLå ñãä ìL óà :øîBà ìàeîLe .øzeî ãøåå¤¤¨§¥¥©¤£©§¤¤¤
ìL óà :øîà éåìå .øzeî úìéç ìLå íéð÷ ìL ,øeñà̈¤¨¦§¤¥¨¨§¥¦¨©©¤
ìL óà :déúéðúîa éåì éðz ïëå .øeñà úìéç ìLå íéð÷̈¦§¤¥¨¨§¥¨¥¥¦§©§¦¥©¤
?"ñeøéà" éàî :ñeøéàä ìòå :øeñà úìéç ìLå íéð÷̈¦§¤¥¨¨§©¨¦©¦
,àðeä áø øa äaø .àîet ãçc àìáè :øæòìà 'ø øîà̈©¤§¨¨©§¨§©¨©¨©©¨
øîà .déøáz ,deáà àúà .àøeaðè déøáì déì ãáò£©¥¦§¥©§¨£¨£©§¥¨©
àîetà déì ãéáò ìéæ ,àîet ãçc àìáha óìçéî :déì¥¦£©©©§¨§©¨¦£¦¥©¨
eøæb ñeèéè ìL ñeîìeta :àæéô÷c àîetà Bà àáöçc©£¨¨©¨¦§¦¨©§¤¦¨§
äaø øîà ?"úBlk úBøèò" éàî :'eëå úBlk úBøèò ìò©©§©©©§©¨©©¨
éîð àéðz .áäæ ìL ,øéò :ïðçBé 'ø øîà äðç øa øa©©¨¨¨©¨¨¦¤¨¨©§¨©¦
äNBò ìáà ,áäæ ìL øéò ?úBlk úBøèò eäæéà :éëä̈¦¥¤©§©¦¤¨¨£¨¤
íéðúç úteç ìò óà :àðz .úìéî ìL äték dúBà¨¦¨¤¥¨¨¨©©©£¨¦

úéøBäæ ,íéðúç úteç ïä elà :éëä éîð àéðz .úBáäæenä úéøBäæ ?"íéðúç úteç" éàî .eøæb̈§©©£¨¦§¦©§£©§¨©¦¨¦¥¥©£¨¦§¦
ìò äæ éàðBîLç úéa éëìî eøvLk ,ïðaø eðz :úéðååé Bða úà ãnìé àlL :äöøiM äî ìk da äìBúå úéøétt äNBò ìáà ,úBáäæenä©§££¨¤©¦¦§¤¨¨©¤¦§¤¤Ÿ§©¥¤§§¨¦¨©¨¨§¤¨©§¥¥©§©¤©

ìLî eéä íBéå íBé ìëa .íéðôaî ñeìaBèñéøàå õeçaî ñBð÷øeä äéä äæãçà ï÷æ íL äéä .íéãéîz ïäì ïéìòîe ,äte÷a íéøðéc ïéìL ¤¨¨§¨¦©§©¦§§¦¦§¦§¨§¨§©§§¦¦¨¦§¨©£¦¨¤§¦¦¨¨¨¨¥¤¨
ìL ,øçîì .íëãéa ïéøñîð ïéà äãBáòa íé÷ñBòL ïîæ ìk :ïäì øîà ,úéðååé úîëça íäì æòì ,úéðååé úîëça øékî äéäLíäì eìL ¤¨¨©¦§¨§©§¨¦¨©¨¤§¨§©§¨¦¨©¨¤¨§©¤§¦©£¨¥¦§¨¦§¤§¤§¨¨¦§§¨¤

:eøîà äòL dúBà .äñøt úBàî òaøà ìàøNé õøà äòæòcæð ,åéðøtö õòð ,äîBç éöçì òébäL ïåék .øéæç íäì eìòäå äte÷a íéøðéc¦¨¦§¨§¤¡¨¤£¦¥¨¤¦¦©©£¦¨¨©¦¨§¨¦§©§§¨¤¤¦§¨¥©§©¥©§¨¨¨¨¨§
ézLe ,íéôéøö úBbbî øîBò àáe äNòî :eðéðL äðL dúBà ìòå .úéðååé úîëç Bðáì ãnìiL íãà øeøàå ,íéøéæç ìcâiL íãà øeøà̈¨¨¤§©¥£¦¦§¨¨¨¤§©¥¦§¨§©§¨¦§©¨¨¨¨¦©£¤¨¤¦©§¦¦§¥

ì ìàøNé õøàa :éaø øîàäå ?éðéà ,øëBñ ïéò úò÷aî íçläì éà ,àlà ?änì éñøeñ ïBLì éà LãBwä ïBLóñBé áø øîàå .úéðååé ïBL ©¤¤¦¦§©¥¥¦¦§¨¨©©¦§¤¤¦§¨¥¨§¦¨¨¤¨¦§©¤¦¨§¨¦§¨©©¥
ì ìááaì Bà ,àlà ?änì énøà ïBLì Bà LãBwä ïBLì .éñøt ïBL?àøéñà éî úéðååé úîëçå .ãeçì úéðååé úîëçå ,ãeçì úéðååé ïBL §¨¤¨£©¦¨¨¤¨§©¤¨©§¦¨§¨¦§§¨§©§¨¦§§¨§©§¨¦¦£¦¨

eéä íéãìé óìà ?"éøéò úBða ìkî éLôðì äììBò éðéò" áéúëc éàî :ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø íeMî ìàeîL øîà äãeäé áø øîàäå§¨¨©©§¨¨©§¥¦©¨¦§¤©§¦¥©¦§¦¥¦§¨§©§¦¦Ÿ§¦¦¤¤§¨¦¨
éðàL .àéñòa àaà éçà ïáe ,ïàk éðà àlà ïäî øéizLð àìå ,úéðååé äîëç eãîì úBàî Lîçå ,äøBz eãîì úBàî Lîç ,àaà úéáa§¥©¨¨¥¥¨§¨§¨¥¥¨§¨§¨§¨¦§Ÿ¦§©¥¥¤¤¨£¦¨¤£¦©¨§©§¨¨¥
,éîB÷ øtñì Bì eøézä ïáeàø ïa ñBìBèáà .éøBîàä éëøcî äæ éøä ,éîB÷ øtñî àéðúc ,eåä úeëìnì ïéáBø÷ã ,ìàéìîb ïaø úéa ìL¤¥©¨©§¦¥¦§¦©©§¨§©§¨§©¥¦£¥¤¦©§¥¨¡¦©§¤§¥¦¦§©¥¦
älk àöz àlL eøæb ïBøçàä ñeîìeta :úeëìnì ïéáBøwL éðtî úéðååé äîëç ïäì eøézä ìàéìîb ïaø úéa ìL .úeëìnì áBø÷ àeäL¤¨©©§¤¥©¨©§¦¥¦¦¨¤¨§©§¨¦¦§¥¤§¦©©§©§¨©£¨§¤Ÿ¥¥©¨
únMî .äøBz øôñ æðâð øæòéìà 'ø únMî :ïðaø eðz :äîëçä äìèa ïðçBé ïaø únMî :àúeòéðö íeMî ?àîòè éàî :'eëå ïBéøtàä©¦§§©©£¨¦§¦¨¦¤¥©¨¨¨¨§¨©¨§¨¨©¨¨¦¤¥¡¦¤¤¦§©¥¤¨¦¤¥
eìèa äéøæò ïa øæòìà 'ø únMî .äîëçä úBðééòî eîzzñðå äøBú éòBøæ eìèa àáé÷ò 'ø únMî .äáLçîe äöò äìèa òLBäé 'ø§ª©¨§¨¥¨©£¨¨¦¤¥£¦¨¨§§¥¨§¦§©§©§§©¨§¨¦¤¥¤§¨¨¤£©§¨¨§
,íéãéñç eìèa àzðBè÷ ïa éñBé àaà únMî .äNòî éLðà eìèa àñBc ïa àðéðç 'ø únMî ."íøLò íéîëç úøèò"L ,äîëç úBøèò©§¨§¨¤£¤¤£¨¦¨§¨¦¤¥£¦¨¤¨¨§©§¥©£¤¦¤¥©¨¥¤¨§¨¨§£¦¦
.ïéðLøcä eìèa àîBæ ïa únMî .ïéðc÷Mä eìèa éàfò ïa únMî .íéãéñç épèwî äéäL ?àzðBè÷ ïa éñBé àaà BîL àø÷ð änìå§¨¨¦§¨§©¨¥¤¨§¨¤¨¨¦§©¥£¦¦¦¤¥¤©©¨§©©§¨¦¦¤¥¤¨¨§©©§¨¦
áø déì øîà :àèç úàøéå äåðò äìèa éaø únMî :úBøö eìtëeä éaø únMî .úBøö eaøå éàáBb äìò ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø únMî¦¤¥©¨¦§¤©§¦¥¨¨©§©¨¦¤¥©¦§§¨¦¤¥©¦¨§¨£¨¨§¦§©¥§¨©¥©

:àðà àkéàc ,àèç úàøé éðúéz àì :àpúì ïîçð áø déì øîà .àðà àkéàc ,äåðò éðúéz àì :àpúì óñBé¥§©¨Ÿ¦§¥£¨¨§¦¨£¨¨©¥©©§¨§©¨Ÿ¦§¥¦§©¥§§¦¨£¨
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קעב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bn sc dheq(oey`x meil)

úñtøîe äøãñëà øòL úéa äðBaä óà äaøîzqixcl miieyry §©¤©©¤¥©©©§©§¨¦§¤¤
,mda ynzydl `le lbxéeàøä úéa äî ,'úéa' øîBì ãeîìz©§©©¦©©¦¨¨

äøéãì éeàøä ìk óà äøéãìmicner mpi`y el` z` hrnl , §¦¨©Ÿ¨¨§¦¨
.dxic yinyzl,øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaøxn`py ziady ©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥

`ed dxezaBòîLîk 'úéa',libx zia lr wx dnglndn xfege , ©¦§©§¨
`ziixaae dpyna exkfedy el` lr `le.

e' aezkl leki didy ,weqtd z` yexcl `ziixad dtiqenðç àì'C Ÿ¨©
aezke,'Bëðç àìå',xg`l `le dfl 'ekpg' hrnl `ay rnynèøt §Ÿ£¨§¨
ïìæâì`xnbd zl`ey .xfeg epi`y ,zia lfbyàîéì ,jxvedy dn §©§¨¥¨

olfb hrnléìéìbä éñBé éaøk àìc,éìéìbä éñBé éaø éàcxyt` §Ÿ§©¦¦©§¦¦§¦©¦¦©§¦¦
zxg` daiqn olfb hrnlixdyøîà àädyxta xen`dn yxc - ¨¨©

áálä Cøå'dxezd zpeeky 'làøééúnä äæ §©©¥¨¤©¦§¨¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dn sc dheq(iyily meil)

dnw zgky zeaxl ecnl 'dcya' dlnd xwirnäãeäé éaøå .`ly §©¦§¨
etv hrnl weqtd xwir z` el jxvp meyn ,dnw zgky o`kn cnl
,s"kd ly xezid on z`f cenll dvx `l ,exag dcy jezl mixner

ikdéì òîLî àì 'EãNa' 'äãOa'mby ,eyxecl ozipy xezi edfy ©¨¤§¨§Ÿ©§©¥
jixv `ed 'dcya'n ok m` ,s"k mr 'jcya' aezkl ozip dyxc `ll

.oenh hrnl dyxc el oi`e ,dnw zgky cenll
,exag dcy jezl oixner etv ,dgky oipra xkfedy df oicl xywda

.dinxi iax ly ewtq z` `xnbd d`ianeôö ,äéîøé éaø éòä¥©¦¦§§¨¨
eäãN CBúì ïéøîBòedcy lr `le ,edcy xie`a mixnerd eid - ¨¦§¨¥

,mgkye ,mixg` mixner lr e` ,cenr e` oa` iab lr oebk ,ynn
,eäîm`d ,`ed wtqde ,`l e` dgky oic mdilr lg m`døéåà ©£¦

.éîc äãNk åàì Bà éîc äãNk äãN̈¤§¨¤¨¥¨§¨¤¨¥
,ãéáæ áøì àðäk áø ,dì éøîàå ,étt áøì àðäk áø déì øîà̈©¥©©£¨§©©¦§¨§¦¨©©£¨§©§¦

déì èBLôz,dinxi iax ly ewtq z`éaø øîà eäaà éaøcî ¦§¥¦§©¦©¨¨©©¦
ì èøt ,øîàc ,øæòìàBøéáç äãN CBúì ïéøîBò eôvL`l f`y ¤§¨¨§¨©§¨§¤¨¨¦§§¥£¥

mixnerdy eyexit 'etv'y ,`pdk ax oiade ,dgky oic mdilr lg
,ynn edcy lr mpi`e ,edyn iab lr exag dcy xie`a micner
,ynn dcyd iab lr mpi`e mitv mixnerd m` mby ,jka x`eane

ïéà Bøéáçcla` ,dgky oicn dxez ezhrin f` -úì,eäãN CBmb ©£¥¥§¨¥
ynn dcyd lr mpi` m`àì.dgky oic mdilr lge ,dxez dhrin Ÿ

,`pdk axl xn`e ,di`xd z` ciaf ax e` itt ax dgcéîòèéìåC §¦©§¥
dcy xie`a ecnry eyexit ,xfrl` iax xikfdy 'etv'y zpady

mby ,rnyn jk m` ,exagïéà eôö ,Bøéáç äãN CBúìezhrin f` - §§¥£¥¨¥
md m` la` ,dgky oicn dxezïéçpeîynn exag dcyaàìdhrin ¨¦Ÿ

,jk xnel xyt` cvike ,dgky oic mdilr lge ,dxezàäå,seq seq §¨
ixdïðéòagkyi xnerdy'EãNa'ixdy ,dgky oic eilr legiy ick §¦¨§¨§

,xfrl` iax ly ecenil edfàkéìå,ux`d lr mixnrdyk mbe - §¥¨
.df i`pz miiwzn epi` oiicràlà,i`ceBøéáç äãN CBúìxn`y ¤¨§§¥£¥

ezpeek ,dgky mda bdep oi`y xfrl` iaxeléôàåmdïéçpeîlr ©£¦¨¦
,ynn exag dcyøîà÷c éàäåxfrl` iaxeôömdy eyexit oi` §©§¨¨©¨

eyexit `l` ,migpen mpi`e ,edyn iab lr exag dcy xie`a mitv
meyn jk hwpe ,ynn exag dcy jezl eltpe gexa ennexzdyàìc§Ÿ

dì úçkLî,exag dcya ely mixner egkyiyeôöa àlàgexa ©§©©¨¤¨§¨
,exag dcy jezl eltp jke ,edcy xie`axie`a migpenyk la`

.dgky oic mdilr lg `l edcya s`y okzii
mixner etva ,dinxi iax ly ewtq z` heytl di`x d`ian `xnbd

.edcy jezaòîL àz,`ziixan di`xBa ÷éæçäL øîBòeilra ¨§©¤¤¤¡¦
BëéìBäìdcyd onéab ìò Bçépäå ,øéòìxner,BçëLe ,Bøéáç §¦¨¦§¦¦©©¥£¥§¨

xnerdïBzçzä`ed ixdïBòîL éaø .äçëL Bðéà ïBéìòäå ,äçëL ©©§¦§¨§¨¤§¥¦§¨©¦¦§
,äçëL ïðéà íäéðL ,ïBòîL éaø íeMî øîBà äãeäé ïaxnerd ¤§¨¥¦©¦¦§§¥¤¥¨¦§¨

ïBzçzädgky epi`ïeîè àeäL éðtî,oeilrd xnerd zgz ©©§¦§¥¤¨
ïBéìòäådgky epi`óö àeäL éðtîedcy lr epi`e ,edcy xie`a §¨¤§¦§¥¤¨

,o`kn `xnbd zwcwcne .ynnéâéìt àì ïàk ãò`ziixaa mi`pzd ©¨Ÿ§¦¥
ïBzçúa àlà,`l e` dgky `ed m`àì ìkä éøác ïBéìòa ìáà ¤¨§©§£¨¨¤§¦§¥©ŸŸ
,äçëL éàåäedcya `le edcy xie`a xnerdy lky yxetn ixd £©¦§¨

xnera mb dgky oic bdep mlerl ,`xnbd dgec .dgky epi` ,ynn
,dgky epi` o`k oeilrd xnerdy dne ,edcy xie`a cnerdéðàL©¦

déa ÷éæçàc ïåék íúä,xg` xner lr egipdy iptl ziad lra ¨¨¥¨§©§¦¥
,`ziixad zwqer jka ixdydéa äëæoicn xwtd aey dyrp epi`e ¨¨¥

.dgky
,`xnbd dywnéëä éàmeyn `ed oeilrd xnera xehtd mrhy ¦¨¦

,ea dkfyàéøéà éàîegipdy `ziixad dhwpy,Bøéáç éab ìò ©¦§¨©©¥£¥
eléôàepgipi m`énð äãNa`ziixad dhwp recne ,df mrhn xeht £¦§¨¤©¦

,`xnbd zvxzn .df ote`a `weec xehtd z`énð éëä ïéàok` - ¥¨¦©¦
xehty ,rwxw iab lr egipdyk mb exeht z` hewpl `ziixal did

,ea dkf xaky meynéðz÷c éàäåegipdy `ziixaa,Bøéáç éab ìò §©§¨¨¥©©¥£¥
íeMîxner ly epic z` mb yxtl dzvxyïBzçz`pz ea ewlgpy ¦©§

ly xehtd mrhy xn`z cvik ,`xnbd dywn .dcedi iaxe `nw
,ea dkfy meyn `ed oeilrd xnerdøîà÷ 'óö àeäL éðtî' àäå§¨¦§¥¤¨¨¨©

zvxzn .xie`a svy meyn `ed mrhdy yxetn ixd ,`ziixaa
,`xnbdàîéà,`ziixaa xen` -'óök' àeäL éðtîs"k ztqeza ¥¨¦§¥¤§¨

eli`k `ed ixd ,ecin egipdy s` ,ea dkfy oeiky ,eyexite ,oeincd
.dgky oic eilr lg `le ,ecia gpene dcyd on oiicr sv `ed

.dtexr dlbr oiprl zxfeg `xnbdéðéøä ,éiaà øîào`k ¨©©©¥£¥¦
zetixgae wnera l`ey lkl aiydl oken `zicanetaéàfò ïák§¤©©

yxece ayei dide sixg didy.àéøáè é÷eLa,jky oeikdéì øîà §¥§¤§¨¨©¥
íéììç éðL ,éiaàì ïðaøcî àeäämilhen mibexd ipy -éab ìò äæ ©¦§©¨¨§©©¥§¥£¨¦¤©©¥

äæexagn hrn jeyn cg`e,xir mdn cg` lkl yi jk jezne ¤
,zxg` daexwããBî àeä ïëéäî.dtexr dlbr d`iand xird z` ¥¥¨¥

,'oenh' iexw oezgzd bexddy okzi ixdy ,miccv dnk ef dl`ya yie
bexddy okzie .dtexr dlbr eilr mi`ian oi`e ,exizqn oeilrdy
eilr mi`ian oi` ixde ,ux`a rbep epi`y xg`n 'sv' iexw oeilrd
dtexr dlbr oi`ian oi`y dpyna epcnly itk ,dtexr dlbr
`id ddabdd e` dpnhddy oeiky okzi jci`ne .sv llg `vnpa
'oenh' df oi`e ,wqtd aygp epi` ,ezenk mc` `edy ,epina oin jxc
`xwi `ly iabl wx dpekp 'epina oin' zxaqy mb okzie .'sv' e`
iabl `le 'sv' iabl wx ,jtidd e` .'sv' `xwi `ly iabl `le 'oenh'
`id dpnhddyk mby xn`p m`d ,wtqd z` l`eyd x`iae .'oenh'

jxcBðéîa ïéîdf oebka mb ,ezenk mc` `ed ixdyéåäoezgzd ¦§¦¨¥
,ïeîèla` ,'oenh' `xwi `ly oiprl dpekp epina oin zxaq oi`y ¨

,`id dpekp epina oin zxaq 'sv' `xwi `ly oiprlBðéîa ïéîe- ¦§¦
epina oin jxc `id ddabddykeéåä àìjkaããBî ïBéìòîe ,óö- Ÿ¨¥¨¥¤§¥

.oezgzl daexwd `le dtexr dlbr d`ian oeilrl daexwd xirde
,àîìc Bàjxc `id ddabddyk mbéåä ,Bðéîa ïéîoeilrd bexdd ¦§¨¦§¦¨¥

,óöoiprl la` ,'sv' `xwi `ly oiprl dpekp epina oin zxaq oi`y ¨
,`id dpekp epina oin zxaq 'oenh' `xwi `lyBðéîa ïéîe- ¦§¦

epina oin jxc `id dpnhddykeéåä àìjkaããBî ïBzçzîe ,ïeîè Ÿ¨¥¨¦©§¥
.oeilrl daexwd `le dtexr dlbr d`ian oezgzl daexwd xirde -

,àîìc Bàjxc `id ddabddyk mbéåä Bðéîa ïéîjkaïéîe ,ïeîè ¦§¨¦§¦¨¥¨¦
éåä Bðéîaok enkóö`ly oiprl `l dpekp epina oin zxaq oi`y §¦¨¥¨

,sv `xwi `ly oiprl `le oenh `xwiàìå ããBî ïBzçzî àìå§Ÿ¦©§¥§Ÿ
ããBî ïBéìòî,oezgzl daexwd od ,oeilrl daexwd xird ode - ¥¤§¥

.dtexr dlbr ze`ian opi` odizy
déì øîà,iia` ¨©¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fn sc dheq(iying meil)

mixnd in elha jkle ,oeern miwepn miyp`d oi` ixdøîBàå ,weqt §¥
,sqep"eë äðéðæú ék íëéúBða ìò ãB÷ôà àì"lr `xnbd zl`ey Ÿ¤§©§¥¤¦¦§¤¨

,`ziixad ixacøîBàå éàî,`xnbd daiyn .df weqt epcnln dn - ©§¥
ïéà déãéc ïBò ,àîéz éëå,mixnd in zwica z` akrn cala `ed - §¦¥¨£¦¥¥

oeer la`àì déúðáãe déðácjkl ,dwicad z` miakrnòîL àz §¨¥§¨§¥Ÿ¨§©
sqep weqték íëéúBlk ìòå äðéðæú ék íëéúBða ìò ãB÷ôà àì"Ÿ¤§©§¥¤¦¦§¤¨§©©¥¤¦
"äðôàðúdwicad z` miakrn eizelke eizepa oeer s`y.zx`ane §¨©§¨

,epcnll jxved weqtd jynd mby `xnbdïBò ,àîéz éëåyi`d §¦¥¨¨
lreadïéà Léà úLàla` ,dwicad z` akrn cala `ed -ïBò ¥¤¦¥¨

àì äéeðôcjkl ,akrnòîL àz,weqtd jynd z`íò íä ék" ¦§¨Ÿ¨§©¦¥¦
"Bâå eçaæé úBLã÷ä íòå eãøôé úBðBæä,diept rnyn 'zepefd'e ©§¨¥§¦©§¥§©¥§

cer .ezy` z` miwcea mind oi` diept mr zepf oeera s`y xnel
,weqt eze` seq z` `xnbd zx`an,"èáìé ïéáé àì íòå" éàî©§¨Ÿ¨¦¦¨¥

ïéãét÷î ízà íà ,ìàøNéì àéáð íäì øîà ,øæòìà éaø øîà̈©©¦¤§¨¨¨©¨¤¨¦§¦§¨¥¦©¤©§¦¦
íëîöò ìòf` ,zepfa lykdln,åàì íàå ,íëéúBLð ïé÷ãBa íéî ©©§§¤©¦§¦§¥¤§¦¨

f`e ,oern miwepn mkpi` ixdíëéúBLð ïé÷ãBa íénä ïéà. ¥©©¦§¦§¥¤
,`ziixad dkiynn,äàðä éìòa eaøMîmigxeh mpi` jk jezne ¦¤©©£¥£¨¨

,exey`l xacd `ivedle oica oiirleì÷ì÷úðå ïéðécä eúeòúð¦§©§©¦¦§¦§©§§
íéNònäjk jeznçBð ïéàå ,`ed jexa yecwl.íìBòa ©©£¦§¥©¨¨

ïéca íéðt éàBø eaøMîipt lr cg` oic lra micaknd mipiic - ¦¤©¥¨¦©¦
,exageøeâú àì' ìèayi` iptneøékz àì' ÷ñôe 'htyna mipt,' ¨¥Ÿ¨¨©Ÿ©¦

íéîL ìBò e÷øôe,mdilrnNa ìBò íäéìò eðúðå.íãå ø ¨§¨©¦§¨§£¥¤¨¨¨¨
ïéca úBLéçì éLçBì eaøMîmr miyglznd mipiicd ikxer - ¦¤©£¥§¦©¦

ziihd jka znxbp ,df ly ezaege df ly ezekf xaca mipiicd
f`e ,htyndíeMî ,äðéëMä ä÷lzñðå ,ìàøNéa óà ïBøç äaø©¨£©§¦§¨¥§¦§©§¨©§¦¨¦

,'èBtLé íéäìà áø÷a' øîàpLyiyk diexy dpikyy o`kn ¤¤¡©§¤¤¡Ÿ¦¦§
.zwlzqn `id htynd ziihdae ,htyn

eaøMîxn`p mdilry ,mz`pdl mdiyrn miyerd miyp`déøçà' ¦¤©©£¥
,'CìBä íaì íòöájk ici lreaø,miryxd z` migaynd ¦§¨¦¨¥©

xn`p mdilryòø áBhìå áBè òøì íéøîBàä'.' ¨§¦¨©§©©
eaø ,'òø áBhìå áBè òøì íéøîBàä' eaøMîzewrvéBä éBä ¦¤©¨§¦¨©§©©©

,íìBòa.'rx aehle aeh rxl mixne`d ied' ,xn`p jky ¨¨
eaøMîzeidl mkxcy gexd iqb÷Bøä éëLBî,mditaeaø ¦¤©§¥¨©

eèòîúðå ,íéøéäiäjk awrìò úøæBç äøBzäå ,íéãéîìzä ©§¦¦§¦§©£©©§¦¦§©¨¤¤©
äéãîBì.gexd iqba zniiwzn dpi`y oeik ,mze` zytgne §¤¨

,íéøéäiì àNpäì ìàøNé úBða eìéçúä ,íéøéäiä eaøMîitl ¦¤©©§¦¦¦§¦§¦§¨¥§¦¨¥©§¦¦
íéðtì àlà äàBø eðéøBc ïéàLodl mi`xp mzexidi ici lre ¤¥¥¤¤¨©¨¦

,`xnbd dywn .miaeygéðéàmixididy ,`ed jk ok` ike - ¥¦
,mdizeyp lr milaewneléôà ,øäiîc ïàî éàä ,øî øîàäå§¨¨©©©©§¦©©£¦

'äåðé àìå øéäé øáâ' ,øîàpL ,ìawéî àì déúéa éLðéààeyexite ©¦§¥¥¥Ÿ¦©©¤¤¡©¤¤¨¦§Ÿ¦§¤
.BlL äåpa eléôà 'äåðé àì',`xnbd zvxzndéìò äöô÷ àøwéòî Ÿ¦§¤£¦©¨¤¤¥¦¨¨¨§¨£¥

mle` ,eilr zvtew dligzn -eäééìò ìéæzéî óBñìq`np seqa - §¦©¦£©§
.odipira

íéza éìòa ìò éàìî éìéhî eaøMîdxegq mipzepd mipiic - ¦¤©©¦¥§©©©£¥¨¦
,mipiicl geix zeyrle da wqrzdl miza ilralãçBMä äaø©¨©©

ètLî úééhäåinl mal dhepe jka micgeyn mipiicd ixdy §©¨©¦§¨
,mdl giexdy.äáBè ä÷ñôe¨§¨¨

eaøMîdaeh mdl dyery inl mixne`d mipiicd'EúáBè éðìa÷î' ¦¤©§©§¥¦¨§
éúBáBè éð÷æçîe','Ejk awre ,mipiicd on mi`xi mpi`Léà' eaø ©£¦©¦¤©¦

,'äNòé åéðéòa øLéäf`e ,miphwd lr milecbd zni` oi`eíéìôL ©¨¨§¥¨©£¤§¨¦
eìtLeä íéäBábäå eäaâeä,ltyl deab oia xkip oi`eàúeëìîe §¨§©§¦§¨©§¨

àìåðå àìæà.zleepzne zkled l`xyi zeklne - ©§¨§©§¨
ïéò éøö eaøMî,mixg`l zepdlnóøè éôøBèå,miplfb -eaø ¦¤©¨¥©¦§§¥¤¤©

álä éönàîdwcv mdl zzln miiprd on,úBåìälî íéãé éöôB÷å §©§¥©¥§§¥¨©¦¦§©§
ïô Eì øîLä" äøBza áeúkM äî ìò eøáòåjaal mr xac didi §¨§©©¤¨©¨¦¨¤§¤

lrila'Bâå'd l` jilr `xwe el ozz `le oeia`d jig`a jpir drxe §
"`hg ja dide.

eaøMîzekledd miyp'íéðéò úBø÷Nîe ïBøâ úBéeèð'lr ze`ae ¦¤©§¨§©§¥¨¦
se`ip icil jk icieaø ,mikixve ,mdizeypl mi`pwnd milrad ©

ozewydle÷ñtL àlà ,íéønä íéîxen`k ,wecaln mixnd mind ©¦©¨¦¤¨¤¨§
.lirl

íéîiä eèòîúð ,úBðzî éìa÷î eaøMîmc`d iig lyeøv÷úðå ¦¤©§©§¥©¨¦§©£©¨¦§¦§©§
.'äéçé úBðzî àðBNå' áéúëc ,íéðMä©¨¦¦§¦§¥©¨¦§¤

álä éçeçæ eaøMîrenyl mivn`zn mpi`e mzpia lr mikneqd - ¦¤©§¥©¥
jk awre ,mdizeax z` micinlzd epiad `l ,max itn ahideaø©

.ìàøNéa úB÷Bìçî©£§¦§¨¥
eaø ,ïkøBö ìk eLnéL àlL ìléäå éànL éãéîìz eaøMî¦¤©©§¦¥©©§¦¥¤Ÿ¦§¨§¨©

.úBøBz ézLk äøBz úéNòðå ,ìàøNéa úB÷Bìçî©£§¦§¨¥§©£¥¨¦§¥
eéä ,íéáëBk éãáBòä ïî ä÷ãö éìa÷î eaøMîlekiakìàøNé ¦¤©§©§¥§¨¨¦¨§¥¨¦¨¦§¨¥

øBçàì íäå íéðôì ìàøNé ,ähîì íäå äìòîì,diwp oeyla §©§¨§¥§©¨¦§¨¥§¨¦§¥§¨
jtidl `id dpeekde.

,dpyna epipy'eë øæòBé ïa éñBé únMîzeleky`d elha.zl`ey ¦¤¥¥¤¤¤
,`xnbdìkäL Léà ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà .úBìBkLà éàî©¤§¨©©§¨¨©§¥¦¤©Ÿ

Ba.dgky `le ,mbt da oi`e zn` ezxezy -
,dpyna epipy.'eë øOònä úééãBä øéáòä ìBãb ïäk ïðçBézl`ey ¨¨Ÿ¥¨¤¡¦¨©©§©¥

,`xnbdàîòè éàî.zexyrnd iecie z` lhiaéaøa éñBé éaø øîà ©©£¨¨©©¦¦§©¦
BúBà ïéðúBð ïéàL éôì ,àðéðçoey`x xyrn z` -,Bðewéúk £¦¨§¦¤¥§¦§¦

íiåìì éáäéc øîà àðîçøc,miiell edepziy - §©§¨¨¨©§¨£¥©§¦¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gn sc dheq(iyiy meil)

äúBMä ìk ,ïðçBé éaø øîàoiiLîç àéáî ,øîæ éðéî äòaøàa ¨©©¦¨¨¨©¤§©§¨¨¦¥¤¤¥¦¨¥
,eôãøé øëL ø÷aá éîékLî éBä" ,øîàpL ,íìBòì úBiðòøet§¨ª¨¨¤¤¡©©§¦¥©Ÿ¤¥¨¦§Ÿ
ïééå ìéìçå óBz ìáðå øBðë äéäå ,í÷éìãé ïéé óLðá éøçàî§©£¥©¤¤©¦©§¦¥§¨¨¦¨¤¤§¨¦¨©¦

,"eèéaé àì 'ä ìòBt úàå ,íäézLî,oiia xnf ipin drax` ixd ¦§¥¤§¥©Ÿ©¦
.lilge sez lape xepkäîzeprxeténò äìb ïëì' ,åéøçà áéúk ©§¦©£¨¨¥¨¨©¦

,'úòã éìaîefzg` zeprxetéúî BãBáëe' .íìBòì úeìb ïéîøBbL ¦§¦¨©¤§¦¨¨¨§§¥
,'áòødipy zeprxet ef,'àîö äçö BðBîäå' .íìBòì áòø ïéàéánL ¨¨¤§¦¦¨¨¨¨©£¦¥¨¨

ziyily zeprxet ef,äéãîBlî çkzLzL äøBzì ïéîøBbL¤§¦©¨¤¦§©©¦§¤¨
minl dxez dlynpy,'Léà ìtLéå íãà çNéå' .ziriax zeprxet ef ©¦©¨¨©¦§©¦

ïéîøBbLlekiakàeä Ceøa LBãwä ìL BàðBNì úeìôLibq oeyla ¤§¦¦§§§¤©¨¨
xedpLéà ïéàå ,o`k xen`d'ä' øîàpL ,àeä Ceøa LBãwä àlà §¥¦¤¨©¨¨¤¤¡©

,'äðìtLz íéäBáâ éðéòå' .'äîçìî Léàziying zeprxet ef ¦¦§¨¨§¥¥§¦¦§©§¨
åéøçà áéúk äîe .ìàøNé ìL úeìôL ïéîøBbLyng lk xg` - ¤§¦¦§¤¦§¨¥©§¦©£¨

,zeiprxetdïëì"¨¥
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קעג

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bn sc dheq(oey`x meil)

úñtøîe äøãñëà øòL úéa äðBaä óà äaøîzqixcl miieyry §©¤©©¤¥©©©§©§¨¦§¤¤
,mda ynzydl `le lbxéeàøä úéa äî ,'úéa' øîBì ãeîìz©§©©¦©©¦¨¨

äøéãì éeàøä ìk óà äøéãìmicner mpi`y el` z` hrnl , §¦¨©Ÿ¨¨§¦¨
.dxic yinyzl,øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaøxn`py ziady ©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥

`ed dxezaBòîLîk 'úéa',libx zia lr wx dnglndn xfege , ©¦§©§¨
`ziixaae dpyna exkfedy el` lr `le.

e' aezkl leki didy ,weqtd z` yexcl `ziixad dtiqenðç àì'C Ÿ¨©
aezke,'Bëðç àìå',xg`l `le dfl 'ekpg' hrnl `ay rnynèøt §Ÿ£¨§¨
ïìæâì`xnbd zl`ey .xfeg epi`y ,zia lfbyàîéì ,jxvedy dn §©§¨¥¨

olfb hrnléìéìbä éñBé éaøk àìc,éìéìbä éñBé éaø éàcxyt` §Ÿ§©¦¦©§¦¦§¦©¦¦©§¦¦
zxg` daiqn olfb hrnlixdyøîà àädyxta xen`dn yxc - ¨¨©

áálä Cøå'dxezd zpeeky 'làøééúnä äæ §©©¥¨¤©¦§¨¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dn sc dheq(iyily meil)

dnw zgky zeaxl ecnl 'dcya' dlnd xwirnäãeäé éaøå .`ly §©¦§¨
etv hrnl weqtd xwir z` el jxvp meyn ,dnw zgky o`kn cnl
,s"kd ly xezid on z`f cenll dvx `l ,exag dcy jezl mixner

ikdéì òîLî àì 'EãNa' 'äãOa'mby ,eyxecl ozipy xezi edfy ©¨¤§¨§Ÿ©§©¥
jixv `ed 'dcya'n ok m` ,s"k mr 'jcya' aezkl ozip dyxc `ll

.oenh hrnl dyxc el oi`e ,dnw zgky cenll
,exag dcy jezl oixner etv ,dgky oipra xkfedy df oicl xywda

.dinxi iax ly ewtq z` `xnbd d`ianeôö ,äéîøé éaø éòä¥©¦¦§§¨¨
eäãN CBúì ïéøîBòedcy lr `le ,edcy xie`a mixnerd eid - ¨¦§¨¥

,mgkye ,mixg` mixner lr e` ,cenr e` oa` iab lr oebk ,ynn
,eäîm`d ,`ed wtqde ,`l e` dgky oic mdilr lg m`døéåà ©£¦

.éîc äãNk åàì Bà éîc äãNk äãN̈¤§¨¤¨¥¨§¨¤¨¥
,ãéáæ áøì àðäk áø ,dì éøîàå ,étt áøì àðäk áø déì øîà̈©¥©©£¨§©©¦§¨§¦¨©©£¨§©§¦

déì èBLôz,dinxi iax ly ewtq z`éaø øîà eäaà éaøcî ¦§¥¦§©¦©¨¨©©¦
ì èøt ,øîàc ,øæòìàBøéáç äãN CBúì ïéøîBò eôvL`l f`y ¤§¨¨§¨©§¨§¤¨¨¦§§¥£¥

mixnerdy eyexit 'etv'y ,`pdk ax oiade ,dgky oic mdilr lg
,ynn edcy lr mpi`e ,edyn iab lr exag dcy xie`a micner
,ynn dcyd iab lr mpi`e mitv mixnerd m` mby ,jka x`eane

ïéà Bøéáçcla` ,dgky oicn dxez ezhrin f` -úì,eäãN CBmb ©£¥¥§¨¥
ynn dcyd lr mpi` m`àì.dgky oic mdilr lge ,dxez dhrin Ÿ

,`pdk axl xn`e ,di`xd z` ciaf ax e` itt ax dgcéîòèéìåC §¦©§¥
dcy xie`a ecnry eyexit ,xfrl` iax xikfdy 'etv'y zpady

mby ,rnyn jk m` ,exagïéà eôö ,Bøéáç äãN CBúìezhrin f` - §§¥£¥¨¥
md m` la` ,dgky oicn dxezïéçpeîynn exag dcyaàìdhrin ¨¦Ÿ

,jk xnel xyt` cvike ,dgky oic mdilr lge ,dxezàäå,seq seq §¨
ixdïðéòagkyi xnerdy'EãNa'ixdy ,dgky oic eilr legiy ick §¦¨§¨§

,xfrl` iax ly ecenil edfàkéìå,ux`d lr mixnrdyk mbe - §¥¨
.df i`pz miiwzn epi` oiicràlà,i`ceBøéáç äãN CBúìxn`y ¤¨§§¥£¥

ezpeek ,dgky mda bdep oi`y xfrl` iaxeléôàåmdïéçpeîlr ©£¦¨¦
,ynn exag dcyøîà÷c éàäåxfrl` iaxeôömdy eyexit oi` §©§¨¨©¨

eyexit `l` ,migpen mpi`e ,edyn iab lr exag dcy xie`a mitv
meyn jk hwpe ,ynn exag dcy jezl eltpe gexa ennexzdyàìc§Ÿ

dì úçkLî,exag dcya ely mixner egkyiyeôöa àlàgexa ©§©©¨¤¨§¨
,exag dcy jezl eltp jke ,edcy xie`axie`a migpenyk la`

.dgky oic mdilr lg `l edcya s`y okzii
mixner etva ,dinxi iax ly ewtq z` heytl di`x d`ian `xnbd

.edcy jezaòîL àz,`ziixan di`xBa ÷éæçäL øîBòeilra ¨§©¤¤¤¡¦
BëéìBäìdcyd onéab ìò Bçépäå ,øéòìxner,BçëLe ,Bøéáç §¦¨¦§¦¦©©¥£¥§¨

xnerdïBzçzä`ed ixdïBòîL éaø .äçëL Bðéà ïBéìòäå ,äçëL ©©§¦§¨§¨¤§¥¦§¨©¦¦§
,äçëL ïðéà íäéðL ,ïBòîL éaø íeMî øîBà äãeäé ïaxnerd ¤§¨¥¦©¦¦§§¥¤¥¨¦§¨

ïBzçzädgky epi`ïeîè àeäL éðtî,oeilrd xnerd zgz ©©§¦§¥¤¨
ïBéìòäådgky epi`óö àeäL éðtîedcy lr epi`e ,edcy xie`a §¨¤§¦§¥¤¨

,o`kn `xnbd zwcwcne .ynnéâéìt àì ïàk ãò`ziixaa mi`pzd ©¨Ÿ§¦¥
ïBzçúa àlà,`l e` dgky `ed m`àì ìkä éøác ïBéìòa ìáà ¤¨§©§£¨¨¤§¦§¥©ŸŸ
,äçëL éàåäedcya `le edcy xie`a xnerdy lky yxetn ixd £©¦§¨

xnera mb dgky oic bdep mlerl ,`xnbd dgec .dgky epi` ,ynn
,dgky epi` o`k oeilrd xnerdy dne ,edcy xie`a cnerdéðàL©¦

déa ÷éæçàc ïåék íúä,xg` xner lr egipdy iptl ziad lra ¨¨¥¨§©§¦¥
,`ziixad zwqer jka ixdydéa äëæoicn xwtd aey dyrp epi`e ¨¨¥

.dgky
,`xnbd dywnéëä éàmeyn `ed oeilrd xnera xehtd mrhy ¦¨¦

,ea dkfyàéøéà éàîegipdy `ziixad dhwpy,Bøéáç éab ìò ©¦§¨©©¥£¥
eléôàepgipi m`énð äãNa`ziixad dhwp recne ,df mrhn xeht £¦§¨¤©¦

,`xnbd zvxzn .df ote`a `weec xehtd z`énð éëä ïéàok` - ¥¨¦©¦
xehty ,rwxw iab lr egipdyk mb exeht z` hewpl `ziixal did

,ea dkf xaky meynéðz÷c éàäåegipdy `ziixaa,Bøéáç éab ìò §©§¨¨¥©©¥£¥
íeMîxner ly epic z` mb yxtl dzvxyïBzçz`pz ea ewlgpy ¦©§

ly xehtd mrhy xn`z cvik ,`xnbd dywn .dcedi iaxe `nw
,ea dkfy meyn `ed oeilrd xnerdøîà÷ 'óö àeäL éðtî' àäå§¨¦§¥¤¨¨¨©

zvxzn .xie`a svy meyn `ed mrhdy yxetn ixd ,`ziixaa
,`xnbdàîéà,`ziixaa xen` -'óök' àeäL éðtîs"k ztqeza ¥¨¦§¥¤§¨

eli`k `ed ixd ,ecin egipdy s` ,ea dkfy oeiky ,eyexite ,oeincd
.dgky oic eilr lg `le ,ecia gpene dcyd on oiicr sv `ed

.dtexr dlbr oiprl zxfeg `xnbdéðéøä ,éiaà øîào`k ¨©©©¥£¥¦
zetixgae wnera l`ey lkl aiydl oken `zicanetaéàfò ïák§¤©©

yxece ayei dide sixg didy.àéøáè é÷eLa,jky oeikdéì øîà §¥§¤§¨¨©¥
íéììç éðL ,éiaàì ïðaøcî àeäämilhen mibexd ipy -éab ìò äæ ©¦§©¨¨§©©¥§¥£¨¦¤©©¥

äæexagn hrn jeyn cg`e,xir mdn cg` lkl yi jk jezne ¤
,zxg` daexwããBî àeä ïëéäî.dtexr dlbr d`iand xird z` ¥¥¨¥

,'oenh' iexw oezgzd bexddy okzi ixdy ,miccv dnk ef dl`ya yie
bexddy okzie .dtexr dlbr eilr mi`ian oi`e ,exizqn oeilrdy
eilr mi`ian oi` ixde ,ux`a rbep epi`y xg`n 'sv' iexw oeilrd
dtexr dlbr oi`ian oi`y dpyna epcnly itk ,dtexr dlbr
`id ddabdd e` dpnhddy oeiky okzi jci`ne .sv llg `vnpa
'oenh' df oi`e ,wqtd aygp epi` ,ezenk mc` `edy ,epina oin jxc
`xwi `ly iabl wx dpekp 'epina oin' zxaqy mb okzie .'sv' e`
iabl `le 'sv' iabl wx ,jtidd e` .'sv' `xwi `ly iabl `le 'oenh'
`id dpnhddyk mby xn`p m`d ,wtqd z` l`eyd x`iae .'oenh'

jxcBðéîa ïéîdf oebka mb ,ezenk mc` `ed ixdyéåäoezgzd ¦§¦¨¥
,ïeîèla` ,'oenh' `xwi `ly oiprl dpekp epina oin zxaq oi`y ¨

,`id dpekp epina oin zxaq 'sv' `xwi `ly oiprlBðéîa ïéîe- ¦§¦
epina oin jxc `id ddabddykeéåä àìjkaããBî ïBéìòîe ,óö- Ÿ¨¥¨¥¤§¥

.oezgzl daexwd `le dtexr dlbr d`ian oeilrl daexwd xirde
,àîìc Bàjxc `id ddabddyk mbéåä ,Bðéîa ïéîoeilrd bexdd ¦§¨¦§¦¨¥

,óöoiprl la` ,'sv' `xwi `ly oiprl dpekp epina oin zxaq oi`y ¨
,`id dpekp epina oin zxaq 'oenh' `xwi `lyBðéîa ïéîe- ¦§¦

epina oin jxc `id dpnhddykeéåä àìjkaããBî ïBzçzîe ,ïeîè Ÿ¨¥¨¦©§¥
.oeilrl daexwd `le dtexr dlbr d`ian oezgzl daexwd xirde -

,àîìc Bàjxc `id ddabddyk mbéåä Bðéîa ïéîjkaïéîe ,ïeîè ¦§¨¦§¦¨¥¨¦
éåä Bðéîaok enkóö`ly oiprl `l dpekp epina oin zxaq oi`y §¦¨¥¨

,sv `xwi `ly oiprl `le oenh `xwiàìå ããBî ïBzçzî àìå§Ÿ¦©§¥§Ÿ
ããBî ïBéìòî,oezgzl daexwd od ,oeilrl daexwd xird ode - ¥¤§¥

.dtexr dlbr ze`ian opi` odizy
déì øîà,iia` ¨©¥
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המשך ביאור למסכת סוטה ליום ארבעים וחמישה לעומר עמוד א

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fn sc dheq(iying meil)

mixnd in elha jkle ,oeern miwepn miyp`d oi` ixdøîBàå ,weqt §¥
,sqep"eë äðéðæú ék íëéúBða ìò ãB÷ôà àì"lr `xnbd zl`ey Ÿ¤§©§¥¤¦¦§¤¨

,`ziixad ixacøîBàå éàî,`xnbd daiyn .df weqt epcnln dn - ©§¥
ïéà déãéc ïBò ,àîéz éëå,mixnd in zwica z` akrn cala `ed - §¦¥¨£¦¥¥

oeer la`àì déúðáãe déðácjkl ,dwicad z` miakrnòîL àz §¨¥§¨§¥Ÿ¨§©
sqep weqték íëéúBlk ìòå äðéðæú ék íëéúBða ìò ãB÷ôà àì"Ÿ¤§©§¥¤¦¦§¤¨§©©¥¤¦
"äðôàðúdwicad z` miakrn eizelke eizepa oeer s`y.zx`ane §¨©§¨

,epcnll jxved weqtd jynd mby `xnbdïBò ,àîéz éëåyi`d §¦¥¨¨
lreadïéà Léà úLàla` ,dwicad z` akrn cala `ed -ïBò ¥¤¦¥¨

àì äéeðôcjkl ,akrnòîL àz,weqtd jynd z`íò íä ék" ¦§¨Ÿ¨§©¦¥¦
"Bâå eçaæé úBLã÷ä íòå eãøôé úBðBæä,diept rnyn 'zepefd'e ©§¨¥§¦©§¥§©¥§

cer .ezy` z` miwcea mind oi` diept mr zepf oeera s`y xnel
,weqt eze` seq z` `xnbd zx`an,"èáìé ïéáé àì íòå" éàî©§¨Ÿ¨¦¦¨¥

ïéãét÷î ízà íà ,ìàøNéì àéáð íäì øîà ,øæòìà éaø øîà̈©©¦¤§¨¨¨©¨¤¨¦§¦§¨¥¦©¤©§¦¦
íëîöò ìòf` ,zepfa lykdln,åàì íàå ,íëéúBLð ïé÷ãBa íéî ©©§§¤©¦§¦§¥¤§¦¨

f`e ,oern miwepn mkpi` ixdíëéúBLð ïé÷ãBa íénä ïéà. ¥©©¦§¦§¥¤
,`ziixad dkiynn,äàðä éìòa eaøMîmigxeh mpi` jk jezne ¦¤©©£¥£¨¨

,exey`l xacd `ivedle oica oiirleì÷ì÷úðå ïéðécä eúeòúð¦§©§©¦¦§¦§©§§
íéNònäjk jeznçBð ïéàå ,`ed jexa yecwl.íìBòa ©©£¦§¥©¨¨

ïéca íéðt éàBø eaøMîipt lr cg` oic lra micaknd mipiic - ¦¤©¥¨¦©¦
,exageøeâú àì' ìèayi` iptneøékz àì' ÷ñôe 'htyna mipt,' ¨¥Ÿ¨¨©Ÿ©¦

íéîL ìBò e÷øôe,mdilrnNa ìBò íäéìò eðúðå.íãå ø ¨§¨©¦§¨§£¥¤¨¨¨¨
ïéca úBLéçì éLçBì eaøMîmr miyglznd mipiicd ikxer - ¦¤©£¥§¦©¦

ziihd jka znxbp ,df ly ezaege df ly ezekf xaca mipiicd
f`e ,htyndíeMî ,äðéëMä ä÷lzñðå ,ìàøNéa óà ïBøç äaø©¨£©§¦§¨¥§¦§©§¨©§¦¨¦

,'èBtLé íéäìà áø÷a' øîàpLyiyk diexy dpikyy o`kn ¤¤¡©§¤¤¡Ÿ¦¦§
.zwlzqn `id htynd ziihdae ,htyn

eaøMîxn`p mdilry ,mz`pdl mdiyrn miyerd miyp`déøçà' ¦¤©©£¥
,'CìBä íaì íòöájk ici lreaø,miryxd z` migaynd ¦§¨¦¨¥©

xn`p mdilryòø áBhìå áBè òøì íéøîBàä'.' ¨§¦¨©§©©
eaø ,'òø áBhìå áBè òøì íéøîBàä' eaøMîzewrvéBä éBä ¦¤©¨§¦¨©§©©©

,íìBòa.'rx aehle aeh rxl mixne`d ied' ,xn`p jky ¨¨
eaøMîzeidl mkxcy gexd iqb÷Bøä éëLBî,mditaeaø ¦¤©§¥¨©

eèòîúðå ,íéøéäiäjk awrìò úøæBç äøBzäå ,íéãéîìzä ©§¦¦§¦§©£©©§¦¦§©¨¤¤©
äéãîBì.gexd iqba zniiwzn dpi`y oeik ,mze` zytgne §¤¨

,íéøéäiì àNpäì ìàøNé úBða eìéçúä ,íéøéäiä eaøMîitl ¦¤©©§¦¦¦§¦§¦§¨¥§¦¨¥©§¦¦
íéðtì àlà äàBø eðéøBc ïéàLodl mi`xp mzexidi ici lre ¤¥¥¤¤¨©¨¦

,`xnbd dywn .miaeygéðéàmixididy ,`ed jk ok` ike - ¥¦
,mdizeyp lr milaewneléôà ,øäiîc ïàî éàä ,øî øîàäå§¨¨©©©©§¦©©£¦

'äåðé àìå øéäé øáâ' ,øîàpL ,ìawéî àì déúéa éLðéààeyexite ©¦§¥¥¥Ÿ¦©©¤¤¡©¤¤¨¦§Ÿ¦§¤
.BlL äåpa eléôà 'äåðé àì',`xnbd zvxzndéìò äöô÷ àøwéòî Ÿ¦§¤£¦©¨¤¤¥¦¨¨¨§¨£¥

mle` ,eilr zvtew dligzn -eäééìò ìéæzéî óBñìq`np seqa - §¦©¦£©§
.odipira

íéza éìòa ìò éàìî éìéhî eaøMîdxegq mipzepd mipiic - ¦¤©©¦¥§©©©£¥¨¦
,mipiicl geix zeyrle da wqrzdl miza ilralãçBMä äaø©¨©©

ètLî úééhäåinl mal dhepe jka micgeyn mipiicd ixdy §©¨©¦§¨
,mdl giexdy.äáBè ä÷ñôe¨§¨¨

eaøMîdaeh mdl dyery inl mixne`d mipiicd'EúáBè éðìa÷î' ¦¤©§©§¥¦¨§
éúBáBè éð÷æçîe','Ejk awre ,mipiicd on mi`xi mpi`Léà' eaø ©£¦©¦¤©¦

,'äNòé åéðéòa øLéäf`e ,miphwd lr milecbd zni` oi`eíéìôL ©¨¨§¥¨©£¤§¨¦
eìtLeä íéäBábäå eäaâeä,ltyl deab oia xkip oi`eàúeëìîe §¨§©§¦§¨©§¨

àìåðå àìæà.zleepzne zkled l`xyi zeklne - ©§¨§©§¨
ïéò éøö eaøMî,mixg`l zepdlnóøè éôøBèå,miplfb -eaø ¦¤©¨¥©¦§§¥¤¤©

álä éönàîdwcv mdl zzln miiprd on,úBåìälî íéãé éöôB÷å §©§¥©¥§§¥¨©¦¦§©§
ïô Eì øîLä" äøBza áeúkM äî ìò eøáòåjaal mr xac didi §¨§©©¤¨©¨¦¨¤§¤

lrila'Bâå'd l` jilr `xwe el ozz `le oeia`d jig`a jpir drxe §
"`hg ja dide.

eaøMîzekledd miyp'íéðéò úBø÷Nîe ïBøâ úBéeèð'lr ze`ae ¦¤©§¨§©§¥¨¦
se`ip icil jk icieaø ,mikixve ,mdizeypl mi`pwnd milrad ©

ozewydle÷ñtL àlà ,íéønä íéîxen`k ,wecaln mixnd mind ©¦©¨¦¤¨¤¨§
.lirl

íéîiä eèòîúð ,úBðzî éìa÷î eaøMîmc`d iig lyeøv÷úðå ¦¤©§©§¥©¨¦§©£©¨¦§¦§©§
.'äéçé úBðzî àðBNå' áéúëc ,íéðMä©¨¦¦§¦§¥©¨¦§¤

álä éçeçæ eaøMîrenyl mivn`zn mpi`e mzpia lr mikneqd - ¦¤©§¥©¥
jk awre ,mdizeax z` micinlzd epiad `l ,max itn ahideaø©

.ìàøNéa úB÷Bìçî©£§¦§¨¥
eaø ,ïkøBö ìk eLnéL àlL ìléäå éànL éãéîìz eaøMî¦¤©©§¦¥©©§¦¥¤Ÿ¦§¨§¨©

.úBøBz ézLk äøBz úéNòðå ,ìàøNéa úB÷Bìçî©£§¦§¨¥§©£¥¨¦§¥
eéä ,íéáëBk éãáBòä ïî ä÷ãö éìa÷î eaøMîlekiakìàøNé ¦¤©§©§¥§¨¨¦¨§¥¨¦¨¦§¨¥

øBçàì íäå íéðôì ìàøNé ,ähîì íäå äìòîì,diwp oeyla §©§¨§¥§©¨¦§¨¥§¨¦§¥§¨
jtidl `id dpeekde.

,dpyna epipy'eë øæòBé ïa éñBé únMîzeleky`d elha.zl`ey ¦¤¥¥¤¤¤
,`xnbdìkäL Léà ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà .úBìBkLà éàî©¤§¨©©§¨¨©§¥¦¤©Ÿ

Ba.dgky `le ,mbt da oi`e zn` ezxezy -
,dpyna epipy.'eë øOònä úééãBä øéáòä ìBãb ïäk ïðçBézl`ey ¨¨Ÿ¥¨¤¡¦¨©©§©¥

,`xnbdàîòè éàî.zexyrnd iecie z` lhiaéaøa éñBé éaø øîà ©©£¨¨©©¦¦§©¦
BúBà ïéðúBð ïéàL éôì ,àðéðçoey`x xyrn z` -,Bðewéúk £¦¨§¦¤¥§¦§¦

íiåìì éáäéc øîà àðîçøc,miiell edepziy - §©§¨¨¨©§¨£¥©§¦¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gn sc dheq(iyiy meil)

äúBMä ìk ,ïðçBé éaø øîàoiiLîç àéáî ,øîæ éðéî äòaøàa ¨©©¦¨¨¨©¤§©§¨¨¦¥¤¤¥¦¨¥
,eôãøé øëL ø÷aá éîékLî éBä" ,øîàpL ,íìBòì úBiðòøet§¨ª¨¨¤¤¡©©§¦¥©Ÿ¤¥¨¦§Ÿ
ïééå ìéìçå óBz ìáðå øBðë äéäå ,í÷éìãé ïéé óLðá éøçàî§©£¥©¤¤©¦©§¦¥§¨¨¦¨¤¤§¨¦¨©¦

,"eèéaé àì 'ä ìòBt úàå ,íäézLî,oiia xnf ipin drax` ixd ¦§¥¤§¥©Ÿ©¦
.lilge sez lape xepkäîzeprxeténò äìb ïëì' ,åéøçà áéúk ©§¦©£¨¨¥¨¨©¦

,'úòã éìaîefzg` zeprxetéúî BãBáëe' .íìBòì úeìb ïéîøBbL ¦§¦¨©¤§¦¨¨¨§§¥
,'áòødipy zeprxet ef,'àîö äçö BðBîäå' .íìBòì áòø ïéàéánL ¨¨¤§¦¦¨¨¨¨©£¦¥¨¨

ziyily zeprxet ef,äéãîBlî çkzLzL äøBzì ïéîøBbL¤§¦©¨¤¦§©©¦§¤¨
minl dxez dlynpy,'Léà ìtLéå íãà çNéå' .ziriax zeprxet ef ©¦©¨¨©¦§©¦

ïéîøBbLlekiakàeä Ceøa LBãwä ìL BàðBNì úeìôLibq oeyla ¤§¦¦§§§¤©¨¨
xedpLéà ïéàå ,o`k xen`d'ä' øîàpL ,àeä Ceøa LBãwä àlà §¥¦¤¨©¨¨¤¤¡©

,'äðìtLz íéäBáâ éðéòå' .'äîçìî Léàziying zeprxet ef ¦¦§¨¨§¥¥§¦¦§©§¨
åéøçà áéúk äîe .ìàøNé ìL úeìôL ïéîøBbLyng lk xg` - ¤§¦¦§¤¦§¨¥©§¦©£¨

,zeiprxetdïëì"¨¥
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aiÎ`iקעד wxt ilyn - miaezk

àé éìùî`l-l

ì:íëç úBNôð ç÷ìå íéiç õò ÷écö-éøtàì:àèBçå òLø-ék óà ílLé õøàa ÷écö ïä §¦©−¦¥´©¦®§Ÿ¥−©§¨´¨¨«¥´©−¦¨¨´¤§ª¨®©¹À¦«¨¨¬§¥«
áé éìùî`iÎ`

à:øòa úçëBú àðNå úòc áäà øñeî áäàá:òéLøé úBnæî Léàå äåäéî ïBöø ÷éôé áBèâïBké-àì Ÿ¥´−¨´Ÿ¥«¨®©§Ÿ¥−©´©¨«©À¨¦´−̈¥§¨®§¦−§¦´©§¦«©Ÿ¦´
:èBné-ìa íé÷écö LøLå òLøa íãàã:äLéáî åéúBîöòa á÷øëe dìòa úøèò ìéç-úLàäúBáLçî ¨¨´§¤®©§¬Ÿ¤©¹¦¦À©¦«¥«¤© −¦£¤´¤©§¨®§¨−̈§©§¨´§¦¨«©§§´

:äîøî íéòLø úBìaçz ètLî íé÷écöå:íìévé íéøLé éôe íc-áøà íéòLø éøácæø CBôäíéòL ©¦¦´¦§¨®©§ª−§¨¦´¦§¨«¦§¥´§¨¦´¡¨¨®¦¬§¹¨¦À©¦¥«¨´§¨¦´
:ãîòé íé÷écö úéáe íðéàåç:æeáì äéäé áì-äåòðå Léà-ìläé BìëN-éôìèBì ãáòå äì÷ð áBè §¥¨®¥−©¦¦´©£«Ÿ§«¦¦ −§§ª©¦®§©£¥¥¹À¦§¤¬¨«´¦−§¤§¤´¤®

:íçì-øñçå ãakúnîé:éøæëà íéòLø éîçøå Bzîäa Lôð ÷écö òãBéàéíçì-òaNé Búîãà ãáò ¦¹¦§©¥À©£©¨«¤¥´©©−¦¤´¤§¤§®§«©£¥¬§¹¨¦À©§¨¦«Ÿ¥´© −§¨¦§©¨®¤
:áì-øñç íé÷éø ócøîe§©¥−¥¦´£©¥«

i"yx
(Ï).˜È„ˆ È¯Ù חיים עץ הצדיקים מעשה פירות גמול

לעולם: ÌÎÁ.הם ˙Â˘Ù Á˜ÂÏÂ קונה חכם שהוא מי
קנאם  כאלו לו הם והרי טוב דרך שמלמדם נפשות לו

בחרן עשו אשר הנפש ואת שנאמר יב)כענין :(בראשית
(‡Ï).ÌÏÂ˘È ı¯‡· ˜È„ˆ Ô‰ הרשע יבטח למה

משתלם  שהצדיק רואה הוא הלא לו שמצלחת בשעה
בחיים: הארץ על בעודו שבידו העבירה ÈÎשכר Û‡Â

.‡ËÂÁÂ Ú˘¯ או לו להשתלם רשע של שסופו וכ''ש
במותו: או ÈÙÈ˜.(·)בחייו ·ÂË הקב''ה מן מוציא

לעולם: טובה להביא רוח ÚÈ˘¯È.נחת ˙ÂÓÊÓ ˘È‡Â
וכן  רעה, להביא הבריות את מחייב ירשיע עלילות בעל

הרבההוא  טובה יאבד אחד וחוטא ט)אומר :(קהלת
(‚).Ú˘¯· Ì„‡ ÔÂÎÈ ‡Ï:יתבסס ÎÂ¯˜·.(„)לא

אשה  כן אותם וטוחן העצמות תוך הנכנס תולעת
בושים: שמעשיה ורעה ‡¯·(Â)מבישה ÌÈÚ˘¯ È¯·„

.Ì„:שקר עדות ע''י או בידם לרצוח ÈÙÂיועצים

.ÌÈ¯˘È לנרדפים יצילום עצתם את כששומעים
אותם: מזימין הם עדים אם או עצתם את שמגלים

(Ê).ÌÈÚ˘¯ ÍÂÙ‰:נהפכים רגע כמהפכת להפוך כמו
.ÌÈ‡Â:סדום כגון ÂÓÚÈ„.כלים ÌÈ˜È„ˆ ˙È·Â

‡È˘.(Á)יתקיים: ÏÏÂ‰È ÂÏÎ˘ ÈÙÏ מעט חכם אם
שכרו: יטול שכלו לפי הכל הרבה, Ï·.או ‰ÂÚÂ

לבוז: יהיה הוא התורה מן לגמרי לבו ÂÚ‰.שהניע
משמוע נעותי כא)כמו המרדות (ישעיה נעות בן וכן

כ) א ונד (שמואל נע מגזרת נעוע שלבו מי נעוה וי''ל
זע: מגזרת זעוה יאמר Ï˜‰.(Ë)כאשר ·ÂË בעיניו

לעצמו: עבד הוא Î˙ÓÓ·„.ונעשה גנאי ואומר בעיניו
וסופו  גדולים אדם מבני שאני במלאכה לעמול לי

לחם: חסר ·‰Â˙Ó.(È)להיות ˘Ù ˜È„ˆ Ú„ÂÈ מה
צריכים: ביתו ובני Ú·˘È(È‡)בהמתו Â˙Ó„‡ „·ÂÚ

.ÌÁÏ תמיד תלמודו על שחוזר משלו ולפי כמשמעו,
ישתכח: שלא

cec zcevn
(Ï).˜È„ˆ È¯Ù על כי חיים המגדל  כעץ  היא הצדיק  מעשה

החיים: בא מעשיו להדריכםÁ˜ÂÏÂ.ידי נפשות לעצמו הלוקח 
עשו אשר  הנפש  ואת  כמ ''ש  קנאם כאלו הוא והרי הישר  בדרך 

י''ב)בחרן  יחשב:הלו(בראשית לחכם הזה  Â‚Â'.(Ï‡)קח Ô‰
אף כי יראה הלא שעתו הצלחת  על  הרשע יבטח  למה כאומר 

גמול  יקבל  שבוודאי עוד וחוטא  ברשעו המחזיק הרשע וכלֿשכן ימות  לא עד בארץ עודנו  שבידו העבירה  על ישולם  הצדיק
לאחריה: אם  המיתה  קודם אם  שלא‡Â‰·.(‡)מעשיו מה דעת יקנה  המוסר את בשמעו כי דעת אוהב  הוא המוסר  את  האוהב 

באולתו: ישאר כי  ושוטה בער הוא תוכחת השונא אבל  מאז כל ÂË·.(·)שמע על טובה להביא מה' רצון  מוציא טוב  איש 
ÂÓÊÓ˙.העולם: ˘È‡Â:לחובה מכריעם כי העולם  כל  את ירשיע הוא  לבו  מחשבות אחר ÔÂÎÈ.(‚)הנמשך  ‡Ïיהיה לא האדם

אף ר ''ל  לפול  נוחה יהיה  לא צדיקים שורש  אבל  ברשע שאסף ההון עם ובסיסו כנו  על  יעמוד  לא ר ''ל  הרשע במעשה נכון 
ויקום : יחזור  כי השורש  עד  ימוט  לא יפול  ·ÏÚ‰.(„)אם ˙¯ËÚ: במעשיה מתפאר בעלה  בהÈ·Ó˘‰.ר ''ל  שנמצא האשה 
בעצמותיו: כרקבון לבעלה היא בושה דבר  עושקו:ËÙ˘Ó.(‰)כל מיד העשוק  להציל  אמת משפט  לעשותÓ¯Ó‰.לעשות 

שקר :‡¯·.(Â)מרמה : בעדות נקי דם על  מזה :ÌÏÈˆÈ.לארוב זה יוכחשו עד לחקור ירבו כי הנידונים את  ‰ÍÂÙ.(Ê)יצילו
לעד : יתקיים הצדיקים  בית  אבל  למו זכר ויאבד  בעולם אינם  אז הרשעים יהפכו ˘ÂÏÎ.(Á)כאשר  ÈÙÏלפי ישובח איש כל 

לבזיון: יהיה  מחכמה נטה שלבו מי אבל  מעט  ואם רב אם שכלו  והואÂË·.(Ë)שיעור בעצמו קלות  שנוהג למי  טוב  יותר 
לחמו: יחסר זה ובעבור עבודתו לעבוד  הוא ובוש  למכובד עצמו שמחזיק ממי  בה להתפרנס  מלאכתו לעשות לעצמו עבד

(È).˜È„ˆ Ú„ÂÈהרחמנות אף  הרשעים אבל  הרחמנות  מדת  אצלו קנוי כי תאותה למלאות  בהמתו רצון אף  לדעת לב נותן הצדיק
בלבם: כן ולא  ירחמו העין  למראה כי אכזריות היא בהם ‡„Â˙Ó.(È‡)שיש  „·ÂÚ:וכיוצא ¯ÌÈ˜È.בחרישה Û„¯ÓÂהרודף

האדמה: בעבודת אז לעסוק  טוב כי לב חסר  הוא תועלת בהם  שאין דברים אחר

oeiv zcevn
(‡Ï).ÈÎ Û‡אכלתהו אש כי אף וכן כל ֿשכן כמו ענינו

טו): מל '·Ú¯.(‡)(יחזקאל והוא כבהמות  שנמשל  ע''ש  שוטה
ובעירנו כ):אנחנו מהם:ÌÈ‡Â.(Ê)(במדבר ÂÚÂ‰.(Á)ואין 

זעוה: זע מן יאמר  כאשר נע  מל '
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i"yx
.‰È¯È˘Ú ‰· „ÂÚÂ (‚È) ידי אשיב השארית אותה גם

ישארו  שלא עד לבער והיתה צרוף אחר בצרוף עליה
לבם: בכל אלי שישובו גמורים צדיקים Ï‡Î‰אלא

.ÔÂÏ‡ÎÂ עלין משליכין שלהן שלכת זמן בעת אשר
נותר  שאין עד שילוך אחר שילוך הסתיו בימי  שלהן
בה  הנמצאין הקדש זרע הם אף המצבה זולתי בה
מצבתה  ד''א למצבת, לה יהיו הם בקדושתו עומדין
ויש  קודש, זרע נטעתים אותם מכלה איני לכך נטיעתה
בעזרא  שאמר כמו בירושלים היתה שלכת שער פותרים

נטועים: ואלון אלה שם ‡ÊÁ.והיו ÈÓÈ· È‰ÈÂ מה (‡)
לומר  הכתוב של שסופו מפני אלא לייחסו הכתוב ראה
לו  עמדה אבות שזכות ולמדך עליה להלחם יכול ולא
זה  הוא מי (ס''א) ווי הקב''ה לפני השרת מלאכי אמרו
הוא  עוזיהו בן הוא יותם בן להם אמר זה רשע שמלך
בו  ידי לפשוט אפשי אי לפיכך צדיקים היו אבותיו
אבותיו  זכות מפני עליה להלחם יכול ולא הוא הדא

רבה) „Â„.:(בבראשית ˙È·Ï „‚ÈÂ היה,(·) שרשע לפי

שמו: הזכיר ‡ÌÈ¯Ù.לא ÏÚ Ì¯‡ ‰Á מלך נתחבר
על  נקבה לשון נחה עליך. לבא ישראל מלך על ארם

לש  בלעז פושי''ר נחה גבול שהמלכות בכל וינח ון
ו)מצרים Â··Ï.:(שמות ÚÈÂ כל בו נלחם שכבר לפי

ביד  ה' ויתנהו שנאמר לו ויכלו עצמו בפני מהם אחד
וגו' ארם כח)מלך ב רמליה (ד''ה בן פקח ויהרג אומר

הימים בדברי שניהם איש אלף ÈˆÚ:(שם)ק''כ ÚÂÎ
.¯ÚÈ פירי אילני מכל יותר ישמע סרק אילני קול

רבה: בבראשית ·Í.כדאיתא ·Â˘È ¯‡˘Â שארית (‚)
כבנך: והם ידך על אלי שישובו ˙ÏÚ˙.מעט ‰ˆ˜ Ï‡

בלע''ז: פושי''ר תעלת תמצאהו. כעין ·¯Î‰.שם
לדגים: שעושים מים ויש ‰ÂÈÏÚ‰.מקוה ההר במורד 

בתחתיתו: הימנה למטה אחרת Ò·ÂÎ.בריכה ‰„˘
תירגם  כך לנגבם בגדים שם שוטחים שהכובסים שדה
על  ושם ישעיהו לפני אחז נכנע דרשו ורבותינו יונתן
של  מנוקב כלי פי' כלי עליו כפה דקצרי אוכלא ראשו

הבגדים: על מים בו שמזלפין כובסים

cec zcevn
(‚È).‰È¯È˘Ú ‰· „ÂÚÂזה כי מלכים עשרה  בה ימלכו  עוד 

חזקיה אחז יותם אחריו ומלכו עוזים שנצטרע  אחר נאמר
תשוב ובימיו צדקיה יהויקים  יהואחז יאשיה  אמון מנשה 
אבודים יהיו חלקים תשעה ר''ל או וכליון, לבער  להיות 

לבער : להיות תשוב היא ואף  עשירי חלק  ‡˘¯ותשאר
.˙ÎÏ˘· להשליך דרכם העלין שמשליכין  עת  הסתיו בימי 

שהיא כמות בה  אשר  הנטיעה אם כי  ישאר שלא  עד  מעט  מעט 
בעור : אחר לבעור ישראל  יהיה  שכן ÂÎÂ'.ואמר Ú¯Êהנשאר

לשון מצבתה אמר  לאילנות שהמשיל  ולפי  קודש זרע יהיה בה 
שארית: לומר  ורצה  באילן  ÈÏÚ‰.(‡)הנופל  ‰ÓÁÏÓÏ

במלחמה: העיקר היה הוא כי  רצין על  מוסב יכול  ולא עליה . מלחמה  ÈÏÚ‰.לעשות  ÌÁÏ‰Ïעם במלחמה  ולהתחזק  להתגבר
למולם לעמוד יכול  היה לא שהוא לומר אחז  על הוא מוסב או  ב ', בד''ה כמ ''ש  במלחמה התגבר לבד  פקח  כשנלחם מאז כי

העיר: בעבור למלחמה :ÂÈÂ‚„.(·)להלחם עלו „Â„.טרם ˙È·Ï:בשמו להזכירו רצה  לא רשע שהיה  ועל אחז ‡¯Ìהוא ‰Á
.'ÂÎÂ:בהם להלחם עליהם חנו אפרים עם  ברוח :ÚÈÂ.ארם  הנעים  היער עצי כמו  לבבו  נעה הפחד  Â˘‡¯(‚)מגודל ‰˙‡

.Í· ·Â˘Èבימי הגלות מן ישובו יהודה  שארית  אשר  וסימן לאות  ישוב שאר שמו נקרא  אשר בנך גם  לקראתו  צא אתה גם
ÂÎÂ'.עזרא: ‰ˆ˜ Ï‡:תמצאנו שם  מתחת:‰ÂÈÏÚ‰.כי ואחת ממעל  אחת  היו שתים Ò·ÂÎ.כי שוטחים˘„‰ שהיו  השדה 

המכובסים: הבגדים  את  השמש  מול  אל  שמה

oeiv zcevn
(‚È).¯Ú·Ï:( כד (במדבר קין לבער יהיה אם  כי כמו לכליון

.ÔÂÏ‡ÎÂ ‰Ï‡Î:סרק אילני השלכה:·˘ÎÏ˙.שמות  מל'
.˙·ˆÓהיא ויטע של ותרגום  ומתקיים  הנצב הנטיעה  היא
חניה:Á‰.(·)ונציב: ‡ÌÈ¯Ù.ענין  ÏÚכמו אפרים עם 

לה): (שמות הנשים  על האנשים תנועה :ÚÈÂ.ויבאו  (‚)מל '
.‰Î¯·‰ ˙ÏÚ˙ושם ובסיד  באבנים בנוי מקום  הוא הבריכה

הצורך  ובעת  לה סמוך  חפירה היא והתעלה המים מתכנסים
(מ''ב הברכה בתעלת  וכן הבריכה מן  המים אמת לה ממשיכים

ושביל :ÏÒÓ˙.יט ): מסילה  מל'
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i"yx
(Ï).˜È„ˆ È¯Ù חיים עץ הצדיקים מעשה פירות גמול

לעולם: ÌÎÁ.הם ˙Â˘Ù Á˜ÂÏÂ קונה חכם שהוא מי
קנאם  כאלו לו הם והרי טוב דרך שמלמדם נפשות לו

בחרן עשו אשר הנפש ואת שנאמר יב)כענין :(בראשית
(‡Ï).ÌÏÂ˘È ı¯‡· ˜È„ˆ Ô‰ הרשע יבטח למה

משתלם  שהצדיק רואה הוא הלא לו שמצלחת בשעה
בחיים: הארץ על בעודו שבידו העבירה ÈÎשכר Û‡Â

.‡ËÂÁÂ Ú˘¯ או לו להשתלם רשע של שסופו וכ''ש
במותו: או ÈÙÈ˜.(·)בחייו ·ÂË הקב''ה מן מוציא

לעולם: טובה להביא רוח ÚÈ˘¯È.נחת ˙ÂÓÊÓ ˘È‡Â
וכן  רעה, להביא הבריות את מחייב ירשיע עלילות בעל

הרבההוא  טובה יאבד אחד וחוטא ט)אומר :(קהלת
(‚).Ú˘¯· Ì„‡ ÔÂÎÈ ‡Ï:יתבסס ÎÂ¯˜·.(„)לא

אשה  כן אותם וטוחן העצמות תוך הנכנס תולעת
בושים: שמעשיה ורעה ‡¯·(Â)מבישה ÌÈÚ˘¯ È¯·„

.Ì„:שקר עדות ע''י או בידם לרצוח ÈÙÂיועצים

.ÌÈ¯˘È לנרדפים יצילום עצתם את כששומעים
אותם: מזימין הם עדים אם או עצתם את שמגלים

(Ê).ÌÈÚ˘¯ ÍÂÙ‰:נהפכים רגע כמהפכת להפוך כמו
.ÌÈ‡Â:סדום כגון ÂÓÚÈ„.כלים ÌÈ˜È„ˆ ˙È·Â

‡È˘.(Á)יתקיים: ÏÏÂ‰È ÂÏÎ˘ ÈÙÏ מעט חכם אם
שכרו: יטול שכלו לפי הכל הרבה, Ï·.או ‰ÂÚÂ

לבוז: יהיה הוא התורה מן לגמרי לבו ÂÚ‰.שהניע
משמוע נעותי כא)כמו המרדות (ישעיה נעות בן וכן

כ) א ונד (שמואל נע מגזרת נעוע שלבו מי נעוה וי''ל
זע: מגזרת זעוה יאמר Ï˜‰.(Ë)כאשר ·ÂË בעיניו

לעצמו: עבד הוא Î˙ÓÓ·„.ונעשה גנאי ואומר בעיניו
וסופו  גדולים אדם מבני שאני במלאכה לעמול לי

לחם: חסר ·‰Â˙Ó.(È)להיות ˘Ù ˜È„ˆ Ú„ÂÈ מה
צריכים: ביתו ובני Ú·˘È(È‡)בהמתו Â˙Ó„‡ „·ÂÚ

.ÌÁÏ תמיד תלמודו על שחוזר משלו ולפי כמשמעו,
ישתכח: שלא

cec zcevn
(Ï).˜È„ˆ È¯Ù על כי חיים המגדל  כעץ  היא הצדיק  מעשה

החיים: בא מעשיו להדריכםÁ˜ÂÏÂ.ידי נפשות לעצמו הלוקח 
עשו אשר  הנפש  ואת  כמ ''ש  קנאם כאלו הוא והרי הישר  בדרך 

י''ב)בחרן  יחשב:הלו(בראשית לחכם הזה  Â‚Â'.(Ï‡)קח Ô‰
אף כי יראה הלא שעתו הצלחת  על  הרשע יבטח  למה כאומר 

גמול  יקבל  שבוודאי עוד וחוטא  ברשעו המחזיק הרשע וכלֿשכן ימות  לא עד בארץ עודנו  שבידו העבירה  על ישולם  הצדיק
לאחריה: אם  המיתה  קודם אם  שלא‡Â‰·.(‡)מעשיו מה דעת יקנה  המוסר את בשמעו כי דעת אוהב  הוא המוסר  את  האוהב 

באולתו: ישאר כי  ושוטה בער הוא תוכחת השונא אבל  מאז כל ÂË·.(·)שמע על טובה להביא מה' רצון  מוציא טוב  איש 
ÂÓÊÓ˙.העולם: ˘È‡Â:לחובה מכריעם כי העולם  כל  את ירשיע הוא  לבו  מחשבות אחר ÔÂÎÈ.(‚)הנמשך  ‡Ïיהיה לא האדם

אף ר ''ל  לפול  נוחה יהיה  לא צדיקים שורש  אבל  ברשע שאסף ההון עם ובסיסו כנו  על  יעמוד  לא ר ''ל  הרשע במעשה נכון 
ויקום : יחזור  כי השורש  עד  ימוט  לא יפול  ·ÏÚ‰.(„)אם ˙¯ËÚ: במעשיה מתפאר בעלה  בהÈ·Ó˘‰.ר ''ל  שנמצא האשה 
בעצמותיו: כרקבון לבעלה היא בושה דבר  עושקו:ËÙ˘Ó.(‰)כל מיד העשוק  להציל  אמת משפט  לעשותÓ¯Ó‰.לעשות 

שקר :‡¯·.(Â)מרמה : בעדות נקי דם על  מזה :ÌÏÈˆÈ.לארוב זה יוכחשו עד לחקור ירבו כי הנידונים את  ‰ÍÂÙ.(Ê)יצילו
לעד : יתקיים הצדיקים  בית  אבל  למו זכר ויאבד  בעולם אינם  אז הרשעים יהפכו ˘ÂÏÎ.(Á)כאשר  ÈÙÏלפי ישובח איש כל 

לבזיון: יהיה  מחכמה נטה שלבו מי אבל  מעט  ואם רב אם שכלו  והואÂË·.(Ë)שיעור בעצמו קלות  שנוהג למי  טוב  יותר 
לחמו: יחסר זה ובעבור עבודתו לעבוד  הוא ובוש  למכובד עצמו שמחזיק ממי  בה להתפרנס  מלאכתו לעשות לעצמו עבד

(È).˜È„ˆ Ú„ÂÈהרחמנות אף  הרשעים אבל  הרחמנות  מדת  אצלו קנוי כי תאותה למלאות  בהמתו רצון אף  לדעת לב נותן הצדיק
בלבם: כן ולא  ירחמו העין  למראה כי אכזריות היא בהם ‡„Â˙Ó.(È‡)שיש  „·ÂÚ:וכיוצא ¯ÌÈ˜È.בחרישה Û„¯ÓÂהרודף

האדמה: בעבודת אז לעסוק  טוב כי לב חסר  הוא תועלת בהם  שאין דברים אחר

oeiv zcevn
(‡Ï).ÈÎ Û‡אכלתהו אש כי אף וכן כל ֿשכן כמו ענינו

טו): מל '·Ú¯.(‡)(יחזקאל והוא כבהמות  שנמשל  ע''ש  שוטה
ובעירנו כ):אנחנו מהם:ÌÈ‡Â.(Ê)(במדבר ÂÚÂ‰.(Á)ואין 

זעוה: זע מן יאמר  כאשר נע  מל '

fÎe wxt diryi - mi`iap

äéòùéåbi

âéLã÷ òøæ ía úávî úëlLa øLà ïBlàëå äìàk øòáì äúéäå äáLå äiøNò da ãBòå§¬¨Æ£¦´¦½̈§−̈¨§¨§¨´§¨¥®¨¥¨´§¨©À£¤³§©¤Æ¤Æ©¤´¤½̈¤¬©−Ÿ¤
:dzávî(ô) ©©§¨«
äéòùéæbÎ`

àìàøNé-Cìî eäéìîø-ïa ç÷ôe íøà-Cìî ïéöø äìò äãeäé Cìî eäifò-ïa íúBé-ïa æçà éîéa éäéå©§¦¿¦¥´Â̈¨¤¨̧¤ª¦¹̈¤´¤§À̈¨¨´§¦´¤«¤£Â¨¤̧©¤§©§¨³¤«¤¦§¨¥Æ
:äéìò íçläì ìëé àìå äéìò äîçìnì íìLeøéáòðiå íéøôà-ìò íøà äçð øîàì ãåc úéáì ãbiå §´¨©¦ ½©¦§¨−̈¨¤®¨§¬Ÿ¨−Ÿ§¦¨¥¬¨¤«¨©ª©À§¥³¨¦Æ¥½Ÿ¨¬¨£−̈©¤§¨®¦©¨³©

:çeø-éðtî øòé-éöò òBðk Bnò ááìe Bááìâ (ñ)äzà æçà úàø÷ì àð-àö eäéòLé-ìà äåäé øîàiå §¨Æ§©´©½§¬©£¥©−©¦§¥«©©´Ÿ¤§¨»¤§©§¨¼¥¨Æ¦§©´¨½̈©¾̈
ða áeLé øàLe:ñáBë äãN úlñî-ìà äðBéìòä äëøaä úìòz äö÷-ìà E §−̈¨´§¤®¤§¥À§¨©Æ©§¥¨´¨¤§½̈¤§¦©−§¥¬¥«

i"yx
.‰È¯È˘Ú ‰· „ÂÚÂ (‚È) ידי אשיב השארית אותה גם

ישארו  שלא עד לבער והיתה צרוף אחר בצרוף עליה
לבם: בכל אלי שישובו גמורים צדיקים Ï‡Î‰אלא

.ÔÂÏ‡ÎÂ עלין משליכין שלהן שלכת זמן בעת אשר
נותר  שאין עד שילוך אחר שילוך הסתיו בימי  שלהן
בה  הנמצאין הקדש זרע הם אף המצבה זולתי בה
מצבתה  ד''א למצבת, לה יהיו הם בקדושתו עומדין
ויש  קודש, זרע נטעתים אותם מכלה איני לכך נטיעתה
בעזרא  שאמר כמו בירושלים היתה שלכת שער פותרים

נטועים: ואלון אלה שם ‡ÊÁ.והיו ÈÓÈ· È‰ÈÂ מה (‡)
לומר  הכתוב של שסופו מפני אלא לייחסו הכתוב ראה
לו  עמדה אבות שזכות ולמדך עליה להלחם יכול ולא
זה  הוא מי (ס''א) ווי הקב''ה לפני השרת מלאכי אמרו
הוא  עוזיהו בן הוא יותם בן להם אמר זה רשע שמלך
בו  ידי לפשוט אפשי אי לפיכך צדיקים היו אבותיו
אבותיו  זכות מפני עליה להלחם יכול ולא הוא הדא

רבה) „Â„.:(בבראשית ˙È·Ï „‚ÈÂ היה,(·) שרשע לפי

שמו: הזכיר ‡ÌÈ¯Ù.לא ÏÚ Ì¯‡ ‰Á מלך נתחבר
על  נקבה לשון נחה עליך. לבא ישראל מלך על ארם

לש  בלעז פושי''ר נחה גבול שהמלכות בכל וינח ון
ו)מצרים Â··Ï.:(שמות ÚÈÂ כל בו נלחם שכבר לפי

ביד  ה' ויתנהו שנאמר לו ויכלו עצמו בפני מהם אחד
וגו' ארם כח)מלך ב רמליה (ד''ה בן פקח ויהרג אומר

הימים בדברי שניהם איש אלף ÈˆÚ:(שם)ק''כ ÚÂÎ
.¯ÚÈ פירי אילני מכל יותר ישמע סרק אילני קול

רבה: בבראשית ·Í.כדאיתא ·Â˘È ¯‡˘Â שארית (‚)
כבנך: והם ידך על אלי שישובו ˙ÏÚ˙.מעט ‰ˆ˜ Ï‡

בלע''ז: פושי''ר תעלת תמצאהו. כעין ·¯Î‰.שם
לדגים: שעושים מים ויש ‰ÂÈÏÚ‰.מקוה ההר במורד 

בתחתיתו: הימנה למטה אחרת Ò·ÂÎ.בריכה ‰„˘
תירגם  כך לנגבם בגדים שם שוטחים שהכובסים שדה
על  ושם ישעיהו לפני אחז נכנע דרשו ורבותינו יונתן
של  מנוקב כלי פי' כלי עליו כפה דקצרי אוכלא ראשו

הבגדים: על מים בו שמזלפין כובסים

cec zcevn
(‚È).‰È¯È˘Ú ‰· „ÂÚÂזה כי מלכים עשרה  בה ימלכו  עוד 

חזקיה אחז יותם אחריו ומלכו עוזים שנצטרע  אחר נאמר
תשוב ובימיו צדקיה יהויקים  יהואחז יאשיה  אמון מנשה 
אבודים יהיו חלקים תשעה ר''ל או וכליון, לבער  להיות 

לבער : להיות תשוב היא ואף  עשירי חלק  ‡˘¯ותשאר
.˙ÎÏ˘· להשליך דרכם העלין שמשליכין  עת  הסתיו בימי 

שהיא כמות בה  אשר  הנטיעה אם כי  ישאר שלא  עד  מעט  מעט 
בעור : אחר לבעור ישראל  יהיה  שכן ÂÎÂ'.ואמר Ú¯Êהנשאר

לשון מצבתה אמר  לאילנות שהמשיל  ולפי  קודש זרע יהיה בה 
שארית: לומר  ורצה  באילן  ÈÏÚ‰.(‡)הנופל  ‰ÓÁÏÓÏ

במלחמה: העיקר היה הוא כי  רצין על  מוסב יכול  ולא עליה . מלחמה  ÈÏÚ‰.לעשות  ÌÁÏ‰Ïעם במלחמה  ולהתחזק  להתגבר
למולם לעמוד יכול  היה לא שהוא לומר אחז  על הוא מוסב או  ב ', בד''ה כמ ''ש  במלחמה התגבר לבד  פקח  כשנלחם מאז כי

העיר: בעבור למלחמה :ÂÈÂ‚„.(·)להלחם עלו „Â„.טרם ˙È·Ï:בשמו להזכירו רצה  לא רשע שהיה  ועל אחז ‡¯Ìהוא ‰Á
.'ÂÎÂ:בהם להלחם עליהם חנו אפרים עם  ברוח :ÚÈÂ.ארם  הנעים  היער עצי כמו  לבבו  נעה הפחד  Â˘‡¯(‚)מגודל ‰˙‡

.Í· ·Â˘Èבימי הגלות מן ישובו יהודה  שארית  אשר  וסימן לאות  ישוב שאר שמו נקרא  אשר בנך גם  לקראתו  צא אתה גם
ÂÎÂ'.עזרא: ‰ˆ˜ Ï‡:תמצאנו שם  מתחת:‰ÂÈÏÚ‰.כי ואחת ממעל  אחת  היו שתים Ò·ÂÎ.כי שוטחים˘„‰ שהיו  השדה 

המכובסים: הבגדים  את  השמש  מול  אל  שמה

oeiv zcevn
(‚È).¯Ú·Ï:( כד (במדבר קין לבער יהיה אם  כי כמו לכליון

.ÔÂÏ‡ÎÂ ‰Ï‡Î:סרק אילני השלכה:·˘ÎÏ˙.שמות  מל'
.˙·ˆÓהיא ויטע של ותרגום  ומתקיים  הנצב הנטיעה  היא
חניה:Á‰.(·)ונציב: ‡ÌÈ¯Ù.ענין  ÏÚכמו אפרים עם 

לה): (שמות הנשים  על האנשים תנועה :ÚÈÂ.ויבאו  (‚)מל '
.‰Î¯·‰ ˙ÏÚ˙ושם ובסיד  באבנים בנוי מקום  הוא הבריכה

הצורך  ובעת  לה סמוך  חפירה היא והתעלה המים מתכנסים
(מ''ב הברכה בתעלת  וכן הבריכה מן  המים אמת לה ממשיכים

ושביל :ÏÒÓ˙.יט ): מסילה  מל'
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nei`קפד zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
להקשות: הגמרא מוסיפה ב: עמוד עו י)áéúkäåדף ג éá÷é(משלי LBøéúå'E §¨§¦§¦§¨¤

'eöøôé,הפסוק כוונת הגמרא: מתרצת יין. פירושו שתירוש הרי יתרבו, שביקביך היין - ¦§Ÿ
שהוא LBøézäשהיין ïî àaä øác שבéá÷é,eöBøôé ,E נקרא שיין  להוכיח אין אבל ¨¨©¨¦©¦§¨¤¦§

עוד: הגמרא מקשה áéúkתירוש. àäå(יא ד áì'(הושע çwé LBøéúå ïééå úeðæ' §¨§¦§§©¦§¦¦©¥
ובודאי  הישרה. הדרך את מראות האדם לב את לוקחים בפסוק - כאן האמור תירוש

הגמרא: מסיקה לכן משכרים. אינם מתיקה מיני שהרי יין, àîìòהוא éleëc àlà¤¨§¥¨§¨
בתורה שנאמר מקום íéøãðáeבלבדàøîçאכןLBøéz,בכל ,àeä שהנודר והסיבה - ¦©§¨¦§¨¦

ש  לפי הוא מתיקה, מיני בכל אסור התירוש ìבהםCläמן øçà,íãà éða ïBL והם ©¥©©§§¥¨¨
אסור  אינו ולפיכך תירוש, קוראים אינם ליין ואילו 'תירוש', מתיקה למיני לקרוא רגילים

ביין. ולא בפירות אלא

השמות: בשני היין נקרא מדוע מבארת ÷éøהגמרא éànàå ,ïéé déì éø÷ éànàå§©©¨¥¥©¦§©©¨¥
.LBøéz déìנקראïééלפי ויללה, תאניה íìBòì,לפעמיםàéánLמלשון äììé ¥¦©¦¤¥¦§¨¨¨¨

ונקרא לעולם. באה ופורענות הניאוף מתרבה השכרות ידי ìkLכיוןLBøéz,שעל ¦¤¨
Ba äøbúnä,לשתותו שמרבה -Lø äNòð.עני - ©¦§¨¤©£¤¨

éîø àðäk áø,זה בענין סתירה הקשה -áéúk(כח כז וא"ו,'Løéz'(בראשית חסר ©©£¨¨¥§¦¦Ÿ
עניות, לשון 'LBøéz'והוא ïðéø÷åאם ומתרץ: חשיבות. לשתות äëæלשון ונזהר אדם §¨¦©¦¨¨

ו  בחכמה ליבו את פותח הראויה, במידה Làø.יין äNòðאם äëæ,אבל àì ששותה ©£¤ŸŸ¨¨
מדאי, òðLøיותר äN.בדעת עני - ©£¤¨

éîø àáø(c ,àáøc eðééäå),סתירה הקשה -áéúk(טו קד çnLé','ויין(תהלים §©§§¨¨§¨¨¨¥§¦ְִַ§©©
את  נוטל שהיין היינו שממה, לשון שמשמעו ימנית, בשי"ן זו תיבה לקרוא יתכן כלומר

לבו, 'çnNé'חכמת ïðéø÷åאם רבא: ותירץ שמחה. לשון שמאלית], אדם äëæ[בׂשי"ן §¨¦©§©©¨¨
היין הראויה, במדה לשתות אםBçnNî,ונזהר äëæ,אך àìהיין מדאי, יותר àøîçושותה ,àáø øîàc eðééäå .BînLî §©§Ÿ¨¨§©§§©§§¨©¨¨©§¨

ïéç÷t éðçéøå.האדם את מפקחת הנכונה במידה יין שתיית כי פקח, אותי עשו והבשמים היין - §¥¨¥©§¦
הדברים (ע"א)לעיל שחמשת מנין הגמרא מבארת כעת הכפורים. ביום התורה ציוותה עינויים שחמשה לכך מקור הגמרא הביאה ,

התורה. שאסרה אלו שהם שנאמר כדי עינוי נחשבים המטה] ותשמיש הסנדל, נעילת סיכה, רחיצה, ושתיה, [אכילה במשנה המנויים

הגמרא: éepéòמבררת éøwéàc ïì àðî äëéñå äöéçø:הגמרא משיבה עינוי. נחשבת שמניעתם בפסוק מצאנו היכן -áéúëc §¦¨§¦¨§¨¨§¦§¥¦¦§¦
מתאבל כשהיה ג)בדניאל י ézëñ'.(דניאל àì CBñå ,ét ìà àá àì ïééå øNáe ,ézìëà àì úBãîç íçì' תבאר להלן ¤¤£ªŸ¨©§¦¨¨¨©¦Ÿ¨¤¦§Ÿ¨§¦

שתחי  אלא מהפסוק, הלימוד את מבררת:הגמרא היא ézìëà'לה àì úBãîç íçì' éàî.חמודות לחם אותו מהו -áø øîà ©¤¤£ªŸ¨©§¦¨©©
eléôà ,úìéL øa ìàeîL áøc déøa äãeäéàúééëc éèéçc àîäð,נקיות נאות מחיטים שנעשה לחם -àðîe .ìëà àì §¨§¥§©§¥©¦©£¦©£¨§¦¥©§¨¨Ÿ¨©§¨

éepéòk áéLçc ïì,עינוי נחשבת מסיכה שמניעה -áéúëcלדניאל המלאך גבריאל יב)בדברי י àøéz(שם ìà ,éìà øîàiå' ¨©£¦§¦¦§¦©Ÿ¤¥©©¦¨
éäìà éðôì úBpòúäìe ïéáäì Eaì úà zúð øLà ïBLàøä íBiä ïî ék ,ìàiðãéøáã eòîLð ,Eéúàá éðàå ,E ¨¦¥¦¦©¨¦£¤¨©¨¤¦§§¨¦§¦§©¦§¥¡Ÿ¤¦§§§¨¤©£¦¨¦

éøáãa,(äzà úBãeîç ék) 'E.כעינוי לו נחשבו וסיכה שתיה מאכילה דניאל של שמניעתו הרי ¦§¨¤¦£¨¨
ומבררת: הגמרא äëéñממשיכה ïçkLà,עינוי נחשבת ïìשמניעתה àðî äöéçø.עינוי נחשבת àøèeæשמניעתה áø øîà ©§§¨¦¨§¦¨§¨¨¨©©§¨

àø÷ øîà ,äiáBè éaøa(יח קט åéúBîöòa',(תהלים ïîMëå Baø÷a íénë àázå'['בקרבו ['מים רחיצה הכתוב משוה §©¦¦¨¨©§¨©¨Ÿ©©¦§¦§§©¤¤§©§¨
הגמרא: מקשה עינוי. נחשבת רחיצה מניעת אף עינוי נחשבת סיכה שמניעת כשם בעצמותיו'], ['שמן äiúLkלסיכה àîéàå- §¥¨¦§¦¨

עינוי. חשובה אינה ממנה ומניעה כסיכה אינה רחיצה אבל לשתיה, סיכה להשוות הוא בקרבו' 'מים הכתוב שכוונת נאמר ושמא

הם בפסוק, האמורים בקרבו' 'מים הגמרא: ïîL'cמתרצת àéîec,שם האמור ש]סיכתäîבעצמותיו' נעשית ïîM[-כשם §¨§¤¤©¤¤
éàøaàî,האדם לגוף מחוץ -íéî óàכאן מי éàøaàîהאמורים ולא רחיצה, מי והיינו מבחוץ, לגוף הבאים למים הכוונה - ¥©¨©©©¦¥©¨©

הגוף. לתוך הנכנסים שתיה

i"yx

ùåøéúå ïéé áéúëäå :á ãåîò åò óã
áì ç÷édpi` miapr zlik`e .
:zxkyníãà éðá ïåùì øçà êìä.

yexiz oiid z` zexwl okxc oi`e
:oiia xzen jkläììé àéáîùi''r .

d`a zeprxete se`ipd ax oiid
:dllie dip`z oeyl oii .mlerl

äëæ:dcn itl zezyl .ùàø äùòð.
:dnkga eal gwtnyçîùé áéúë.

oii opixwe dnny oeyl o''iya
:dgny oeyl gnyiïéç÷ôipegwt .

:gwt ipe`yràúééëã éèéçãmihg .
icba z` opinbxznck zeiwpe ze`p
(fk ziy`xa) zecengd eyr

:`ziikcïîùã àéîåãeaxwa min .
onykc `inec `xwa iaizkc
oikq uegan ony dn eizenvra
min s` eizenvra rlape eze`
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cn sc dheq(ipy meil)

daiyn ,lecbd zian zeidl mipiicd mikixvy cnli oipn ,mipiic
,`xnbdéð÷æ' 'éð÷f'îà÷ôð 'Eaezkl dxezd dleki dzidy dnn - ¦¦§¥§¥¤©§¨

oicgeinl dpnn yexcl zxzein ef s"k ixd ,'jipwf' dazke ,'ipwf'
.jipwfay

,`xnbd zxne`ïBòîL éaøåon `le ,'jihteye'n oicgein oic yxcy §©¦¦§
ipy cer jixvdl 'jihteya'n yxec epi` jkle ,'jipwf' ly s"kd
oic cenll oi` oiicr dcal 'jipwf' ly s"kd ony xaq ,mipiic

ik ,oicgein'éð÷æ' àðîçø áúk éàs"kd `llàðéîà äåä , ¦¨©©£¨¨¦§¥£¨£¦¨
mixyk xird zcicnly÷eMä éð÷æ eléôà,oixcdpq mpi`yáúk £¦¦§¥©¨©

éð÷æ àðîçøE,oixcdpqd on eidiy jixvy epcnll s"k mráúk éàå ©£¨¨§¥¤§¦¨©
éð÷æ' àðîçø'E,'jihteye' mb azkp did `leàðéîà äåäzcicnly ©£¨¨§¥¤£¨£¦¨
mixyk xirdäpè÷ éøãäðñ eléôà,xire xir lka yiyáúk £¦©§¤§¥§©¨¨©

àðîçømbéèôBLå'éèôBLaL ïéãçeéîì 'EEmipiic jkl jixvy - ©£¨¨§§¤¦§¨¦¤§§¤
.zifbd zkyla milyexia zayeid dlecb oixcdpqn

,`xnbd zl`ey,äãeäé éaøåcenll jixv 'jipwf ipwf'n i`ce ixd §©¦§¨
daiyn ,jipwfay oicgeinl cnli oipn ok m`e ,weyd ipwf hrnl dfn

,jipwfay oicgein dcedi iax ,`xnbdøîb' dey dxfba'éð÷æ' 'éð÷æ ¨©¦§¥¦§¥
'äãòä éð÷f'î,xeav ly xac mlrd xt lr dkinqa xen`däî ¦¦§¥¨¥¨©
xen`d 'ipwf'ïlälmd ,xac mlrd xta,äãòaL ïéãçeéîitk §©¨§¨¦¤¨¥¨

,'dcrd ipwf' xn`pyïàk óàeidiy jixv dtexr dlbr zcicna ©¨
äãòaL ïéãçeéîjixvy cnl 'jihteyn'e ,dlecb oixcdpqn mdy §¨¦¤¨¥¨

.mipy cer,`xnbd dywnøîb éàmlrd xtn dey dxfb dcedi iax ¦¨©
,xacíúäî àúléî dleëì døîâìlk z` ef deey dxfba cnlp - ¦§§¨§¨¦§¨¥¨¨

,jk m`e ,dying jixvy mbe ,mipiicd oicéð÷æ'éèôBLå E'Edazky §¥¤§§¤
dtexr dlbra dxezél änì.llk mazkl ¨¨¦

,`xnbd da zxfegàlàipwf' ly ef dey dxfb dxn`p `l mlerl ¤¨
idiy jixvy epcnll ,zeyxc izya jxev yi lkd ixacle ,'ipwfe

dcedi iax ly enrhe ,dlecb oixcdpqn eidiy jixvye ,oixcdpqn
`ed ixdy ,epxaqy itk 'jihtey'n epi` mipiic ipy cer daxny

`l` ,dlecb oixcdpql jxvpå"éålyéèôBLå'Ed`a 'àðéðîì ¨§§¤§¦§¨¨
,mipy cer `iadlïBòîL éaøåik `ed ,mipiic cer daxn epi`y §©¦¦§
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המשך ביאור למסכת סוטה ליום ארבעים וארבעה לעומר עמוד ב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bn sc dheq(oey`x meil)

xyrna miaiigyàlàmqpikyäãNa,mqpikyk mlek e`x `ly ¤¨§¨¤
ìáàmqpik m`øéòaoeik ,mxyrl aiig epi`ydéì úéà àì÷ £¨¨¦¨¨¦¥

àúlîìhrn m`iady e`x eipiky lky ,d`te dgky hwl `edy §¦§¨
.hrn

,mnyn dxn`p ztqep `xninïðçBé éaø øîà ÷çöé éaø øîàå§¨©©¦¦§¨¨©©¦¨¨
,á÷òé ïa øæòéìà éaø íeMîdrihpyçôhî äúeçtä äcìé ¦©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ©§¨©§¨¦¤©

,mirxfd oia drhpyúLc÷î dðéàxeq`líéòøfä úà,mi`lk oicn ¥¨§©¤¤¤©§¨¦

.drihp zi`xp dpi`y oeik,`xnbd dtiqeneéléî éðäådpi`y §¨¥¦¥
zxqe`aáðæ äàöBé úçàå íézL ãâðk íézLexeriya mxka - §©¦§¤¤§©¦§©©§¨¨¨

,xzeia hrendíøk élek ìáàok ieyr mxkd lk m` -Léc÷î- £¨¥¤¤©§¦
.mirxfd xqe`

,mnyn epipy ztqep `xniníeMî ïðçBé éaø øîà ÷çöé éaø øîàå§¨©©¦¦§¨¨©©¦¨¨¦
,á÷òé ïa øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ
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המשך ביאור למסכת סוטה ליום ארבעים ושלושה לעומר עמוד ב



קפה `nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
להקשות: הגמרא מוסיפה ב: עמוד עו י)áéúkäåדף ג éá÷é(משלי LBøéúå'E §¨§¦§¦§¨¤

'eöøôé,הפסוק כוונת הגמרא: מתרצת יין. פירושו שתירוש הרי יתרבו, שביקביך היין - ¦§Ÿ
שהוא LBøézäשהיין ïî àaä øác שבéá÷é,eöBøôé ,E נקרא שיין  להוכיח אין אבל ¨¨©¨¦©¦§¨¤¦§

עוד: הגמרא מקשה áéúkתירוש. àäå(יא ד áì'(הושע çwé LBøéúå ïééå úeðæ' §¨§¦§§©¦§¦¦©¥
ובודאי  הישרה. הדרך את מראות האדם לב את לוקחים בפסוק - כאן האמור תירוש

הגמרא: מסיקה לכן משכרים. אינם מתיקה מיני שהרי יין, àîìòהוא éleëc àlà¤¨§¥¨§¨
בתורה שנאמר מקום íéøãðáeבלבדàøîçאכןLBøéz,בכל ,àeä שהנודר והסיבה - ¦©§¨¦§¨¦

ש  לפי הוא מתיקה, מיני בכל אסור התירוש ìבהםCläמן øçà,íãà éða ïBL והם ©¥©©§§¥¨¨
אסור  אינו ולפיכך תירוש, קוראים אינם ליין ואילו 'תירוש', מתיקה למיני לקרוא רגילים

ביין. ולא בפירות אלא

השמות: בשני היין נקרא מדוע מבארת ÷éøהגמרא éànàå ,ïéé déì éø÷ éànàå§©©¨¥¥©¦§©©¨¥
.LBøéz déìנקראïééלפי ויללה, תאניה íìBòì,לפעמיםàéánLמלשון äììé ¥¦©¦¤¥¦§¨¨¨¨

ונקרא לעולם. באה ופורענות הניאוף מתרבה השכרות ידי ìkLכיוןLBøéz,שעל ¦¤¨
Ba äøbúnä,לשתותו שמרבה -Lø äNòð.עני - ©¦§¨¤©£¤¨

éîø àðäk áø,זה בענין סתירה הקשה -áéúk(כח כז וא"ו,'Løéz'(בראשית חסר ©©£¨¨¥§¦¦Ÿ
עניות, לשון 'LBøéz'והוא ïðéø÷åאם ומתרץ: חשיבות. לשתות äëæלשון ונזהר אדם §¨¦©¦¨¨

ו  בחכמה ליבו את פותח הראויה, במידה Làø.יין äNòðאם äëæ,אבל àì ששותה ©£¤ŸŸ¨¨
מדאי, òðLøיותר äN.בדעת עני - ©£¤¨

éîø àáø(c ,àáøc eðééäå),סתירה הקשה -áéúk(טו קד çnLé','ויין(תהלים §©§§¨¨§¨¨¨¥§¦ְִַ§©©
את  נוטל שהיין היינו שממה, לשון שמשמעו ימנית, בשי"ן זו תיבה לקרוא יתכן כלומר

לבו, 'çnNé'חכמת ïðéø÷åאם רבא: ותירץ שמחה. לשון שמאלית], אדם äëæ[בׂשי"ן §¨¦©§©©¨¨
היין הראויה, במדה לשתות אםBçnNî,ונזהר äëæ,אך àìהיין מדאי, יותר àøîçושותה ,àáø øîàc eðééäå .BînLî §©§Ÿ¨¨§©§§©§§¨©¨¨©§¨
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,Búàø÷ì eàöéå íé÷écö eàBáé :íäì øîBà .àa éðBìt§¦¨¥¨¤¨©¦¦§¥§¦§¨
éaø øîà .íúBákLî ìò eçeðé íBìLa àáé :Bì íéøîBàå§§¦¨Ÿ§¨¨©¦§§¨¨©©¦

ìL ,íìBòä ïî øèôð ÷écväL äòLa :øæòìàúBzék L ¤§¨¨§¨¨¤©©¦¦§¨¦¨¨¨¦
Bì úøîBà úçà ,Búàø÷ì úBàöBé úøMä éëàìî ìL¤©§£¥©¨¥§¦§¨©©¤¤

."íúBákLî ìò eçeðé íBìL àáé" Bì úøîBà úçàå "Bçëð CìBä" úøîBà úçàå "íBìLa àa"Ÿ§¨§©©¤¤¥§Ÿ§©©¤¤¨Ÿ¨¨©¦§§¨
íìBòä ïî ãáàð òLøäL äòLa¯ìLúçà ,Búàø÷ì úBàöBé äìaç éëàìî ìL úBzék L §¨¨¤¨¨¨¤¡¨¦¨¨¨¦¤©§£¥©¨¨§¦§¨©©

Bì úøîBà úçàå ,"ákLé äáöòîì" Bì úøîBà úçàå ,"íéòLøì 'ä øîà íBìL ïéà" úøîBà¤¤¥¨¨©¨§¨¦§©©¤¤§©£¥¨¦§©§©©¤¤
."íéìøò úà äákLäå äãø"äðùîäéáà úéáa àéäL ïîæ ìk¯ìk ,íìBòì dúaeúk äáBb §¨§¨§§¨¤£¥¦¨§©¤¦§¥¨¦¨¨§¨¨§¨¨

dìòa úéáa àéäL ïîæ¯íéðL Lîçå íéøNòa LiL ,íéðL Lîçå íéøNò ãò dúaeúk äáBb §©¤¦§¥©§¨¨§¨¨©¤§¦§¨¥¨¦¤¥§¤§¦§¨¥¨¦
íéîëçå .ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø íeMî øîàL ,øéàî éaø éøác ,dúaeúk ãâðk äáBè äNòzL¤©£¤¨§¤¤§¨¨¦§¥©¦¥¦¤¨©¦©¨¦§¤©§¦¥©£¨¦

dìòa úéáa àéäL ïîæ ìk :íéøîBà¯äéáà úéáa àéäL ïîæ ìk ,íìBòì dúaeúk äáBb¯äáBb §¦¨§©¤¦§¥©§¨¨§¨¨§¨¨§©¤¦§¥¨¦¨¨
äúî .íéðL Lîçå íéøNò ãò dúaeúk¯.íéðL Lîçå íéøNò ãò dúaeúk ïéøékæî äéLøBéàøîâaà déì øîàäéiðò :óñBé áøì éé §¨¨©¤§¦§¨¥¨¦¥¨§¤¨©§¦¦§¨¨©¤§¦§¨¥¨¦¨©¥©©¥§©¥£¦¨

ìàøNéaL¯ñBúééa úa àúøîe ,íéðL Lîçå íéøNò ãò¯éaøì :eäì àéòaéà .àðçéL àìîb íeôì :déì øîà ?íéðL Lîçå íéøNò ãò ¤§¦§¨¥©¤§¦§¨¥¨¦¨§¨©©§©¤§¦§¨¥¨¦£©¥§©§¨¦©¨¦©£¨§§©¦
lLzL eäî ,øéàîänçä úòé÷L íãB÷ éàúà :óñBé áøì ééaà déì øîà ."ïîæ ìk íéøîBà íéîëçå" .e÷éz ?L¯øçàì ,dúaeúk äáBb ¥¦©¤§©¥¥©£¨¦§¦¨§©£©¥©©¥§©¥£©¤§¦©©©¨¨§¨¨§©©

änçä úòé÷L¯äàñ íéòaøàa :àéä ïk íéîëç úcî ìk ,ïéà :déì øîà !?àúìéçà àúøet àéääa ,àéáb àì¯íéòaøàa ,ìáBè §¦©©©¨¨¨§¨§©¦§¨©¥§¨£©¥¦¨¦©£¨¦¥¦§©§¨¦§¨¥§©§¨¦
áBèøB÷ øñç äàñ¯:åéáà íeMî øîàL ,éaø éðôì éñBé éaøa ìàòîLé éaø ãéòä ,áø øîà äãeäé áø øîà .ïäa ìBaèì ìBëé Bðéà §¨¨¥§¥¨¦§¨¤¨©©§¨¨©©¥¦©¦¦§¨¥§©¦¥¦§¥©¦¤¨©¦¨¦

äéãé úçzî àöBé äaeúk øèL ìáà ,äéãé úçzî àöBé äaeúk øèL ïéàL àlà eðL àì¯øå .íìBòì dúaeúk äáBb:øîà øæòìà éa Ÿ¨¤¨¤¥§©§¨¥¦©©¨¤¨£¨§©§¨¥¦©©¨¤¨¨§¨¨§¨§©¦¤§¨¨¨©
äéãé úçzî àöBé äaeúk øèL eléôà¯.äøkæäa àlL äáBb áBç ìòa :úLL áø áéúî .íéðL Lîçå íéøNò ãò àlà äáBb dðéà £¦§©§¨¥¦©©¨¤¨¥¨¨¤¨©¤§¦§¨¥¨¦§¦©¥¤©©¤¤Ÿ§©§¨¨

àøèL è÷ð àìc éà ?éîc éëéä¯äðîìà àä ,àeä éìeçà øa åàìc àeä áBç ìòáe ,àøèL èé÷ðc àlà ?éáb éàîa¯àeä !àúìéçà ¥¦¨¥¦§¨¨©§¨¨§©¨¥¤¨§¨¥§¨¨©©§¨©©¥¨©§¨¨©¥§¨
ïðé÷ñò éàîa àëäå ,àøèL èé÷ð àìc íìBòì :dì ÷øôî àeäå ,dì áéúBî¯éøä äLeøb :ïéðBL ,àòìà éaø øîàåäå .äãBî áéiçLk ¦¨§§¨¥¨§¨§¨¨¦§¨¨§¨¨§©¨§¦©§¤©¨¤§¨§¨©©¦¤§¨¦§¨£¥

äaeúk àèé÷ð àìc éà ?éîc éëéä .áBç ìòák àéä¯åàì àlà ?àéáb éàîa¯àä ,àéä éìeçà úa åàìc àéä äLeøâe ,äaeúk àèé÷ðc ¦§©©¥¦¨¥¦§¨§¦¨§¨§©¨§¨¤¨¨¦§¦¨§¨§¨¦§¨©©¥¦¨
äðîìà¯dúaeúk äòáz :àæ÷ øa éác àúéðúîa àæ÷ øa äãeäé áø éðz ,÷çöé øa ïîçð áø øîà .äãBî áéiçLk ,éîð àëä !àúìéçà ©§¨¨©¥§¨¨¨©¦§¤©¨¤¨©©©§¨©¦§¨¨¥©§¨©¨¨§©§¦¨§¥©¨¨¨§¨§¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cw sc zeaezk(oey`x meil)

meynàéìcîc,xdd y`xa zayeie ddeab `idy -àøéåà íéñáe §¦©§¨§¦£¦¨
wenr mewna zayeid mixry zia ok `le ,opeve dti dxie`e -

.dlegl rxe mg dxie`e
:iax ly ezxiht meia rxi`y dn lr xtql dkiynn `xnbdàeää©

éaøc déLôð çðc àîBé,enler zial iax wlzqp ea meid eze`a - ¨§¨©§¥§©¦
éîçø eòáe àúéðòz ïðaø eøæbmiywan eide ziprz minkg exfb - ¨§©¨¨©£¦¨¨©£¥

,digiy iax lr mingxéaøc déLôð çð øîàc ïàî ìk ,éøîàå- §¨§¥¨©§¨©¨©§¥§©¦
xhtp iaxy xn`iy in lk ,efixkdedéúnà à÷éìñ ,áøça ø÷cé¦¨¥©¤¤§¦¨©§¥

àøbéàì éaøce ,bbl iax ly ezgty dzlr -íéðBéìò ,äøîà §©¦§¦§¨¨§¨¤§¦
[mik`ln-]íéðBzçzäå éaø úà ïéL÷áî[l`xyi inkg-]ïéL÷áî §©§¦¤©¦§©©§¦§©§¦

íéðBéìòä úà íéðBzçz eôBëiL ïBöø éäé ,éaø úàmdnr didie ¤©¦§¦¨¤¨©§¦¤¨¤§¦
.dfd mlerakïéléôz õìçå àqkä úéáì ìéiòc éðîéæ änk éàæçc ïåé ¥¨©£©©¨¦§¥§©¥§¥©¦¥§¨©§¦¦

øòèöî÷å eäì çpîezial jled iaxy minrt dnk dz`xy oeik - ©©§§¨¦§©¥
xfege oilitzd z` ulege ,el didy miirn ileg zngn `qkd

,gipdle uelgl xrhvne ,mgipneäøîà,dgtydeôBëiL ïBöø éäé ¨§¨§¦¨¤¨
íéðBzçzä úà íéðBéìò.iax zenieéòáéîlî ïðaø é÷úL eåä àìå ¤§¦¤©©§¦§Ÿ£¨§¥©¨¨¦§¦§¥

éîçøiax lr mingx ywale jiyndln minkgd ewqt `le - ©£¥
,digiy[àòøàì] àøbéàî àééãL àæek äì÷Lilk dgtyd dlhp - ¨§¨¨©§¨¥¦§¨§©§¨

xayp ilkd z` minkg ernyyk ,ux`l bbd on ezwxfe ,ohw qxg
éaøc déLôð çðå éîçøî e÷ézLéàwlzqpe ,mzlitzn ewzzyp - ¦§¦¥©£¥§¨©§¥§©¦

.enler zial iax
ïéiò ìéæ ,àøt÷ øáì ïðaø déì eøîà.iax ly enelya opeazde jl - ¨§¥©¨¨§©©¨¨¦©¥

déLôð çðc déçkLà ,ìæàiax wlzqpy `vne `xtw xa jld - ¨©©§§¥§¨©§¥
,enler zialdéøBçàì déòø÷ì déøcäàå déLeáìì déòø÷rxw - ©§¥¦§¥§©§§¥§¦§¥©£¥

,iax zny ea eyibxi `ly eixeg`l rxwd mewn z` xifgde ,ecbaa
øîàå çút,ctqd ixacíé÷eöîe íélàøàmiwicve mik`ln - ¨©§¨©¤§¤¦§¦

,ux` iwevnLãwä ïBøàa eæçà,iaxa -íé÷eönä úà íélàøà eçöð ¨£©£©Ÿ¤¦§¤§¤¦¤©§¦
Lãwä ïBøà äaLðåoex` z` e`ype miwicvd z` mik`lnd egvp - §¦§¨£©Ÿ¤

.mdl eklde ycewddéì eøîàxal minkgd,`xtwdéLôð çð- ¨§¥¨©§¥
,iax xhtp mpn`deäì øîà`xtw xaàì àðàå eúéøîà÷ ïezà ¨©§©¨¨§¦©£¨Ÿ

àðéîà÷.xne` ipi` ip`e mixne` mz` - ¨£¦¨
:xtql `xnbd dtiqenåéúBòaöà øNò ó÷æ ,éaø ìL Búøéèt úòLa¦§©§¦¨¤©¦¨©¤¤¤§§¨

äìòî étìkeéðôì òeãéå éeìb íìBò ìL BðBaø ,øîàøNòa ézòâiL E §©¥©§¨¨©¦¤¨¨§¨©§¨¤¤¨©§¦§¤¤
äøBza éúBòaöà,zeevnaeéúéðäð àìådfd mleraeléôàxeriyk ¤§§©©¨§Ÿ¤¡¥¦£¦

dxeza izrbiy dgxihdäpè÷ òaöàaokl ,ilyéðôlî ïBöø éäéE §¤§©§©¨§¦¨¦§¨¤
éúçeðîa íBìL àäiL.ìò eçeðé íBìL àáé' äøîàå ìB÷ úa äúöé ¤§¥¨¦§¨¦¨§¨©§¨§¨¨Ÿ¨¨©

'íúBákLî(a fp diryi). ¦§§¨
:lew zaa xn`py aezkd lr dywzn `xnbdéòaéî EákLî ìò©¦§¨§¦¨¥

déìzligz ixdy ,cigi oeyla 'jakyn lr' azkidl jixv did - ¥
cigi oeyla xn`p 'mely `ai' weqtd:`xnbd daiyn .déì òéiñî§©©¥

riiqn weqtd oeyl ±ìixacàéiç éaø øîàc ,àãîb øa àéiç éaø §©¦¦¨©©§¨§¨©©¦¦¨
íìBòä ïî øèôð ÷écväL äòLa ,ìeàL ïa éñBé éaø øîà àãîb øa©©§¨¨©©¦¥¤¨§¨¨¤©©¦¦§¨¦¨¨
÷écö íìBò ìL BðBaø ,àeä Ceøa LBãwä éðôì úøMä éëàìî íéøîBà§¦©§£¥©¨¥¦§¥©¨¨¦¤¨©¦
Bì íéøîBàå ,Búàø÷ì eàöéå íé÷écö eàBáé íäì øîBà ,àa éðBìt§¦¨¥¨¤¨©¦¦§¥§¦§¨§§¦

xhtpl miwicvd,íBìLa àáéjk xg`eeçeðémiwicvdìò ¨Ÿ§¨¨©
,íúBákLîcigi oeyla 'mely `ai' weqtd zligza aezk jkitle ¦§§¨

'mzeakyn lr egepi' weqtd meiq eli`e ,xhtpl dpeekdy oeik
mi`veid miwicvl `id aezkd zpeeky meyn ,miax oeyla

.mzeakyn lr gepl ok ixg` mixfege xhtpd wicvd z`xwl
:df weqtn ztqep dyxcïî øèôð ÷écväL äòLa ,øæòìà éaø øîà̈©©¦¤§¨¨§¨¨¤©©¦¦§¨¦

ìL íìBòä,Búàø÷ì úBàöBé úøMä éëàìî ìL úBzék Lzkúçà ¨¨¨Ÿ¦¤©§£¥©¨¥§¦§¨©©
å .'íBìLa àa' ,Bì úøîBàzk'Bçëð CìBä' ,úøîBà úçà(my), ¤¤Ÿ§¨§©©¤¤¥§Ÿ

.dxyi jxca jled didy in melya `ai ,xnelkåzkúøîBà úçà §©©¤¤
'íúBákLî ìò eçeðé íBìL àáé' ,Bì(my). ¨Ÿ¨¨©¦§§¨

íìBòä ïî ãáàð òLøäL äòLa,ryxd ly ezzin zrya -ìLL §¨¨¤¨¨¨¤¡¨¦¨¨¨Ÿ
,Búàø÷ì úBàöBé äìaç éëàìî ìL úBzékzkïéà' ,úøîBà úçà ¦¤©§£¥©¨¨§¦§¨©©¤¤¥

'íéòLøì 'ä øîà íBìL(ak gn my).åzkäáöòîì' ,Bì úøîBà úçà ¨¨©¨§¨¦§©©¤¤§©£¥¨
å ,'ákLézk.'íéìøò úà äákLäå äãø' ,Bì úøîBà úçà ¦§©§©©¤¤§¨§¨§§¨¤£¥¦

äðùî
dleki dpnl`d eay onfd jyn edn zwelgn d`ian dpynd

:dzaezk z` reazlàéäL ïîæ ìkdxcäéáà úéáalyn zpefipe ¨§©¤¦§¥¨¦¨
,minezidíìBòì dúaeúk äáBblka dzaezk z` zeabl dleki - ¨§¨¨§¨

.dvxzy onfàéäL ïîæ ìkdxcãò dúaeúk äáBb ,dìòa úéáa ¨§©¤¦§¥©§¨¨§¨¨©
,íéðL Lîçå íéøNòmeyn ,xacd mrheíéðL Lîçå íéøNòa LiL ¤§¦§¨¥¨¦¤¥§¤§¦§¨¥¨¦

,dúaeúk ãâðk äáBè äNòzLdizepkyl ozil dlibx dy` ,xnelk ¤©£¤¨§¤¤§¨¨
etxhvi mipy ynge mixyr jynay minkg ecn`e ,min e` gln
xg`l jkitle ,dzaezk jxrl deyd mekql dzyry zeaeh mze`

,dzaezk dciqtd df onfïBòîL ïaø íeMî øîàL øéàî éaø éøác¦§¥©¦¥¦¤¨©¦©¨¦§
,íéøîBà íéîëçå .ìàéìîb ïaepi` ,mipy ynge mixyr ly xeriyd ¤©§¦¥©£¨¦§¦

yiy meyn `l` ,dizepky mr dpnl`d dzyry zeaehd meyn
jkitle ,dzaezk lr dlgn `idy di`x df onfaàéäL ïîæ ìk̈§©¤¦

zxxebzn,íìBòì dúaeúk äáBb ,dìòa úéáaxnel yiy meyn §¥©§¨¨§¨¨§¨
z` reazl dyea `id ,dze` micakn mde mziaa `idy zngny
,daezkd lr zlgen `idy dzwizyn di`x oi` jkitle ,dzaezk

la`àéäL ïîæ ìkdxcLîçå íéøNò ãò dúaeúk äáBb ,äéáà úéáa ¨§©¤¦§¥¨¦¨¨§¨¨©¤§¦§¨¥
,íéðLixdy ,dzaezk z` zeabl cer dleki `id oi` jli`e myne ¨¦

lr dlgny dgiken dzr cr dzwizye mdn zyiiazn dpi`
.dzaezk

dpnl`d m`dúaeúk ïéøékæî äéLøBé ,äúîmikixv ,xnelk ¥¨§¤¨©§¦¦§¨¨
,dzaezk lr zegnl diyxei.íéðL Lîçå íéøNò ãò©¤§¦§¨¥¨¦

* * *

àøîâ
oi` mipy ynge mixyr xg`l xi`n iax zrcly dpyna epipy
mixg`l daeh dyrzy df onfa yiy ,dzaezk daeb dpnl`d

.dzaezk ieey cbpk,óñBé áøì éiaà déì øîày okzi ikeäéiðò ¨©¥©©¥§©¥£¦¨
ìàøNéaLdzaezk daeb zhren dzaezky,íéðL Lîçå íéøNò ãò ¤§¦§¨¥©¤§¦§¨¥¨¦

ñBúééa úa àzøîedaexn dzaezke dxiyr dzidyíéøNò ãò ©§¨©©§©¤§¦
,íéðL Lîçåmixg`l eyry zeaehd odizyay xnel okzi ji`e §¨¥¨¦

:`xnbd zvxzn .daezkd xeriyl zeribn mipy ynge mixyra
déì øîà,lyn jxca iia`l sqei axàðçéL àìîb íeôìmixryn - ¨©¥§©§¨¦§¨

xeriy itky `ed lynpde ,lnbd ly egk itl `ynd caek z`
jkitle ,dizepky mr dyery zeaehd xeriy `ed jk dxyer

.oeayg eze` itl zehrnzn dipre dxiyr ly odizeaezk
:`xnbd zwtzqneäì àéòaéà,daiyid ipa ewtzqd -ìzrcéaø ¦©§¨§§©¦

øéàîllba minkg epzp mipy ynge mixyr xeriyy xaeqy ¥¦
,dzyry zeaehd oeayglLzL eäîLmekq z` miaygn m`d - ©¤§©¥

dpy lk xear dl ciqtdl ,etlgy mipyd xtqn itl dzaezk
dzdy m` jkitle ,dzaezk ly ynge mixyrn cg` dtlgy
,daezkd rax e` yily e` dzaezk zivgn ciqtz mipyd zivgn

:`xnbd dwiqn .dzdyy mipyd oeayg itle÷ézdl`y cenrz - ¥
.dhytp `ly ,wtqa ef

* * *
:dpyna epipyïîæ ìk íéøîBà íéîëçålk 'eke dlra ziaa `idy ©£¨¦§¦¨§©

.mipy ynge mixyr cr dzaezk daeb dia` ziaa `idy onf
:jk lr dywn `xnbdéàúà ,óñBé áøì éiaà déì øîàd`a m` - ¨©¥©©¥§©¥£©

rbx dzaezk z` reazl dpnl`däáBb änçä úòé÷L íãB÷¤§¦©©©¨¨
dúaeúkrbx d`a eli`eàéáb àì änçä úòé÷L øçàìdpi` - §¨¨§©©§¦©©©¨Ÿ©§¨

xnel xazqn ike ,dzaezk z` zeabl dlekiàzøet àéääa§©¦§¨
àzìéçà.dzaezk lr dlgn ,df hren onf xeriyay -déì øîà ©¦§¨¨©¥
,sqei axïéà.jk ok` ±àéä ïk íéîëç úcî ìkwecwcae mevnva ¦¨¦©£¨¦¥¦

,xacl `nbec ,henz la czik wfega mdixac ecinrdeíéòaøàa§©§¨¦
äàñmc` ,minìBaèì ìBëé Bðéà áBèøB÷ øñç äàñ íéòaøàa ,ìáBè §¨¥§©§¨¦§¨¨¥§¥¨¦§
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המשך בעמוד רלח



קפז
miwxt dyelya` cenr cw sc ± iriax wxtzeaezk

àéìãîãixetv dny `xwp dnl :(`,e) dlibn zkqna opixn`c ÐÐ,xdd y`xa zayeiy

.xetivkàñëä úéáì ïéðîéæ äîë ìòã.dil ded miirn ilegc Ðåäì çðîå ïéìéôú õìçå
.gipdle uelgl xrvn `we Ðøîàå çúô.ctqd Ðíé÷åöîå íéìàøàmik`ln Ð

evn miwicveiw.ux`äæä íìåòá éúéðäð àìådphw rav`a izrbiy gxeh itl [elit`] Ð

.ilyíåìùá àáéå åúàø÷ì åàöéå íé÷éãö åàåáé
.mzeakyn lr miwicv egepi jk xg`e Ðêìåä

åçëð.dxyi jxca Ðäðùîàéäù ïîæ ìë
äéáà úéáámiyxeide Ð.my depfäáåâ

äúáåúë.dvxzyk Ðäáåè äùòúùiqkpn Ð

.dipkyl glne mgl zpzep mineziíéîëçå
íéøîåàoiprl ynge mixyr exkfed `l Ð

.daezk opax decqt` `le ,dyrzy daehd

ynge mixyr exkfedykeÐoiprldlignd

mipyd lk draz `le dwzye li`edc ;exkfed

elldÐdzlgnziaa `idy onf lk ,jkld .

dlraÐdzwizy oi`iptn `l` ,dlign

.dzaezk lr zegnl dyea `id dze` oicakny

,dia` ziaa la`mipy ynge mixyr dwzyyn

Ð.`id dlignäúáåúë ïéøéëæî äéùøåé äúî
'åëjeza dzaezk lr zegnl dkixv ,xnelk Ð

.mipy ynge mixyràøîâìàøùéáù äééðò
daeha xi`n iaxl dcai` ,zhren dzaezky Ð

.mipy ynge mixyra dyeryúá àúøîå
ñåúééádaexn dzaezke ,dxiyr dzidy ÐÐ

mipy ynge mixyr ly daeha dzaezk ciqtz?

àðçéù àìîâ íåôìs` .lnbd itl ieynd Ð

itl ,o`k.dzaeh dxyerùìùúù åäîiaxl Ð

.daeh meyn `nrhc ,xi`nùìùúùÐ

aeygpyoeayg itl dzaezk oeaygl dzaeh

ynge mixyrn zg` dpy lkl ciqtdl ,mipyd

mipy ynge mixyr dzdy `l m` ,dzaezka

ylyz .ziriax e` ziyily e` ,oiivg `l`Ð

zekn) opzck ,`ed oeayg itl dwelg oeyl

.zekna oiylyn oi`e oenna oiylyn :(`,dìë
ïë íéîëç úãî.henz `le czi decinrd Ð

àöåé äáåúë øèù ìáà.dci zgzn oic ziaa Ð

íìåòì äúáåúë äáåâeli`y Ðdzlgndzid

.daezkd xhy mdl zxqenäøëæäá àìùm` Ð

eaeg lr dgin `le ,mipy ynge mixyr wzyÐ

.jka ciqtd `làéä éìåçà úá äðîìàÐ

zipdpydpi` dzaezke ,elld mipyd lk odn

.oenn da dxqig `le ,delnèé÷ð àìã íìåòì
`lc dpnl` `d ,aeg lra `weec jkld Ð

`hwp`xhyÐi`na :jl `iywce .dzlig`

`iab?Ð.dcen aiigykïéðåù.`ziixa ilra Ð

áåç ìòáë àéä éøä äùåøâmlerl zeabl Ð

.dlgn `l i`ceec ,dxkfda `lyäãåî áééçùë
.dzaezk dlawzp `ly Ðàæ÷ øá.mkg my Ð
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çðîåahid xdfil oileki oi`y itl ,oilitzd on oixeht miirn ilegy ab lr s`e Ð oilitz

.iax itn .xdfil ahid rcei dide ,i`cn xzei dyecwa envr bidpn did iax la` Ð

àìjezl dxez qpkiy lltzn mc`y cr :yxcna opixn`c Ð dphw rav`a elit` izipdp

.iaxc `caer `d iziine ,eteb jezl mipcrn eqpki `ly lltzi eteb

àúøîåxn` Ð mipy ynge mixyr qezia za

xac `ail` `zil `kxit jdc :iax il

,miz`ne dpn `l` epy `l :onwl xn`c ,`xtw

Ð `ziixe`c daezk oiprlc .dl zi` ztqez la`

`l` .zeey l`xyiay diipre qeziia za `zxn

,dl oi` ztqez elit`c xn`c ,opgei iaxc `ail`

`nlr ilekc `ail`c :d`xp ile .`kd ixii`

onwle ,ixii` xi`n iaxc `ail` Ð `kdc .`zi`

:ixn`c ,opaxc `ail` `l` `xtw xa i`w `l

,mipy ynge mixyr cr dia` ziaa dzaezk daeb

:`xtw xa xn`e .dzlgn ,jk lk dzdye li`ede

`iedc ztqez la` ,dlgn miz`ne dpn `wecc

lra x`y enk ,dlgn `l Ð `nlra dpzn enk

meyn dcqtnc xi`n iaxl la` .lign `lc aeg

cbpk daeh dyrzy dpy ynge mixyra yiy

ztqez oia welig oi` Ð daezk,miz`ne dpnl

`l` ,ikd `niz `l i`c .`pgiy `lnb metlc

yi ztqezc xn`wcn ok m` Ð i`w xi`n iaxc`

m` Ð `pgiy `lnb metlc dil zil `nl` ,dl

cr dpn dzaezkc dpnl` :dicicl dyw ok

miz`n dzaezkc dlezae ,mipy ynge mixyr

:heyt xac il dnece !mipy ynge mixyr cr

onwlc `ibeq dlekc ,onwl i`w opaxc `ail`c

.opaxc `ail` ixiin

éëéäÐ ?`iab i`na daezk `hiwp `lc i` inc

:oizipzna ok enk wiic `l i`n` :dniz

`l` ?ynge mixyr dzdy `lya `iab i`na

mixyra dlgnc ipzwe ,daezk `hiwpa Ð e`l

,jxtinl `kil oizipzn`c :xnel yie !ynge

`de .dzin icira oizipznc xninl `ki`c

(a,ht zeaezk) diciclc ,`niiw axc `ail`

`lc i` :xn`wc `de .dzin icra `iab dpnl`

,hb epiid Ð `iab i`na dcia daezk `hiwp

(my) axlc ,inc miz`ne dpn dia azkc o`nkc

.hba `l` `iab `l dyexb
xn`
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éaøc déLôð çðc àîBé àeää .àøéåà íéñáe ,àéìcîc§¦©§¨§¦£¦¨©¨§¨©§¥§©¦
øîàc ïàî ìk :éøîàå ,éîçø eòáe ,àúéðòz ïðaø eøæb̈§©¨©©£¦¨¨©£¥§¨§¦¨©§¨©

éaøc déLôð çð""¯éaøc déúnà à÷éìñ .áøça ø÷cé ¨©§¥§©¦¦¨¥©¤¤§¦¨©§¥§©¦
íéðBzçzäå ,éaø úà ïéLwáî íéðBéìò :äøîà ,àøâéàì§¦§¨¨§¨¤§¦§©§¦¤©¦§©©§¦

éaø úà ïéLwáî¯úà íéðBzçz eôBëiL ïBöø éäé §©§¦¤©¦§¦¨¤¨©§¦¤
,àqkä úéáì ìééòc éðîéæ änk éàæçc ïåék .íéðBéìòä̈¤§¦¥¨©£©©¨¦§¥§¨¥§¥©¦¥
ïBöø éäé :äøîà ,øòèöî÷å ,eäì çpîe ,ïéléôz õìçå§¨©§¦¦©©§§¨¦§©¥¨§¨§¦¨
ïðaø é÷úL eåä àìå ,íéðBzçzä úà íéðBéìò eôBëiL¤¨¤§¦¤©©§¦§¨¨¨§¥©¨©
,[àòøàì] àøâéàî àééãL àæek äì÷L .éîçø éòaéîlî¦§¦¨¥©£¥¨§¨¨¨§¨¥¦§¨§©§¨
ïðaø déì eøîà .éaøc déLôð çðå ,éîçøî e÷ézLéà¦§¦¥©£¥§¨©§¥§©¦£©¥©¨©
déòø÷ .déLôð çðc déçkLà ,ìæà .ïéiò ìéæ :àøt÷ øáì§©©¨¨¦©¥£©©§©¥§¨©§¥§¨¥
:øîàå çút .déøBçàì déòø÷ì déøcäàå ,déLeáìì¦§¥§©©§¥§¦§¥©£¥¨©§¨©

æçà íé÷eöîe íélàøàíélàøà eçvð ,Lãwä ïBøàa e ¤§¤¦§¦¨£©£©Ÿ¤¦§¤§¤¦
çð :déì eøîà .Lãwä ïBøà äaLðå ,íé÷eönä úà¤©§¦§¦§¨£©Ÿ¤£©¥¨
.àðéîà÷ àì àðàå ,eúéøîà÷ ïezà :eäì øîà ?déLôð©§¥£©§©¨¨§¦©£¨¨¨¨¦¨
étìk åéúBòaöà øNò ó÷æ éaø ìL Búøéèt úòLa¦§©§¦¨¤©¦¨©¤¤¤§§¨§©¥

éðôì òeãéå éeìb ,íìBò ìL BðBaø :øîà ,äìòîézòâiL E ©§¨¨©¦¤¨¨§¨©§¨¤¤¨©§¦
òaöàa eléôà éúéðäð àìå ,äøBza éúBòaöà øNòa§¤¤¤§§©©¨§Ÿ¤¡¥¦£¦§¤§©

éðôlî ïBöø éäé ,äpè÷äúöé .éúçeðîa íBìL àäiL E §©¨§¦¨¦§¨¤¤§¥¨¦§¨¦¨§¨
ìò ."íúBákLî ìò eçeðé íBìL àáé" :äøîàå ìB÷ úa©§¨§¨¨Ÿ¨¨©¦§§¨©
.àcîb øa àéiç éaøì déì òéiñî !déì éòaéî EákLî¦§¨§¦¨¥¥§©©¥§©¦¦¨©©§¨
:ìeàL ïa éñBé éaø øîà àcîb øa àéiç éaø øîàc§¨©©¦¦¨©©§¨¨©©¦¥¤¨
éëàìî íéøîBà ,íìBòä ïî øèôð ÷écväL äòLa§¨¨¤©©¦¦§¨¦¨¨§¦©§£¥
÷écö íìBò ìL BðBaø :àeä Ceøa LBãwä éðôì úøMä©¨¥¦§¥©¨¨¦¤¨©¦
,Búàø÷ì eàöéå íé÷écö eàBáé :íäì øîBà .àa éðBìt§¦¨¥¨¤¨©¦¦§¥§¦§¨
éaø øîà .íúBákLî ìò eçeðé íBìLa àáé :Bì íéøîBàå§§¦¨Ÿ§¨¨©¦§§¨¨©©¦

ìL ,íìBòä ïî øèôð ÷écväL äòLa :øæòìàúBzék L ¤§¨¨§¨¨¤©©¦¦§¨¦¨¨¨¦
Bì úøîBà úçà ,Búàø÷ì úBàöBé úøMä éëàìî ìL¤©§£¥©¨¥§¦§¨©©¤¤

."íúBákLî ìò eçeðé íBìL àáé" Bì úøîBà úçàå "Bçëð CìBä" úøîBà úçàå "íBìLa àa"Ÿ§¨§©©¤¤¥§Ÿ§©©¤¤¨Ÿ¨¨©¦§§¨
íìBòä ïî ãáàð òLøäL äòLa¯ìLúçà ,Búàø÷ì úBàöBé äìaç éëàìî ìL úBzék L §¨¨¤¨¨¨¤¡¨¦¨¨¨¦¤©§£¥©¨¨§¦§¨©©

Bì úøîBà úçàå ,"ákLé äáöòîì" Bì úøîBà úçàå ,"íéòLøì 'ä øîà íBìL ïéà" úøîBà¤¤¥¨¨©¨§¨¦§©©¤¤§©£¥¨¦§©§©©¤¤
."íéìøò úà äákLäå äãø"äðùîäéáà úéáa àéäL ïîæ ìk¯ìk ,íìBòì dúaeúk äáBb §¨§¨§§¨¤£¥¦¨§©¤¦§¥¨¦¨¨§¨¨§¨¨

dìòa úéáa àéäL ïîæ¯íéðL Lîçå íéøNòa LiL ,íéðL Lîçå íéøNò ãò dúaeúk äáBb §©¤¦§¥©§¨¨§¨¨©¤§¦§¨¥¨¦¤¥§¤§¦§¨¥¨¦
íéîëçå .ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø íeMî øîàL ,øéàî éaø éøác ,dúaeúk ãâðk äáBè äNòzL¤©£¤¨§¤¤§¨¨¦§¥©¦¥¦¤¨©¦©¨¦§¤©§¦¥©£¨¦

dìòa úéáa àéäL ïîæ ìk :íéøîBà¯äéáà úéáa àéäL ïîæ ìk ,íìBòì dúaeúk äáBb¯äáBb §¦¨§©¤¦§¥©§¨¨§¨¨§¨¨§©¤¦§¥¨¦¨¨
äúî .íéðL Lîçå íéøNò ãò dúaeúk¯.íéðL Lîçå íéøNò ãò dúaeúk ïéøékæî äéLøBéàøîâaà déì øîàäéiðò :óñBé áøì éé §¨¨©¤§¦§¨¥¨¦¥¨§¤¨©§¦¦§¨¨©¤§¦§¨¥¨¦¨©¥©©¥§©¥£¦¨

ìàøNéaL¯ñBúééa úa àúøîe ,íéðL Lîçå íéøNò ãò¯éaøì :eäì àéòaéà .àðçéL àìîb íeôì :déì øîà ?íéðL Lîçå íéøNò ãò ¤§¦§¨¥©¤§¦§¨¥¨¦¨§¨©©§©¤§¦§¨¥¨¦£©¥§©§¨¦©¨¦©£¨§§©¦
lLzL eäî ,øéàîänçä úòé÷L íãB÷ éàúà :óñBé áøì ééaà déì øîà ."ïîæ ìk íéøîBà íéîëçå" .e÷éz ?L¯øçàì ,dúaeúk äáBb ¥¦©¤§©¥¥©£¨¦§¦¨§©£©¥©©¥§©¥£©¤§¦©©©¨¨§¨¨§©©

änçä úòé÷L¯äàñ íéòaøàa :àéä ïk íéîëç úcî ìk ,ïéà :déì øîà !?àúìéçà àúøet àéääa ,àéáb àì¯íéòaøàa ,ìáBè §¦©©©¨¨¨§¨§©¦§¨©¥§¨£©¥¦¨¦©£¨¦¥¦§©§¨¦§¨¥§©§¨¦
áBèøB÷ øñç äàñ¯:åéáà íeMî øîàL ,éaø éðôì éñBé éaøa ìàòîLé éaø ãéòä ,áø øîà äãeäé áø øîà .ïäa ìBaèì ìBëé Bðéà §¨¨¥§¥¨¦§¨¤¨©©§¨¨©©¥¦©¦¦§¨¥§©¦¥¦§¥©¦¤¨©¦¨¦

äéãé úçzî àöBé äaeúk øèL ìáà ,äéãé úçzî àöBé äaeúk øèL ïéàL àlà eðL àì¯øå .íìBòì dúaeúk äáBb:øîà øæòìà éa Ÿ¨¤¨¤¥§©§¨¥¦©©¨¤¨£¨§©§¨¥¦©©¨¤¨¨§¨¨§¨§©¦¤§¨¨¨©
äéãé úçzî àöBé äaeúk øèL eléôà¯.äøkæäa àlL äáBb áBç ìòa :úLL áø áéúî .íéðL Lîçå íéøNò ãò àlà äáBb dðéà £¦§©§¨¥¦©©¨¤¨¥¨¨¤¨©¤§¦§¨¥¨¦§¦©¥¤©©¤¤Ÿ§©§¨¨

àøèL è÷ð àìc éà ?éîc éëéä¯äðîìà àä ,àeä éìeçà øa åàìc àeä áBç ìòáe ,àøèL èé÷ðc àlà ?éáb éàîa¯àeä !àúìéçà ¥¦¨¥¦§¨¨©§¨¨§©¨¥¤¨§¨¥§¨¨©©§¨©©¥¨©§¨¨©¥§¨
ïðé÷ñò éàîa àëäå ,àøèL èé÷ð àìc íìBòì :dì ÷øôî àeäå ,dì áéúBî¯éøä äLeøb :ïéðBL ,àòìà éaø øîàåäå .äãBî áéiçLk ¦¨§§¨¥¨§¨§¨¨¦§¨¨§¨¨§©¨§¦©§¤©¨¤§¨§¨©©¦¤§¨¦§¨£¥

äaeúk àèé÷ð àìc éà ?éîc éëéä .áBç ìòák àéä¯åàì àlà ?àéáb éàîa¯àä ,àéä éìeçà úa åàìc àéä äLeøâe ,äaeúk àèé÷ðc ¦§©©¥¦¨¥¦§¨§¦¨§¨§©¨§¨¤¨¨¦§¦¨§¨§¨¦§¨©©¥¦¨
äðîìà¯dúaeúk äòáz :àæ÷ øa éác àúéðúîa àæ÷ øa äãeäé áø éðz ,÷çöé øa ïîçð áø øîà .äãBî áéiçLk ,éîð àëä !àúìéçà ©§¨¨©¥§¨¨¨©¦§¤©¨¤¨©©©§¨©¦§¨¨¥©§¨©¨¨§©§¦¨§¥©¨¨¨§¨§¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cw sc zeaezk(oey`x meil)

meynàéìcîc,xdd y`xa zayeie ddeab `idy -àøéåà íéñáe §¦©§¨§¦£¦¨
wenr mewna zayeid mixry zia ok `le ,opeve dti dxie`e -

.dlegl rxe mg dxie`e
:iax ly ezxiht meia rxi`y dn lr xtql dkiynn `xnbdàeää©

éaøc déLôð çðc àîBé,enler zial iax wlzqp ea meid eze`a - ¨§¨©§¥§©¦
éîçø eòáe àúéðòz ïðaø eøæbmiywan eide ziprz minkg exfb - ¨§©¨¨©£¦¨¨©£¥

,digiy iax lr mingxéaøc déLôð çð øîàc ïàî ìk ,éøîàå- §¨§¥¨©§¨©¨©§¥§©¦
xhtp iaxy xn`iy in lk ,efixkdedéúnà à÷éìñ ,áøça ø÷cé¦¨¥©¤¤§¦¨©§¥

àøbéàì éaøce ,bbl iax ly ezgty dzlr -íéðBéìò ,äøîà §©¦§¦§¨¨§¨¤§¦
[mik`ln-]íéðBzçzäå éaø úà ïéL÷áî[l`xyi inkg-]ïéL÷áî §©§¦¤©¦§©©§¦§©§¦

íéðBéìòä úà íéðBzçz eôBëiL ïBöø éäé ,éaø úàmdnr didie ¤©¦§¦¨¤¨©§¦¤¨¤§¦
.dfd mlerakïéléôz õìçå àqkä úéáì ìéiòc éðîéæ änk éàæçc ïåé ¥¨©£©©¨¦§¥§©¥§¥©¦¥§¨©§¦¦

øòèöî÷å eäì çpîezial jled iaxy minrt dnk dz`xy oeik - ©©§§¨¦§©¥
xfege oilitzd z` ulege ,el didy miirn ileg zngn `qkd

,gipdle uelgl xrhvne ,mgipneäøîà,dgtydeôBëiL ïBöø éäé ¨§¨§¦¨¤¨
íéðBzçzä úà íéðBéìò.iax zenieéòáéîlî ïðaø é÷úL eåä àìå ¤§¦¤©©§¦§Ÿ£¨§¥©¨¨¦§¦§¥

éîçøiax lr mingx ywale jiyndln minkgd ewqt `le - ©£¥
,digiy[àòøàì] àøbéàî àééãL àæek äì÷Lilk dgtyd dlhp - ¨§¨¨©§¨¥¦§¨§©§¨

xayp ilkd z` minkg ernyyk ,ux`l bbd on ezwxfe ,ohw qxg
éaøc déLôð çðå éîçøî e÷ézLéàwlzqpe ,mzlitzn ewzzyp - ¦§¦¥©£¥§¨©§¥§©¦

.enler zial iax
ïéiò ìéæ ,àøt÷ øáì ïðaø déì eøîà.iax ly enelya opeazde jl - ¨§¥©¨¨§©©¨¨¦©¥

déLôð çðc déçkLà ,ìæàiax wlzqpy `vne `xtw xa jld - ¨©©§§¥§¨©§¥
,enler zialdéøBçàì déòø÷ì déøcäàå déLeáìì déòø÷rxw - ©§¥¦§¥§©§§¥§¦§¥©£¥

,iax zny ea eyibxi `ly eixeg`l rxwd mewn z` xifgde ,ecbaa
øîàå çút,ctqd ixacíé÷eöîe íélàøàmiwicve mik`ln - ¨©§¨©¤§¤¦§¦

,ux` iwevnLãwä ïBøàa eæçà,iaxa -íé÷eönä úà íélàøà eçöð ¨£©£©Ÿ¤¦§¤§¤¦¤©§¦
Lãwä ïBøà äaLðåoex` z` e`ype miwicvd z` mik`lnd egvp - §¦§¨£©Ÿ¤

.mdl eklde ycewddéì eøîàxal minkgd,`xtwdéLôð çð- ¨§¥¨©§¥
,iax xhtp mpn`deäì øîà`xtw xaàì àðàå eúéøîà÷ ïezà ¨©§©¨¨§¦©£¨Ÿ

àðéîà÷.xne` ipi` ip`e mixne` mz` - ¨£¦¨
:xtql `xnbd dtiqenåéúBòaöà øNò ó÷æ ,éaø ìL Búøéèt úòLa¦§©§¦¨¤©¦¨©¤¤¤§§¨

äìòî étìkeéðôì òeãéå éeìb íìBò ìL BðBaø ,øîàøNòa ézòâiL E §©¥©§¨¨©¦¤¨¨§¨©§¨¤¤¨©§¦§¤¤
äøBza éúBòaöà,zeevnaeéúéðäð àìådfd mleraeléôàxeriyk ¤§§©©¨§Ÿ¤¡¥¦£¦

dxeza izrbiy dgxihdäpè÷ òaöàaokl ,ilyéðôlî ïBöø éäéE §¤§©§©¨§¦¨¦§¨¤
éúçeðîa íBìL àäiL.ìò eçeðé íBìL àáé' äøîàå ìB÷ úa äúöé ¤§¥¨¦§¨¦¨§¨©§¨§¨¨Ÿ¨¨©

'íúBákLî(a fp diryi). ¦§§¨
:lew zaa xn`py aezkd lr dywzn `xnbdéòaéî EákLî ìò©¦§¨§¦¨¥

déìzligz ixdy ,cigi oeyla 'jakyn lr' azkidl jixv did - ¥
cigi oeyla xn`p 'mely `ai' weqtd:`xnbd daiyn .déì òéiñî§©©¥

riiqn weqtd oeyl ±ìixacàéiç éaø øîàc ,àãîb øa àéiç éaø §©¦¦¨©©§¨§¨©©¦¦¨
íìBòä ïî øèôð ÷écväL äòLa ,ìeàL ïa éñBé éaø øîà àãîb øa©©§¨¨©©¦¥¤¨§¨¨¤©©¦¦§¨¦¨¨
÷écö íìBò ìL BðBaø ,àeä Ceøa LBãwä éðôì úøMä éëàìî íéøîBà§¦©§£¥©¨¥¦§¥©¨¨¦¤¨©¦
Bì íéøîBàå ,Búàø÷ì eàöéå íé÷écö eàBáé íäì øîBà ,àa éðBìt§¦¨¥¨¤¨©¦¦§¥§¦§¨§§¦

xhtpl miwicvd,íBìLa àáéjk xg`eeçeðémiwicvdìò ¨Ÿ§¨¨©
,íúBákLîcigi oeyla 'mely `ai' weqtd zligza aezk jkitle ¦§§¨

'mzeakyn lr egepi' weqtd meiq eli`e ,xhtpl dpeekdy oeik
mi`veid miwicvl `id aezkd zpeeky meyn ,miax oeyla

.mzeakyn lr gepl ok ixg` mixfege xhtpd wicvd z`xwl
:df weqtn ztqep dyxcïî øèôð ÷écväL äòLa ,øæòìà éaø øîà̈©©¦¤§¨¨§¨¨¤©©¦¦§¨¦

ìL íìBòä,Búàø÷ì úBàöBé úøMä éëàìî ìL úBzék Lzkúçà ¨¨¨Ÿ¦¤©§£¥©¨¥§¦§¨©©
å .'íBìLa àa' ,Bì úøîBàzk'Bçëð CìBä' ,úøîBà úçà(my), ¤¤Ÿ§¨§©©¤¤¥§Ÿ

.dxyi jxca jled didy in melya `ai ,xnelkåzkúøîBà úçà §©©¤¤
'íúBákLî ìò eçeðé íBìL àáé' ,Bì(my). ¨Ÿ¨¨©¦§§¨

íìBòä ïî ãáàð òLøäL äòLa,ryxd ly ezzin zrya -ìLL §¨¨¤¨¨¨¤¡¨¦¨¨¨Ÿ
,Búàø÷ì úBàöBé äìaç éëàìî ìL úBzékzkïéà' ,úøîBà úçà ¦¤©§£¥©¨¨§¦§¨©©¤¤¥

'íéòLøì 'ä øîà íBìL(ak gn my).åzkäáöòîì' ,Bì úøîBà úçà ¨¨©¨§¨¦§©©¤¤§©£¥¨
å ,'ákLézk.'íéìøò úà äákLäå äãø' ,Bì úøîBà úçà ¦§©§©©¤¤§¨§¨§§¨¤£¥¦

äðùî
dleki dpnl`d eay onfd jyn edn zwelgn d`ian dpynd

:dzaezk z` reazlàéäL ïîæ ìkdxcäéáà úéáalyn zpefipe ¨§©¤¦§¥¨¦¨
,minezidíìBòì dúaeúk äáBblka dzaezk z` zeabl dleki - ¨§¨¨§¨

.dvxzy onfàéäL ïîæ ìkdxcãò dúaeúk äáBb ,dìòa úéáa ¨§©¤¦§¥©§¨¨§¨¨©
,íéðL Lîçå íéøNòmeyn ,xacd mrheíéðL Lîçå íéøNòa LiL ¤§¦§¨¥¨¦¤¥§¤§¦§¨¥¨¦

,dúaeúk ãâðk äáBè äNòzLdizepkyl ozil dlibx dy` ,xnelk ¤©£¤¨§¤¤§¨¨
etxhvi mipy ynge mixyr jynay minkg ecn`e ,min e` gln
xg`l jkitle ,dzaezk jxrl deyd mekql dzyry zeaeh mze`

,dzaezk dciqtd df onfïBòîL ïaø íeMî øîàL øéàî éaø éøác¦§¥©¦¥¦¤¨©¦©¨¦§
,íéøîBà íéîëçå .ìàéìîb ïaepi` ,mipy ynge mixyr ly xeriyd ¤©§¦¥©£¨¦§¦

yiy meyn `l` ,dizepky mr dpnl`d dzyry zeaehd meyn
jkitle ,dzaezk lr dlgn `idy di`x df onfaàéäL ïîæ ìk̈§©¤¦

zxxebzn,íìBòì dúaeúk äáBb ,dìòa úéáaxnel yiy meyn §¥©§¨¨§¨¨§¨
z` reazl dyea `id ,dze` micakn mde mziaa `idy zngny
,daezkd lr zlgen `idy dzwizyn di`x oi` jkitle ,dzaezk

la`àéäL ïîæ ìkdxcLîçå íéøNò ãò dúaeúk äáBb ,äéáà úéáa ¨§©¤¦§¥¨¦¨¨§¨¨©¤§¦§¨¥
,íéðLixdy ,dzaezk z` zeabl cer dleki `id oi` jli`e myne ¨¦

lr dlgny dgiken dzr cr dzwizye mdn zyiiazn dpi`
.dzaezk

dpnl`d m`dúaeúk ïéøékæî äéLøBé ,äúîmikixv ,xnelk ¥¨§¤¨©§¦¦§¨¨
,dzaezk lr zegnl diyxei.íéðL Lîçå íéøNò ãò©¤§¦§¨¥¨¦

* * *

àøîâ
oi` mipy ynge mixyr xg`l xi`n iax zrcly dpyna epipy
mixg`l daeh dyrzy df onfa yiy ,dzaezk daeb dpnl`d

.dzaezk ieey cbpk,óñBé áøì éiaà déì øîày okzi ikeäéiðò ¨©¥©©¥§©¥£¦¨
ìàøNéaLdzaezk daeb zhren dzaezky,íéðL Lîçå íéøNò ãò ¤§¦§¨¥©¤§¦§¨¥¨¦

ñBúééa úa àzøîedaexn dzaezke dxiyr dzidyíéøNò ãò ©§¨©©§©¤§¦
,íéðL Lîçåmixg`l eyry zeaehd odizyay xnel okzi ji`e §¨¥¨¦

:`xnbd zvxzn .daezkd xeriyl zeribn mipy ynge mixyra
déì øîà,lyn jxca iia`l sqei axàðçéL àìîb íeôìmixryn - ¨©¥§©§¨¦§¨

xeriy itky `ed lynpde ,lnbd ly egk itl `ynd caek z`
jkitle ,dizepky mr dyery zeaehd xeriy `ed jk dxyer

.oeayg eze` itl zehrnzn dipre dxiyr ly odizeaezk
:`xnbd zwtzqneäì àéòaéà,daiyid ipa ewtzqd -ìzrcéaø ¦©§¨§§©¦

øéàîllba minkg epzp mipy ynge mixyr xeriyy xaeqy ¥¦
,dzyry zeaehd oeayglLzL eäîLmekq z` miaygn m`d - ©¤§©¥

dpy lk xear dl ciqtdl ,etlgy mipyd xtqn itl dzaezk
dzdy m` jkitle ,dzaezk ly ynge mixyrn cg` dtlgy
,daezkd rax e` yily e` dzaezk zivgn ciqtz mipyd zivgn

:`xnbd dwiqn .dzdyy mipyd oeayg itle÷ézdl`y cenrz - ¥
.dhytp `ly ,wtqa ef

* * *
:dpyna epipyïîæ ìk íéøîBà íéîëçålk 'eke dlra ziaa `idy ©£¨¦§¦¨§©

.mipy ynge mixyr cr dzaezk daeb dia` ziaa `idy onf
:jk lr dywn `xnbdéàúà ,óñBé áøì éiaà déì øîàd`a m` - ¨©¥©©¥§©¥£©

rbx dzaezk z` reazl dpnl`däáBb änçä úòé÷L íãB÷¤§¦©©©¨¨
dúaeúkrbx d`a eli`eàéáb àì änçä úòé÷L øçàìdpi` - §¨¨§©©§¦©©©¨Ÿ©§¨

xnel xazqn ike ,dzaezk z` zeabl dlekiàzøet àéääa§©¦§¨
àzìéçà.dzaezk lr dlgn ,df hren onf xeriyay -déì øîà ©¦§¨¨©¥
,sqei axïéà.jk ok` ±àéä ïk íéîëç úcî ìkwecwcae mevnva ¦¨¦©£¨¦¥¦

,xacl `nbec ,henz la czik wfega mdixac ecinrdeíéòaøàa§©§¨¦
äàñmc` ,minìBaèì ìBëé Bðéà áBèøB÷ øñç äàñ íéòaøàa ,ìáBè §¨¥§©§¨¦§¨¨¥§¥¨¦§
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קפח
miwxt dyelyaa cenr cw sc ± iriax wxtzeaezk

äìçúáë àéä éøä.driaz zryn mipy ynge mixyr dpene Ðéî éøáãë äëìäåÐ

minkg ixack e` ,xi`n iax ixack?åðù àì.dlgn mipy ynge mixyrac Ðàìà
íéúàî äðî.daezk my mdy Ðäì ùé úôñåú ìáà.daezk e`le ,`id dpznc Ð

äáåúë éàðú.ztqez Ðúøîà÷ ïéé÷ùà åà úøîà÷ ï÷éúùéàzxn`e zdnznc i`d Ð

"ikd ax xn`"?Ð,`ed jl `xiaq `lc meyn

owizy`le,jlr daiagc meyn e` ,zxn`w

oiiwy`lezxn`w?ax dxn` i`cÐziwyn

.xn` xityc ,`xng iléàåä äåçà úúðéàÐ

,mipa `la zneeyxie.eig` `iig axàì
éðåæî àìå äáåúëdpi` dia` ziaa dpnl`c Ð

.opaxk ,mipy ynge mixyr cr `l` daeb

àôúëáéäì éàèîà.meil mein dizepefn Ð

àôåñéë íåùî éîð àädfd ceakd zngn Ð

.dl ziyryàúëøãàeiqkp zeabl oic wqt Ð

.`vnz xy` lkaäéì äøîà.`axl Ðøãäéì
éøéô éì,i`zaezk xeriyc ,`rx`c Ðlk`c

`aizki`c `nein,ediilr `zkxc` il

dax xn` ikdc .izeyxa md meid eze`ny

zney iab (a,dl `rivn `aa) "ciwtnd" wxta

ixit lik` izni`n gwel :oic zia?:dax xn`

:xn` iia` ,dicil `zkxc` ihn ikn

,dnzgpyninei enly ikn :xn` `ax

.`zfxk`àðòãåîúùéàmiqkpdy epxkd Ð

epazky elldmdilr ef `zkxc`Ðzn ly

.mdilr ef ly dzaezk ceariyy ,eidåàì
àáéúë øéôùdazkpy Ðly zecy lk lr

opi` ely zecye ,dfzecareyn,jizaezkl

yxiy oze` `l`.jilranàúëøãà ìéæéúÐ

.`aizk xity `lcìå÷ùàmein ixit Ð

`zkxc` iz`xde ,znd zecyn dcy iz`vny

dilr efixkde ,de`nye ,oic zial iciay

rxnc `axl elit`c .htynk mei miylygk

my) "ciwtnd" wxta ith gwelddcen ,(a,dl

iknc`zfxk` inei enlyÐ.ixit gwel lik`

àëéä ìáà`zkxc`c Ð`aizk zerhaÐ`l

gkn ixdy ,jcil `rx` `ihnc cr da zikf

.efixkde oic zia de`ny `zkxc`øî àäå
øîàã àåä.(a,eh my) "oifge` mipy" wxta Ð

àåä øôåñ úåòè úåéøçàea oi`y xhy Ð

deld `ly ,micareyn miqkpn daeb zeixg`

,eiqkp ceariy zeixg`a `l` zern dfxteqde

oic zia ,inp `kd .drheevaezkl xteql

azk `lc drh `ede ,zpbed `zkxc`

"`prcenzyi`dazkp `ly mircei lkde ,"

.znd iqkp lr `l`àìéù øá äáø àäáÐ

`zkxc` jil aezkl devyxeaqe drh ,

.ely miqkpn dabzyåäì äçáùîå äìæàãÐ

.oic zia dl enyy dcyléôñëî äìòáãåÐ

`lymgiayigwie xefgiy geha `edy ,yxeid

ily ilh :dl xn`ie ,dcin ely z`careynd

.jilïéã úéá ìò æòì é÷åôàì éúàå`ly Ð

.ef ly `zpwza epiir

àùåðä êìò ïøãä

äðùîúåøéæâ éðééã éðù.`xnba yxtn Ðïðç
íéøáã éðù øîåà.el micen minkg eid `ly Ð

òáùú
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øîài`n` ok m` :dniz Ð dl yi ztqez la` miz`n dpn `l` epy `l ax xn` `ped ax

xhyyk la` ,dci zgzn d`vei daezk xhy oi`yk `l` epy `l :lirl ax xn`w

,daezk xhy meyn `id di`x i`ne .mlerl dzaezk daeb Ð dci zgzn d`vei daezk

!axl da daeb dpi`e li`edéëäxcdinl dil irain daxc Ð daxc dinwl `iz` opiqxb

dil `xiaq ikdc .`zkxc` `aizkc `nein ixit

la` .(a,dl `rivn `aa) "ciwtnd" wxta daxl

,edin .`zfxk` inei enily ikn :dil `xiaq `ax

zerh zeixg` xn`c `ed xn `de :dxn`wcn

`ed `axc ,"`ax" opiqxbc d`xp Ð `ed xteq

.(a,eh) `rivn `aac `nw wxta ikd xn`c

dxn`wc i`de ,"`ax" qixb xityc xninl opivne

`aizkc `nei `edd on ixit xcdle lifil :dil

la` ,ok dxn` `id Ð `pci`d cr `zkxc`

:`ax dl xn`wc i`ne .ikd dil `xiaq `l `axl

ded i`c meyn e`l :il d`xp Ð `zkxc` il ieg`

`aizkc `nein xcdilc `zkxc` `aizk xity

`zkxc` `aizk `l i`c meyn `l` ,`zkxc`

ikn elit` ixit ixecd`l aiigin `lc Ð xity

`aizk zerhac oeik ,`zfxk`c inei enly

.wiqnck ,`zkxc`

àùåðä êìò ïøãä
éðùoa opge oenc` milyexia eid zexifb ipiic

iaxl `dc .mz epiax qxeb ikd Ð melyia`

(a,bw oixcdpq) "wlg" wxta xn`c ,xi`n

opiwqn ikid Ð `ad mlerl wlg el oi` melya`c

"dpennd" wxta `neia opixn` `d ?dinya

opiwqn `lc Ð "awxi miryx mye" (a,gl)

oa dia`) aizkck ,mc` my melyia`e .ediinya

zayc `nw wxta xn`c `d inp ikde .(melyia`

"`pay" opiqxb `l Ð milyexi yi` `pay :(a,ai)

ixzc yxtn yie .ded ryx `payc ,"`pky" `l`

'd xn` dk" (ak) diryia aizkc ,eid `pay

lr xy` `pay l` dfd okeqd l` `a jl ze`av

'd dpd 'ebe dt jl dn" dixza aizke "ziad

'ebe jlhlhneixg`e ,ryx didy rnyn ixd "

ediwfg jlnd renyk idie" (fl my) seqa aezk

glyie 'd zia `aie wya qkzie eicba z` rxwie

xteqd `pay z`e ziad lr xy` miwil` [z`]

'ebe miwya miqkzn mrd ipwf z`ernyn ixd "

inp `edc ,`id `zlin e`le .did `pixg` `payc

lrac .xge`ne mcwen oi`e ,oey`xd `pay

ryx aixgpqc dyrna didc `xza `edd jigxek

:aixgpql glyy (`,ek oixcdpq) opixn`c ,ded

`l Ð ezriqe diwfg ,enilyd Ð ezriqe `pay

dnegl ueg ezriqe `ed z`vl dvxyke .enilyd

,zlcd xbqe l`ixab `ae ,dlgz `ed `vi Ð

'd dpd" diryi eilr `apzp f`e ,aixgpq ebxde

mzde ,xteq dil ixw `kdc ab lr s`e ."jlhlhn

.iax itn .`edcg` mewn lkn Ð ziad lr
`iyw
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àöBé äaeúk øèL äéä íàå .älçzák àéä éøä£¥¦§©§¦¨§¦¨¨§©§¨¥
äéãé úçzî¯áø déì çìL .íìBòì dúaeúk äáBb ¦©©¨¤¨¨§¨¨§¨¨©¥©

,eðéaø eðãnìé :á÷òé øa ïîçð áøì àcñç áø øa ïîçð©§¨©©¦§¨§©©§¨©©£Ÿ§©§¥©¥
ïéàLk Bà ,ú÷Bìçî dãé úçzî àöBé äaeúk øèMLk§¤§©§¨¥¦©©¨¨©£¤§¤¥
?éî éøáãk äëìäå ,dãé úçzî àöBé äaeúk øèL§©§¨¥¦©©¨¨©£¨¨§¦§¥¦
dãé úçzî àöBé äaeúk øèL ïéàLa :déì çìL̈©¥§¤¥§©§¨¥¦©©¨¨

dãé úçzî àöBé äaeúk øèL ìáà ,ú÷Bìçî¯äáBb ©£¤£¨§©§¨¥¦©©¨¨¨
áø àúà ék .íéîëç éøáãk äëìäå ,íìBòì dúaeúk§¨¨§¨©£¨¨§¦§¥£¨¦¦£¨©
éåì ïa òLBäé éaø øîà éæt ïa ïBòîL éaø øîà éîéc¦¦¨©©¦¦§¤¨¦¨©©¦§ª©¤¥¦
ìáà ,íéúàî äðî àlà eðL àì :àøt÷ øa íeMî¦©©¨¨Ÿ¨¤¨¨¤¨©¦£¨

úôñBz¯eléôà :ïðçBé éaø øîà eäaà éaøå .dì Lé ¤¤¥¨§©¦©¨¨©©¦¨¨£¦
à úôñBzéàðz :éàpé éaø øîà eáééà éaø øîàc .dì ïé ¤¤¥¨§¨©©¦©§¨©©¦©©§©

äaeúk¯àaà éaø øîà ,éîð øîzà .éîc äaeúëk §¨¦§¨¨¥¦§©©¦¨©©¦©¨
,íéúàî äðî àlà eðL àì :áø øîà àðeä áø øîà̈©©¨¨©©Ÿ¨¤¨¨¤¨©¦

úôñBz ìáà¯:àðeä áøì àaà éaø déì øîà .dì Lé £¨¤¤¥¨£©¥©¦©¨§©¨
ïéi÷Là Bà zøîà÷ ï÷ézLéà :déì øîà ?éëä áø øîà£©©¨¦£©¥¦§¦©¨¨§©§©§¦©
áøc dézîç .àðéîà÷ ï÷ézLéà :déì øîà ?zøîà÷̈¨§©§£©¥¦§¦©¨¨¦¨©§¥§©
äéáà úéáa äðîìàå ,éàåä deçà úzðéà àëéøà àéiç¦¨£¦¨¦§©££©§©§¨¨§¥¨¦¨
äøîà óBñì .àLð éáa ïéðL Lîçå íéøNò dðæå ,éàåä£©§¨¨¤§¦§¨¥§¦§¥¨¨§¨§¨
éì áä .éðBæî Cì úéì :dì øîà .éðBæî éì áä :déì¥©¦§¥£©¨¥¨§¥©¦
úéà äaeúk àìå ,Cì úéà éðBæî àì :dì øîà !äaeúk§¨£©¨¨§¥¦¨§¨§¨¦
:déì øîà .àìéL øa äaøc dén÷ àðéãì dézòáz .Cì̈§©§¥§¦¨©¥§©¨©¥¨£©¥
:déì øîà ?äåä éëéä àãáeòc àôeb éæéà éì àîéà¥¨¦¦¦¨§§¨¥¦£¨£©¥
øîc éiça ,àLð éáa íéðL Lîçå íéøNò dúéðæ̈¥¨¤§¦§¨¥¨¦§¥¨¨§©¥§¨
øeîà éàî àîòè :déì øîà .dì éàèîà éàôúëác¦§©§©©§©¨£©¥©§¨©¨
íìBòì dúaeúk äáBb dìòa úéáa àéäL ïîæ ìk :ïðaø©¨©¨§©¤¦§¥©§¨¨§¨¨§¨

¯éîð àëä ,äòáz àìc àeä àôeqék íeMî ïðéøîàc§¨§¦©¦¦¨§¨¨§¨¨¨©¦
¯àì .dì áä ìéæ ,äòáz àìc àeä àôeqék íeMî¦¦¨§¨¨§¨¦©¨¨

dén÷ì àúà .déñëépà àzëøãà dì áúk .çbLà©§©¨©¨©§©§¨©¦§¥£¨§©¥
,àáøcdéì øîà!ïðc éëéä øî éæç :déì øîàøétL : §¨¨£©¥£¦¨¥¦¨©£©¥©¦

ðcéëä éà :déì äøîà .C¯ïîc éøét éì øãäì ìéæéì ¨¨¨§¨¥¦¨¦¥¦¦£©¦¥¥§¦
ézëøãà éì éåçà :dì øîà !àðãéàä ãò àîBé àeää.C ©¨©¨¦¨¨£©¨©£¦¦©§©§¥

íéñëðc àðòãBîzLéàå" da áeúk äåä àìc dééæç©§¥§¨£¨¨¨¦§§©£¨¦§¨¦
øétL åàì àzëøãà :dì øîà ."ïepéà àðúéîc elà¥§¦§¨¦£©¨©§©§¨¨©¦
àîBiî ìB÷Léà ,àzëøãà ìéæéz :déì äøîà .àáéúk§¦¨¨§¨¥¥¦©§©§¨¤§¦¨
éléî éðä :dì øîà .àzLä ãò àzæøëà àîBé éîéìLc¦§¦¦¨©§©§¨©¨§¨£©¨¨¥¦¥

¯àzëøãàa àúeòè áéúëc àëéä ìáà ,àzëøãàa àúeòè áéúk àìc àëéä¯.da ïì úéì ¥¨§¨§¦¨¨§©§©§¨£¨¥¨¦§¦¨¨§©§©§¨¥¨¨
c àeä øî àäå :déì äøîàøîéîì àkéì àäa :àáø dì øîà !àeä øôBñ úeòè úeéøçà :øîà ¨§¨¥§¨¨§¨©©£¨¨¥£©¨¨¨§¨¥¨§¥©

äî ,déãéc éðäå éðä :øeáñ àeä àøwéòî .éòè àìéL øa äaø eléôà àäác ,àeä øôBñ úeòè̈¥¦§¨£¦©¨©¥¨¨¥¥¦¨¨§¨¥§¨¥¦¥©
:dì øîàå ,éôñëî dìòáãe ,eäì äçaLîe äìæàc ïéðîéæ ;àéä àìå ?éðäî él äî éðäî él¦¥¨¥©¦¥¨¥§¨¦¦§¦§¨§¨©§§¨§§©§¨¦§§¥©£©¨

.àðéã éa ìò æòì é÷etàì éúàå ,éãéc éì áäå Cãéc ìé÷L§¥¦¨§©¦¦¦§¨¥§©¥©©©¥¦¨
àùåðä êìò ïøãä

éðLïBîãà ,íéøáã éðL øîBà ïðç .íBìLéáà ïa ïðçå ïBîãà ,íéìLeøéa eéä úBøéæâ éðéic §¥©¨¥§¥¨¦¨©¦©§§¨¨¤£¦¨¨¨¥§¥§¨¦©§
:øîBà ïðç ,úBðBæî úòáBz BzLàå íiä úðéãîì CìäL éî .äòáL øîBà¥¦§¨¦¤¨©¦§¦©©¨§¦§©©§¨¨¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cw sc zeaezk(oey`x meil)

å ,älçzák àéä éøädryn zeycg mipy ynge mixyr dl mipen £¥¦§©§¦¨
.dzaezk z` drazyäéãé úçzî àöBé äaeúk øèL äéä íàåly §¦¨¨§©§¨¥¦©©¨¤¨

,dpnl`d,íìBòì dúaeúk äáBb`ly dgked yi df ote`ay meyn ¨§¨¨§¨
.ax zhiyk `ziixa ixd .dzaezk lr dlgn

,eðéaø eðãnìé ,á÷òé øa ïîçð áøì àcñç áø øa ïîçð áø déì çìL̈©¥©©§¨©©¦§¨§©©§¨©©£Ÿ§©§¥©¥
dpnl` m`d minkge xi`n iax ewlgpy epizpyna epipyy dn
m`d ,mipy ynge mixyr cr dzaezk daeb dia` ziaa dxcd

dãé úçzî àöBé äaeúk øèMLkd dzpypBà ,ú÷Bìçîewlgpy §¤§©§¨¥¦©©¨¨©£¤
`weec.dãé úçzî àöBé äaeúk øèL ïéàLk:ztqep dl`yeäëìäå §¤¥§©§¨¥¦©©¨¨©£¨¨

éî éøáãk.minkgk e` xi`n iaxk - §¦§¥¦
déì çìL,awri xa ongp ax el aiyd -àöBé äaeúk øèL ïéàLa ¨©¥§¤¥§©§¨¥

dãé úçzîd dxn`pìáà ,ú÷Bìçîm`úçzî àöBé äaeúk øèL ¦©©¨¨©£¤£¨§©§¨¥¦©©
íìBòì dúaeúk äáBb ,dãé.dzlign lr di`x dzwizy oi`eåok ¨¨¨§¨¨§¨§

íéîëç éøáãk äëìädaeb dlra ziaa `idy onf lky exn`y £¨¨§¦§¥£¨¦
.mlerl dzaezk

:minkg zhiya oeic d`ian `xnbdàúà ék[`a xy`k-]éîéc áø ¦¨¨©¦¦
laal l`xyi ux`nøîàmyaòLBäé éaø øîà éæt ïa ïBòîL éaø ¨©©¦¦§¤©¦¨©©¦§ª©

eðL àì ,àøt÷ øa íeMî éåì ïa`ly dpnl`y epizpyna minkg ¤¥¦¦©©¨¨Ÿ¨
,dzaezk dlgn mipy ynge mixyr jyna dzaezk drazàlà¤¨

íéúàî äðîxeriyd itk daezkd oic xwirl xy`a `l` - ¨¤¨©¦
dyexbl dpn ,dzaezka ezy`l ozil lrad z` minkg eaiigy

'daezk' miaygp md wxy ,dlezal miz`ne ,dpnl`eúôñBz ìáà£¨¤¤
,epevxn dl siqed lrady daezkddì Lémeyn ,mlerl ¥¨

.daezkdn wlg `le dpzn `id ef ztqezyéaø øîà eäaà éaøå§©¦©¨¨©©¦
úôñBz eléôà ,ïðçBédaezk.dì ïéàoeikéaø øîà eáééà éaø øîàc ¨¨£¦¤¤¥¨§¨©©¦©§¨©©¦

äaeúk éàðz ,éàpéxzi ezy`l siqedl dpzn lrady ztqezd - ©©§©§¨
,daezkd xwir lréîc äaeúëk`vnpe .dnvr daezkk dpic - ¦§¨¨¥

.dpynd ly oicd llka 'daezk ztqez' s`y
:daezk ztqez lr dlign oi`y drcl reiq d`ian `xnbdøîzà¦§©

énð,xn`p oke -eðL àì ,áø øîà àðeä áø øîà àaà éaø øîà ©¦¨©©¦©¨¨©©¨¨©©Ÿ¨
,zlgen dpnl`dy epizpynaíéúàî äðî àlàaeig xwir edfy ¤¨¨¤¨©¦

,daezkddì Lé úôñBz ìáàz` draz `le dwzy m` mb £¨¤¤¥¨
.elld mipyd lk dzaezk

:`xnbd zxtqnéëä áø øîà ,àðeä áøì àaà éaø déì øîà- ¨©¥©¦©¨§©¨¨©©¨¦
.ax xn` jk mpn`ddéì øîà,`ped axBà zøîà÷ ï÷ézLéà ¨©¥¦§¦©¨¨§©§

zøîà÷ ïéé÷Làjzpeek `ny e` ,'ipwizyd'l jzpeek m`d - ©§§©¨¨§©§
jzdinza jzpeeke ,ok xaeq jpi` m`d ,xnelk .'oii ipzewyd'l

,ipwizydl ick `l` epi` 'ikd ax xn`'daiag ef drenyy e`
.dxn` ax ok` m` oii izewydl jzpeeke jilrdéì øîà`a` iax ¨©¥

àðéîà÷ ï÷ézLéà.izpeekzd jwizydl - ¦§¦©¨£¦¨
:oiprl xeywd dyrn d`ian `xnbdàëéøà àéiç áøc déúîç£¨¥§©¦¨£¦¨

éàåä äeçà úzðéà,eig` zy` dzid `kix` `iig ax ly ezeng - ¦§©£¨£©
éàåä äéáà úéáa äðîìàå,dia` ziaa dayi dpnl`zdy xg`le - §©§¨¨§¥¨¦¨£©

dðæå`iig axàLð éáa ïéðL Lîçå íéøNòoeik ,dia` ziaa - §¨¨¤§¦§¨¥§¦§¥¨¨
.eig` `iig ax eyxie mipa `la zn dlrayóBñìynge mixyr §

mipydéì äøîàdpnl`déðBæî éì áä,zepefn il oz -dì øîàax ¨§¨¥©¦§¥¨©¨
`iigéðBæî Cì úéìdpnl`d el dxn` ,xzei zepefn jl oi` -áä ¥¨§¥©
[oz-]Cì úéà äaeúk àìå Cì úéà éðBæî àì dì øîà ,äaeúk éì- ¦§¨¨©¨Ÿ§¥¦¨§Ÿ§¨¦¨

ixdy ,daezk xear `le zepefn xear `l driaz zekf jl oi`
dzaezk daeb dpi` ,daezk draz `le dia` ziaa dxcd dpnl`

.mipy ynge mixyr cr `l`
àìéL øa äaøc dén÷ àðéãì dézòáziptl oicl dpnl`d ezraz - §©§¥§¦¨©¥§©¨©¦¨

,`liy xa daxdéì øîà,`kix` `iig axl `liy xa daxàîéà ¨©¥¥¨
äåä éëéä àcáeòc àôeb ,éæéà éìly mteb did cvik il xen` - ¦¦¦¨§§¨¥¦£¨

.mixacdéì øîà,`iig axàLð éáa íéðL Lîçå íéøNò dúéðæ- ¨©¥§¦¨¤§¦§¨¥¨¦§¥¨¨
,dia` ziaa mipy ynge mixyr dizqpxtéàôúëác øîc éiça§©¥§©¦§©§©

dì éàèîàdizepefn z` iz`yp itzk lry xn iiga ip` raype - ©§©¨
.mei meidéì øîà,`liy xa daxïðaø øeîà éàî àîòèedn - ¨©¥©§¨©¨©¨¨

epizpyna minkg exn`y mrhdäáBb dìòa úéáa àéäL ïîæ ìk̈§©¤¦§¥©§¨¨
äòáz àìc àeä àôeqék íeMî ,ïðéøîàc ,íìBòì dúaeúkmeyn - §¨¨§¨§©§¦¨¦¦¨§Ÿ¨§¨

zngn did dzaezk z` draz `ly dny mixne`e milez ep`y
ebdpy ceakd zngn miyxeidn dl didy dyeadziaa dnr

,dlraäòáz àìc àeä àôeqék íeMî ,énð àëäxnel yi o`k s`e ± ¨¨©¦¦¦¨§Ÿ¨§¨
ceak da zbdp oky ,dyead zngn dzaezk z` draz `ly

,cgeindì áä ìéæ.dzaezk z` dl oze jl jkitle -çbLà àì- ¦©¨Ÿ©§©
,`liy xa dax ixac z` miiwl `iig ax yyg `ldì áúkdax ¨©¨

xhy' dpnl`l `liy xa'àzëøãàdéñëépàoic zia ly xhy - ©§©§¨©¦§¥
mewn lka `iig ax ly eiqkpn dzaezk z` eci lr zeabl lkezy

.m`vnzy
àáøc dén÷ì àúàe `axl `iig ax `a -ïðc éëéä øî éæç ,déì øîà ¨¨§©¥§¨¨¨©¥£¦©¥¦¨©

.ipic epc cvik ipec` d`xi -déì øîà`axðc øétLCepc dti - ¨©¥©¦¨¨
.jpic z`déì äøîà,`axl dpnl`déëä éàzwcev ip` ok` m` - ¨§¨¥¦¨¦

,ipicaàðãéàä ãò àîBé àeää ïîc éøét éì øcäì ìéæéìxifgie jliy ± ¥¦©§©¦¥¥§¦©¨©¨¦§¨
d`ay meidn rwxwa lk`y zexitd zlik` mekq z` il

,izeyxa md mei eze`ny ,icil `zkxc`ddì øîà,`axéì éåçà ¨©¨©§¥¦
ézëøãàC,jl eazky '`zkxc`d xhy' z` il i`xd -àìc dééæç ©§©§¥©§¥§Ÿ

ïeðéà àðúéîc elà íéñëðc àðòãBîzLéàå ,da áeúk äåäd`x - £¨¨¨§¦§§©§¨¦§¨¦¥§¦§¨¦
xy` miqkpdy epxkd mipiicd ep`' gqepd z` da eazk `ly `ax

,'znl mikiiy `zkxc` xhy epazk mdilrdì øîà`ax ¨©¨
,dpnl`làáéúk øétL åàì àzëøãà`l jly '`zkxc`'d - ©§©§¨©©¦§¦¨

lk oi` `lde ,eizecy lk lr dazkp `idy oeik ,ie`xk dazkp
i`e ,dlran yxiy oze` wx `l` daezkl zecarzyn zecyd

.ea zeabl xyt`
déì äøîà,`axl dpnl`dàzëøãà ìéæéz'`zkxc`'d jlz ± ¨§¨¥¥¦©§©§¨

rwxwd zexit lek`l dleki ip` oi` jk lyae] oick dazkp `ly
j` ,[azkpy meinàzLä ãò àzæøëà àîBé éîéìLc àîBiî ìB÷Léà¦§¦¨¦§¦¥¨©§©§¨©©§¨

,izaezkl die`xd rwxwd zexit zlik` inc `iig ax il mlyi -
`ax zrcl s` oky ,dfxkdd ini enlypy mein(:dl n"a)oi`y

'dfxkdd ini' enlypy onfn `l` rwxwd zexita dkef delnd
delnd jli`e myny `ed dcen ,rwxwd lr mifixkn oic ziay

.rwxwd zexit lke`y `eddì øîà,`axéléî éðäel` mixac ± ¨©¨¨¥¦¥
exn`p ,'dfxkdd ini' enlyy mein zexit lek`l delnd i`yxy

`weecàúeòè áéúk àìc àëéäzerh dazkp `ly ote`a ± ¥¨§Ÿ§¦¨¨
da ïì úéì ,àzëøãàa àúeòè áéúëc àëéä ìáà ,àzëøãàaj` - §©§©§¨£¨¥¨¦§¦¨¨§©§©§¨¥¨¨

mcew daeb delnd oi` '`zkxc`d xhy'a zerh dzyrpy okid
eny `l ixdy ,ecil dcyd ribzyefixkd `le ef dcy oic zia

ciay '`zkxc`d xhy' gkn `l` dxiknl zcner `idy dilr
.lha egkn dyrpy dn lk mb ,lha xhydy oeike ,delnd

déì äøîà,`axl dpnl`døîàc àeä øî àäå`ed ipec` ixde - ¨§¨¥§¨©§¨©
xn`y df(.ci n"a),àeä øôBñ úeòè úeéøçà`ly aeg xhyy epiid ©£¨¨¥

delnd lkei ,aegd oerxtl micareyn deld iqkpy ea azkp
,xhya miqkp zeixg` eazk eli`k micareyn miqkpn zeabl
m` `l` eizern z` zeeldl mikqd `l delndy milez ep` oky
azk `le drh df xhy azky xteqde ,eiqkp z` deld caryi ok
aezkiy xteql eeiv oic zia ixd eppipra s` ok m`e ,xhya z`f

.obedk `ly azke drh `ede ,obedk '`zkxc` xhy',àáø dì øîà̈©¨¨¨
øîéîì àkéì àäaxnel oi` df oipra -àäác ,àeä øôBñ úeòè- §¨¥¨§¥©¨¥¦§¨
df dxwna okyàìéL øa äaø eléôàz` jl aezkl deivy £¦©¨©¦¨

,`zkxc`dàøwéòî éòèzeabl lekiy xaqe dligzn drh - ¨¥¥¦¨¨
.envr `iig ax iqkpn

:`liy xa dax ly ezerh dzid dn zx`an `xnbdàeädid
déãéc éðäå éðä øeáñmdl cg` oic `iig ax iqkpe znd iqkpy - ¨¨¥§¨¥¦¥

,md `iig ax ly eiqkp mlekyéðäî éì äî éðäî éì äîil dn ± ©¦¥¨¥©¦¥¨¥
,el` miqkpn dabz m` il dn el` miqkpn dpnl`d dabz m`
miqkpdy epxkde' `zkxc`d xhya aezkl jxev d`x `l ok lre

.'eid znd ly el`àéä àìådpnl`l gipz m` oky ,oicd jk `le - §Ÿ¦
envr yxeid iqkpn zeableäì äçaLîe äìæàc ïéðîéæminrt - ¦§¦§©§¨©§§¨§

xg`l envr yxeid ly dcyd z` giayze dpnl`d jlzy
,oic zia dl eneyiyéôñëî dìòáãeex`ypy dlra zecy eli`e §©§¨©§§¥

geha `edy oeik mgiayi `l yxeidy oeik ,elwlwzi yxeid lv`
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כתובות. הנושא את האשה - פרק שנים עשר דף קד עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
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קפט
miwxt dyelyaa cenr cw sc ± iriax wxtzeaezk

äìçúáë àéä éøä.driaz zryn mipy ynge mixyr dpene Ðéî éøáãë äëìäåÐ

minkg ixack e` ,xi`n iax ixack?åðù àì.dlgn mipy ynge mixyrac Ðàìà
íéúàî äðî.daezk my mdy Ðäì ùé úôñåú ìáà.daezk e`le ,`id dpznc Ð

äáåúë éàðú.ztqez Ðúøîà÷ ïéé÷ùà åà úøîà÷ ï÷éúùéàzxn`e zdnznc i`d Ð

"ikd ax xn`"?Ð,`ed jl `xiaq `lc meyn

owizy`le,jlr daiagc meyn e` ,zxn`w

oiiwy`lezxn`w?ax dxn` i`cÐziwyn

.xn` xityc ,`xng iléàåä äåçà úúðéàÐ

,mipa `la zneeyxie.eig` `iig axàì
éðåæî àìå äáåúëdpi` dia` ziaa dpnl`c Ð

.opaxk ,mipy ynge mixyr cr `l` daeb

àôúëáéäì éàèîà.meil mein dizepefn Ð

àôåñéë íåùî éîð àädfd ceakd zngn Ð

.dl ziyryàúëøãàeiqkp zeabl oic wqt Ð

.`vnz xy` lkaäéì äøîà.`axl Ðøãäéì
éøéô éì,i`zaezk xeriyc ,`rx`c Ðlk`c

`aizki`c `nein,ediilr `zkxc` il

dax xn` ikdc .izeyxa md meid eze`ny

zney iab (a,dl `rivn `aa) "ciwtnd" wxta

ixit lik` izni`n gwel :oic zia?:dax xn`

:xn` iia` ,dicil `zkxc` ihn ikn

,dnzgpyninei enly ikn :xn` `ax

.`zfxk`àðòãåîúùéàmiqkpdy epxkd Ð

epazky elldmdilr ef `zkxc`Ðzn ly

.mdilr ef ly dzaezk ceariyy ,eidåàì
àáéúë øéôùdazkpy Ðly zecy lk lr

opi` ely zecye ,dfzecareyn,jizaezkl

yxiy oze` `l`.jilranàúëøãà ìéæéúÐ

.`aizk xity `lcìå÷ùàmein ixit Ð

`zkxc` iz`xde ,znd zecyn dcy iz`vny

dilr efixkde ,de`nye ,oic zial iciay

rxnc `axl elit`c .htynk mei miylygk

my) "ciwtnd" wxta ith gwelddcen ,(a,dl

iknc`zfxk` inei enlyÐ.ixit gwel lik`

àëéä ìáà`zkxc`c Ð`aizk zerhaÐ`l

gkn ixdy ,jcil `rx` `ihnc cr da zikf

.efixkde oic zia de`ny `zkxc`øî àäå
øîàã àåä.(a,eh my) "oifge` mipy" wxta Ð

àåä øôåñ úåòè úåéøçàea oi`y xhy Ð

deld `ly ,micareyn miqkpn daeb zeixg`

,eiqkp ceariy zeixg`a `l` zern dfxteqde

oic zia ,inp `kd .drheevaezkl xteql

azk `lc drh `ede ,zpbed `zkxc`

"`prcenzyi`dazkp `ly mircei lkde ,"

.znd iqkp lr `l`àìéù øá äáø àäáÐ

`zkxc` jil aezkl devyxeaqe drh ,

.ely miqkpn dabzyåäì äçáùîå äìæàãÐ

.oic zia dl enyy dcyléôñëî äìòáãåÐ

`lymgiayigwie xefgiy geha `edy ,yxeid

ily ilh :dl xn`ie ,dcin ely z`careynd

.jilïéã úéá ìò æòì é÷åôàì éúàå`ly Ð

.ef ly `zpwza epiir

àùåðä êìò ïøãä

äðùîúåøéæâ éðééã éðù.`xnba yxtn Ðïðç
íéøáã éðù øîåà.el micen minkg eid `ly Ð
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øîài`n` ok m` :dniz Ð dl yi ztqez la` miz`n dpn `l` epy `l ax xn` `ped ax

xhyyk la` ,dci zgzn d`vei daezk xhy oi`yk `l` epy `l :lirl ax xn`w

,daezk xhy meyn `id di`x i`ne .mlerl dzaezk daeb Ð dci zgzn d`vei daezk

!axl da daeb dpi`e li`edéëäxcdinl dil irain daxc Ð daxc dinwl `iz` opiqxb

dil `xiaq ikdc .`zkxc` `aizkc `nein ixit

la` .(a,dl `rivn `aa) "ciwtnd" wxta daxl

,edin .`zfxk` inei enily ikn :dil `xiaq `ax

zerh zeixg` xn`c `ed xn `de :dxn`wcn

`ed `axc ,"`ax" opiqxbc d`xp Ð `ed xteq

.(a,eh) `rivn `aac `nw wxta ikd xn`c

dxn`wc i`de ,"`ax" qixb xityc xninl opivne

`aizkc `nei `edd on ixit xcdle lifil :dil

la` ,ok dxn` `id Ð `pci`d cr `zkxc`

:`ax dl xn`wc i`ne .ikd dil `xiaq `l `axl

ded i`c meyn e`l :il d`xp Ð `zkxc` il ieg`

`aizkc `nein xcdilc `zkxc` `aizk xity

`zkxc` `aizk `l i`c meyn `l` ,`zkxc`

ikn elit` ixit ixecd`l aiigin `lc Ð xity

`aizk zerhac oeik ,`zfxk`c inei enly

.wiqnck ,`zkxc`

àùåðä êìò ïøãä
éðùoa opge oenc` milyexia eid zexifb ipiic

iaxl `dc .mz epiax qxeb ikd Ð melyia`

(a,bw oixcdpq) "wlg" wxta xn`c ,xi`n

opiwqn ikid Ð `ad mlerl wlg el oi` melya`c

"dpennd" wxta `neia opixn` `d ?dinya

opiwqn `lc Ð "awxi miryx mye" (a,gl)

oa dia`) aizkck ,mc` my melyia`e .ediinya

zayc `nw wxta xn`c `d inp ikde .(melyia`

"`pay" opiqxb `l Ð milyexi yi` `pay :(a,ai)

ixzc yxtn yie .ded ryx `payc ,"`pky" `l`

'd xn` dk" (ak) diryia aizkc ,eid `pay

lr xy` `pay l` dfd okeqd l` `a jl ze`av

'd dpd 'ebe dt jl dn" dixza aizke "ziad

'ebe jlhlhneixg`e ,ryx didy rnyn ixd "

ediwfg jlnd renyk idie" (fl my) seqa aezk

glyie 'd zia `aie wya qkzie eicba z` rxwie

xteqd `pay z`e ziad lr xy` miwil` [z`]

'ebe miwya miqkzn mrd ipwf z`ernyn ixd "

inp `edc ,`id `zlin e`le .did `pixg` `payc

lrac .xge`ne mcwen oi`e ,oey`xd `pay

ryx aixgpqc dyrna didc `xza `edd jigxek

:aixgpql glyy (`,ek oixcdpq) opixn`c ,ded

`l Ð ezriqe diwfg ,enilyd Ð ezriqe `pay

dnegl ueg ezriqe `ed z`vl dvxyke .enilyd

,zlcd xbqe l`ixab `ae ,dlgz `ed `vi Ð

'd dpd" diryi eilr `apzp f`e ,aixgpq ebxde

mzde ,xteq dil ixw `kdc ab lr s`e ."jlhlhn

.iax itn .`edcg` mewn lkn Ð ziad lr
`iyw
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àöBé äaeúk øèL äéä íàå .älçzák àéä éøä£¥¦§©§¦¨§¦¨¨§©§¨¥
äéãé úçzî¯áø déì çìL .íìBòì dúaeúk äáBb ¦©©¨¤¨¨§¨¨§¨¨©¥©

,eðéaø eðãnìé :á÷òé øa ïîçð áøì àcñç áø øa ïîçð©§¨©©¦§¨§©©§¨©©£Ÿ§©§¥©¥
ïéàLk Bà ,ú÷Bìçî dãé úçzî àöBé äaeúk øèMLk§¤§©§¨¥¦©©¨¨©£¤§¤¥
?éî éøáãk äëìäå ,dãé úçzî àöBé äaeúk øèL§©§¨¥¦©©¨¨©£¨¨§¦§¥¦
dãé úçzî àöBé äaeúk øèL ïéàLa :déì çìL̈©¥§¤¥§©§¨¥¦©©¨¨

dãé úçzî àöBé äaeúk øèL ìáà ,ú÷Bìçî¯äáBb ©£¤£¨§©§¨¥¦©©¨¨¨
áø àúà ék .íéîëç éøáãk äëìäå ,íìBòì dúaeúk§¨¨§¨©£¨¨§¦§¥£¨¦¦£¨©
éåì ïa òLBäé éaø øîà éæt ïa ïBòîL éaø øîà éîéc¦¦¨©©¦¦§¤¨¦¨©©¦§ª©¤¥¦
ìáà ,íéúàî äðî àlà eðL àì :àøt÷ øa íeMî¦©©¨¨Ÿ¨¤¨¨¤¨©¦£¨

úôñBz¯eléôà :ïðçBé éaø øîà eäaà éaøå .dì Lé ¤¤¥¨§©¦©¨¨©©¦¨¨£¦
à úôñBzéàðz :éàpé éaø øîà eáééà éaø øîàc .dì ïé ¤¤¥¨§¨©©¦©§¨©©¦©©§©

äaeúk¯àaà éaø øîà ,éîð øîzà .éîc äaeúëk §¨¦§¨¨¥¦§©©¦¨©©¦©¨
,íéúàî äðî àlà eðL àì :áø øîà àðeä áø øîà̈©©¨¨©©Ÿ¨¤¨¨¤¨©¦

úôñBz ìáà¯:àðeä áøì àaà éaø déì øîà .dì Lé £¨¤¤¥¨£©¥©¦©¨§©¨
ïéi÷Là Bà zøîà÷ ï÷ézLéà :déì øîà ?éëä áø øîà£©©¨¦£©¥¦§¦©¨¨§©§©§¦©
áøc dézîç .àðéîà÷ ï÷ézLéà :déì øîà ?zøîà÷̈¨§©§£©¥¦§¦©¨¨¦¨©§¥§©
äéáà úéáa äðîìàå ,éàåä deçà úzðéà àëéøà àéiç¦¨£¦¨¦§©££©§©§¨¨§¥¨¦¨
äøîà óBñì .àLð éáa ïéðL Lîçå íéøNò dðæå ,éàåä£©§¨¨¤§¦§¨¥§¦§¥¨¨§¨§¨
éì áä .éðBæî Cì úéì :dì øîà .éðBæî éì áä :déì¥©¦§¥£©¨¥¨§¥©¦
úéà äaeúk àìå ,Cì úéà éðBæî àì :dì øîà !äaeúk§¨£©¨¨§¥¦¨§¨§¨¦
:déì øîà .àìéL øa äaøc dén÷ àðéãì dézòáz .Cì̈§©§¥§¦¨©¥§©¨©¥¨£©¥
:déì øîà ?äåä éëéä àãáeòc àôeb éæéà éì àîéà¥¨¦¦¦¨§§¨¥¦£¨£©¥
øîc éiça ,àLð éáa íéðL Lîçå íéøNò dúéðæ̈¥¨¤§¦§¨¥¨¦§¥¨¨§©¥§¨
øeîà éàî àîòè :déì øîà .dì éàèîà éàôúëác¦§©§©©§©¨£©¥©§¨©¨
íìBòì dúaeúk äáBb dìòa úéáa àéäL ïîæ ìk :ïðaø©¨©¨§©¤¦§¥©§¨¨§¨¨§¨

¯éîð àëä ,äòáz àìc àeä àôeqék íeMî ïðéøîàc§¨§¦©¦¦¨§¨¨§¨¨¨©¦
¯àì .dì áä ìéæ ,äòáz àìc àeä àôeqék íeMî¦¦¨§¨¨§¨¦©¨¨

dén÷ì àúà .déñëépà àzëøãà dì áúk .çbLà©§©¨©¨©§©§¨©¦§¥£¨§©¥
,àáøcdéì øîà!ïðc éëéä øî éæç :déì øîàøétL : §¨¨£©¥£¦¨¥¦¨©£©¥©¦

ðcéëä éà :déì äøîà .C¯ïîc éøét éì øãäì ìéæéì ¨¨¨§¨¥¦¨¦¥¦¦£©¦¥¥§¦
ézëøãà éì éåçà :dì øîà !àðãéàä ãò àîBé àeää.C ©¨©¨¦¨¨£©¨©£¦¦©§©§¥

íéñëðc àðòãBîzLéàå" da áeúk äåä àìc dééæç©§¥§¨£¨¨¨¦§§©£¨¦§¨¦
øétL åàì àzëøãà :dì øîà ."ïepéà àðúéîc elà¥§¦§¨¦£©¨©§©§¨¨©¦
àîBiî ìB÷Léà ,àzëøãà ìéæéz :déì äøîà .àáéúk§¦¨¨§¨¥¥¦©§©§¨¤§¦¨
éléî éðä :dì øîà .àzLä ãò àzæøëà àîBé éîéìLc¦§¦¦¨©§©§¨©¨§¨£©¨¨¥¦¥

¯àzëøãàa àúeòè áéúëc àëéä ìáà ,àzëøãàa àúeòè áéúk àìc àëéä¯.da ïì úéì ¥¨§¨§¦¨¨§©§©§¨£¨¥¨¦§¦¨¨§©§©§¨¥¨¨
c àeä øî àäå :déì äøîàøîéîì àkéì àäa :àáø dì øîà !àeä øôBñ úeòè úeéøçà :øîà ¨§¨¥§¨¨§¨©©£¨¨¥£©¨¨¨§¨¥¨§¥©

äî ,déãéc éðäå éðä :øeáñ àeä àøwéòî .éòè àìéL øa äaø eléôà àäác ,àeä øôBñ úeòè̈¥¦§¨£¦©¨©¥¨¨¥¥¦¨¨§¨¥§¨¥¦¥©
:dì øîàå ,éôñëî dìòáãe ,eäì äçaLîe äìæàc ïéðîéæ ;àéä àìå ?éðäî él äî éðäî él¦¥¨¥©¦¥¨¥§¨¦¦§¦§¨§¨©§§¨§§©§¨¦§§¥©£©¨

.àðéã éa ìò æòì é÷etàì éúàå ,éãéc éì áäå Cãéc ìé÷L§¥¦¨§©¦¦¦§¨¥§©¥©©©¥¦¨
àùåðä êìò ïøãä

éðLïBîãà ,íéøáã éðL øîBà ïðç .íBìLéáà ïa ïðçå ïBîãà ,íéìLeøéa eéä úBøéæâ éðéic §¥©¨¥§¥¨¦¨©¦©§§¨¨¤£¦¨¨¨¥§¥§¨¦©§
:øîBà ïðç ,úBðBæî úòáBz BzLàå íiä úðéãîì CìäL éî .äòáL øîBà¥¦§¨¦¤¨©¦§¦©©¨§¦§©©§¨¨¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cw sc zeaezk(oey`x meil)

å ,älçzák àéä éøädryn zeycg mipy ynge mixyr dl mipen £¥¦§©§¦¨
.dzaezk z` drazyäéãé úçzî àöBé äaeúk øèL äéä íàåly §¦¨¨§©§¨¥¦©©¨¤¨

,dpnl`d,íìBòì dúaeúk äáBb`ly dgked yi df ote`ay meyn ¨§¨¨§¨
.ax zhiyk `ziixa ixd .dzaezk lr dlgn

,eðéaø eðãnìé ,á÷òé øa ïîçð áøì àcñç áø øa ïîçð áø déì çìL̈©¥©©§¨©©¦§¨§©©§¨©©£Ÿ§©§¥©¥
dpnl` m`d minkge xi`n iax ewlgpy epizpyna epipyy dn
m`d ,mipy ynge mixyr cr dzaezk daeb dia` ziaa dxcd

dãé úçzî àöBé äaeúk øèMLkd dzpypBà ,ú÷Bìçîewlgpy §¤§©§¨¥¦©©¨¨©£¤
`weec.dãé úçzî àöBé äaeúk øèL ïéàLk:ztqep dl`yeäëìäå §¤¥§©§¨¥¦©©¨¨©£¨¨

éî éøáãk.minkgk e` xi`n iaxk - §¦§¥¦
déì çìL,awri xa ongp ax el aiyd -àöBé äaeúk øèL ïéàLa ¨©¥§¤¥§©§¨¥

dãé úçzîd dxn`pìáà ,ú÷Bìçîm`úçzî àöBé äaeúk øèL ¦©©¨¨©£¤£¨§©§¨¥¦©©
íìBòì dúaeúk äáBb ,dãé.dzlign lr di`x dzwizy oi`eåok ¨¨¨§¨¨§¨§

íéîëç éøáãk äëìädaeb dlra ziaa `idy onf lky exn`y £¨¨§¦§¥£¨¦
.mlerl dzaezk

:minkg zhiya oeic d`ian `xnbdàúà ék[`a xy`k-]éîéc áø ¦¨¨©¦¦
laal l`xyi ux`nøîàmyaòLBäé éaø øîà éæt ïa ïBòîL éaø ¨©©¦¦§¤©¦¨©©¦§ª©

eðL àì ,àøt÷ øa íeMî éåì ïa`ly dpnl`y epizpyna minkg ¤¥¦¦©©¨¨Ÿ¨
,dzaezk dlgn mipy ynge mixyr jyna dzaezk drazàlà¤¨

íéúàî äðîxeriyd itk daezkd oic xwirl xy`a `l` - ¨¤¨©¦
dyexbl dpn ,dzaezka ezy`l ozil lrad z` minkg eaiigy

'daezk' miaygp md wxy ,dlezal miz`ne ,dpnl`eúôñBz ìáà£¨¤¤
,epevxn dl siqed lrady daezkddì Lémeyn ,mlerl ¥¨

.daezkdn wlg `le dpzn `id ef ztqezyéaø øîà eäaà éaøå§©¦©¨¨©©¦
úôñBz eléôà ,ïðçBédaezk.dì ïéàoeikéaø øîà eáééà éaø øîàc ¨¨£¦¤¤¥¨§¨©©¦©§¨©©¦

äaeúk éàðz ,éàpéxzi ezy`l siqedl dpzn lrady ztqezd - ©©§©§¨
,daezkd xwir lréîc äaeúëk`vnpe .dnvr daezkk dpic - ¦§¨¨¥

.dpynd ly oicd llka 'daezk ztqez' s`y
:daezk ztqez lr dlign oi`y drcl reiq d`ian `xnbdøîzà¦§©

énð,xn`p oke -eðL àì ,áø øîà àðeä áø øîà àaà éaø øîà ©¦¨©©¦©¨¨©©¨¨©©Ÿ¨
,zlgen dpnl`dy epizpynaíéúàî äðî àlàaeig xwir edfy ¤¨¨¤¨©¦

,daezkddì Lé úôñBz ìáàz` draz `le dwzy m` mb £¨¤¤¥¨
.elld mipyd lk dzaezk

:`xnbd zxtqnéëä áø øîà ,àðeä áøì àaà éaø déì øîà- ¨©¥©¦©¨§©¨¨©©¨¦
.ax xn` jk mpn`ddéì øîà,`ped axBà zøîà÷ ï÷ézLéà ¨©¥¦§¦©¨¨§©§

zøîà÷ ïéé÷Làjzpeek `ny e` ,'ipwizyd'l jzpeek m`d - ©§§©¨¨§©§
jzdinza jzpeeke ,ok xaeq jpi` m`d ,xnelk .'oii ipzewyd'l

,ipwizydl ick `l` epi` 'ikd ax xn`'daiag ef drenyy e`
.dxn` ax ok` m` oii izewydl jzpeeke jilrdéì øîà`a` iax ¨©¥

àðéîà÷ ï÷ézLéà.izpeekzd jwizydl - ¦§¦©¨£¦¨
:oiprl xeywd dyrn d`ian `xnbdàëéøà àéiç áøc déúîç£¨¥§©¦¨£¦¨

éàåä äeçà úzðéà,eig` zy` dzid `kix` `iig ax ly ezeng - ¦§©£¨£©
éàåä äéáà úéáa äðîìàå,dia` ziaa dayi dpnl`zdy xg`le - §©§¨¨§¥¨¦¨£©

dðæå`iig axàLð éáa ïéðL Lîçå íéøNòoeik ,dia` ziaa - §¨¨¤§¦§¨¥§¦§¥¨¨
.eig` `iig ax eyxie mipa `la zn dlrayóBñìynge mixyr §

mipydéì äøîàdpnl`déðBæî éì áä,zepefn il oz -dì øîàax ¨§¨¥©¦§¥¨©¨
`iigéðBæî Cì úéìdpnl`d el dxn` ,xzei zepefn jl oi` -áä ¥¨§¥©
[oz-]Cì úéà äaeúk àìå Cì úéà éðBæî àì dì øîà ,äaeúk éì- ¦§¨¨©¨Ÿ§¥¦¨§Ÿ§¨¦¨

ixdy ,daezk xear `le zepefn xear `l driaz zekf jl oi`
dzaezk daeb dpi` ,daezk draz `le dia` ziaa dxcd dpnl`

.mipy ynge mixyr cr `l`
àìéL øa äaøc dén÷ àðéãì dézòáziptl oicl dpnl`d ezraz - §©§¥§¦¨©¥§©¨©¦¨

,`liy xa daxdéì øîà,`kix` `iig axl `liy xa daxàîéà ¨©¥¥¨
äåä éëéä àcáeòc àôeb ,éæéà éìly mteb did cvik il xen` - ¦¦¦¨§§¨¥¦£¨

.mixacdéì øîà,`iig axàLð éáa íéðL Lîçå íéøNò dúéðæ- ¨©¥§¦¨¤§¦§¨¥¨¦§¥¨¨
,dia` ziaa mipy ynge mixyr dizqpxtéàôúëác øîc éiça§©¥§©¦§©§©

dì éàèîàdizepefn z` iz`yp itzk lry xn iiga ip` raype - ©§©¨
.mei meidéì øîà,`liy xa daxïðaø øeîà éàî àîòèedn - ¨©¥©§¨©¨©¨¨

epizpyna minkg exn`y mrhdäáBb dìòa úéáa àéäL ïîæ ìk̈§©¤¦§¥©§¨¨
äòáz àìc àeä àôeqék íeMî ,ïðéøîàc ,íìBòì dúaeúkmeyn - §¨¨§¨§©§¦¨¦¦¨§Ÿ¨§¨

zngn did dzaezk z` draz `ly dny mixne`e milez ep`y
ebdpy ceakd zngn miyxeidn dl didy dyeadziaa dnr

,dlraäòáz àìc àeä àôeqék íeMî ,énð àëäxnel yi o`k s`e ± ¨¨©¦¦¦¨§Ÿ¨§¨
ceak da zbdp oky ,dyead zngn dzaezk z` draz `ly

,cgeindì áä ìéæ.dzaezk z` dl oze jl jkitle -çbLà àì- ¦©¨Ÿ©§©
,`liy xa dax ixac z` miiwl `iig ax yyg `ldì áúkdax ¨©¨

xhy' dpnl`l `liy xa'àzëøãàdéñëépàoic zia ly xhy - ©§©§¨©¦§¥
mewn lka `iig ax ly eiqkpn dzaezk z` eci lr zeabl lkezy

.m`vnzy
àáøc dén÷ì àúàe `axl `iig ax `a -ïðc éëéä øî éæç ,déì øîà ¨¨§©¥§¨¨¨©¥£¦©¥¦¨©

.ipic epc cvik ipec` d`xi -déì øîà`axðc øétLCepc dti - ¨©¥©¦¨¨
.jpic z`déì äøîà,`axl dpnl`déëä éàzwcev ip` ok` m` - ¨§¨¥¦¨¦

,ipicaàðãéàä ãò àîBé àeää ïîc éøét éì øcäì ìéæéìxifgie jliy ± ¥¦©§©¦¥¥§¦©¨©¨¦§¨
d`ay meidn rwxwa lk`y zexitd zlik` mekq z` il

,izeyxa md mei eze`ny ,icil `zkxc`ddì øîà,`axéì éåçà ¨©¨©§¥¦
ézëøãàC,jl eazky '`zkxc`d xhy' z` il i`xd -àìc dééæç ©§©§¥©§¥§Ÿ

ïeðéà àðúéîc elà íéñëðc àðòãBîzLéàå ,da áeúk äåäd`x - £¨¨¨§¦§§©§¨¦§¨¦¥§¦§¨¦
xy` miqkpdy epxkd mipiicd ep`' gqepd z` da eazk `ly `ax

,'znl mikiiy `zkxc` xhy epazk mdilrdì øîà`ax ¨©¨
,dpnl`làáéúk øétL åàì àzëøãà`l jly '`zkxc`'d - ©§©§¨©©¦§¦¨

lk oi` `lde ,eizecy lk lr dazkp `idy oeik ,ie`xk dazkp
i`e ,dlran yxiy oze` wx `l` daezkl zecarzyn zecyd

.ea zeabl xyt`
déì äøîà,`axl dpnl`dàzëøãà ìéæéz'`zkxc`'d jlz ± ¨§¨¥¥¦©§©§¨

rwxwd zexit lek`l dleki ip` oi` jk lyae] oick dazkp `ly
j` ,[azkpy meinàzLä ãò àzæøëà àîBé éîéìLc àîBiî ìB÷Léà¦§¦¨¦§¦¥¨©§©§¨©©§¨

,izaezkl die`xd rwxwd zexit zlik` inc `iig ax il mlyi -
`ax zrcl s` oky ,dfxkdd ini enlypy mein(:dl n"a)oi`y

'dfxkdd ini' enlypy onfn `l` rwxwd zexita dkef delnd
delnd jli`e myny `ed dcen ,rwxwd lr mifixkn oic ziay

.rwxwd zexit lke`y `eddì øîà,`axéléî éðäel` mixac ± ¨©¨¨¥¦¥
exn`p ,'dfxkdd ini' enlyy mein zexit lek`l delnd i`yxy

`weecàúeòè áéúk àìc àëéäzerh dazkp `ly ote`a ± ¥¨§Ÿ§¦¨¨
da ïì úéì ,àzëøãàa àúeòè áéúëc àëéä ìáà ,àzëøãàaj` - §©§©§¨£¨¥¨¦§¦¨¨§©§©§¨¥¨¨

mcew daeb delnd oi` '`zkxc`d xhy'a zerh dzyrpy okid
eny `l ixdy ,ecil dcyd ribzyefixkd `le ef dcy oic zia

ciay '`zkxc`d xhy' gkn `l` dxiknl zcner `idy dilr
.lha egkn dyrpy dn lk mb ,lha xhydy oeike ,delnd

déì äøîà,`axl dpnl`døîàc àeä øî àäå`ed ipec` ixde - ¨§¨¥§¨©§¨©
xn`y df(.ci n"a),àeä øôBñ úeòè úeéøçà`ly aeg xhyy epiid ©£¨¨¥

delnd lkei ,aegd oerxtl micareyn deld iqkpy ea azkp
,xhya miqkp zeixg` eazk eli`k micareyn miqkpn zeabl
m` `l` eizern z` zeeldl mikqd `l delndy milez ep` oky
azk `le drh df xhy azky xteqde ,eiqkp z` deld caryi ok
aezkiy xteql eeiv oic zia ixd eppipra s` ok m`e ,xhya z`f

.obedk `ly azke drh `ede ,obedk '`zkxc` xhy',àáø dì øîà̈©¨¨¨
øîéîì àkéì àäaxnel oi` df oipra -àäác ,àeä øôBñ úeòè- §¨¥¨§¥©¨¥¦§¨
df dxwna okyàìéL øa äaø eléôàz` jl aezkl deivy £¦©¨©¦¨

,`zkxc`dàøwéòî éòèzeabl lekiy xaqe dligzn drh - ¨¥¥¦¨¨
.envr `iig ax iqkpn

:`liy xa dax ly ezerh dzid dn zx`an `xnbdàeädid
déãéc éðäå éðä øeáñmdl cg` oic `iig ax iqkpe znd iqkpy - ¨¨¥§¨¥¦¥

,md `iig ax ly eiqkp mlekyéðäî éì äî éðäî éì äîil dn ± ©¦¥¨¥©¦¥¨¥
,el` miqkpn dabz m` il dn el` miqkpn dpnl`d dabz m`
miqkpdy epxkde' `zkxc`d xhya aezkl jxev d`x `l ok lre

.'eid znd ly el`àéä àìådpnl`l gipz m` oky ,oicd jk `le - §Ÿ¦
envr yxeid iqkpn zeableäì äçaLîe äìæàc ïéðîéæminrt - ¦§¦§©§¨©§§¨§

xg`l envr yxeid ly dcyd z` giayze dpnl`d jlzy
,oic zia dl eneyiyéôñëî dìòáãeex`ypy dlra zecy eli`e §©§¨©§§¥

geha `edy oeik mgiayi `l yxeidy oeik ,elwlwzi yxeid lv`
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המשך בעמוד יי



קצ
miwxt dyelya` cenr dw sc ± iriax wxtzeaezk

óåñá òáùúdzaezk zeabl `aze ,zny ea ernyiyk ÐÐdcia dakr `ly rayz

.melk dlra lynäìçúá òáùú àìå.zepefn ieaib zrya Ðàøîâ.éàãâ ïá ïåîãà
úåøéæâ ïéøæåâzeyxl dqpkpy dnda iab `nw `aaa ,opiqxb drihp dnhiw :zeqpw Ð

dze` oiny dnk oli` zrihp dnhw ,dwifde wfipd?óñë éúù.zern izy Ðïéðéã éúá
.dylye mixyr ly Ðúåéñðë éúáÐ

.lltzdlúåùøãî éúá.cenlzle dpynl Ð

íéøôåñ éúá.zewepiz cenll Ðïøëù ïéìèåðÐ

oiweqr eid `ly itl ,epnid oiqpxtzne

.ozk`lnaïðé÷ñò éòéùøáoecl xky oilhepy Ð

odiig ickn xzei?å÷ôñ àì.zepefnl Ðìò óà
åöø àìù éô.lehil Ðàøéúñéà.rlq Ð

àãçåù úøåúá.ip` i`kf m` ipaiigz `ly Ð

àøâà úøåúá.gxeh xky Ðïåãì øëù ìèåðä
.(`,hk) zexeka zkqna `id dpyn Ðàðéã øâà

.jke jk xkya m` ik ,oicd mkl xne` `l Ð

àìéèá øâà.ezk`lnn lha didy Ðéäú äåäã
àøîçã éøáîàádf i` ,oii zexve`a gixn Ð

lwlwzdl aexwde .miiwzdl ie`xÐedexkni

.mei lka el ievn did df xkye ,cinàä éëÐ

.ixy gkenc `lihacéìãã àøáâ éì åáä,`in Ð

.izecy dwynéà÷éøçái`wixg .inewna ÐÐ

zewexg mipxw enk ,mebt oeyl `edy ip` xne`

,wlzqn ip`y :xnelk ,(a,hp) "oileg zhigy"c

.inewn mbtpe
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àéù÷ixz dxifbe dlifb i` ,daxc` :xn`z m`e Ð zexifb` zelifb `iyw oixz` `zlz

eed `l zexifb ipiic ,`zlz eed dlifb ipiicc ;`iyw `l ixz` `zlz Ð edpip ilin

miyp` dnkc ,zexxy izy cg` oiicl `dzy `xaq epi`c Ð `cg :iax xn`e !ixz `l`

izy eed mdn cg`l i` :cere .dxxye dxxy lkl cenrl oileki eidy milyexia eid miaeyg

didy ,zeidl el did ixvnd opgl Ð zexxy

epiax yxity enk ,melyia` oa opgn xzei aeyg

.iax itn .mzáéùçã:yxtl oi`e Ð ipzw dil

opgc `ziixaa gken `dc ,xzei dil aiygc

,melyia` oa opgn xzei aeyg did ixvnd

aiygc :eyexit ikd `l` .`yixa dil ipzwcn

ipy xne` opg ;oizipzn eda ixii`c ,ikd xza dil

aiyg `lc .ipzw Ð dray xne` oenc` mixac

.ipzw `l Ð melk xac `ly ixvnd opg oebk ,dil

ab lr s`e .xzei aeygd Ð dil aiygc :d`xp ile

ogky` inp ikd Ð `yixa ixvnd opg ipzwc

oa xfrl` iaxe ryedi iaxe xfril` iaxa dyrn

did `aiwr iaxy it lr s` ,`aiwr iaxe dixfr

y`x did `edy ,dixfr oa xfrl` iaxn aeyg

oebk" (`,p migqt) opixn` izkec lkae ,minkgl

zenaic `nw wxt idliyae ."eixage `aiwr iax

xn`c qpikxd oa `qec iaxc dyrn iab (`,fh)

iax Ð in eixg`e ,jl` ip` :ryedi iax mdl

.`aiwr iax Ð in eixg`e ,dixfr oa xfrl`

dixfrl oa yi :ryedi iaxl xn` elv` eqpkpyke

,mlera xfrl` iaxy rcei did `l ixd ?epixag

seqn jled jnyy `ed dz`" :xn` `aiwr iaxle

xfrl` iax xikfn ikd elit`e ."eteq cre mlerd

zqgein dgtynn didy Ð `nrh epiide .`yixa

mbe ,`xfrl ixiyr didy ,`aiwr iaxn xzei

ixvnd opg ipzwc ,inp `kd .eze`iyp liaya

`l` ,xzei aeyg didy liaya `l Ð `yixa

oa opgn xzei zqgein dgtynn `edy iptn

:ol iywz mewn lknc :iax xne`e .melyia`

`kxit e`le ?mz epiax ipynck ipyn `l i`n`

ded Ð epzpyna exacy itl edl `pz i`c ,`id

."milyexia eidy zexifb ipiic ipy" ipzinl dil

,eid mipy rnyn Ð "milyexia eid" ipzwcn la`

s` xne` ozp iax :jenqa `ipzcn :cere .`l eze

,did milyexiay zexifb ipiicn cg` icnd megp

ozp iaxl ok m`c ,i`w `l `ziixa` jgxk lre

dyly ipzwc `iddc opinwen op`e ,eed rax`

i`ce `l` .ozp iaxl icnd megpe opge oenc`

s` xn`w ikd meyn ,xzei oiaeygd dil aiygc

aeyg dide ,zexifb ixfebn cg` did icnd megp

.iax itn .mzenk

éøæåâoxky oilhep eid milyexiay zexifb

:`kd jixt `lc `d Ð dkyld znexzn

,"gwz `l cgeye" aizkde ?ikd icar ikide

`lc meyn :mz epiax xne` !`pxwc dilr jixtck

.xeav lyn Ð `kd la` ,mipic ilran `l` xeq`

,oilhep eid xky zxeza e`l `kdc :yxtn iaxe

eid `le ,oica oiayei eid dry lk `kd `l`

dna mdl did `le ,dk`ln meya oiwqer

ide qpxtzdlla` .oqpxtl xeavd lr lhen d

el did `le ,ayei did `nlra i`xw` Ð `pxw

`d xity iz` inp `nrh i`dne .xky lehil

dhigy zekld icnln :(`,ew) onwl xn`wc

.iax itn .(`,fl mixcp) "xcend oia oi`" wxta `zi`ck ,xeq` dxez cenlz xkyy it lr s` ,dkyld znexzn oxky oilhep eid dvinw zeklde
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éða åéìò e÷ìçð ,älçza òáMz àìå óBqa òáMz¦¨©©§Ÿ¦¨©©§¦¨¤§§¨¨§¥
øîà .óBqáe älçza òáMz :eøîàå ,íéìBãb íéðäkŸ£¦§¦§¨§¦¨©©§¦¨©¨©
ïðçBé ïaø øîà .íäéøáãk :ñðékøä ïa àñBc éaø©¦¨¤¨§¦¨§¦§¥¤¨©©¨¨¨
.óBqa àlà òáMz àì :ïðç øîà äôé :éàkæ ïa¤©©¨¤¨©¨¨Ÿ¦¨©¤¨©

àøîâìL :éäðéîøe:íéìLeøéa eéä úBìéæâ éðéic äL §¦§¦§¨©¨¥§¥¨¦¨©¦
àéL÷ .íBìLéáà ïa ïðçå ,éøönä ïðçå ,éàcb ïa ïBîãà©§¤©¨§¨¨©¦§¦§¨¨¤£¦¨©§¨
úìz àîìLa !úBìéæbà úBøéæb àéL÷ ,ïéøzà úìz§¨©§¥©§¨§¥©§¥¦§¨¨§¨

déì áéLçc ,àéL÷ àì ïéøzà¯áéLç àìc ,éðú÷ ©§¥¨©§¨©£¦¥¨¨¥§¨£¦
déì¯øîà !àéL÷ úBìéæbà úBøéæb àlà .éðú÷ àì ¥¨¨¨¥¤¨§¥©§¥©§¨¨©

æb ïéøæBb eéäL :÷çöé øa ïîçð áø.úBìéæb ìò úBøé ©©§¨©¦§¨¤¨§¦§¥©§¥
úBøéæâ éøæBb :øîBà éñBé éaø ,äòéèð dîèé÷ :àéðúãk¦§©§¨¦§¨§¦¨©¦¥¥§¥§¥

dúðL úa ,äòéèð :íéøîBà íéìLeøéaL¯,óñë ézL ¤¦¨©¦§¦§¦¨©§¨¨§¥¤¤
íéðL ézL úa¯ìL :éäðéîøe .óñk òaøàéðéic äL ©§¥¨¦©§©¤¤§¦§¦§¨©¨¥

áø øîà !íeçðå ,ïðçå ,ïBîãà :íéìLeøéa eéä úBøéæâ§¥¨¦¨©¦©§§¨¨§©£©©
íeçð àðz ïàî :àtt¯éaø ,àéðúc .àéä ïúð éaø ©¨©§¨©©¦¨¨¦§©§¨©¦

íéìLeøéaL úBøéæâ éøæBbî éãnä íeçð óà :øîBà ïúð̈¨¥©©©¨¦¦§¥§¥¤¦¨©¦
éaø øîàåäå ?àkéì eúå .íéîëç Bì eãBä àìå ,äéä̈¨§Ÿ£¨¦§¥¨§¨§¨©©¦

ìL :àéòLBà éaø øîà ñçðtïcâðk ,íéìLeøéa eéä ïéðéã éza äòaøàå íéòLúå úBàî L ¦§¨¨©©¦©£¨§Ÿ¥§¦§¦§©§¨¨¨¥¦¦¨¦¨©¦§¤§¨
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e÷ôñ àì ,àlà ?ïðé÷ñòét ìò óàeöø àlL¯àøézñéà ìé÷L äåä àðø÷ .ïäéìò ïéôéñBî ¨§¦©¤¨Ÿ¨§©©¦¤Ÿ¨¦¦£¥¤©§¨£¨¨¥¦§¥¨
!"çwú àì ãçBLå" :'éúëäå ?éëä ãéáò éëéäå ,àðéc eäì ïéàãå ,áéiçî àøézñéàå éàkfî¦©©§¦§¥¨¥©¨§¨¥§¦¨§¥¦¨¥¨¦§¨§¦§©Ÿ¦¨

éléî éðä :àîéz éëå¯,eäééåøzî ìé÷L àìc àëéäàðéc ééeìöàì éúà àîìc¯ïåék ,àðø÷ §¦¥¨¨¥¦¥¥¨§¨¨¥¦©§©§¦§¨¨¥§©§¥¦¨©§¨¥¨
eäééåøzî ìé÷Lc¯:àéðúäå ?éøL éî àðéc ééeìöàì éúà àì éëå .àðéc ééeìöàì éúà àì §¨¥¦©§©§¨¨¥§©§¥¦¨§¦¨¨¥§©§¥¦¨¦¨¥§¨©§¨

úà áéiçì àlLå áéiçä úà úBkæì àlL ãnìì íà ?øîBì ãeîìz äî "çwú àì ãçBLå"§©Ÿ¦¨©©§©¦§©¥¤Ÿ§©¤©©¨§¤Ÿ§©¥¤
éàkfä¯úà áéiçìe éàkfä úà úBkæì eléôà àlà ."ètLî ähú àì" :øîàð øák éøä ©©©£¥§¨¤¡©Ÿ©¤¦§¨¤¨£¦§©¤©©©§©¥¤

éléî éðä !"çwú àì ãçBLå" äøBz äøîà ,áéiçä¯éäàðø÷ ,ãçBL úøBúa ìé÷Lc àë¯ ©©¨¨§¨¨§©Ÿ¦¨¨¥¦¥¥¨§¨¥§©©©§¨
ïeãì øëN ìèBpä ,ïðúäå ?éøL éî àøâà úøBúáe .ìé÷L äåä àøâà úøBúa¯!ïéìèa åéðéc §©©§¨£¨¨¥§©©§¨¦¨¥§¨§©©¥¨¨¨¦¨§¥¦

éléî éðä¯àðø÷ ,àðéc øâà¯:àéðúäå ?éøL éî àìéèa øâàå .ìé÷L äåä àìéèa øâà ¨¥¦¥£©¦¨©§¨£©§¥¨£¨¨¥©£©§¥¨¦¨¥§¨©§¨
àðéc øâà àîéìéà ?éîc éëéä .ïéc BðécL àlà ,ïeãì øëN ìèBpL ïéicä øòBëî¯?ïéc Bðéc §¨©©¨¤¥¨¨¨¤¨¤¦¦¥¦¨¥¦¥¨£©¦¨¦¦

ïeãì øëN ìèBpä :àéðúäå¯àlà !ïéìéèa åéðéc¯éðä !ïéicä øòBëî :éðú÷å ,àìéèa øâà §¨©§¨©¥¨¨¨¦¨§¥¦¤¨£©§¥¨§¨¨¥§¨©©¨¨¥
àðø÷ ,àçëBî àìc àìéèa éléî¯,àøîçc àøaîàa éäz äåäc ,ìé÷L äåä àçëBîc àìéèa ¦¥§¥¨§¨§¨©§¨§¥¨§§¨£¨¨¥©£¨¨¥§©§¨¨§©§¨

éìãc àøáb éì eáä :eäì øîà ,dén÷ì àðéc éúà äåä ék ,àðeä áøc àä ék .àæeæ déì éáäéå§¨£¥¥¨¦¨§©¨¦£¨¨¥¦¨§©¥£©§£¦©§¨§¨¥
éìa÷î ìL ïäéðéò úBéeîñ änk äàøe àa :eäaà éaø øîà .àðéc eëì ïeãéàå ,éà÷éøça éì¦©£¦©§¥§¦¨¨©©¦©¨Ÿ§¥©¨§¥¥¤¤§©§¥

åéðéòa Lç íãà ;ãçBL¯ïéìèBð ïäå .àtøúî Bðéà ÷ôñ àtøúî ÷ôñ ,àôBøì ïBîî ïúBð ©¨¨¨§¥¨¥¨§¥¨¥¦§©¥¨¥¥¦§©¥§¥§¦
ãçBMä ék" :ïðaø eðz ."íéç÷t øeòé ãçBMä ék" :øîàpL ,ïäéðéò ïénñîe ,äèeøt äåL̈¤§¨§©¦¥¥¤¤¤¡©¦©©§©¥¦§¦¨©¨©¦©©

íéîëç éðéò øeòé"¯íé÷écö éøác ólñéå" .ïéLthì øîBçå ì÷"¯éãéî .íéòLøì øîBçå ì÷ §©¥¥¥£¨¦©¨¤©¦§¦¦©¥¦§¥©¦¦©¨¤¨§¨¦¦¥
eléôà ,"íéîëç éðéò øeòé ãçBMä ék" :øîà÷ éëä àlà ?eäðéð àðéã éða íéòLøe íéLtè¦§¦§¨¦§¥¦¨¦§¤¨¨¦¨¨©¦©©§©¥¥¥£¨¦£¦

ãçBL ç÷Bìå ìBãb íëç¯"íé÷écö éøác ólñéå" .álä úeiîñ àìa íìBòä ïî øèôð Bðéà ¨¨¨§¥©©¥¦§¨¦¨¨§Ÿ§¦©¥¦©¥¦§¥©¦¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dw sc zeaezk(ipy meil)

óBqa òáMz,dzaezk z` zeabl `eaze dlra zny ernyiyk - ¦¨©©
y rayz,dlra ly yekx dcia dakr `lälçza òáMz àìå± §Ÿ¦¨©©§¦¨

.zepefnd ziiab zryaåéìò e÷ìçð[opg lr-],íéìBãb íéðäk éða ¤§§¨¨§¥Ÿ£¦§¦
òáMz ,eøîàå,mipnfd ipyaälçza,zepefn ziiab zrya - §¨§¦¨©©§¦¨

åmb rayz,óBqa.daezkd z` zeabl `eazykïa àñBc éaø øîà §©¨©©¦¨¤
íäéøáãk ñðékøä`pz d`ian dpynd .milecb mipdk ipa ly ¨§¦¨§¦§¥¤

:opg zrck rixkndïðç øîà äôé ,éàkæ ïa ïðçBé ïaø øîàyàì ¨©©¨¨¨¤©©¨¤¨©¨¨Ÿ
óBqa àlà òáMz.dzaezk zeabl `eazy drya ¦¨©¤¨©

* * *

àøîâ
zexifb ipiic ipy eidy epizpyna epipyy dn lr dywn `xnbd

:milyexiaéäðéîøe,epipy `ziixaa ixdy dywe -ìLéðéic äL §¦§¦§Ÿ¨©¨¥
,íéìLeøéa eéä úBìéæbmdeïa ïðçå ,éøönä ïðçå ,éàcb ïa ïBîãà §¥¨¦¨©¦©§¤©©§¨¨©¦§¦§¨¨¤

.íBìLéáà`ziixaa epipyy dn oia dxizqd z` zxxan `xnbd £¦¨
:dpyna epipyy dnlïéøzà úìz àéL÷eidy x`ean `ziixaay ©§¨§¨©§¥

eidy xn`p dpyna eli`e mipiic dylyoke ,mipiic ipy wxàéL÷©§¨
,úBìéæbà úBøéæbeli`e ,'zelifb ipiic' mze` dpkn `ziixady §¥©§¥

.'zexifb ipiic' mipekn md dpyna
:dpey`xd `iyewd z` zvxzn `xnbdàì ïéøzà úìz àîìLa¦§¨¨§¨©§¥Ÿ

àéL÷eidy `ziixaa epipyy dn oia dxizq oi` recn oaen - ©§¨
,uxzl xyt` oky ,mipy eidy dpyna epipyy dn oial dyly
mrhde ,`ziixaa xn`pk milyexia mipiic dyly eid ok`y

meyn `ed mipiic ipy wx exkfed epizpynayéðz÷ déì áéLçc- §¨¦¥¨¨¥
mipiicd z` wx xikfd dpynd ly `pzdyoenc` mde ,miaeygd

mipiic eli`e ,melyia` oa opgedéì áéLç àìcopg z` ,xnelk §Ÿ¨¦¥
,mzenk aeyg did `ly ,ixvnd,éðz÷ àìly `pzd eli`e Ÿ¨¨¥

opg z` mb dpn jkle ,miaeyg zegt mipiic s` dpn `ziixad
`iyewd lr uexiz mpn` edf .mzenk aeyg epi`y s` ,ixvnd

,dpey`xdàéL÷ úBìéæbà úBøéæb àlà'zelifb' oia dxizqd - ¤¨§¥©§¥©§¨
:`xnbd zvxzn .dyw oiicr 'zexifb'l,÷çöé øa ïîçð áø øîà̈©©©§¨©¦§¨

meyn 'zelifb ipiic' mbe 'zexifb ipiic' mb mipekn el` mipiiceéäL¤¨
úBøéæb ïéøæBbzeqpw miqpew ±.úBìéæb ìò`nbec d`ian `xnbd §¦§¥©§¥
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קצי
miwxt dyelya` cenr dw sc ± iriax wxtzeaezk

óåñá òáùúdzaezk zeabl `aze ,zny ea ernyiyk ÐÐdcia dakr `ly rayz

.melk dlra lynäìçúá òáùú àìå.zepefn ieaib zrya Ðàøîâ.éàãâ ïá ïåîãà
úåøéæâ ïéøæåâzeyxl dqpkpy dnda iab `nw `aaa ,opiqxb drihp dnhiw :zeqpw Ð

dze` oiny dnk oli` zrihp dnhw ,dwifde wfipd?óñë éúù.zern izy Ðïéðéã éúá
.dylye mixyr ly Ðúåéñðë éúáÐ

.lltzdlúåùøãî éúá.cenlzle dpynl Ð

íéøôåñ éúá.zewepiz cenll Ðïøëù ïéìèåðÐ

oiweqr eid `ly itl ,epnid oiqpxtzne

.ozk`lnaïðé÷ñò éòéùøáoecl xky oilhepy Ð

odiig ickn xzei?å÷ôñ àì.zepefnl Ðìò óà
åöø àìù éô.lehil Ðàøéúñéà.rlq Ð

àãçåù úøåúá.ip` i`kf m` ipaiigz `ly Ð

àøâà úøåúá.gxeh xky Ðïåãì øëù ìèåðä
.(`,hk) zexeka zkqna `id dpyn Ðàðéã øâà

.jke jk xkya m` ik ,oicd mkl xne` `l Ð

àìéèá øâà.ezk`lnn lha didy Ðéäú äåäã
àøîçã éøáîàádf i` ,oii zexve`a gixn Ð

lwlwzdl aexwde .miiwzdl ie`xÐedexkni

.mei lka el ievn did df xkye ,cinàä éëÐ

.ixy gkenc `lihacéìãã àøáâ éì åáä,`in Ð

.izecy dwynéà÷éøçái`wixg .inewna ÐÐ

zewexg mipxw enk ,mebt oeyl `edy ip` xne`

,wlzqn ip`y :xnelk ,(a,hp) "oileg zhigy"c
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izy eed mdn cg`l i` :cere .dxxye dxxy lkl cenrl oileki eidy milyexia eid miaeyg

didy ,zeidl el did ixvnd opgl Ð zexxy

epiax yxity enk ,melyia` oa opgn xzei aeyg

.iax itn .mzáéùçã:yxtl oi`e Ð ipzw dil

opgc `ziixaa gken `dc ,xzei dil aiygc
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aiyg `lc .ipzw Ð dray xne` oenc` mixac

.ipzw `l Ð melk xac `ly ixvnd opg oebk ,dil

ab lr s`e .xzei aeygd Ð dil aiygc :d`xp ile

ogky` inp ikd Ð `yixa ixvnd opg ipzwc

oa xfrl` iaxe ryedi iaxe xfril` iaxa dyrn

did `aiwr iaxy it lr s` ,`aiwr iaxe dixfr

y`x did `edy ,dixfr oa xfrl` iaxn aeyg

oebk" (`,p migqt) opixn` izkec lkae ,minkgl

zenaic `nw wxt idliyae ."eixage `aiwr iax

xn`c qpikxd oa `qec iaxc dyrn iab (`,fh)
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seqn jled jnyy `ed dz`" :xn` `aiwr iaxle
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ded Ð epzpyna exacy itl edl `pz i`c ,`id
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.iax itn .mzenk

éøæåâoxky oilhep eid milyexiay zexifb

:`kd jixt `lc `d Ð dkyld znexzn

,"gwz `l cgeye" aizkde ?ikd icar ikide

`lc meyn :mz epiax xne` !`pxwc dilr jixtck

.xeav lyn Ð `kd la` ,mipic ilran `l` xeq`

,oilhep eid xky zxeza e`l `kdc :yxtn iaxe

eid `le ,oica oiayei eid dry lk `kd `l`

dna mdl did `le ,dk`ln meya oiwqer

ide qpxtzdlla` .oqpxtl xeavd lr lhen d

el did `le ,ayei did `nlra i`xw` Ð `pxw
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.iax itn .(`,fl mixcp) "xcend oia oi`" wxta `zi`ck ,xeq` dxez cenlz xkyy it lr s` ,dkyld znexzn oxky oilhep eid dvinw zeklde
elit`

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

éða åéìò e÷ìçð ,älçza òáMz àìå óBqa òáMz¦¨©©§Ÿ¦¨©©§¦¨¤§§¨¨§¥
øîà .óBqáe älçza òáMz :eøîàå ,íéìBãb íéðäkŸ£¦§¦§¨§¦¨©©§¦¨©¨©
ïðçBé ïaø øîà .íäéøáãk :ñðékøä ïa àñBc éaø©¦¨¤¨§¦¨§¦§¥¤¨©©¨¨¨
.óBqa àlà òáMz àì :ïðç øîà äôé :éàkæ ïa¤©©¨¤¨©¨¨Ÿ¦¨©¤¨©

àøîâìL :éäðéîøe:íéìLeøéa eéä úBìéæâ éðéic äL §¦§¦§¨©¨¥§¥¨¦¨©¦
àéL÷ .íBìLéáà ïa ïðçå ,éøönä ïðçå ,éàcb ïa ïBîãà©§¤©¨§¨¨©¦§¦§¨¨¤£¦¨©§¨
úìz àîìLa !úBìéæbà úBøéæb àéL÷ ,ïéøzà úìz§¨©§¥©§¨§¥©§¥¦§¨¨§¨

déì áéLçc ,àéL÷ àì ïéøzà¯áéLç àìc ,éðú÷ ©§¥¨©§¨©£¦¥¨¨¥§¨£¦
déì¯øîà !àéL÷ úBìéæbà úBøéæb àlà .éðú÷ àì ¥¨¨¨¥¤¨§¥©§¥©§¨¨©

æb ïéøæBb eéäL :÷çöé øa ïîçð áø.úBìéæb ìò úBøé ©©§¨©¦§¨¤¨§¦§¥©§¥
úBøéæâ éøæBb :øîBà éñBé éaø ,äòéèð dîèé÷ :àéðúãk¦§©§¨¦§¨§¦¨©¦¥¥§¥§¥

dúðL úa ,äòéèð :íéøîBà íéìLeøéaL¯,óñë ézL ¤¦¨©¦§¦§¦¨©§¨¨§¥¤¤
íéðL ézL úa¯ìL :éäðéîøe .óñk òaøàéðéic äL ©§¥¨¦©§©¤¤§¦§¦§¨©¨¥

áø øîà !íeçðå ,ïðçå ,ïBîãà :íéìLeøéa eéä úBøéæâ§¥¨¦¨©¦©§§¨¨§©£©©
íeçð àðz ïàî :àtt¯éaø ,àéðúc .àéä ïúð éaø ©¨©§¨©©¦¨¨¦§©§¨©¦

íéìLeøéaL úBøéæâ éøæBbî éãnä íeçð óà :øîBà ïúð̈¨¥©©©¨¦¦§¥§¥¤¦¨©¦
éaø øîàåäå ?àkéì eúå .íéîëç Bì eãBä àìå ,äéä̈¨§Ÿ£¨¦§¥¨§¨§¨©©¦

ìL :àéòLBà éaø øîà ñçðtïcâðk ,íéìLeøéa eéä ïéðéã éza äòaøàå íéòLúå úBàî L ¦§¨¨©©¦©£¨§Ÿ¥§¦§¦§©§¨¨¨¥¦¦¨¦¨©¦§¤§¨
ïéðéic !íéøôBñ éza ïcâðëe ,úBLøãî éza ïcâðëe ,úBiñðë éza¯ïðéøîà÷ éëå ,eåä àáeè¯ ¨¥§¥¦§¤§¨¨¥¦§¨§¤§¨¨¥§¦©¨¦¨¨§¦¨¨§¦©

ïéìèBð eéä íéìLeøéaL úBøéæâ éøæBb :éñà áø øîà äãeäé áø øîà .ïðéøîà÷ úBøéæâ éøæBbà©§¥§¥¨¨§¦©¨©©§¨¨©©©¦§¥§¥¤¦¨©¦¨§¦
lä úîeøzî äðî òLúå íéòLz ïøëNeöø àì ,äkL¯éòéLøa ehà ?eöø àì .íäì ïéôéñBî §¨¨¦§¦§¥©¨¤¦§©©¦§¨Ÿ¨¦¦¨¤Ÿ¨©¦§¦¥

e÷ôñ àì ,àlà ?ïðé÷ñòét ìò óàeöø àlL¯àøézñéà ìé÷L äåä àðø÷ .ïäéìò ïéôéñBî ¨§¦©¤¨Ÿ¨§©©¦¤Ÿ¨¦¦£¥¤©§¨£¨¨¥¦§¥¨
!"çwú àì ãçBLå" :'éúëäå ?éëä ãéáò éëéäå ,àðéc eäì ïéàãå ,áéiçî àøézñéàå éàkfî¦©©§¦§¥¨¥©¨§¨¥§¦¨§¥¦¨¥¨¦§¨§¦§©Ÿ¦¨

éléî éðä :àîéz éëå¯,eäééåøzî ìé÷L àìc àëéäàðéc ééeìöàì éúà àîìc¯ïåék ,àðø÷ §¦¥¨¨¥¦¥¥¨§¨¨¥¦©§©§¦§¨¨¥§©§¥¦¨©§¨¥¨
eäééåøzî ìé÷Lc¯:àéðúäå ?éøL éî àðéc ééeìöàì éúà àì éëå .àðéc ééeìöàì éúà àì §¨¥¦©§©§¨¨¥§©§¥¦¨§¦¨¨¥§©§¥¦¨¦¨¥§¨©§¨

úà áéiçì àlLå áéiçä úà úBkæì àlL ãnìì íà ?øîBì ãeîìz äî "çwú àì ãçBLå"§©Ÿ¦¨©©§©¦§©¥¤Ÿ§©¤©©¨§¤Ÿ§©¥¤
éàkfä¯úà áéiçìe éàkfä úà úBkæì eléôà àlà ."ètLî ähú àì" :øîàð øák éøä ©©©£¥§¨¤¡©Ÿ©¤¦§¨¤¨£¦§©¤©©©§©¥¤

éléî éðä !"çwú àì ãçBLå" äøBz äøîà ,áéiçä¯éäàðø÷ ,ãçBL úøBúa ìé÷Lc àë¯ ©©¨¨§¨¨§©Ÿ¦¨¨¥¦¥¥¨§¨¥§©©©§¨
ïeãì øëN ìèBpä ,ïðúäå ?éøL éî àøâà úøBúáe .ìé÷L äåä àøâà úøBúa¯!ïéìèa åéðéc §©©§¨£¨¨¥§©©§¨¦¨¥§¨§©©¥¨¨¨¦¨§¥¦

éléî éðä¯àðø÷ ,àðéc øâà¯:àéðúäå ?éøL éî àìéèa øâàå .ìé÷L äåä àìéèa øâà ¨¥¦¥£©¦¨©§¨£©§¥¨£¨¨¥©£©§¥¨¦¨¥§¨©§¨
àðéc øâà àîéìéà ?éîc éëéä .ïéc BðécL àlà ,ïeãì øëN ìèBpL ïéicä øòBëî¯?ïéc Bðéc §¨©©¨¤¥¨¨¨¤¨¤¦¦¥¦¨¥¦¥¨£©¦¨¦¦

ïeãì øëN ìèBpä :àéðúäå¯àlà !ïéìéèa åéðéc¯éðä !ïéicä øòBëî :éðú÷å ,àìéèa øâà §¨©§¨©¥¨¨¨¦¨§¥¦¤¨£©§¥¨§¨¨¥§¨©©¨¨¥
àðø÷ ,àçëBî àìc àìéèa éléî¯,àøîçc àøaîàa éäz äåäc ,ìé÷L äåä àçëBîc àìéèa ¦¥§¥¨§¨§¨©§¨§¥¨§§¨£¨¨¥©£¨¨¥§©§¨¨§©§¨

éìãc àøáb éì eáä :eäì øîà ,dén÷ì àðéc éúà äåä ék ,àðeä áøc àä ék .àæeæ déì éáäéå§¨£¥¥¨¦¨§©¨¦£¨¨¥¦¨§©¥£©§£¦©§¨§¨¥
éìa÷î ìL ïäéðéò úBéeîñ änk äàøe àa :eäaà éaø øîà .àðéc eëì ïeãéàå ,éà÷éøça éì¦©£¦©§¥§¦¨¨©©¦©¨Ÿ§¥©¨§¥¥¤¤§©§¥

åéðéòa Lç íãà ;ãçBL¯ïéìèBð ïäå .àtøúî Bðéà ÷ôñ àtøúî ÷ôñ ,àôBøì ïBîî ïúBð ©¨¨¨§¥¨¥¨§¥¨¥¦§©¥¨¥¥¦§©¥§¥§¦
ãçBMä ék" :ïðaø eðz ."íéç÷t øeòé ãçBMä ék" :øîàpL ,ïäéðéò ïénñîe ,äèeøt äåL̈¤§¨§©¦¥¥¤¤¤¡©¦©©§©¥¦§¦¨©¨©¦©©

íéîëç éðéò øeòé"¯íé÷écö éøác ólñéå" .ïéLthì øîBçå ì÷"¯éãéî .íéòLøì øîBçå ì÷ §©¥¥¥£¨¦©¨¤©¦§¦¦©¥¦§¥©¦¦©¨¤¨§¨¦¦¥
eléôà ,"íéîëç éðéò øeòé ãçBMä ék" :øîà÷ éëä àlà ?eäðéð àðéã éða íéòLøe íéLtè¦§¦§¨¦§¥¦¨¦§¤¨¨¦¨¨©¦©©§©¥¥¥£¨¦£¦

ãçBL ç÷Bìå ìBãb íëç¯"íé÷écö éøác ólñéå" .álä úeiîñ àìa íìBòä ïî øèôð Bðéà ¨¨¨§¥©©¥¦§¨¦¨¨§Ÿ§¦©¥¦©¥¦§¥©¦¦
åìéôà

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

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dw sc zeaezk(ipy meil)

óBqa òáMz,dzaezk z` zeabl `eaze dlra zny ernyiyk - ¦¨©©
y rayz,dlra ly yekx dcia dakr `lälçza òáMz àìå± §Ÿ¦¨©©§¦¨

.zepefnd ziiab zryaåéìò e÷ìçð[opg lr-],íéìBãb íéðäk éða ¤§§¨¨§¥Ÿ£¦§¦
òáMz ,eøîàå,mipnfd ipyaälçza,zepefn ziiab zrya - §¨§¦¨©©§¦¨

åmb rayz,óBqa.daezkd z` zeabl `eazykïa àñBc éaø øîà §©¨©©¦¨¤
íäéøáãk ñðékøä`pz d`ian dpynd .milecb mipdk ipa ly ¨§¦¨§¦§¥¤

:opg zrck rixkndïðç øîà äôé ,éàkæ ïa ïðçBé ïaø øîàyàì ¨©©¨¨¨¤©©¨¤¨©¨¨Ÿ
óBqa àlà òáMz.dzaezk zeabl `eazy drya ¦¨©¤¨©

* * *

àøîâ
zexifb ipiic ipy eidy epizpyna epipyy dn lr dywn `xnbd

:milyexiaéäðéîøe,epipy `ziixaa ixdy dywe -ìLéðéic äL §¦§¦§Ÿ¨©¨¥
,íéìLeøéa eéä úBìéæbmdeïa ïðçå ,éøönä ïðçå ,éàcb ïa ïBîãà §¥¨¦¨©¦©§¤©©§¨¨©¦§¦§¨¨¤

.íBìLéáà`ziixaa epipyy dn oia dxizqd z` zxxan `xnbd £¦¨
:dpyna epipyy dnlïéøzà úìz àéL÷eidy x`ean `ziixaay ©§¨§¨©§¥

eidy xn`p dpyna eli`e mipiic dylyoke ,mipiic ipy wxàéL÷©§¨
,úBìéæbà úBøéæbeli`e ,'zelifb ipiic' mze` dpkn `ziixady §¥©§¥

.'zexifb ipiic' mipekn md dpyna
:dpey`xd `iyewd z` zvxzn `xnbdàì ïéøzà úìz àîìLa¦§¨¨§¨©§¥Ÿ

àéL÷eidy `ziixaa epipyy dn oia dxizq oi` recn oaen - ©§¨
,uxzl xyt` oky ,mipy eidy dpyna epipyy dn oial dyly
mrhde ,`ziixaa xn`pk milyexia mipiic dyly eid ok`y

meyn `ed mipiic ipy wx exkfed epizpynayéðz÷ déì áéLçc- §¨¦¥¨¨¥
mipiicd z` wx xikfd dpynd ly `pzdyoenc` mde ,miaeygd

mipiic eli`e ,melyia` oa opgedéì áéLç àìcopg z` ,xnelk §Ÿ¨¦¥
,mzenk aeyg did `ly ,ixvnd,éðz÷ àìly `pzd eli`e Ÿ¨¨¥

opg z` mb dpn jkle ,miaeyg zegt mipiic s` dpn `ziixad
`iyewd lr uexiz mpn` edf .mzenk aeyg epi`y s` ,ixvnd

,dpey`xdàéL÷ úBìéæbà úBøéæb àlà'zelifb' oia dxizqd - ¤¨§¥©§¥©§¨
:`xnbd zvxzn .dyw oiicr 'zexifb'l,÷çöé øa ïîçð áø øîà̈©©©§¨©¦§¨

meyn 'zelifb ipiic' mbe 'zexifb ipiic' mb mipekn el` mipiiceéäL¤¨
úBøéæb ïéøæBbzeqpw miqpew ±.úBìéæb ìò`nbec d`ian `xnbd §¦§¥©§¥

:zexifbd ipiic eqpwy qpwlàéðúãkdqpkpy dnda ,`ziixaa ¦§©§¨
e wfipd zeyxldîhé÷dkzge ±äòéèðlra lr dnk ,oli` ly ¦§¨§¦¨

.mlyl dndadúBøéæb éøæBb ,øîBà éñBé éaøzeqpw iqpew ± ©¦¥¥§¥§¥
,íéøîBà íéìLeøéaLef dzid m`,dúðL úa äòéèðel mlyl jixv ¤¦¨©¦§¦§¦¨©§¨¨

ézLixpic,óñkdrihp dzid m`e,íéðL ézL úael mlyl jixv §¥¤¤©§¥¨¦
òaøàixpic,óñkizin`d ieeyd itl mlyn epi` oky ,qpw edfe ©§©¤¤

.drihpd ly
:zxg` `ziixan zeywdl dtiqen `xnbdìL ,éäðéîøeéðéic äL §¦§¦§Ÿ¨©¨¥

,íéìLeøéa eéä úBøéæbmde.íeçðå ïðçå ïBîãàdpynd recn dywe §¥¨¦¨©¦©§§¨¨§©
:`xnbd zvxzn .megp z` dxikfn dpi`àðz ïàî ,àtt áø øîà̈©©¨¨©¨¨

z` dxikfdy ,ef `ziixa ly `pzd edin -íeçð,zexifbd ipiic oia ©
àéðúc .àéä ïúð éaø,`ziixaaéøæBbî éãnä íeçð óà ,øîBà ïúð éaø ©¦¨¨¦§©§¨©¦¨¨¥©©©¨¦¦§¥

íéîëç Bì eãBä àìå ,äéä íéìLeøéaL úBøéæbipy wx mzrcl `l` §¥¤¦¨©¦¨¨§Ÿ£¨¦
.eid zexifb ipiicdiepy megp z` dxikfdy `ziixady `vnpe

.minkg zrck zxaeq ,dxikfd `ly epizpyn eli`e ozp iax zrck
:mipiic dyly `l` exikfd `ly zeziixad lr dywn `xnbdeúå§

àkéì,milyexia mipiic cer eid `l ike -øîà ñçðt éaø øîàäå ¥¨§¨¨©©¦¦§¨¨©
ìL ,àéòLBà éaøïéðéc éza äòaøàå íéòLúå úBàî Lmixyr ly ©¦©§¨§Ÿ¥§¦§¦§©§¨¨¨¥¦¦

mipiic dylyeíéìLeøéa eéä,ïãâðkmy eid df xtqnke -éza ¨¦¨©¦§¤§¨¨¥
úBiñðk,dlitzlïãâðëemy eid df xtqnke -úBLøãî éza §¥¦§¤§¨¨¥¦§¨

,cenlze dpynlïãâðëemy eid df xtqnke -íéøôBñ ézacnll §¤§¨¨¥§¦
.zewepiz

ok` :`xnbd zvxznàáeè ïéðéic[daxd-]eåä,milyexiaéëå ©¨¦¨£§¦
ïðéøîà÷,dyly wx eidy epxn` xy`ke -ïðéøîà÷ úBøéæb éøæBbà ¨©§¦¨©§¥§¥¨©§¦¨

.zexifbd ixfeb lr `weec z`f epxn` -

* * *
:zexifbd ixfeb eqpxtzd okidn zx`an `xnbdäãeäé áø øîà̈©©§¨

íéòLz ïøëN ïéìèBð eéä ,íéìLeøéaL úBøéæb éøæBb ,éqà áø øîà̈©©©¦§¥§¥¤¦¨©¦¨§¦§¨¨¦§¦
äðî òLúådpy lkalä úîeøzî,äkLm`e,eöø àìif`ïéôéñBî ¨¥©¨¤¦§©©¦§¨Ÿ¨¦¦

.íäì̈¤
oecl mipiicd evx `l m`y dcedi ax zpeeky dpiad `xnbd
zl`ey jkle ,epeciy liaya mxky lr mdl mitiqen ,df xkya

:`xnbdïðé÷ñò éòéLøa eèà ,eöø àìmiryxa miwqer ep` m`d - Ÿ¨¨¦§¦¥©§¦¨
ixac z` zyxtn `xnbd .mziign ickn xzei xky lehil mivexd

:dcedi axàlà,dcedi ax zpeek dzid efe÷ôñ àìmekqd m` - ¤¨Ÿ¨§
if` ,mziignl witqn epi` ,minkg mdl eavwyeöø àlL ét ìò óà©©¦¤Ÿ¨

oic zia ,xzei lehilïäéìò ïéôéñBî.mkxev ick cr ¦¦£¥¤
enyy oiicd :mipiicd xkya oecl dtiqen `xnbdìé÷L äåä ,àðø÷©§¨£¨¨¦

àøézñéàrlq lhep did -àøézñéàå ,éàkfîrlqe ±ïéàãå ,áéiçî ¦§¦¨¦©©§¦§¦¨¥©¨§¨¦
àðéc eäì:`xnbd dywn .oicd z` mdl oc okn xg`le -éëéäå §¦¨§¥¦
éëä ãéáò,ok dyr cvik -áéúkäå(g bk zeny),'çwú àì ãçBLå' ¨¦¨¦§©§¦§©Ÿ¦¨

,uxzl `xnbd dqpn .oicd ilran sqk zgwl xeq`yàîéz éëå, §¦¥¨
éléî éðäwx `ed oicd ilran sqk zgwl xeqi`d -àìc àëéä ¨¥¦¥¥¨§Ÿ

eäééåøzî ìé÷Lwx `l` ,deya mdipyn gwel epi`y ote`a ± ¨¦¦©§©§
yygd miiw f`e ,oicd ilran cg`nàðéc ééeìöàì éúà àîìc- ¦§¨¨¥§©§¥¦¨

z` epnn laiwy in z` zekfle ,oicd z` zehdl `eai `ny
la` ,cgeydeäééåøzî ìé÷Lc ïåék ,àðø÷,deya mdipyn gwly - ©§¨¥¨§¨¦¦©§©§

àðéc ééeìöàì éúà àìmeyn dfa oi`e ,oicd z` zehdl `eai `l - Ÿ¨¥§©§¥¦¨
:ok xnel oi`y dgec `xnbd .cgey xeqi`éëåy ote`aéúà àì §¦Ÿ¨¥

éøL éî ,àðéc ééeìöàìoicd z` zehdl dpeekd oi`y ote`a ike - §©§¥¦¨¦¨¥
,oicd ilran xky lehil xzenàéðúäåweqta xn`p ,`ziixaa §¨©§¨

(g bk zeny)øîBì ãeîìz äî ,'çwú àì ãçBLå'`a df weqt dn - §©Ÿ¦¨©©§©
,epcnllàlL ,ãnìì íàzpn lr cgey lawl,áéiçä úà úBkæì ¦§©¥¤Ÿ§©¤©©¨

àlLåzpn lr cgey lawl,éàkfä úà áéiçìefy okzi `l ixd §¤Ÿ§©¥¤©©©
y ,weqtd zpeek,'ètLî ähú àì' øîàð øák éøäz` dkfn m`e £¥§¨¤¡©Ÿ©¤¦§¨

,izin`d htynd z` dhn `ed ixd ,i`kfd z` aiign e` aiigd
.cgey zgiwl `ll s` xeq` df xac ok m`eàlà`a jgxk lr ¤¨

y ,xnel weqtdeléôàick cgey lhepúà áéiçìe éàkfä úà úBkæì £¦§©¤©©©§©¥¤
.'çwú àì ãçBLå' äøBz äøîà ,áéiçäzgwl dxq` dxezdy ,`vnp ©©¨¨§¨¨§©Ÿ¦¨

oicd ilra ipyn gwel elit` cgey`pxw gwl cvik ,dyw ok m`e .
:`xnbd zvxzn .oicd ilran sqkéléî éðäoenn lehil xeqi`d - ¨¥¦¥

wx xn`p ,zn` oic oecl liaya mb oicd ilranìé÷Lc àëéä± ¥¨§¨¦
elhepy ote`aãçBL úøBúa,eli`eìé÷L äåä àøâà úøBúa àðø÷ §©©©§¨§©©§¨£¨¨¦

.dgxih xky zxeza elhp ±
:df uexiz dgec `xnbdéøL éî àøâà úøBúáexky zxeza ike - §©©§¨¦¨¥

oiicl xzen dgxih,xky lehilïðúäåzexekaa(.hk)øëN ìèBpä §¨§©©¥¨¨
zpn lr,ïéìèa åéðéc ,ïeãìxky `pxw lhp cvik dl`yd zxfege ¨¦¨§¥¦

:`xnbd zvxzn .oecl liayaéléî éðälhepdy dpynd ixac ± ¨¥¦¥
iabl wx exn`p ,milha eipic oecl xkyàðéc øâàxear xky - £©¦¨

la` ,oicd z`xedìé÷L äåä àìéèa øâà àðø÷xky lhep did ± ©§¨£©§¥¨£¨¨¦
.oicd onfa ezk`lnn lha did oky ,dlha

:df uexiz lr s` dywn `xnbdøL éî àìéèa øâàåéxky ike ± ©£©§¥¨¦¨¥
dlha,lehil oiicl xzenàéðúäå,`ziixaaìèBpL ïéicä øòBëî §¨©§¨§¨©©¨¤¥

øëNzpn lrL àlà ,ïeãìmewn lkn.ïéc Bðéc:`xnbd zxxan ¨¨¨¤¨¤¦¦
éîc éëéä.`ziixad dxaic ote` dfi`a -àðéc øâà àîéìéàm` - ¥¦¨¥¦¥¨£©¦¨

y `ziixad dxn` cvik ,oicd xear xkya xaecny xn`zBðéc¦
,àéðúäå ,ïécoiicøëN ìèBpäzpn lr.ïéìéèa åéðéc ,ïeãì`l` ¦§¨©§¨©¥¨¨¨¦¨§¥¦

,oecl zpn lr xky lhepd oiica `ziixaa xaecn oi`y gxkda
àlàaàìéèa øâà,dlha xky -åok it lr s`éðz÷`zixaa ¤¨£©§¥¨§¨¨¥

yïéicä øòBëî,oecl xky lhepdxky `pxw lhp cvik ,ok m`e §¨©©¨
:`xnbd zvxzn .dlhaéléî éðäxky lehil oiicl ie`x oi`y ¨¥¦¥
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קצב
miwxt dyelyaa cenr dw sc ± iriax wxtzeaezk

íìåòä ïî øèôð åðéàeteqa yth `diyk eipir z` `nqiy xnege lw :xn`w ikde Ð

.oecl ayieíåìë êéøö åðéàù.sipgdl jixv oi`e ,xiyr `edy Ðàúìéàù ìéàùãÐ

.milke zenda exir ipan l`yil libxcàãçåùã àîòè éàîzekfl elhil xeq` dnl Ð

i`kfd z`?åîöòì äáåç äàåø íãà ïéàz` aiigl daegd cvl axwzn ezrc oi` Ð

.zn` oicl oiekzn elit`e ,envrãç àåäùÐ

.cg` al miyrp lawnde ozepdàæåçî éðáÐ

.`ax ly exiråäééðéî,ize` miade` mzvwn Ð

.izikfy mze`íçøî íàmiade` m` ÐÐ

.iiade` mlek eyrpàøáîá.xyb Ðäéì áéäé
àãé.ekneql Ðéøéôã àúðë,zexit lq Ð

.l`rnyi iax ly qcxtnàæåæ.bef Ðéãäá
éúàå ìéæàãeal did `ae jled xy` lka Ð

,zeikf igzt el oi`ae ,qix` eze` ly ezekfl

.oica dkfie jke jk oerhie i`eld :eala xne`e

æâä úéùàøozil aiig oze` ffeby dpy lka Ð

.miyyn cg` odkléìéâ éáã éðãìéâmibc Ð

.miphwäéä íéøåëéá ìëåà òùéìà éëå`lde Ð

minid ixaca epivn ixdy ,did odk `l

htye iprie" aizkc ,cb hay lr eia` qgiizpy

"mixac el`"a migqt zkqna epivne ,"oyaa

.ryil` ly eia` `ed `xw i`dc htyc (`,gq)

àåä äéáéø÷ äðéî òîùdil leqt ikdl Ð
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åìéôàmrta cgey lhp xaky ,miryxl xnege lw epiide Ð cgey lhepe xenb wicv

xnege lwe .elhp `l oiicry ,ied wicv izk` Ð lhepyk dpey`x mrtac ;dpey`x

.iax itn .elhpy dpey`x mrtn yth dyrp xaky cgey lhepy ,dipy mrta Ð miythl

`ipzcn `l` `ziixad on epi` miythl xnege lw i`dc :yxit xi`n oa l`eny epiaxe

xnege lw xnel dvexy rnyn miwicve minkg

ikd ipyne `pic ipa md ike dnzn jkle miythl

opixn` inp ikde xn`y enk wecip `le xn`w

:opax epz :(a,ciw `rivn `aa) eteqa "lawnd"a

`d ,rnyne "eheara akyz `l `ed ipr yi` m`"

.xn`w ikd :ipyne ,aky Ð xiyréàîaizkc

jlnl oiic dnec m` ux` cinri htyna jln

oenn zekixvc rnyn `kd Ð melkl jixv epi`y

`piic i`d :dilr wiqncn .cgey meyn ,xn`w

cgeyc ilinn Ð inp lirle ,`zli`y li`yc

jd iziin (a,f) `nw wxta oixcdpqae .ixii`

,iwa epi`y oiic` odk xa ongp axc dteb `yxc

yxc :mzd wiqnc ,oipice ze`xed le`yl jixve

cinri htyna jln" aizkc i`n :odk xa ongp ax

`piic enwe` d`iyp iac :wiqn ikd xzae ?"ux`

`piica ixiin mzdc `zrny dleke .xinb `lc

:mz epiax xne`e !iwa epi`y zngn oebd epi`y

oennl `l jixv epi`y wcinl `ki` `xw i`dnc

.iax itn .dxez ixacl `leàìdil ipqc o`nl

`peye ade`a e`l Ð dil migxc o`nl `le

.ixii` zecr iab opaxe dcedi iax dia ixii`c

wiqnck ,leqtc ecen opax elit` oiic iablc

ok m`c .(`,hk oixcdpq) "xxea df" wxta `xwn

w `kd iiez`l dil dedmzd `l` .mzdc `x

enr xaic `ly Ð `peye ,epiayey oebk Ð ade`a

gxtc jpd ik ade`a Ð `kd la` .mini dyly

epi`c ,dilwy `xab `edd `z` `yix` `txb

,onvr lr oixingn eidy ,`nlra `xneg `l`

itn .eed `l oileqt la` .mixac dnka ogky`ck

.iaxéëåjixv oi` ?did mixeka lke` ryil`

ike :eyexit ikdc .qxhpewd yexitk wegcl

,did oexneya `lde ?did mixeka lke` ryil`

yixa gkenck ,dnegl ueg oilk`p mixeka oi`e

dnda" wxtae (`,fi zekn) "oiweld od el`"

xcqa `icda `zi` ikde .(a,gq oileg) "dywnd

mdl dxtk minkg icinlzc :`hef edil`

aixwz" :xn`py ,mdizeayen mewn lka l`xyil

dyily lran `a yi`e" xne`e "mixeka zgpn

'ebemy oi` `lde ?did mixeka lke` ryil` ike "

ryil` `l` !lecb odk `le gafn `le ycwn

.'eke exn` o`kn ,eiptl oiayei eicinlze
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:øîà éîéc áø àúà ék .úòc óeøéè àìa íìBòä̈¨§Ÿ¥©©¦£¨©¦¦£©
ètLîa Cìî" áéúëc éàî :ïäk øa ïîçð áø Løc̈©©©§¨©Ÿ¥©¦§¦¤¤§¦§¨
ïéic äîBc íà "äpñøäé úBîeøz Léàå õøà ãéîòé©£¦¨¤§¦§¤¤§¤¨¦¤©¨

éøö BðéàL ,Cìîìíeìëì C¯äîBc íàå ,õøà ãéîòé §¤¤¤¥¨¦¦§©£¦¨¤§¦¤
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ïøîà àìå .àðéc¯ìáà ,éìeLBàì déì úéìc àlà ¦¨§¨£¨©¤¨§¥¥§¥£¨

éìeLBàì déì úéà¯àáø àäå ?éðéà .da ïì úéì ¦¥§¥¥¨¨¦¦§¨¨¨
éìééL àìc áb ìò óà ,ïBéøî øa éácî àúìéàL ìéàL̈¥§¥¨¨¦§¥©¨§©©©§¨¨§¥
éàî :àáø øîà .éòác àeä eäðéáeLçàì íúä !dépéî¦¥¨¨§©§¦§§¨¥¨©¨¨©
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ãçBL éàî .Bîöòì äáBç äàBø¯áø øîà .ãç àeäL ¤¨§©§©©¤©£©©
àìå ,déì íéçøc ïàîì àðéc Léðéà ïeãéì àì :àtt©¨¨¥¦¦¦¨§©§¨¥¥§¨

déì íéçøc .déì éðñc ïàîì¯,äáBç déì éæç àì §©§¨¥¥§¨¥¥¨¨¥¥¨
déì éðñc¯àúî éða déì ïéîçøîc ïðaøî àáøeö éàä :ééaà øîà .àúeëæ déì éæç àì¯ §¨¥¥¨¨¥¥§¨¨©©©¥©§¨¥©¨©¦§©£¦¥§¥¨¨

äåä Léøî :àáø øîà .àiîLc éléîa eäì çëBî àìc íeMî àlà ,éôè éìòîc íeMî åàì̈¦§©£¥§¥¤¨¦§¨©§§¦¥¦§©¨£©¨¨¥¥£¨
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déì øîà,dén÷ àweø éãL äåä àá÷eò øî .àðéãì Cì àðìéñt :déì øîà .éì úéà àðéc : £©¥¦¨¦¦£©¥§¦§¨¨§¦¨¨§¨£¨§¦¨©¥
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déì øîà,dépéî ìéa÷ àì .øîì déì éúééà éçøBà ábà :àðéîàå ,éì úéà àðéc :déì øîà: £©¥¦¨¦¦§¨¦¨©©§¦©§¥¥§¨¨©¥¦¥£©¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dw sc zeaezk(ipy meil)

eléôà`edy oiicèôð Bðéà ,ãçBL ç÷Bìå ,øeîb ÷écöíìBòä ïî ø £¦©¦¨§¥©©¥¦§¨¦¨¨
óeøéè àìad,úòccgey lhpy xg`ly ,`ziixad zpeek idefe §Ÿ¥©©

siqezy xnege lwe ,ztxhp ezrc ,oecl ayie dpey`x mrt
.ztqep mrt cgey lehiyk ezrc sxhize

:dnec oipra dyxc d`ian `xnbdéîéc áø àúà ékl`xyi ux`n ¦¨¨©¦¦
,laaláéúëc éàî ,ïäk øa ïîçð áø Løc ,øîàyexit edn - ¨©¨©©©§¨©Ÿ¥©¦§¦

aezkd(c hk ilyn).'äpñøäé úBîeøz Léàå õøà ãéîòé ètLîa Cìî'¤¤§¦§¨©£¦¨¤§¦§¤¤§¤¨
äîBc íàdL ,Cìîì ïéice xiyr `edéøö Bðéàíeìëì C,mixg`n ¦¤©¨§¤¤¤¥¨¦¦§

if` ,mdl sipgdl jixv epi` okleãéîòéd z`õøàoic oeciy jka ©£¦¨¤
.zn`äîBc íàåoiicdúBðøbä ìò øfçnL ,ïäëìzenexz lawl ick §¦¤§Ÿ¥¤§©¥©©§¨

if` ,edeqpxtiy mixg`l jxvpd ipr `edy xnelk ,zexyrne
,äpñøäé.zn` oic oeci `l ,mixg`l sipgdl jxhviy oeik ¤¤§¤¨

:df oipra ztqep `xnin d`ian `xnbd,àìéL áø øa äaø øîà̈©©¨©©¦¨
àúìéàL ìéàLc àðéic éàäzenda exir ipan le`yl libxd oiic ± ©©¨¨§¨¦§¦§¨

milke,àðéc ïãéîì ìeñt,oic oecl leqt -ïøîà àìå,oecl leqty ¨§¥©¦¨§Ÿ£¨¨
àlàote`aéìeLBàì déì úéìcmilk envr oiicl el oi`y ± ¤¨§¥¥§¥

,li`ydlìáày dxwnada ïì úéì ,éìeLBàì déì úéàdfa oi` ± £¨¦¥§¥¥¨¨
xaeq `edy oeik ,oicd lral sipgn epi` f`y meyn ,yyg mey

:`xnbd dywn .il jixv `ed jk ,el jixv ip`y mykyéðéàike - ¥¦
,mli`ydl leki epi`e ,exir ipan l`eyd oiicy ,oicd `ed jk

.oecl leqtàäåixde ±ïBéøî øa éácî àúìéàL ìéàL àáødid - §¨¨¨¨¥§¦§¨¦§¥©¤§
,oeixn xa ly ezian mivtg l`eydépéî éìééL àìc áb ìò óà± ©©©§Ÿ©§¥¦¥

.exir ipa z` oc did mewn lkne ,epnn mil`ey eid `ly s`
:`xnbd zvxzníúäzngn df did `l milk `ax l`yy ,my - ¨¨

`l` ,milk mze`l wewf didy,éòác àeä eäðéáeLçàì,xnelk §©§¦§§¨¥
jk lk el` miyp`y ,xird iyp` exn`iy maiygdl dvxy
jxved `ly oeike ,mdn l`ey `axk lecb mc`y cr ,miaeyg

.mpecl el xzed mdl
lehil xeq` i`kfd z` zekfl zpn lr mby epipy lirl `ziixaa

z` zx`an `xnbd ,cgey:jkl mrhdàîòè éàî ,àáø øîà̈©¨¨©©§¨
àãçBLcoecl zpn lr elit` cgey lehil dxezd dxq`y - §£¨

y `ed mrhdy ,`ax x`an .ie`xkdépéî àãçBL déì ìéa÷c ïåék± ¥¨§©¦¥£¨¦¥
,oic lradn cgey oiicd laiwynydéaâì dézòc déì àáø÷éà± ¦©§¨¥©§¥§©¥

,eil` ezrc daxwzpdéôeâk éåäå,etebk oiicd dyrpe -åixdïéà §¨¥§¥§¥
,Bîöòì äáBç äàBø íãà,zn` oic oecl dvxi m` elit` ,xnelk ¨¨¤¨§©§

itl .envr z` aiigl ,daegd cvl zaxwzn oiicd ly ezrc oi`
:`xnbd zx`an dféàîdlind yexit dn -,ãç àeäL ,'ãçBL' ©©¤©

.cg` al miyrp lawnde ozepd eci lry xnelk
:oecl oiicd leqt mda ,mixwn cer zx`an `xnbd,àtt áø øîà̈©©¨¨

àðéc Léðéà ïeãéì àìoic mc` oeci `l -déì íéçøc ïàîìinl ± Ÿ¥¦¦¦¨§©§¨¦¥
eade` `edydéì éðñc ïàîì àìåmeyn ,e`pey `edy inl `le - §Ÿ§©§¨¥¥

déì íéçøc,eade`ly -déì éæç àìel d`ex epi` -,äáBçleéðñc §¨¦¥Ÿ¨¥¥¨§¨¥
déì,e`pey `edy inle ±æç àìàúeëæ déì écv el d`ex epi` ± ¥Ÿ¨¥¥§¨

.zn` oicd oi`y `vnpe ,zekf
ïðaøî àáøeö éàä ,éiaà øîà,mkg cinlz -àúî éða déì ïéîçøîc ¨©©©¥©§¨¥©¨¨¦§©£¦¥§¥¨¨
,xird ipa eze` miade`y -éôè élòîc íeMî åàìmeyn df oi` ± ©¦§§©¥§¥

,xzei dlern `edyàiîLc éléîa eäì çëBî àìc íeMî àlà- ¤¨¦§Ÿ©§§¦¥¦§©¨
.mewnl mc` oiay mipipra mgiken epi`yLéøî ,àáø øîà- ¨©¨¨¥¥

,oiic iziidy mcew ,dligznàðéîà äåäy ,xeaq iziid -éða éðä £¨£¦¨¨¥§¥
éì eîçø eälek ,àæBçî.iade` md mlek ,`fegn ipa mze`y ±ïåék §¨§¨£¦¥¨

àðéic éàåäc,my oiicl izipnzpyk -àðéîàizxn` -yeäééðéî ©£©©¨¨£¦¨¦©§
éì eðñ,oica izaiigy mze` ,ize` mi`peyy mdn yi -eäéépéîe ¨¦¦©§

éì eîçø.oica izikify mze` ,ize` miade`y mdn yie -ïåék ¨£¦¥¨
éàfçc,izi`xy oeik ±øçîì éëæ à÷ ,àðãéàä déì áéiçéîc ïàîc- ©£©§©§¦©©¥¨¦§¨¨¨¥§¨¨

xg` oica ,xgnl dkfn ip` ,meid aiign ip`y in z`yàðéîà- £¦¨
,izxn`éì eðñ eälek ,eðñî éà ,éì eîçø eälek ,íçøî íàm` - ¦¦§©§¨£¦¦¦§§¨¦

,ize` ade` oica aiigznd mby ixd ,ize` ade` oica dkefy in
,ize` `pey oica aiigznd m`e .i`kf `vei `ed xg` oicay meyn
,aiig `vei `ed xg` oica oky ,ize` `pey oica dkefd mby ixd

.i`pey mleky e` ,iade` mleky e` okle

* * *
:oenn mpi`y mixaca 'cgey'a oecl zxaer `xnbd,ïðaø eðz̈©¨¨

xn`p(g bk zeny)éøö Bðéà ,'çwú àì ãçBLå'øîBì Coiicl xeq`y §©Ÿ¦¨¥¨¦©
zgwlïBîî ãçBL,`xnbd jynda x`eank ,oicd ilranàlà ©¨¤¨

íéøác ãçBL eléôà,oenn mpi`yénðok mb ±.øeñàok gkene £¦©§¨¦©¦¨
áéúk àìcîweqta'çwú àì òöa'. ¦§Ÿ§¦¤©Ÿ¦¨

:`xnbd zxxaníéøác ãçBL éîc éëéä`ziixad dxq` eze`y ¥¦¨¥©§¨¦
:`xnbd zx`an .zgwlìàeîLc àä ékly df dxwn enk ± ¦¨¦§¥

,l`enyàøaîa øáò äåä.xdpd lry xyba xaer didy ±àúà £¨¨©§©¨¨¨¨
déãé déì áéäé ,àøáb àeää.ekneql ick ,l`enyl eci z` hiyed - ©©§¨¨¦¥§¥

déì øîàl`eny,mc` eze`lézãéáò éàîC.o`k jiyrn dn - ¨©¥©£¦§¥
déì øîà,l`enyl mc` eze`éì úéà àðéciz`ae ,il yi oic - ¨©¥¦¨¦¦

.ippeczy ick jil`déì øîàl`eny,mc` eze`lCì àðìéñt ¨©¥§¦§¨¨
àðéãìef d`pde ,jnn izipdpy zngn oicl jl ip` leqt - §¦¨

.mixac cgeyk zaygp jnn izlaiwy
,zg` mrt :mipey mipte`a cgeyl ze`nbec cer d`ian `xnbd

y dryaàðéc ïéàc à÷å áéúé äåä øîéîà,oic oce ayei -àôãb çøt £¥©£¨¨¦§¨¨¦¦¨¨©©§¨
déLéøà.ey`x lr dgpe dvep dtr -déì÷L ,àøáb àeää àúà- ©¥¥¨¨©©§¨©§¥

.dvepd z` myn lhpdéì øîà,mc` eze`l xnin`ézãéáò éàîC ¨©¥©£¦§¥
.o`k jiyrn dn -déì øîà,xnin`l mc` eze`éì úéà àðéc- ¨©¥¦¨¦¦

.ippeczy ick jil` iz`ae il yi oicdéì øîà,mc` eze`l xnin` ¨©¥
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.zn`äîBc íàåoiicdúBðøbä ìò øfçnL ,ïäëìzenexz lawl ick §¦¤§Ÿ¥¤§©¥©©§¨

if` ,edeqpxtiy mixg`l jxvpd ipr `edy xnelk ,zexyrne
,äpñøäé.zn` oic oeci `l ,mixg`l sipgdl jxhviy oeik ¤¤§¤¨
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קצד
miwxt dyelya` cenr ew sc ± iriax wxtzeaezk

äùò éàäå äùò éàä."wcv mzhtye" dyr mipiicd zevn Ðäøåú ãåáëã äùòdipic Ð

dicda opr axc dxez ceak `ki`c ,dyr `edc `xab i`dcÐ.sicräáø åäéìà øãñ
`hef edil` xcq ,daizl ueg cnly ÐÐ.daizd jeza cnlyàçúéø äåäly qrk Ð

.mlerl arx `ae ,mewnéøèôéî éëã.yxcnd zian cenrl ,epnn eicinlz Ðéùééô ååä
äéáâ.miz`ne mitl` ixz ,epgly ilke` Ð

"mixeka mgle mgl mixyr" aizkcÐ`d

lnxke ,cge mixyrÐlke .oizxze mixyr ixd

yi` d`n iptl cg`Ð.miz`ne oitl` ixz ixd

øñéìúáéàøåîàoirinyne eitn oirneyd Ð

.xeg`lne miptlne ,o`kn dfe o`kn df ,miaxl

.ax mrd didy ,daxd zenewnl oiwlgzne

àîåéì äéì éñëådide ,dngd z` lit`n Ð

.l`xyi ux`a xkipíéøôñ éäéâîlk ly Ð

,dben epi`y xtq zedydl xeq`y ,mc`e mc`

oic zia e`xe ."dler jild`a okyz l`" meyn

dkyld znexz exiwtde ,xaca oilvrzn eidy

`nei zkqna enxb ziae qpiha` zia :jkl

.(`,gl)éááãá,migztd cbpky zekxta Ð

lk la` .oipa zgz opi`e ,iciar `zeripvlc

lkid oia zelicand zekxt oebk ,oipa jxev

dn` mewna ipy ycwna eidy ,miycwd iycwl

iyp`e .oey`x oipaa dnly dyry oiqwxh

leki `le ,c`n deab lkidd z` eyr dlebd

eaigxdle .dfk daeba miiwzdl dn` iaera oipa

elki `lÐz` e` lkidd z` mixvwny itl

,dn` mdipiae zekxt izy eyre .miycwd iycw

zekxt oze`e .(a,`p) `nei zkqna opixn`ck

.ziad wca iycwn eyrpíéøòù äòáùÐ

.dxfrløéáãá íéúù.oiqwxh dn` zgz Ð

äéìòá ïãâðë íéúùålkid ziilr oia licadl Ð

dn` mewna od mbe ,miycwd iycw ziilrl

.oiqwxhäøôì ïäéðá úåìãâîäzexvga Ð

llg mdizgze ,milyexia mirlqa zeiepad

b wxt) dxt zkqna opzck .medzd xaw iptn

"dhnd zgz oyid" wxta dl opiziine ,(a dpyn

,my zecleie zexaer miyp oi`ae .(`,`k dkeq)

,dnec` dxt ikxevl mdipa my zelcbne

lk zefdle dinin ieline dztixya weqrl

zkqna opixn`ck ,dtxeyd odk lr dray

da wqrzdl ,dl eyr ef dlrne .(`,c) `nei

da elflfy iptn ,mdinin e`nhp `ly zewepiz

odkd eid oi`nhn :opzck ,mei leaha dzeyrl

`ivedl ,eze` oiliahne ,dxtd z` sxeyd

yny iaxerna :oixne` eidy oiwecv ly oaln

.ziyrp dzidúåø÷é íéùðzexiyr Ð.

úåñðøôî.zeqke yeala Ð
éìë
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åðééäåaxl ecenla wiqtdy itl :iax xn` Ð `hef edil` xcqe dax edil` xcq opixn`c

ixw Ð zeci rax`d on xzei epnn cnl oey`x mrtae ,mixcq ipyl ewlg opr

.`hef ixw `xzale ,dax edil` xcq oey`xléø÷áîoxky oilhep eid milyexiay oinen

oi` Ð zexeka d`ex zeidl xky lhepd :(a,hk) "dnk cr" wxt zexekaa opzdc :dniz Ð

izvxzy enk :xnel yie !eit lr oze` oihgey

yegl yiy ,zexekaa `wec mzdc :cere .dlrnl

zwicaa ixiin `kd la` .epxizi xky meyn `ny

wxt idliya `zi` ikde .miycw x`y inen

inen ixwan :xn`c (`,f) milwya "dnexzd"

.dkyld znexzn oxky milhep miycw

ïéãîìîaiyg `lc `de Ð dvinw zekld

.od dhigy zekld llkay Ð dwiln zekld

äòáùixry drayl Ð mixry dray cbpk

`pzk dil `xiaqc :iax xne` .xn`w dxfr

,(c dpyn) `nw wxta zecn zkqnc oizipznc

oetva dyly dxfra eid mixry dray :opzc

mzd opzc `de .gxfna cg`e mexca dylye

lr 'ek mixney mipdkd zenewn dylya :lirl

wxta cinz zkqna Ð 'ek dxfrd ixry dyng

ipyne ,edl jixt Ð (`,fk) `nwediipn ixz :iia`

oi` :`ipzc ,`id i`pz :ipyn `axe .xeniy ira `l

ozp iax ,oilkxn` draye oixafb dylyn] oizget

cbpk mixafb xyr dylyn [oizget oi` :xne`

eyt Ð ziad xdc dyng lc .mixry xyr dyly

`ki` :`nl` Ð dxfrc dpeny el` ,`ipnz edl

dyng :xn`c `pz `ki`e ,eed `ipnz :xn`c `pz

oizipznn ?i`pz jpd `ax iziin i`n` :dniz .eed

ipy wxta mzd opzc ,`iadl leki did zecnc

`a` ,my eid ze`eegzyd dxyr yly :(e dpyn)

cere .mixry xyr dyly cbpk :xne` opg oa sqei

oigxk lrc ;iriax zwelgn o`k ixdc :dniz

mixry xyr dylyc dil `xiaqc `pz `eddl

lce dpeny xaqwc xninl ivn `l Ð dxfra eid

ly mny mzd yxtn `dc ,ziad xdc dyng

oze`n cg` elit` oixikfn oi`e ,mixry oze`

:zecnc `nw wxta yxetnd ziad xdc mixry

,axrnd on qepetiwe ,mexcd on dcleg ixry ipy

eilr dxiad oyey igxfn xry ,oetvd on iche

dil `xiaq mlerlc :mz epiax xne`e .dxev

`de ,dxfra eid mixry drayc `pz `eddl

mixryd mr epiid Ð xyr dyly aiygc

oiytyit aiyg `dc :rcz .aiyg lkdc ,miphwd

dxfra eid `l milecb la` .xepwp xryl eidy

.`nw wxta miyxetnd oze` ode .dray `l`

`ed `nw wxtc oaxwd xryc `vni my oiirnde

xyr dyly oze`e ,ipy wxtc zexekad xry

lk milwy zkqna inp miiepy zecnc mixry

,zextey xyr dyly wxta ynn dpyn dze`

iepyy enk opg oa sqei `a` da iepy oi` la`

oizipzn :xn`w inlyexic `xnbae .zecn zkqna

xyr dyly cbpk xn`wc ,opg oa sqei `a`

.dxfra eed mixry dray opaxlc .mixry

ik Ð el`d ze`eegzyd eid okid opaxc ediizrc

,da eid zevxt dxyr yly :onz opipzc `idd

yly mcbpk exfbe ,mexcbe exfge oei ikln evxty

ipzc ,inp opaxl :xn`z m`e .ze`eegzyd dxyr

eed in cbpk :dnznw i`n ,mixry dray
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miwxt dyelya` cenr ew sc ± iriax wxtzeaezk

äùò éàäå äùò éàä."wcv mzhtye" dyr mipiicd zevn Ðäøåú ãåáëã äùòdipic Ð

dicda opr axc dxez ceak `ki`c ,dyr `edc `xab i`dcÐ.sicräáø åäéìà øãñ
`hef edil` xcq ,daizl ueg cnly ÐÐ.daizd jeza cnlyàçúéø äåäly qrk Ð

.mlerl arx `ae ,mewnéøèôéî éëã.yxcnd zian cenrl ,epnn eicinlz Ðéùééô ååä
äéáâ.miz`ne mitl` ixz ,epgly ilke` Ð

"mixeka mgle mgl mixyr" aizkcÐ`d

lnxke ,cge mixyrÐlke .oizxze mixyr ixd

yi` d`n iptl cg`Ð.miz`ne oitl` ixz ixd

øñéìúáéàøåîàoirinyne eitn oirneyd Ð

.xeg`lne miptlne ,o`kn dfe o`kn df ,miaxl

.ax mrd didy ,daxd zenewnl oiwlgzne

àîåéì äéì éñëådide ,dngd z` lit`n Ð

.l`xyi ux`a xkipíéøôñ éäéâîlk ly Ð

,dben epi`y xtq zedydl xeq`y ,mc`e mc`

oic zia e`xe ."dler jild`a okyz l`" meyn

dkyld znexz exiwtde ,xaca oilvrzn eidy

`nei zkqna enxb ziae qpiha` zia :jkl

.(`,gl)éááãá,migztd cbpky zekxta Ð

lk la` .oipa zgz opi`e ,iciar `zeripvlc

lkid oia zelicand zekxt oebk ,oipa jxev

dn` mewna ipy ycwna eidy ,miycwd iycwl

iyp`e .oey`x oipaa dnly dyry oiqwxh

leki `le ,c`n deab lkidd z` eyr dlebd

eaigxdle .dfk daeba miiwzdl dn` iaera oipa

elki `lÐz` e` lkidd z` mixvwny itl

,dn` mdipiae zekxt izy eyre .miycwd iycw

zekxt oze`e .(a,`p) `nei zkqna opixn`ck

.ziad wca iycwn eyrpíéøòù äòáùÐ

.dxfrløéáãá íéúù.oiqwxh dn` zgz Ð

äéìòá ïãâðë íéúùålkid ziilr oia licadl Ð

dn` mewna od mbe ,miycwd iycw ziilrl

.oiqwxhäøôì ïäéðá úåìãâîäzexvga Ð

llg mdizgze ,milyexia mirlqa zeiepad

b wxt) dxt zkqna opzck .medzd xaw iptn

"dhnd zgz oyid" wxta dl opiziine ,(a dpyn

,my zecleie zexaer miyp oi`ae .(`,`k dkeq)

,dnec` dxt ikxevl mdipa my zelcbne

lk zefdle dinin ieline dztixya weqrl

zkqna opixn`ck ,dtxeyd odk lr dray

da wqrzdl ,dl eyr ef dlrne .(`,c) `nei

da elflfy iptn ,mdinin e`nhp `ly zewepiz

odkd eid oi`nhn :opzck ,mei leaha dzeyrl

`ivedl ,eze` oiliahne ,dxtd z` sxeyd

yny iaxerna :oixne` eidy oiwecv ly oaln

.ziyrp dzidúåø÷é íéùðzexiyr Ð.

úåñðøôî.zeqke yeala Ð
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åðééäåaxl ecenla wiqtdy itl :iax xn` Ð `hef edil` xcqe dax edil` xcq opixn`c

ixw Ð zeci rax`d on xzei epnn cnl oey`x mrtae ,mixcq ipyl ewlg opr

.`hef ixw `xzale ,dax edil` xcq oey`xléø÷áîoxky oilhep eid milyexiay oinen

oi` Ð zexeka d`ex zeidl xky lhepd :(a,hk) "dnk cr" wxt zexekaa opzdc :dniz Ð

izvxzy enk :xnel yie !eit lr oze` oihgey

yegl yiy ,zexekaa `wec mzdc :cere .dlrnl

zwicaa ixiin `kd la` .epxizi xky meyn `ny

wxt idliya `zi` ikde .miycw x`y inen

inen ixwan :xn`c (`,f) milwya "dnexzd"

.dkyld znexzn oxky milhep miycw

ïéãîìîaiyg `lc `de Ð dvinw zekld

.od dhigy zekld llkay Ð dwiln zekld

äòáùixry drayl Ð mixry dray cbpk

`pzk dil `xiaqc :iax xne` .xn`w dxfr

,(c dpyn) `nw wxta zecn zkqnc oizipznc

oetva dyly dxfra eid mixry dray :opzc

mzd opzc `de .gxfna cg`e mexca dylye

lr 'ek mixney mipdkd zenewn dylya :lirl

wxta cinz zkqna Ð 'ek dxfrd ixry dyng

ipyne ,edl jixt Ð (`,fk) `nwediipn ixz :iia`

oi` :`ipzc ,`id i`pz :ipyn `axe .xeniy ira `l

ozp iax ,oilkxn` draye oixafb dylyn] oizget

cbpk mixafb xyr dylyn [oizget oi` :xne`

eyt Ð ziad xdc dyng lc .mixry xyr dyly

`ki` :`nl` Ð dxfrc dpeny el` ,`ipnz edl

dyng :xn`c `pz `ki`e ,eed `ipnz :xn`c `pz

oizipznn ?i`pz jpd `ax iziin i`n` :dniz .eed

ipy wxta mzd opzc ,`iadl leki did zecnc

`a` ,my eid ze`eegzyd dxyr yly :(e dpyn)

cere .mixry xyr dyly cbpk :xne` opg oa sqei

oigxk lrc ;iriax zwelgn o`k ixdc :dniz

mixry xyr dylyc dil `xiaqc `pz `eddl

lce dpeny xaqwc xninl ivn `l Ð dxfra eid

ly mny mzd yxtn `dc ,ziad xdc dyng

oze`n cg` elit` oixikfn oi`e ,mixry oze`

:zecnc `nw wxta yxetnd ziad xdc mixry

,axrnd on qepetiwe ,mexcd on dcleg ixry ipy

eilr dxiad oyey igxfn xry ,oetvd on iche

dil `xiaq mlerlc :mz epiax xne`e .dxev

`de ,dxfra eid mixry drayc `pz `eddl

mixryd mr epiid Ð xyr dyly aiygc

oiytyit aiyg `dc :rcz .aiyg lkdc ,miphwd

dxfra eid `l milecb la` .xepwp xryl eidy

.`nw wxta miyxetnd oze` ode .dray `l`

`ed `nw wxtc oaxwd xryc `vni my oiirnde

xyr dyly oze`e ,ipy wxtc zexekad xry

lk milwy zkqna inp miiepy zecnc mixry

,zextey xyr dyly wxta ynn dpyn dze`

iepyy enk opg oa sqei `a` da iepy oi` la`

oizipzn :xn`w inlyexic `xnbae .zecn zkqna

xyr dyly cbpk xn`wc ,opg oa sqei `a`

.dxfra eed mixry dray opaxlc .mixry

ik Ð el`d ze`eegzyd eid okid opaxc ediizrc

,da eid zevxt dxyr yly :onz opipzc `idd

yly mcbpk exfbe ,mexcbe exfge oei ikln evxty

ipzc ,inp opaxl :xn`z m`e .ze`eegzyd dxyr

eed in cbpk :dnznw i`n ,mixry dray

eid miphwd mrc ecen inp edpi` ?ze`eegzyd

oeik :mz epiax xne`e !ziyixtck ,xyr dyly

.iax itn .mixry mze` `xw opg oa sqei `a` la` .mcbpk ze`eegzyd `diy d`xp oi` Ð mixry mze` e`xwiy jk lk ediipira iaiyg `lc
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éãò äøBz ãBáëc äNò !äNò éàäå äNò éàä.ó ©£¥§©£¥£¥¦§¨¨¦
ìòa àæçc ïåék .déðéãì dézçàå ,éîúéc àðéãì dé÷lñ©§¥§¦¨§©§¥§©§¥§¦¥¥¨©£¨©©

déì ãéáò à÷c àø÷é déðéc¯.déúðòè ízzñéà ¦¥§¨¨§¨¨¥¥¦§©©©£¨¥
éðúî äåäc ,déab éúàc eäiìà ìéâø äåä ïðò áø©¨¨£¨¨¦¥¦¨§¨¥©¥©£¨©§¥

ãñ déìéëä ãáòc ïåék .eäiìàc ø¯áéúé .÷lzñéà ¥¥¤§¥¦¨¥¨©£©¨¦¦§©©§¥
úéòáî äåä àúà ék .àúàå ,éîçø àòáe àúéðòúa§©£¦¨§¨©£¥©£¨¦£¨£¨©§¥
÷étàc ãò ,dén÷ áéúéå àúeáéz ãáòå ,éúeòa déì¥¨¥©£©¥¨¦¥©¥©§©¥
øãñ .äaø eäiìàc øãñ :éøîàc eðééäå .déøãéñ déì¥¦§¥§©§§¨§¦¥¤§¥¦¨©¨¥¤
éøîà ,àçúéø äåä óñBé áøc éðLa .àèeæ eäiìà¥¦¨¨¦§¥§©¥£¨¦§¨¨§¦
:eäì øîà !éîçø øî éòaéì :óñBé áøì ïðaø déì¥©¨©§©¥¦¨¥¨©£¥£©§
dénwî éøètéî ïðaø eåä éëc òLéìà äîe ,àzLä̈§¨¨¡¦¨§¦¨©¨©¦©§¦¦©¥
àì àçúéø ïãéòa ,ïðaø ïúàîe ïôìà éøz éLéét eåä̈¨§¥§¥©§¨¨¨©¨©§¦©¦§¨¨

éîçø éòa äåä¯éLééôc éànîe ?éîçø éòaéà àðà £¨¨¥©£¥£¨¦¨¥©£¥¦©§©§¥
äàî éðôì äæ ïzà äî BúøLî øîàiå" :áéúëc ?éëä̈¦¦§¦©Ÿ¤§¨§¨¤¥¤¦§¥¥¨
éðôì eäleëc àîéìéà ?"Léà äàî éðôì" éàî ."Léà¦©¦§¥¥¨¦¦¥¨§§¦§¥

Léà äàî¯ìëc ,àlà !eåä àáeè úøBvá éðLa ¥¨¦¦§¥©¤¨¨¤¨§¨
éaî ïðaø éøètéî eåä ék .Léà äàî én÷ ãçå ãç©§©©¥¥¨¦¦¨¦©§¦©¨©¦¥

àðeä áø éaî ,ïðaø ïúàîe àôìà éLéét eåä áø¯ ©¨¨§¥©§¨¨¨©¨©¦¥©¨
Léøc äåä àðeä áø .ïðaø äàî éðîz éLéét eåä̈¨§¥§¨¥¥¨©¨©©¨£¨¨¥
áøc àzáéúnî ïðaø éîéé÷ eåä ék ,éàøBîà øñéìúa¦§¥©£¨¥¦¨©§¥©¨©¦§¦§¨§©

eäééîéìb éöôðå àðeä¯déì éñëå à÷áà ÷éìñ äåä ¨§©§¥§¦©§£¨¨¥£¨¨§¨¥¥
áøc àzáéúnî déì eî÷ :àáøòîa éøîàå .àîBéì§¨§¨§¦§©©§¨¨¥¦§¦§¨§©
óñBé áøå äaø éaî ïðaø éøètéî ék .äàìáa àðeä¨©§¨¨¦¦©§¦©¨©¦¥©¨§©¥
.éîúé eäééLôðì eø÷å ,ïðaø äàî òaøà éLéét eåä̈¨§¥©§©¥¨©¨©§¨§©§©§©§¥
áø éaî dì éøîàå ,ééaà éaî ïðaø éøètéî eåä ék¦¨¦©§¦©¨©¦¥©©¥§¨§¦¨¦¥©
ïúàî éLéét eåä ,éLà áø éaî dì éøîàå ,àtt©¨§¨§¦¨¦¥©©¦¨¨§¥¨¨
øa ÷çöé éaø øîà .éîúéc éîúé eäééLôð eø÷å ,ïðaø©¨©§¨©§©§©§¥§©§¥¨©©¦¦§¨©

:éîà éaø øîà àôéãøeéä íéìLeøéaL ïéîeî éøwáî §¦¨¨©©¦©¦§©§¥¦¤¦¨©¦¨
lä úîeøzî ïøëN ïéìèBðøîà äãeäé áø øîà .äkL §¦§¨¨¦§©©¦§¨¨©©§¨¨©

äèéçL úBëìä ïéãnìîä íéîëç éãéîìz :ìàeîL§¥©§¦¥£¨¦©§©§¦¦§§¦¨
lä úîeøzî ïøëN ïéìèBð eéä íéðäkìøîà .äkL ©Ÿ£¦¨§¦§¨¨¦§©©¦§¨¨©

úBëìä íéãnìîä íéîëç éãéîìz :áø øîà ìcéb áø©¦¥¨©©©§¦¥£¨¦©§©§¦¦§
lä úîeøzî ïøëN ïéìèBð íéðäkì äöéî÷øîà .äkL §¦¨©Ÿ£¦§¦§¨¨¦§©©¦§¨¨©

íéøôñ éäébî :ïðçBé éaø øîà äðç øa øa äaø©¨©©¨¨¨©©¦¨¨©¦¥§¨¦
lä úîeøzî ïøëN ïéìèBð eéä íéìLeøéaLúBâøBàä íéLð :áø øîà ïîçð áø øîà .äkL ¤¦¨©¦¨§¦§¨¨¦§©©¦§¨¨©©©§¨¨©©¨¦¨§

lä úîeøzî ïøëN úBìèBð úBëøtaúBëøôe ìéàBä ,úéaä ÷ãa éLãwî :øîBà éðàå .äkL ©¨Ÿ§§¨¨¦§©©¦§¨©£¦¥¦¨§¥¤¤©©¦¦¨Ÿ
,íéðtä íçì äNòî ìò eîøb úéáe ,úBëøta úBâøBàä íéLð :éáéúéî .úBéeNò ïéða úçz©©¦§¨£¥¦¥¨¦¨§©¨Ÿ¥©§©©£¥¤¤©¨¦

úøèwä äNòî ìò ñðéèáà úéáe¯lä úîeøzî ïøëN úBìèBð eéä ïlek,éááãa íúä .äkL ¥©§¦¨©©£¥©§Ÿ¤¨¨§§¨¨¦§©©¦§¨¨¨¦§¨¥
ìL :áø øîà àøéæ éaø øîàcäòáL ãâðk äòáL ,éðL Lc÷îa eéä úBëøt øNò äL §¨©©¦¥¨¨©©§¨¨¨¨Ÿ¨§¦§¨¥¦¦§¨§¤¤¦§¨

.äiìòa ïcâðk íézL ,øéáca íézL ,íìeà ìL Bçúôì ãçàå ,ìëéä ìL Bçúôì ãçà ,íéøòL§¨¦¤¨§¦§¤¥¨§¤¨§¦§¤¨§©¦©§¦§©¦§¤§¨©£¦¨
lä úîeøzî ïøëN úBìèBð eéä äøôì ïäéða úBìcâîä íéLð :ïðaø eðzìeàL àaà .äkL ¨©¨©¨¦©§©§§¥¤§¨¨¨§§¨¨¦§©©¦§¨©¨¨

:áøî àðeä áø dépéî àòa .ïúBà úBñðøôîe ïúBà úBðæ eéä íéìLeøéaL úBø÷é íéLð :øîBà¥¨¦§¨¤¦¨©¦¨¨¨§©§§¨§¨¦¥©¨¥©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ew sc zeaezk(iyily meil)

,äNò éàäå ,äNò éàäoecl dyrd jiiy mipicdn cg` lka ,xnelk ©£¥§©£¥
e ,dxez oicéãò äøBz ãBáëc äNòóly eaexw z` oecl dyrde ± £¥¦§¨¨¦

,jkitle ,sicr opr ax ly dxezd ceak mb dfa yiy opr axdé÷ìñ©§¥
ongp axdéðéãì dézçàå ,éîúéc àðéãìeze` z` oicl cixede - §¦¨§©§¥§©§¥§¦¥

.mc`déðéc ìòa àæçc ïåék,mc` eze` ly epic lra d`xy oeik ± ¥¨§¨¨©©¦¥
déì ãéáò à÷c àø÷é,ldap ,ongp ax el dyry ceakd z` - §¨¨§¨¨¦¥

edéúðòè ízzñéàeizeprh oerhl lki `le ,eizeprh enzzqpe - ¦§©©©£¨¥
.ie`xk

:dyrn eze` xg`l rxi` dn d`ian `xnbdìéâø äåä ,ïðò áø©¨¨£¨¨¦
ìàdéab éúàc eäidlbzne `a didy `iapd edil` libx did - ¥¦¨§¨¥©¥

,eil`eäiìàc øãñ déì éðúî äåäc-`ziixad z` el dpey didy ©£¨©§¥¥¥¤§¥¦¨
.'edil` xcq' z`xwpdéëä ãáòc ïåék,ok opr ax dyry oeik - ¥¨§¨©¨¦

eizeprh enzzqpy mxbp jkae ipelt z` oeciy ongp axl glyy
,epic lra ly÷ìzñéà.eil` ribd `l aeye edil` wlzqp -áéúé ¦§©©¨¦

éîçø àòáe àúéðòúa,mingx ywiae ziprza opr ax ayi -àúàå §©£¦¨§¨©£¥§¨¨
.edil` aey eil` `ae -àúà ék,eil` `a xy`k -úéòáî äåä ¦¨¨£¨§©¥

éúeòa déì,eze` cigtne ziran did -àúeáéz ãáòåax dyre - ¥©¥§¨©¥¨
daiz oprdén÷ áéúéå,cgtd zngn edil` iptl dkeza ayei dide §¨¦©¥

déøãéñ déì ÷étàc ãò.ecenil xcq miiqn didy créøîàc eðééäå ©§©¦¥¦§¥§©§§¨§¥
,miwlg ipy ea yi 'edil` xcq'y mixne`y dn edfe ±eäiìàc øãñ¥¤§¥¦¨

,àèeæ eäiìà øãñ ,äaødligza edil`n cnl opr axy dny meyn ©¨¥¤¥¦¨¨
seqal epnid cnly dne 'dax' `xwpd dfe xzei ax ,daizl uegn

.'`hef' z`xwp jkle ,xzei hren daizd jeza
`xnbd d`iady ab`(:dw lirl)e`iady mgla dyrnd z`

:myn ecnly dyxc cer `xnbd d`ian ,ryil`lóñBé áøc éðLa¦§¥§©¥
àçúéø äåädy mipya -arx `ae 'd z`n qrk did ig sqei ax di £¨¦§¨

.mlerléîçø øî éòaéì ,óñBé áøì ïðaø déì éøîàmingx ywaiy - ¨§¥¥©¨¨§©¥¦¨¥©©£¥
.arxd wqtiyeäì øîà,opaxl sqei axàzLäyi dzrne ± ¨©§©§¨

,denzldénwî éøètéî ïðaø eåä éëc ,òLéìà äîeeid xy`ky ± ¨¡¦¨§¦£©¨¨¦©§¥¦©¥
,mdizal aeyl eiptln mixhtp micinlzdïôìà éøz éLéét eåä£¨§¥§¥©§¨

ïðaø ïúàîeeidy elv` micinlz miz`ne miitl` mix`yp eid - ¨¨©¨¨
mewn lkne ,epgly lr milke`éîçø éòa äåä àì àçúéø ïcéòa- §¦¨¦§¨Ÿ£¨¨¥©£¥

,'dn mingx ywan did `l minyn qrk didy dryaéòaéà àðà£¨¦¨¥
éîçømingx ywa` ,micinlz daxd jk lk il oi`y ip` ike ± ©£¥

.dxifbd lhal
:`xnbd zxxanéëä éLééôc éànîelr cerql ex`ypy epl oipne ± ¦©§¨§¥¨¦

.miz`ne miitl` ryil` ly epgleyáéúëcmipye mixyrd oipra ¦§¦
ryil`l e`iady mingl(bn c 'a mikln)äæ ïzà äî BúøLî øîàiå'©Ÿ¤§¨§¨¤¥¤

'Léà äàî éðôì,xxal yie .yi` d`nl mgld witqi cvik ,xnelk ¦§¥¥¨¦
éàîweqtd zpeek dneäleëc àîéìéà ,'Léà äàî éðôì'm` - ©¦§¥¥¨¦¦¥¨§§

ozil ic oi` mingld lkay dpeekdy xn`z,Léà äàî éðôìixd ¦§¥¥¨¦
úøBva éðLa,geixa mgld oi`yeèeåä àámb daxd md miaygp ± ¦§¥©¤¨£

,yi` d`n xearàlàjgxk lrãçå ãç ìëccg`e cg` lky - ¤¨§¨©§©
ozpi zexkkd onén÷[iptl-],Léà äàîmixyr my eidy xg`ne ©¥¥¨¦

epgley lr mikenqd micinlzd xtqn `vnp zexkk mizye
.miz`ne miitl`

ly mpgley lr mikenq eidy micinlzd oipn z` zhxtn `xnbd
:mi`xen`dn dnkáø éaî ïðaø éøètéî eåä ékeid xy`k ± ¦£¦©§¥©¨¨¦¥©

,ax ly eyxcn zian mdizal mixhtp micinlzdàôìà éLéét eåä£¨§¥©§¨
ïðaø ïúàîemiz`ne sl` epgley lr cerql mix`yp eid - ¨¨©¨¨

micinlzd mixhtp eidyke .micinlzéLéét eåä ,àðeä áø éaî¦¥©¨£¨§¥
ïðaø äàî éðîz.micinlz ze`n dpeny mix`yp eid - ©§¥¥¨©¨¨

exeriy z` renyl sq`p didy ldwd ieax z` zx`zn `xnbd
:`ped ax lyéàøBîà øñéìúa Léøc äåä àðeä áøyxec did - ©¨£¨¨¦¦§¥©¨¨¥
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.çaænä úà Ba ïéöi÷î øëOäå ,ø÷Béa íúBà ïéøëBîe§¦¨§¤§©¨¨§©§¦¤©¦§¥©
äæ" éàî .çaænä õé÷ì úBøét øúBî :eðéðML àéä Bæå§¦¤¨¦©¥§¥©¦§¥©©¤

ì éøéL øúBî :ïðúc ?"úBøéôa ïéãBî eéä àì äæåäkL §¤Ÿ¨¦§¥¦§©©§¨¥¦§¨
ïäa ïéNBò eéä äî¯íéðîL ,úBðéé ïäa ïéç÷Bì ¤¨¦¨¤§¦¨¤¥§¨¦

éaø .ìàòîLé éaø éøác ,Lc÷äì øëOäå ,úBúìñe§¨§©¨¨©¤§¥¦§¥©¦¦§¨¥©¦
ìLa àì óà ,Lc÷ä ìLa ïéøkzNî ïéà :øîBà àáé÷ò£¦¨¥¥¦§©§¦§¤¤§¥©Ÿ§¤

àì àîòè éàî Lc÷ä ìLa .íéiðò¯àì àîòè éàî íéiðò ìLa .úeøéLò íB÷îa úeiðò ïéà £¦¦§¤¤§¥©©§¨¨¥£¦¦§£¦§¤£¦¦©©§¨¨
¯:øîà áø ,øîzéà .íiä úðéãîì CìäL éî .déì àáúéîì àkéìå ,àéðò eäì énøúî àîìc¦§¨¦§©¥§©§¨§¥¨§¥§¨¥¦¤¨©¦§¦©©¨¦§©©¨©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ew sc zeaezk(iyily meil)

úøL éìkoipa `edy oevigd gafna mda miynzyn eidy milk - §¥¨¥
,mipa`,úéaä ÷ãa éLãwî eNòiL eäî,wtqd iccveçaæî CøBö ©¤¥¨¦¨§¥¤¤©©¦¤¦§¥©

eäðéðixde mipa` oipa didy oevigd gafn jxevl mdy oeik m`d - ¦§
,ziad oipan wlg `edejkleúà úéaä ÷ãa éLãwîmiyrp ± ¦¨§¥¤¤©©¦¨

,ziad oipa ikxv x`yk ziad wca iycwneäðéð ïaø÷ CøBö Bà¤¨§¨¦§
dkyld znexzn `ad ,[md-]ejklxzepdnlä úîeøzîeéä äkL ¦§©©¦§¨¨

ïúBà ïéNBò:wtqd z` zhyet `xnbd .déì øîà,axàlà ïéNòð ïéà ¦¨¨©¥¥©£¦¤¨
lä úîeøzî.äkL ¦§©©¦§¨

:ax zrc lr dywn `xnbddéáéúéàxn`pdn ,axl `ped ax ¥¦¥
ziad wca wefigl y`iedi inia etq`y sqkd iabl weqtaixac)

(ci ck 'a minid,øàL úà (ïäkä) òãéBäéå Cìnä éðôì eàéáä íúBlëëe'§©¨¥¦¦§¥©¤¤¦¨¨©Ÿ¥¤§¨
'åâå 'úøL éìk 'ä úéáì íéìë eäNòiå óñkäzxy ilk miyery ixd ©¤¤©©£¥¥¦§¥§¥¨¥

wn.dkyld znexzn `le ziad wca iycdéì øîà,`ped axl ax ¨©¥
ééø÷àcééø÷à àì éáeúk Céàéáð C`l miaezk jcnily axd - §©§§¨§¥Ÿ©§§¨§¦¥

[minid ixac] miaezka weqtdny s` ,xnelk ,mi`iap jcnil
mewn lkn ,zxy ilk eyr ziad wcal etq`y sqkdny rnyn

xn`py ,ok rnyn `l mi`iapa weqta(eh-ci ai 'a mikln)àì Cà'©Ÿ
úBtñ 'ä úéa äNòé[milk-]eäðzé äëàìnä éNòì ék 'åâåFa EwGge ¥¨¤¥¦¦§Ÿ¥©§¨¨¦§ª§¦§

wca iycwn zxy ilk miyer eid `ly yxetn ixd ''d ziA z ¤̀¥
:`xnbd dywn .ziadéããäà éàø÷ eL÷ éëä éàep`y ok m` - ¦¨¦¨§¨¥©£¨¥

zvxzn .df z` df mixzeq md ixd mheytk ze`xwnd miyxtn
:`xnbdïàk ,àéL÷ àìzxy ilk miyery minid ixaca weqtd - Ÿ©§¨¨

ote`a xn`p ,ziad wca zernneábLziad wca jxevl,eøéúBäå ¤¨§¦
xg`ne ,zern ex`yp oiicr jixvy dn lk epwizy xg`l ,xnelk
lk xzendn miyer ziad wcal zernd lk z` mikixv oi`y

eli`e .zxyïàkziad wca sqkn migwel oi`y miklna weqtd ± ¨
zxy ilkl,eøéúBä àìå eábLoiyrp oi`'y ax xn` df ote` lre ¤¨§Ÿ¦

.'dkyld znexzn `l`
:`xnbd dywnéåä éàî eøéúBäå eáb éëåxg`n ixd ,jka dn ± §¦¨§¦©¨¥

jxevl ea ynzydl oi` dxe`kl ,ziad oipa jxevl dabp sqkdy
:`xnbd zvxzn .zxy ilk ziiyrl oaxw zyecw,eäaà éaø øîà̈©©¦©¨

ïéc úéa áìc lry][zernd z` l`xyi eyicwd mzrïäéìò äðúî ¥¥¦©§¤£¥¤
y dligzneëøöeä íà,ziad wcal el` zern,eëøöeäoi` f`e ¦§§§§

,zxy ilk mdn oiyeråàì íàåwcal el` zerna jxev oi`y - §¦©
,ziadeäémiycwen el`d zernd.úøL éìëì §¦§¥¨¥

:ax zrcl reiq d`ian `xnbdúøL éìk ,ìàòîLé éaø éác àðz̈¨§¥©¦¦§¨¥§¥¨¥
lä úîeøzî ïéàaøîàpL ,äkL(my i"dc)iptl E`iad mzFNkkE' ¨¦¦§©©¦§¨¤¤¡©§©¨¥¦¦§¥

rciFdie KlOdóñkä øàL úà'zxW ilM 'd zial milk EdUrIe ©¤¤¦¨¨¤§¨©¤¤©©£¥¥¦§¥§¥¨¥
,miixiy el yiy sqka xaecny rnyn 'sqkd x`y' oeyldne ,'ebe

elä úîeøz äæ øîBà éåä ,íééøéL Bì LiL óñk eäæéà,äkLepiidc ¥¤¤¤¤¥¦©¦¡¥¥¤§©©¦§¨
ixd ,dkyla mix`yp miixiyde dkyldn mxzpd zeteway sqkd

.dkyld znexzn miyrp zxy ilky
:`xnbd zl`eyeäééôeb íééøéL àîéàåzpeeky xn`z `ny ± §¥¨¦©¦©§

mix`ypd zernd epiidc mnvr miixiyl 'sqkd x`y' weqtd
.dkyld znexzn `le zxy ilk miyer eid mdne ,dkyla

weqtd z` yxtl yi :`xnbd daiynàáø øîàãkxg` mewna ¦§¨©¨¨
(:gp migqt)aezkd xn`y jkny ,(d e `xwie)''äìBòä,'dler' `le ¨¨

l dpeekdy rnynäìBòdxen`däðBLàøzepaxwd zyxtaxacna) ¨¦¨
(b gke ,cinzd zler `ideénð éëädnn yexcl yi o`k s`e ± ¨¦©¦

x`W' weqtd xn`y,'óñkäl dpeekdyïBLàø óñksqkd epiidc §¨©¤¤¤¤¦
.miixiyl `le ,[miixiyl oey`x `edy] zetewa minxez eidy

éáéúéî,`ziixaa epipy ,ax ixac lr daiyid ipa eywd ±úøBèwä ¥¦¥©§¤

lä úîeøzî ïéàa øeaö úBðaø÷ ìëåáäfä çaæî ,äkLdidy iniptd §¨¨§§¦¨¦¦§©©¦§¨¦§©©¨¨
,lkidaäðBáìe,miptd mgl ogley lr migipn eidy,úøL éìëe §¨§¥¨¥

äìBòä çaæî .íéëñð øúBnî ïéàaxaegn `edy oevigd gafn ± ¨¦¦©§¨¦¦§©¨¨
oke ,oipak aygpe rwxwllä.úéaä ÷ãa éLãwî ïéàa úBøæòäå úBëL ©§¨§¨£¨¨¦¦¨§¥¤¤©©¦

äøæòä úîBçì õeç,xird znege ligd ,miypd zxfr -éøéMî ïéàa §©¨£¨¨¨¦¦§¨¥
läúBëL`xnbd .oqip yceg y`xa dkyla exzepy milwydn ± ©§¨

:`ziixad ly oexg`d wlgd lr dtiqeneðéðML àéä Bæc"t milwy) ¦¤¨¦
(a"nlä éøéMî ïéàa øéòä éëøö ìëå äéúBìcâîe øéòä úîBç.äkL ©¨¦¦§§¤¨§¨¨§¥¨¦¨¦¦§¨¥©¦§¨

n lknznexzn `le mikqp xzenn oi`a zxy ilky `vnp mew
:`xnbd zvxzn .dkyldàéä éàpzzwelgna iepy df oic ± ©¨¥¦

,mi`pzïðúcdpyna(c"n c"t my),äîeøz øúBîenxzpy zern - ¦§©©§¨
,oqip yceg y`xa zetewa ex`ype dkyldn,da ïéNBò eéä äî¤¨¦¨

íéLãwä éLã÷ úéáì éetéö áäæ éòewéømiccxne adf migwel - ¦¥¨¨¦§¥¨§¥©¨¨¦
.miycwd ycew z` dpy lka dfa mitgne eze`ìàòîLé éaø©¦¦§¨¥

úBøét øúBî ,øîBàepnn ,zexita xkzyn ycwd didy geexd - ¥©¥
migwelçaænä õé÷ìmy oi`yk gafnd lr aixwdl zeler - §¥©¦§¥©

eli`e .mixg` zepaxwì äîeøz øúBîjxevàáé÷ò éaø .úøL éìk ©§¨§§¥¨¥©¦£¦¨
øîBà`l` ,l`rnyi iax ixack `lye `nw `pz ixack `ly ¥

ì äîeøz øúBîjxevl zenda ziipwéìëì íéëñð øúBî ,çaænä õé÷ ©§¨§¥©¦§¥©©§¨¦¦§¥
ì íéëñð øúBî ,øîBà íéðäkä ïâñ àðéðç éaø .úøLjxev,çaænä õé÷ ¨¥©¦£¦¨§©©Ÿ£¦¥©§¨¦§¥©¦§¥©

.úøL éìëì äîeøz øúBî:dpynd zniiqnäæå äæå`aiwr iax oia - ©§¨¦§¥¨¥§¤§¤
mipdkd obq `pipg iax oiaeíéãBî eéä àìxzen mey `diy Ÿ¨¦

.úBøéôa§¥
:milwya dpynd z` zx`an `xnbdàéä éàî úBøétedn - ¥©¦

,'zexit xzen'àéðúc,`ziixaa,da ïéNBò eéä äî ,äîeøz øúBî §©§¨©§¨¤¨¦¨
øëOäå ,ø÷Béa íúBà ïéøëBîe ìBæa úBøét ïéç÷Bìdidy geexae - §¦¥§§¦¨§¤§©¨¨

eid dfa xkzyn ycwddçaænä úà Ba ïéöé÷îzeler mipew ± §¦¦¤©¦§¥©
.mixg` zepaxw my oi`y onfa gafnd lr aixwdleðéðML àéä Bæå§¦¤¨¦

l`rnyi iax ixaca dpyna.çaænä õé÷ì úBøét øúBî©¥§¥©¦§¥©
:`xnbd zl`eyéàîdpynd zpeek dn -äæå äæiaxe `aiwr iax] ©¤§¤

[mipdkd obq `pipg.úBøéôa ïéãBî eéä àì:`xnbd daiynïðúc Ÿ¨¦§¥¦§©
dpyna(b"n c"t my),ì éøéL øúBîäkLixiiyn ex`ypy zern ©§¨¥¦§¨

dkyldúBúìñe íéðîL úBðéé ïäa ïéç÷Bì ,ïäa ïéNBò eéä äîzrya ¤¨¦¨¤§¦¨¤¥§¨¦§¨
,mikqpe zegpn jxevl xweia oze` mixkene lefdøëOäåltep §©¨¨

ïéøkzNî ïéà ,øîBà àáé÷ò éaø .ìàòîLé éaø éøác Lc÷äìoi` - §¤§¥¦§¥©¦¦§¨¥©¦£¦¨¥¥¦§©§¦
giexdl ick dxegq miyerazernàì óà ,Lc÷ä ìLok enke ± §¤¤§¥©Ÿ

dxegq miyer oi`azern.íéiðò ìLeid `l] dpynd zpeek ok m`e §¤£¦¦
mipdkd obq `pipg iaxe `aiwr iax zrcly xnel [zexita oicen
uiw jxevl zexita dxegq miyer oi`y itl 'zexit xzen' llk oi`

.gafnd
:mrhd z` zyxtn `xnbdàì àîòè éàî Lãwä ìLamrhd ± §¤¤§¥©©§¨Ÿ

y itl ,ycwd ly zerna dxegq miyer oi`yíB÷îa úeiðò ïéà¥£¦¦§
úeøéLòe .ycwd zern ±àì àîòè éàî íéiðò ìLaoi`y mrhde ± £¦§¤£¦¦©©§¨Ÿ

,miipr ly zerna dxegq oiyeràkéìå àéðò eäì énøúî àîìc¦§¨¦§©¥§©§¨§¥¨
déì àáúéîìitl el zzl dn didi `le ipr mdl oncfi `ny - §¥§¨¥

.dxegqa mirwyen eidi zerndy

* * *
:epizpyna epipyíiä úðéãîì CìäL éîopg ,zepefn zraez ezy`e ¦¤¨©¦§¦©©¨

mipdk ipa eilr ewlgp ,dligza rayz `le seqa rayz xne`
.seqae dligza rayz exn`e milecb

,øîà áø ,øîzéà¦§©©¨©
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קצז
miwxt dyelyaa cenr ew sc ± iriax wxtzeaezk

úøù éìë.mipa` ly oipa `edy ,oevigd gafna oda oizxyny Ðíúåìëëåz` wfgl Ð

.minid ixaca df weqte .y`edi inia ziad wcaåáâùoi`y ,exizede .ziad wca jxevl Ð

elekl oikixvÐ.zxy ilk xzend on oiyeréåä éàî.eab oaxw zyecwl `l `d Ðóñë
íééøéù åì ùéù.dkyla mix`yp miixiye ,dkyld on mxzp `edy zetewd sqk Ðäæ

äëùìä úîåøú.zeteway sqk Ðíééøéù àîéàå
åäééôåâzxy ilk dkyla mixzepd miixiyn Ð

.dnvr dnexzd on `le ,oi`aäìåò äìåòä
äðåùàølr mcew xac `di `ly oipn Ð

xgy ly cinzl dkxrndÐxnel cenlz

`cenlz i`n :da opiede ."dlerd dilr jxre"?

dxen`d dlerd rnyn "dlerd" :`ax xn`e

.xwad zler `ide ,zepaxw ixcqa oey`x

`"de ,'ek "dy`d df mdl zxn`e" xn`py

"sqkd x`y z`" inp `kde .yixc `w `xiziÐ

.x`y el yiy sqkaáäæä çáæî`le `ed ilk Ð

,elhlhl oilekie ,dnc`l xaegn epi`y ,oipa

.ilkk oecip jkitläðåáìå.miptd mgl ly Ð

íéëñð øúåîwxta zegpn zkqna da ibilt Ð

:xn` sqei iax oa `iig iax :(`,v) "zecn izy"

zern elawy zezlq oiwtqndy ,zecn ivexia

oiccen dpyd zeni lk zezlq wtql ycwd

zvxean dcna ycwdlÐ,dwegn `le dteth

,mikqp xzen mde ,dcnd wgen oaixwnde

:epipyy dze`k :xn` opgei iaxe .oze` mixkene

[ycwdl dpyd zeni lk] wtql eilr lawnd

,ylyn ecnre rlqa oi`q rax`n zezlq

exwiizpyÐwtql lawnde .rax`n wtqn

rax`n ecnre elfede ylynÐ.rax` wtqn

epipyy `id efe.gafnd uiwl mikqp xzen :çáæî
äìåòä.ziad wca iycwn `a ,oipa `edy Ð

äøæòä úîåçì õåç,ligde ,miyp zxfr oebk Ð

dizelcbne xird znegeÐmiixiyn mi`a

.zetewa denxzyk dkyla mixzepdàéä éàðú
znexzn zxy ilk xn`c o`nl `ki`c Ð

.oi`a dkyldäîåøú øúåîzetewa x`ypd Ð

oigwel oi` jli`e o`kny .oqip ycg y`xa

opixn`ck ,dycg dnexzn `l` xeav zepaxw

cg`a oi`ad xeav zepaxw :(`,f) dpyd y`xa

oqipaÐ.ycgd on `iadl devnúéáì éåôéö
íéùã÷ä éùã÷.milzkde dtvxd mda oitgn Ð

øúåî.edip i`n yxtn onwle .zexit geix Ð

çáæîä õé÷ìzeacpe mixcpn lha `edyk Ð

zexere gafnl xya ;oiaixwne zeler oigwel

.mipdkläæå äæå.`pipg iaxe `aiwr iax Ðàì
ïéãåî åéä.zexita xzen mey `diy Ðøëùäå

ïäá ïéöé÷îiax xn`wck ,zxy ilkl oxwde Ð

.l`rnyi"íéãåî åéä àì äæå äæ" éàîi`n Ð

"micen eid `l"c `yexitÐiax biltc ,opzck

ediy el dced `le ,l`rnyi iaxc` `aiwr

.ycwd lya oixkzyn
ïé÷ñåô
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éëåenxb zia jixt `l lirlc jpd` la` Ð ?ied i`n exizede eablkac Ð qpiha` ziae

mixac oze` lky ,zepaxw jxevl enk jk jxevl oze` oiyicwn l`xyi zia eid edpd

meyn epiid Ð "xzen" ipzw `le ,dnvr dkyld znexzn oi`ac ipzwc epiide .od zelibx

wiqnc ,jixt `vexiz jdl la` .l`xyi zngn `l` ,exzyin "oic zia al" zngn e`lc

Ð exizedc `kide ,ixiq` Ð exized `lc `kid

ok zrcl `ly `hiyt `dc ?`py i`n :jixt ,ixy

.exized `l ik dil zixy `lc oeik ,oiyicwn

oiyicwn ode ,odilr dpzn oic zia al :ipyne

.oic zia zrclàðúilk :l`rnyi iax iac

dkyld znexz `d .dkyld znexzn oi`a zxy

oizipzna gkenck ,dkyld znexz xzen epiid

ilkl dnexz xzen :ipzwc ,`aiwr iax` biltc

`ni`e :cenlzd jixt ik :xn`z m`e .zxy

,"x`y" aizkc meyn epiide ?ediiteb miixiy

!dnexz xzen epiid Ð "sqkd x`y" `dc :ipyile

inwe`l ira dil `wiqtc `zlinac :xnel yi

la` .edpzi` dpy lkac ,miixiy epiidc ,`xw

inwe`l dil `gip `l Ð dil `wiqt `lc xzena

.`xwløîàãëÐ dpey`x dler dlerd `ax

wetiz ?`axc `yxc i`d jixhvi` i`n` :dniz

lk" wxta migafc oizipzn `wtnc `kidn dil

mcew exiagn xiczd lk :ipzwc (`,ht) "xiczd

ira `we .'ek mitqenl oincew micinzd ;exagl

`nrh ipzwck !?ol `pn :dnzne ?ol `pn :`xnba

ike ."cinzd zlerl xy` xwad zler caln"

,cg `l` `kilc `kid Ð jixhvi` mzdc :`niz

inwn oitqen ixnbl opixwrc `xw opirny`c

mewn lka ol `wtp mzdnc ,`id `l Ð oicinz

mzd witnck ,mcew xicz xicz epi`ye xiczc

ika i`e .zeey zeiyr lk ediy Ð "eyrz dl`k"n

,cere .ol `wtp `l mzdn Ð ixiin `peeb i`d

,exiagl mcew exiagn xiczd lkc ,`yix `xaqn

lk :ipzwc ,dixg`y `aac `inec `ipzin

mcew z`hg mc ;exiagl mcew exiagn ycewnd

jpd lke Ð 'ek dvxn `edy iptn ,dler mcl

i`c ivexzl `kil inp `de .ixiin ynn dnicwa

`weec :`pin` ded "xwad zler caln"c mzdn

oitqene `xiczc meyn Ð oitqenl dncwc dler

dil `iedc ,dacp zlerl oicinz la` .ixicz `l

ikdl .mecwz `l jl `ni` mlerl Ð `xicz inp

.dpey`x dler Ð "dlerd"c `xw jixhvi`

`xwl iziin (`,hn) "zlkzd" wxt zegpnac

:mzd opixn`c ,oitqenl dlerc dnicw` `axc

xa `iig ax dipin `raxeav :`cqg axn `a`

'ek mcew mdn df i` oitqene oicinz mdl oi`y

oiakrn oi` oicinzd :dezipz ,dil xn` ,wiqne

ikid .micinzd z` oitqend `le ,oitqend z`

oipn :`ipzde Ð mcwile dil zi`c `nili` ;inc

cenlz Ð xgy ly cinzl mcew xac `di `ly

`l` .'ek `ax xn`e "dlerd dilr jxre" xnel

Ð meidc oitqene oicinza i`e .dil zilca

meidc oitqena `l` .mcew xiczy `hiyt

oitqenl dlerc dnicw` `nl` .xgnlc oicinze

dil ded dpynd zyxc :dnize .dl iziin

!"xwad zler caln" `icda ipzwc ,iiezi`l

`l` :jixte .micw sqkc llkn Ð "mixetkd li` caln" :`xnba yxtne .`vi `l Ð elifb `iad `ly cr eny` `iad :ipzwc ,xzei dyw (`,`iw `nw `aa) "`nw lfebd" idliyc `iddae

daxc`c ,"xiczd lk"c oizipzn iiez`l dil ded `zyde .dpey`x dler dlerd :`ax xn`e ,'ek xac `di `ly oipn :`ipz `de ?`yixa oitqenc inp ikd Ð "xwad zler caln" dzrn

zlerl xy` xwad zler caln" aizkc `ed dxhwd iabc .oitqen zxhwdl dncw cinz zxhwdc `wtp "dlerd" aizkcn i`cec :yxtl d`xpe !dncw dlerc llkn Ð "caln" aizkcn

aezk `edc oeik ,micw sqkc "caln" oeyl rnyn mixetkd li` iab i`cec ,"xiczd lk"c oizipzn iiez`l ivn ded `l `nw `aaa `zyde .edpip mcc ieyr mzd Ð "dl` z` eyrz cinzd

ikdl ,`yixa aizk oitqenc dxhwd la` .oitqenc mcc diyr xcde `yixa "dler" aizkc oeik ,incw oitqenc wcinl `kil Ð zeiyr iab la` "mixetkd li`" aizk xcde ,dyxta dlgz

."xiczd lk"c `idd iiez`l ivn ded i`ce zegpnc `edda ,edine .`axc `eddn xity jixt
ernyy
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çaæî CøBö ?úéaä ÷ãa éLãwî eNòiL eäî úøL éìk§¥¨¥©¤¥¨¦¨§¥¤¤©©¦¤¦§¥©
eäðéð¯eäðéð ïaø÷ CøBö Bà ,eúà úéaä ÷ãa éLãwîe ¦§¦¨§¥¤¤©©¦¨¤¨§¨¦§

¯lä úîeøzîe?ïúBà ïéNBò eéä äkLdéì øîàïéà : ¦§©©¦§¨¨¦¨£©¥¥
lä úîeøzî àlà ïéNòðíúBlëëe" :déáéúéà .äkL ©£¦¤¨¦§©©¦§¨¥¦¥§©¨

úà (ïäkä) òãéBäéå Cìnä éðôì eàéáäóñkä øàL ¥¦¦§¥©¤¤¦¨¨©Ÿ¥¤§¨©¤¤
'åâå úøL éìk 'ä úéáì íéìë eäNòiå."déì øîà: ©©£¥¥¦§¥§¥¨¥£©¥

ééø÷àcééø÷à àì éáeúk Cúéa äNòé àì Cà" :éàéáð C §©§¥¨§¥¨©§¥¨§¦¥©Ÿ¥¨¤¥
eäðzé äëàìnä éNòì ék 'åâå úBtñ 'ä"¯eL÷ éëä éà ¦¦§Ÿ¥©§¨¨¦§ª¦¨¦¨

ïàk :àéL÷ àì !éããäà éàø÷¯ïàk .eøéúBäå eábL¯ §¨¥©£¨¥¨©§¨¨¤¨§¦¨
øîà ?éåä éàî eøéúBäå eáb éëå .eøéúBä àìå eábL¤¨§Ÿ¦§¦¨§¦©¨¥¨©

eëøöeä íà ,ïäéìò äðúî ïéc úéa áì :eäaà éaø¯ ©¦©¨¥¥¦©§¤£¥¤¦§§
åàì íàå ,eëøöeä¯éaø éác àðz .úøL éìëì eäé §§§¦¨§¦§¥¨¥¨¨§¥©¦

lä úîeøzî ïéàa úøL éìk :ìàòîLé:øîàpL ,äkL ¦§¨¥§¥¨¥¨¦¦§©©¦§¨¤¤¡©
íééøéL Bì LiL óñk eäæéà ,"óñkä øàL úà"¯éåä ¤§¨©¤¤¥¤¤¤¤¥¦©¦¡¥

lä úîeøz äæ øîBà!eäééôeb íééøéL àîéàå .äkL ¥¤§©©¦§¨§¥¨¦©¦©§
äìBòä" :àáø øîàãk"¯:éîð éëä ,äðBLàø äìBò ¦§¨©¨¨¨¨¨¦¨¨¦©¦

óñkä""¯úBðaø÷ ìëå úøBèwä :éáéúéî .ïBLàø óñk ©¤¤¤¤¦¥¦¥©§¤§¨¨§§
lä úîeøzî ïéàa øeaöéìëe äðBáìe áäfä çaæî ,äkL ¦¨¦¦§©©¦§¨¦§©©¨¨§¨§¥

úøL¯lä ,äìBòä çaæî ,íéëñð øúBnî ïéàaúBëL ¨¥¨¦¦©§¨¦¦§©¨¨©§¨
úBøæòäå¯úîBçì õeç ,úéaä ÷ãa éLãwî ïéàa §¨£¨¨¦¦¨§¥¤¤©©¦§©
äøæòä¯lä éøéMî ïéàaúîBç :eðéðML àéä Bæ .úBëL ¨£¨¨¨¦¦§¨¥©§¨¦¤¨¦©

éøéMî ïéàa øéòä éëøö ìëå äéúBìcâîe øéòä©¦¦§§¤¨§¨¨§¥¨¦¨¦¦§¨¥
läeéä äî äîeøz øúBî :ïðúc ;àéä éàpz !äkL ©¦§¨©¨¥¦¦§©©§¨¤¨

da ïéNBò¯.íéLãwä éLã÷ úéáì éetéö áäæ éòewéø ¦¨¦¥¨¨¦§¥¨§¥©¢¨¦
úBøét øúBî :øîBà ìàòîLé éaø¯,çaænä õé÷ì ©¦¦§¨¥¥©¥§¥©¦§¥©

äîeøz øúBî¯øúBî :øîBà àáé÷ò éaø .úøL éìëì ©§¨¦§¥¨¥©¦£¦¨¥©
äîeøz¯íéëñð øúBî ,çaænä õé÷ì¯.úøL éìëì §¨§¥©¦§¥©©§¨¦¦§¥¨¥

íéëñð øúBî :øîBà íéðäkä ïâñ àðéðç éaø¯õé÷ì ©¦£¦¨§©©Ÿ£¦¥©§¨¦§¥
äîeøz øúBî ,çaænä¯eéä àì äæå äæå .úøL éìëì ©¦§¥©©§¨¦§¥¨¥§¤§¤Ÿ¨

øúBî :àéðúc ?àéä éàî úBøét .úBøéôa íéãBî¦§¥¥©¦§©§¨©
da ïéNBò eéä äî äîeøz¯,ìBæa úBøét ïéç÷Bì §¨¤¨¦¨§¦¥§

.çaænä úà Ba ïéöi÷î øëOäå ,ø÷Béa íúBà ïéøëBîe§¦¨§¤§©¨¨§©§¦¤©¦§¥©
äæ" éàî .çaænä õé÷ì úBøét øúBî :eðéðML àéä Bæå§¦¤¨¦©¥§¥©¦§¥©©¤

ì éøéL øúBî :ïðúc ?"úBøéôa ïéãBî eéä àì äæåäkL §¤Ÿ¨¦§¥¦§©©§¨¥¦§¨
ïäa ïéNBò eéä äî¯íéðîL ,úBðéé ïäa ïéç÷Bì ¤¨¦¨¤§¦¨¤¥§¨¦

éaø .ìàòîLé éaø éøác ,Lc÷äì øëOäå ,úBúìñe§¨§©¨¨©¤§¥¦§¥©¦¦§¨¥©¦
ìLa àì óà ,Lc÷ä ìLa ïéøkzNî ïéà :øîBà àáé÷ò£¦¨¥¥¦§©§¦§¤¤§¥©Ÿ§¤

àì àîòè éàî Lc÷ä ìLa .íéiðò¯àì àîòè éàî íéiðò ìLa .úeøéLò íB÷îa úeiðò ïéà £¦¦§¤¤§¥©©§¨¨¥£¦¦§£¦§¤£¦¦©©§¨¨
¯:øîà áø ,øîzéà .íiä úðéãîì CìäL éî .déì àáúéîì àkéìå ,àéðò eäì énøúî àîìc¦§¨¦§©¥§©§¨§¥¨§¥§¨¥¦¤¨©¦§¦©©¨¦§©©¨©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ew sc zeaezk(iyily meil)

úøL éìkoipa `edy oevigd gafna mda miynzyn eidy milk - §¥¨¥
,mipa`,úéaä ÷ãa éLãwî eNòiL eäî,wtqd iccveçaæî CøBö ©¤¥¨¦¨§¥¤¤©©¦¤¦§¥©

eäðéðixde mipa` oipa didy oevigd gafn jxevl mdy oeik m`d - ¦§
,ziad oipan wlg `edejkleúà úéaä ÷ãa éLãwîmiyrp ± ¦¨§¥¤¤©©¦¨

,ziad oipa ikxv x`yk ziad wca iycwneäðéð ïaø÷ CøBö Bà¤¨§¨¦§
dkyld znexzn `ad ,[md-]ejklxzepdnlä úîeøzîeéä äkL ¦§©©¦§¨¨

ïúBà ïéNBò:wtqd z` zhyet `xnbd .déì øîà,axàlà ïéNòð ïéà ¦¨¨©¥¥©£¦¤¨
lä úîeøzî.äkL ¦§©©¦§¨

:ax zrc lr dywn `xnbddéáéúéàxn`pdn ,axl `ped ax ¥¦¥
ziad wca wefigl y`iedi inia etq`y sqkd iabl weqtaixac)

(ci ck 'a minid,øàL úà (ïäkä) òãéBäéå Cìnä éðôì eàéáä íúBlëëe'§©¨¥¦¦§¥©¤¤¦¨¨©Ÿ¥¤§¨
'åâå 'úøL éìk 'ä úéáì íéìë eäNòiå óñkäzxy ilk miyery ixd ©¤¤©©£¥¥¦§¥§¥¨¥

wn.dkyld znexzn `le ziad wca iycdéì øîà,`ped axl ax ¨©¥
ééø÷àcééø÷à àì éáeúk Céàéáð C`l miaezk jcnily axd - §©§§¨§¥Ÿ©§§¨§¦¥

[minid ixac] miaezka weqtdny s` ,xnelk ,mi`iap jcnil
mewn lkn ,zxy ilk eyr ziad wcal etq`y sqkdny rnyn

xn`py ,ok rnyn `l mi`iapa weqta(eh-ci ai 'a mikln)àì Cà'©Ÿ
úBtñ 'ä úéa äNòé[milk-]eäðzé äëàìnä éNòì ék 'åâåFa EwGge ¥¨¤¥¦¦§Ÿ¥©§¨¨¦§ª§¦§

wca iycwn zxy ilk miyer eid `ly yxetn ixd ''d ziA z ¤̀¥
:`xnbd dywn .ziadéããäà éàø÷ eL÷ éëä éàep`y ok m` - ¦¨¦¨§¨¥©£¨¥

zvxzn .df z` df mixzeq md ixd mheytk ze`xwnd miyxtn
:`xnbdïàk ,àéL÷ àìzxy ilk miyery minid ixaca weqtd - Ÿ©§¨¨

ote`a xn`p ,ziad wca zernneábLziad wca jxevl,eøéúBäå ¤¨§¦
xg`ne ,zern ex`yp oiicr jixvy dn lk epwizy xg`l ,xnelk
lk xzendn miyer ziad wcal zernd lk z` mikixv oi`y

eli`e .zxyïàkziad wca sqkn migwel oi`y miklna weqtd ± ¨
zxy ilkl,eøéúBä àìå eábLoiyrp oi`'y ax xn` df ote` lre ¤¨§Ÿ¦

.'dkyld znexzn `l`
:`xnbd dywnéåä éàî eøéúBäå eáb éëåxg`n ixd ,jka dn ± §¦¨§¦©¨¥

jxevl ea ynzydl oi` dxe`kl ,ziad oipa jxevl dabp sqkdy
:`xnbd zvxzn .zxy ilk ziiyrl oaxw zyecw,eäaà éaø øîà̈©©¦©¨

ïéc úéa áìc lry][zernd z` l`xyi eyicwd mzrïäéìò äðúî ¥¥¦©§¤£¥¤
y dligzneëøöeä íà,ziad wcal el` zern,eëøöeäoi` f`e ¦§§§§

,zxy ilk mdn oiyeråàì íàåwcal el` zerna jxev oi`y - §¦©
,ziadeäémiycwen el`d zernd.úøL éìëì §¦§¥¨¥

:ax zrcl reiq d`ian `xnbdúøL éìk ,ìàòîLé éaø éác àðz̈¨§¥©¦¦§¨¥§¥¨¥
lä úîeøzî ïéàaøîàpL ,äkL(my i"dc)iptl E`iad mzFNkkE' ¨¦¦§©©¦§¨¤¤¡©§©¨¥¦¦§¥

rciFdie KlOdóñkä øàL úà'zxW ilM 'd zial milk EdUrIe ©¤¤¦¨¨¤§¨©¤¤©©£¥¥¦§¥§¥¨¥
,miixiy el yiy sqka xaecny rnyn 'sqkd x`y' oeyldne ,'ebe

elä úîeøz äæ øîBà éåä ,íééøéL Bì LiL óñk eäæéà,äkLepiidc ¥¤¤¤¤¥¦©¦¡¥¥¤§©©¦§¨
ixd ,dkyla mix`yp miixiyde dkyldn mxzpd zeteway sqkd

.dkyld znexzn miyrp zxy ilky
:`xnbd zl`eyeäééôeb íééøéL àîéàåzpeeky xn`z `ny ± §¥¨¦©¦©§

mix`ypd zernd epiidc mnvr miixiyl 'sqkd x`y' weqtd
.dkyld znexzn `le zxy ilk miyer eid mdne ,dkyla

weqtd z` yxtl yi :`xnbd daiynàáø øîàãkxg` mewna ¦§¨©¨¨
(:gp migqt)aezkd xn`y jkny ,(d e `xwie)''äìBòä,'dler' `le ¨¨

l dpeekdy rnynäìBòdxen`däðBLàøzepaxwd zyxtaxacna) ¨¦¨
(b gke ,cinzd zler `ideénð éëädnn yexcl yi o`k s`e ± ¨¦©¦

x`W' weqtd xn`y,'óñkäl dpeekdyïBLàø óñksqkd epiidc §¨©¤¤¤¤¦
.miixiyl `le ,[miixiyl oey`x `edy] zetewa minxez eidy

éáéúéî,`ziixaa epipy ,ax ixac lr daiyid ipa eywd ±úøBèwä ¥¦¥©§¤

lä úîeøzî ïéàa øeaö úBðaø÷ ìëåáäfä çaæî ,äkLdidy iniptd §¨¨§§¦¨¦¦§©©¦§¨¦§©©¨¨
,lkidaäðBáìe,miptd mgl ogley lr migipn eidy,úøL éìëe §¨§¥¨¥

äìBòä çaæî .íéëñð øúBnî ïéàaxaegn `edy oevigd gafn ± ¨¦¦©§¨¦¦§©¨¨
oke ,oipak aygpe rwxwllä.úéaä ÷ãa éLãwî ïéàa úBøæòäå úBëL ©§¨§¨£¨¨¦¦¨§¥¤¤©©¦

äøæòä úîBçì õeç,xird znege ligd ,miypd zxfr -éøéMî ïéàa §©¨£¨¨¨¦¦§¨¥
läúBëL`xnbd .oqip yceg y`xa dkyla exzepy milwydn ± ©§¨

:`ziixad ly oexg`d wlgd lr dtiqeneðéðML àéä Bæc"t milwy) ¦¤¨¦
(a"nlä éøéMî ïéàa øéòä éëøö ìëå äéúBìcâîe øéòä úîBç.äkL ©¨¦¦§§¤¨§¨¨§¥¨¦¨¦¦§¨¥©¦§¨

n lknznexzn `le mikqp xzenn oi`a zxy ilky `vnp mew
:`xnbd zvxzn .dkyldàéä éàpzzwelgna iepy df oic ± ©¨¥¦

,mi`pzïðúcdpyna(c"n c"t my),äîeøz øúBîenxzpy zern - ¦§©©§¨
,oqip yceg y`xa zetewa ex`ype dkyldn,da ïéNBò eéä äî¤¨¦¨

íéLãwä éLã÷ úéáì éetéö áäæ éòewéømiccxne adf migwel - ¦¥¨¨¦§¥¨§¥©¨¨¦
.miycwd ycew z` dpy lka dfa mitgne eze`ìàòîLé éaø©¦¦§¨¥

úBøét øúBî ,øîBàepnn ,zexita xkzyn ycwd didy geexd - ¥©¥
migwelçaænä õé÷ìmy oi`yk gafnd lr aixwdl zeler - §¥©¦§¥©

eli`e .mixg` zepaxwì äîeøz øúBîjxevàáé÷ò éaø .úøL éìk ©§¨§§¥¨¥©¦£¦¨
øîBà`l` ,l`rnyi iax ixack `lye `nw `pz ixack `ly ¥

ì äîeøz øúBîjxevl zenda ziipwéìëì íéëñð øúBî ,çaænä õé÷ ©§¨§¥©¦§¥©©§¨¦¦§¥
ì íéëñð øúBî ,øîBà íéðäkä ïâñ àðéðç éaø .úøLjxev,çaænä õé÷ ¨¥©¦£¦¨§©©Ÿ£¦¥©§¨¦§¥©¦§¥©

.úøL éìëì äîeøz øúBî:dpynd zniiqnäæå äæå`aiwr iax oia - ©§¨¦§¥¨¥§¤§¤
mipdkd obq `pipg iax oiaeíéãBî eéä àìxzen mey `diy Ÿ¨¦

.úBøéôa§¥
:milwya dpynd z` zx`an `xnbdàéä éàî úBøétedn - ¥©¦

,'zexit xzen'àéðúc,`ziixaa,da ïéNBò eéä äî ,äîeøz øúBî §©§¨©§¨¤¨¦¨
øëOäå ,ø÷Béa íúBà ïéøëBîe ìBæa úBøét ïéç÷Bìdidy geexae - §¦¥§§¦¨§¤§©¨¨

eid dfa xkzyn ycwddçaænä úà Ba ïéöé÷îzeler mipew ± §¦¦¤©¦§¥©
.mixg` zepaxw my oi`y onfa gafnd lr aixwdleðéðML àéä Bæå§¦¤¨¦

l`rnyi iax ixaca dpyna.çaænä õé÷ì úBøét øúBî©¥§¥©¦§¥©
:`xnbd zl`eyéàîdpynd zpeek dn -äæå äæiaxe `aiwr iax] ©¤§¤

[mipdkd obq `pipg.úBøéôa ïéãBî eéä àì:`xnbd daiynïðúc Ÿ¨¦§¥¦§©
dpyna(b"n c"t my),ì éøéL øúBîäkLixiiyn ex`ypy zern ©§¨¥¦§¨

dkyldúBúìñe íéðîL úBðéé ïäa ïéç÷Bì ,ïäa ïéNBò eéä äîzrya ¤¨¦¨¤§¦¨¤¥§¨¦§¨
,mikqpe zegpn jxevl xweia oze` mixkene lefdøëOäåltep §©¨¨

ïéøkzNî ïéà ,øîBà àáé÷ò éaø .ìàòîLé éaø éøác Lc÷äìoi` - §¤§¥¦§¥©¦¦§¨¥©¦£¦¨¥¥¦§©§¦
giexdl ick dxegq miyerazernàì óà ,Lc÷ä ìLok enke ± §¤¤§¥©Ÿ

dxegq miyer oi`azern.íéiðò ìLeid `l] dpynd zpeek ok m`e §¤£¦¦
mipdkd obq `pipg iaxe `aiwr iax zrcly xnel [zexita oicen
uiw jxevl zexita dxegq miyer oi`y itl 'zexit xzen' llk oi`

.gafnd
:mrhd z` zyxtn `xnbdàì àîòè éàî Lãwä ìLamrhd ± §¤¤§¥©©§¨Ÿ

y itl ,ycwd ly zerna dxegq miyer oi`yíB÷îa úeiðò ïéà¥£¦¦§
úeøéLòe .ycwd zern ±àì àîòè éàî íéiðò ìLaoi`y mrhde ± £¦§¤£¦¦©©§¨Ÿ

,miipr ly zerna dxegq oiyeràkéìå àéðò eäì énøúî àîìc¦§¨¦§©¥§©§¨§¥¨
déì àáúéîìitl el zzl dn didi `le ipr mdl oncfi `ny - §¥§¨¥

.dxegqa mirwyen eidi zerndy

* * *
:epizpyna epipyíiä úðéãîì CìäL éîopg ,zepefn zraez ezy`e ¦¤¨©¦§¦©©¨

mipdk ipa eilr ewlgp ,dligza rayz `le seqa rayz xne`
.seqae dligza rayz exn`e milecb

,øîà áø ,øîzéà¦§©©¨©
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קצח
miwxt dyelya` cenr fw sc ± iriax wxtzeaezk

úåðåæî ïé÷ñåô.ezy`l zepefn oiwqete ,mid zpicnl jldy in iqkpl oicxei oic zia Ð

éâéìô àì àîìò éìåë úîù åá åòîùùádl yegip i`nlc ,oiwqetc Ð?ixxvl i`Ðixd

i`v" dl xn` `nyl i`e .melk mdlyn dakir `ly rayze ,dzaezk zeabl dteq

dilr dlawe "jizepefna jici dyrnÐm`e .dici dyrn el zcareyn dpi` znyn

md s`e ,minezil zcareyn `id ixde :xn`z

ok dl exn`i?dl xnel leki did `l `ed s`

.dvxzn `id ok m` `l`éøøözexexv Ð

zepefnl dcia ozp mitqk.äì øîà àîù ïðéùééç
êéúåðåæîá êéãé äùòî éàö.dilr dlawe Ð

äìåãâ åäééðéá àëéàdqitzdl die`xd Ð

ipy ody ,dici dyrna zepefn dwtq `le ,zern

ixxvl .dk`ln zlra dpi`y e` zxevaÐ

"jizepefna jici dyrn i`v"l ,yginl `ki`Ð

dwtq `lc oeikc ,yginl `kilÐdlaw `l

.dilräðè÷ éîð éàmipyde ,dk`ln zlrae Ð

.opwzkä÷ôñåciar `lc ,oiwqet ciaf axl Ð

oi` `tt axl .dphwl ixxv qitznc yipi`

jici dyrn i`v" :xninl `ki`c ,oiwqet

.dl xn` "jizepefnläì éú÷ñô øîàå àá íàå
úåðåæî.ixxv dizqtz` Ðïîàð.dreayae Ð

.oic zia dl epzpy dn zxfgneäòåîù øçàìÐ

.`a zny ea ernyy xg`løçà øáã àìåÐ

.dinwl yxtnùéìù éãé ìò åúùà äøùîáÐ

jyn eiykre ,dpefl qetexhet` cinrd

`kil ixxvl i`ce `zydc ,eci z` qetexhet`d

jici dyrn i`v" dl xn` `nyl `le ,yginl

."jizepefnléëä éàici lr dze` dxydc Ð

yilyÐilb `dc ,inp eizepae eipa elit`

.elyn oipefp ediy dil `gipc dizrc
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åòîùùlehil dteq ixd Ð ixxvl i` ?dl yegip i`nlc :qxhpewd yxit Ð zny ea

`la ibiltc xninl ira `zyde .melk mdlyn dakir `ly rayile ,dzaezk

jenqa `dc ,epi` dfe ?lehz `l i`n` Ð dreaya i`c ,dreay `la epiidÐ zny ea erny

Ð l`enyl `nl` .dl opiadi Ð zepefnl la` ,dreayl `l` Ð ibilt `l o`k cr :jixt

epiidc iaxl d`xpe !dl oi` dreaya elit`

oiwqet `nlr ilekl Ð zny ea ernyac :`nrh

`le ixxv dqtzc dy`l dgked mey o`k oi`c Ð

la` ."jizepefna jici dyrn i`v" dl xn`y

a,oiwqet oi`c l`eny xn` zny erny `l

dpnn wlzqpy xfeg epi`cn `zlin `gkenc

Ð `tt axle ,ixxvaÐ ciaf axl ;oipr meya

`l dreaya elit` jklde .'ek i`v dl xn`c

jixtc .eyexitl mbnbn iale .iax itn .`pnidn

ezy`e mid zpicnl jldy in :`ipzc `dn jenqa

rayz mixne` milecb mipdk ipa ,zepefn zraez

wgece .zny ea ernyya :ipyne ,'ek `a m`e .'ek

dn xwy didy `vnpe ,dreny xg`l `a :iiepyl

ea erny `la :iiepyl ivn dede !zny ea ernyy

epi`y ,qpe` mey e` `xan diwqtc oebke ,zny

zepefn dl oiwqetc l`eny dcenc ,aeyl leki

`dc :iax il xn`e .dgked `kil `zydc oeik

ewiqti e` qpe` rx`iy `ed giky `l `zlin

.minei e` mein xzei xdpd

åòîùùá.ibilt `l `nlr ilek zny ea

zny ea erny i`dc :iaxl d`xp

zny ea ernyy :onwl xn`wcn .micr ipya Ð

ipya jzrc `wlq `zyd crc llkn ,cg` cra

`z ,onwl jixtcn ,xninl `kil inp lewae .micr

mid zpicnl dlrae `id dkldy dy`d :rny

zqpxtzn Ð ilra ipyxib dxn`e d`ae ,'ek

ea ernyyk :ipyne .dzaezk ick cr zklede

dxn`y onfd eze` mcew zny :yexit .zny

?dzaezk ick cr `py i`n :jixte .dyxbzpy

lewa Ð zny ea erny i`e !inp mlerl elit`

li`ed ,lewd oin`dl yi ike ?`iyew i`n ,xn`w

`iddl `inc `le ?zn `le dyxiby dxn` `ide

ieay :(a,gl `rivn `aa) "ciwtnd" wxtc

eiqkpl aexw micixen oi` :xn` ax ,daypy

ilek Ð zny ea ernyyk .oicixen :xn` l`enye

zny ea erny `edde .oicixenc ibilt `l `nlr

yecig i`n Ð micr ipya i`c ,cg` cra epiid Ð

cr`e :xn`z m`e !eze` miyxei md `ld ?`ed

dy`d" wxta zenaia opzde ?oicixen j`id cg`

"ciwtnd"a la` ,xeknle cxil ixiin mzdc :xnel yie !onidn `l inp cg` cr `pnidn `l `idcne .dit lr dlgpl miqpkp mig`d oi`y Ð "ilra zn" dxn`y dy`d iab (a,fhw) "dkldy

xn`we .cg` cra Ð zny ea ernyya :dl opinwene .eizepae eipa `l la` ,ezy` z` oiqpxtne oipfe eiqkpl oicxei oic zia :onwl `ipzc `de .mzd gkenck ,xeknl `ly zpn lr cxil ixiin

.xity edl ilk` Ð dcya milcbd zexita la` ,xeknl Ð inp mzd .edl opiadi `l inp ipefn ,izgp evn `l Ð cg` cra miqkpl zgin era i`c ,"eizepae eipa"ïðéùééçdl xn` `ny

ab lr s` ,jka `ed xehte .ezxhte ,dilr dlaiwe Ð 'ek.dwtq `l `zydcäðè÷eiqkpl micxei dnle jizepefnl jici dyrn i`v :oic zia dl exnip dwtqe li`ed :xn`z m`e Ð dwtqe

Ð miphw mixacl dwtq `le ,milecb mixacl dwtqc oebk :xnel yie !melk dphw zlign oi` `de ?"jici dyrn i`v" xn`c o`nl dlgn ikid ok m` Ð dwtq `l i`e ?ixxvl yiigc o`nl

.iax itn .dpzn ozpzne gwn ogwnc ,zeherta inp i` .dzlign ipdn miphw mixaclc

äîâøúcr it lr ea ernyy yxtl d`xp oi`e !micr it lr zny ea ernyy il dnc ,eziaa znc il dnc ?milecb mipdk ipac `nrh i`n ok m` :dniz Ð zny ea ernyya l`eny

.dl zil dreaya elit`c ixxvl jk lk yegip :jzrc `wlqc ,hwp `zeax Ð mid zpicnl jldy inl Ð hwpc `de .milecb mipdk ipa ibilt eziaa zn elit`c :xnel yie .cg`

.iax itníàåqitzn Ð `zlinc `nzqc :mrh epiide .i`w drayp`c Ð rnyn ikdc .dreaya oic zia dl epzpy dn dcin `ivedl s` :i"yx yxit Ð on`p zepefn dl izwqt xn`e `a

`idy eiykr la` ,ciqtdl mi`xiy ,dl deliy in `vnz `l Ð ikd e`l i`c .dlk`e dzeely dn dabz dreayae ,dreay dkixvdl :iaxl d`xpe .dreaya dcin oi`iven jkld ,ixxv dl

.iax itn .rayzy dilr oikneqy ,melk mi`xi oi` Ð zraypíàåÐ efl mieln eid `l m`y .rxt` `l Ð dlk`e dzeel m` ,xnelk Ð i`yx "jizepefna jici dyrn i`v" dl xn`e `a

.oic zia dl ewqty mzd ,dl opiadi dp`in `l `d ,dp`inc `nrh :opiwiice ,dp`ine dcnr ,dlk`e dzeel :onwl opixn`c i`de .dwtq `lc ab lr s` ,dnvr zwgec dzid

éàîikd i` :`ibeqd yxtn oeyny epiaxe .dxyn `lÐ mdizepefna aiigin `lc eizepae eipa ,yily ici lr dxyn Ð dizepefna aiigc ezy` `zlinc `nzq ,oi` :iaxl dniz Ð `wqt

meyn Ð dpefl aiig `ede li`ed ,oiqpxtn ezy`c ;`gip Ð epgley lr oikenq eipae ezy` `l` ,yily ici lr ezy` dxyna oizipzn ixii` `lc `nlya zxn` i` ?inp eizepae eipa

`nyc yygmqpxtl zern mdl gipde ,ixxv mqitzd `ny yegl yi lwac ,mqpxtl eiqkpl cxil oi` Ð odizepefna aiig epi`c ,eizepae eipa la` .dpefln oirpnp oic zia oi` ixxv dqitzd

opiyiig ikdle ,yily ici lr dxyd `le epgley lr oikenq eipa la` ,yily ici lr ezy` dxyna :ipyne !ixxvl yginl `kil Ð yily i"r dxyna znwenc ,`zyd la` .aeyiy cr

.epgley lr oikenq eidi eipae ,yily ici lr dxyi ezy`c zelibx oi` dfc ?`wqt i`n :jixte .ixxvl
cnr
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ïé÷ñBt ïéà :øîà ìàeîLe ,Léà úLàì úBðBæî ïé÷ñBt§¦§§¥¤¦§¥¨©¥§¦
àaà éì äãBî :ìàeîL øîà .Léà úLàì úBðBæî§§¥¤¦¨©§¥¤¦©¨

ìLaçépî íãà ïéàL éôì ,íéðBLàøä íéLãç äL ¦§¨¢¨¦¨¦¦§¦¤¥¨¨©¦©
únL Ba eòîMLa .ï÷éø Búéa¯àì àîìò élek ¥¥¨§¤¨§¤¥¥¨§¨¨

éâéìt ék .éâéìt¯:øîà áø ;únL Ba eòîL àlLa §¦¦¦§¦¦§¤Ÿ¨§¤¥©¨©
.ïé÷ñBt ïéà :øîà ìàeîLe .dì ãaòeLî àäc ,ïé÷ñBt§¦§¨§§¨¨§¥¨©¥§¦

àîòè éàî,dñtzà éøøö àîéà :øîà ãéáæ áø ? ©©£¨©§¦¨©¥¨§¨¥©§§¨
äNòî éàö" dì øîà ànL ïðéLééç :øîà àtt áø©©¨¨©¨§¦©¤¨¨©¨§¦©£¥

éãééúBðBæîa CCäìBãb eäééðéa àkéà ?eäééðéa éàî ." ¨©¦¦§©¦©¥©§¦¨¥©§§¨
CìäL éî :ïðz .ä÷ôñå äpè÷ éîð éà ,ä÷ôñ àìå§¨¨§¨¦©¦§©¨§¨§¨§©¦¤¨©
:øîà ïðç ,úBðBæî úòáBz BzLàå ,íiä úðéãîì¦§¦©©¨§¦§©©§¨¨¨©
éða åéìò e÷ìçð .älçza òáMz àìå ,óBqa òáMz¦¨©©§Ÿ¦¨©©§¦¨¤§§¨¨§¥
ãò .óBqáe älçza òáMz :eøîàå ,íéìBãb íéðäkŸ£¦§¦§¨§¦¨©©§¦¨©©

éâéìt àì ïàk¯éðBæî ìáà ,äòeáL ïéðòì àlà¯ ¨¨§¦¦¤¨§¦§©§¨£¨§¥
ìàeîL dîbøz !dì ïðéáäé¯àz .únL Ba eòîMLa ¨£¦©¨¦§§¨§¥§¤¨§¤¥¨

,úBðBæî úòáBz BzLàå íiä úðéãîì CìäL éî :òîL§©¦¤¨©¦§¦©©¨§¦§©©§
àì :øîBà ïðç .òáMz :íéøîBà íéìBãb íéðäk éða§¥Ÿ£¦§¦§¦¦¨©¨¨¥Ÿ

úBðBæî dì éz÷ñt :øîàå àa íàå .òáMz¯!ïîàð ¦¨©§¦¨§¨©¨©§¦¨§¤¡¨
éîð àëä¯"øîàå àa íà" àäå .únL Ba eòîMLa ¨¨©¦§¤¨§¤¥§¨¦¨§¨©

CìäL éî :òîL àz .äòeîL øçàì àa íà !øîà÷̈¨©¦¨§©©§¨¨§©¦¤¨©
øîàå àa íàå úBðBæî úòáBz BzLàå íiä úðéãîì¦§¦©©¨§¦§©©§§¦¨§¨©

éãé äNòî éàöéúBðBæîa CC¯e÷ñôe ïéc úéa eîã÷ .éàMø¯àëä !e÷ñt e÷ñtM äî §¦©£¥¨©¦¦§©¦©©¨§¥¦¨§©¤¨§¨§¨¨
úBðBæî úòáBz BzLàå íiä úðéãîì CìäL éî :òîL àz .únL Ba eòîMLa ,éîð¯úéa ©¦§¤¨§¤¥¨§©¦¤¨©¦§¦©©¨§¦§©©§¥

ïécøîà .øçà øác àìå ,åéúBðáe åéða àì ìáà ,BzLàì ïéñðøôîe ïéðæå ,åéñëðì íéãøBé ¦§¦¦§¨¨§¨¦§©§§¦§¦§£¨Ÿ¨¨§¨§Ÿ¨¨©¥¨©
,Bæì äøLäLk !éîð åéúBðáe åéða éëä éà .LéìL éãé ìò BzLà úà äøLîa :úLL áø©¥¤§©§¤¤¦§©§¥¨¦¦¨¦¨¨§¨©¦§¤¦§¨¨
,àéä ;ãçà ãòa únL Ba äòîMLk :àtt áø øîà àlà ?à÷ñt éàî .Bæì äøLä àìå§Ÿ¦§¨¨©¨§¨¤¨¨©©©¨§¤¨§¨¤¥§¥¤¨¦

àáñðéî éöî ,ãçà ãòa éáeñðéà úéòa éàc¯áe åéða .dì ïðéáäé éîð éðBæîéàc ,åéúBð §¦¨¥¦§¥§¥¤¨¨¥¦§§¨§¥©¦¨£¦©¨¨¨§¨§¦
éúçð eöî àì ãçà ãòa åéñëðì úçéîì eòa¯øác" éàî .eäì ïðéáäé àì éîð éðBæî ¨§¦©¦§¨¨§¥¤¨¨¨¨§¥§¥©¦¨¨£¦©§©¨¨

èéLëz øîàc ïàî .ä÷ãö :øîà óñBé áø ,èéLëz :øîà àcñç áø ?"øçà¯ïkL ìk ©¥©¦§¨¨©©§¦©¥¨©§¨¨©©£©©§¦¨¤¥
ä÷ãö
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fw sc zeaezk(iriax meil)

Léà úLàì úBðBæî ïé÷ñBtjldy in iqkpl oicxei oic zia - §¦§§¥¤¦
.ezy`l zepefn oiwqete mid zpicnlïé÷ñBt ïéà ,øîà ìàeîLe§¥¨©¥§¦

Léà úLàì úBðBæî.mid zpicnl dlra jldy §§¥¤¦
àaà éì äãBî ,ìàeîL øîà,ax -ìLaíéðBLàøä íéLãç äLxg`l ¨©§¥¤¦©¨¦§Ÿ¨£¨¦¨¦¦

mrhde ,ezy`l zepefn oiwqet oi`y ,mid zpicnl lrad z`ivi
ï÷éø Búéa çépî íãà ïéàL éôìone ,mid zpicnl `vei `edyk §¦¤¥¨¨©¦©¥¥¨

.miycg dylyl zegtd lkl zepefn dl gipd mzqd
:zwelgnd z` zyxtn `xnbdBa eòîMLaly dlraaef dy` §¤¨§

únLéâéìt àì àîìò élek ,.ezy`l zepefn oiwqety micen lkd ± ¤¥¥¨§¨Ÿ§¦¥
éâéìt ék,ewlgp ote` dfi`a -øîà áø ,únL Ba eòîL àlLa ¦§¦¥§¤Ÿ¨§¤¥©¨©

ïé÷ñBt,ezy`l zepefndì ãaòeLî àäccareyn lrad ixdy - §¦§¨§§¨¨
.ea wtzqdl oi`y xexa aeig o`k yie dpeflïéà øîà ìàeîLe§¥¨©¥

ïé÷ñBt:l`eny ly enrh z` zxxan `xnbd .ezy`l zepefnéàî §¦©
àîòè,zepefn dl oiwqet oi`y l`eny ly mrhd dn -ãéáæ áø ©§¨©§¦

dñtúà éøøö àîéà ,øîàdcia dlra qitzdy yegl yiy ± ¨©¥¨§¨¥©§§¨
.ezkild mcew dizepefnl zern ly zexexvïðéLééç ,øîà àtt áø©¨¨¨©©§¦©

dì øîà ànL,ezkild mxh lradéãé äNòî éàöéúBðBæîa CC± ¤¨¨©¨§¦©£¥¨©¦¦§©¦
.dpefl aiig epi` aeye ,mdn iqpxtzde jici dyrn ilh

:`xnbd zx`aneäééðéa éàî,minrhd ipy oia lcadd edn ±àkéà ©¥©§¦¨
eäééðéady`dy ote`a `ed mdipia lcadd ±äìBãbdie`xy ¥©§§¨

,dizepefnl zern dcia qitzdlä÷tñ àìådici dyrn oi`e - §Ÿ©§¨
ixxv' yyg meyn oiwqet oi`y mrhd itly ,dizepefnl miwitqn

yi 'dqtz`ly mrhl mle` ,jkl `id die`xy meyn ,yeygl
dyrn oi`y oeiky ,jkl yeygl oi` ,'jizepefna jici dyrn i`v'
zpefip zeidl dzvxzp `ly i`ce dizepefnl miwitqn dici

.dici dyrnnénð éà,minrhd oia lcad yiy sqep ote` ± ¦©¦
dy`dyk,ä÷tñå äpè÷,'dqtz` ixxv'l yegl yiy mrhd itly §©¨§©§¨

mle` ,dphwl zern xexv qitzn mc` oi`y itl ,yyg oi` o`k
yeygl epl yi dphwa mb ,'jizepefnl jici dyrn i`v' ly mrhl
dzvxzpy okzi ,dizepefnl dl miwitqn dici dyrny oeiky

.dici dyrnn zpefip zeidle eaeign lrad z` xehtl
:epizpynn l`eny lr dywn `xnbdïðzepizpyna(:cw)CìäL éî §©¦¤¨©

óBqa òáMz øîà ïðç ,úBðBæî úòáBz BzLàå íiä úðéãîì± ¦§¦©©¨§¦§©©§¨¨¨©¦¨©©
dakir `ly rayiz dzaezk zeabl `aze dlra zny ernyiyk

,dlra iqkpn melkälçza òáMz àìå.zepefn ziiab zrya ± §Ÿ¦¨©©§¦¨
.óBqáe älçza òáMz eøîàå íéìBãb íéðäk éða åéìò e÷ìçð`xnbd ¤§§¨¨§¥Ÿ£¦§¦§¨§¦¨©©§¦¨©

:`iyewd z` zx`anéâéìt àì ïàk ãòewlgp `l -mipdk ipae opg ©¨Ÿ§¦¥
,milecbïéðòì àlàdkixv m`äòeáL,zepefn ziiab zryaìáà ¤¨§¦§©§¨£¨

dì ïðéáäé éðBæîx`eane ,dl mipzep lkd ixacl zepefn la` - §¥©£¦©¨
.yi` zy`l zepefn oiwqet oi`y xaeqd l`eny zrck `ly

:`xnbd zvxznìàeîL dîbøz,epizpyn z` cinrd l`eny - ¦§§¨§¥
,únL Ba eòîMLa.zepefn dl oiwqety l`eny dcen df ote`ay §¤¨§¤¥

:l`eny lr zeywdl dtiqen `xnbdúðéãîì CìäL éî ,òîL àz̈§©¦¤¨©¦§¦©
òáMz íéøîBà íéìBãb íéðäk éða ,úBðBæî úòáBz BzLàå íiä©¨§¦§©©§§¥Ÿ£¦§¦§¦¦¨©

,dligzaòáMz àì øîBà ïðç,seqa `l`àa íàåxg`l lrad ¨¨¥Ÿ¦¨©§¦¨
onfúBðBæî dì éz÷ñt øîàåmcew dizpefnl zern dcia izqtzd ± §¨©¨©§¦¨§

,mid zpicnl izkldyïîàð`ly o`kn gkene .dreaya `ed ¤¡¨
zvxzn .yi` zy`l zepefn oiwqet oi`y xne`d l`eny ixack

:`xnbdénð àëäxaecn `ziixaa s` ±.únL Ba eòîMLadywn ¨¨©¦§¤¨§¤¥
:`xnbdàäåixde ±øîà÷ 'øîàå àa íà'gxkdae ,`ziixad §¨¦¨§¨©¨¨©

ernyya `ziixad z` cinrdl xyt` cvike ,ig oiicr lrady
xnel `ziixad zpeek :`xnbd zvxzn .zny eaàa íàlrad ¦¨

øçàìdäòeîL.dpekp dpi` drenydy xxazpe ,zny ea ernyy §©©§¨
:l`eny lr zeywdl dtiqen `xnbdúðéãîì CìäL éî ,òîL àz̈§©¦¤¨©¦§¦©
àa íà(å) ,úBðBæî úòáBz BzLàå íiälradéãé äNòî éàö øîàåC ©¨§¦§©©§§¦¨§¨©§¦©£¥¨©¦

éúBðBæîaéàMø ,Cm` mle` ,dizepefnn xehte ,ok dl xnel `ed ¦§©¦©©
e÷ñôe ïéc úéa eîã÷,zepefn dl,e÷ñt e÷ñtM äîleki epi` aeye ¨§¥¦¨§©¤¨§¨§

miwqet oic ziay `vnp ,jizepefna jici dyrn i`v dl xnel
zvxzn .l`enyl dywe ,mid zpicnl dlra jldy dy`l zepefn

:`xnbdénð àëädcinrdl yi ef `ziixa s` -únL Ba eòîMLa ¨¨©¦§¤¨§¤¥
.zepefn dl miwqety dcen l`eny mb dfay

:l`eny lr zeywdl dtiqen `xnbdúðéãîì CìäL éî ,òîL àz̈§©¦¤¨©¦§¦©
ïéñðøôîe ïéðæå åéñëðì íéãøBé ïéc úéa ,úBðBæî úòáBz BzLàå íiä©¨§¦§©©§¥¦§¦¦§¨¨§¨¦§©§§¦

àì ìáà ,BzLàìz`àìå ,åéúBðáe åéðajxevl eiqkpn miwqetøác §¦§£¨Ÿ¨¨§¨§Ÿ¨¨
,øçàzrck `lye ,yi` zy`l zepefn oiwqety `ziixadn gkene ©¥

:`xnbd zvxzn .l`eny,úLL áø øîàxaecn `ziixaaäøLîa ¨©©¥¤§©§¤
LéìL éãé ìò BzLà úàz` oefl qetexhet` lrad cinrdy ± ¤¦§©§¥¨¦

l`eny dcen df ote`ae ,dqpxtl qetexhet`d wiqtde ,ezy`
ixxvl yeygl oi` dfk ote`a ixdy ,zepefn dl oiwqet oic ziay
jkitle ,jizepefna jici dyrn i`v dl xn` `nyl e` dqtz`

:`xnbd zl`ey .zepefn dl miwqety l`eny dcenéëä éàm` ± ¦¨¦
,ezy` z` oefl qetexhet` lrad cinrdy ,jkénð åéúBðáe åéða± ¨¨§¨©¦

dvex `edy ezrc dlib a`d ixdy ,eiqkpn mipefip eidi ok mb
mdl miwqet oi`y zxne` `ziixad recne ,elyn mqpxtl

:`xnbd zvxzn .zepefnxaecnBæì äøLäLkdpinyk - §¤¦§¨¨
,ezy` z` oefl qetexhet`Bæì äøLä àìå`xnbd .eizepae eipal - §Ÿ¦§¨¨

:uexizd z` dgecà÷ñt éàîrecn ,xnelk ,xaca zeriawd dn ± ©©§¨
zepefnl `le ezy` zepefnl qetexhet` dpin `edy `pzd raw

.eizepae eipa
:xg` uexiz d`iane digcd z` zlawn `xnbdáø øîà àlà¤¨¨©©

,àttzwqer `ziixadBa äòîMLklraa,ãçà ãòa ,únLokle ¨¨§¤¨§¨¤¥§¥¤¨
àéä,dnvr dy`d -ãçà ãòa éáeñðéà úéòa éàcdzid m`y ± ¦§¦¨¥¦§¥§¥¤¨

cg` cr ly ezecr it lr xg` mc`l `ypidl dvexàáñðéî éöî̈¥¦©§¨
,`ypidl zi`yx `id -dì ïðéáäé énð éðBæîmipzep mb zepefn - §¥©¦©£¦©¨

la` .crd eze` it lr ,dlåéñëðì úçéîì eòa éàc ,åéúBðáe åéðä¨§¨§¦¨§¥©¦§¨¨
éúçð eöî àì ãçà ãòamze` yxil eiqkpl cxil mivex m`y - §¥¤¨Ÿ¨¨£¥

mihwep ep`y ixd ,mi`yx mpi` cg` cr ly ezecr jnq lr
okle ,ig mdia`y mdiablàì énð éðBæîeäì ïðéáäézepefn mb - §¥©¦Ÿ©£¦©§

.eiqkpn mdl mipzep ep` oi`
:`ziixad ixac yxtl zxfeg `xnbdøçà øác éàîzpeek dn - ©¨¨©¥

.xg` xac liaya eiqkpn oigwel oi`y dxn`y dna `ziixadáø©
øîà àcñçl dpeekdyèéLëz.ea zehywzn miypdy myea -áø ¦§¨¨©©§¦©

ä÷ãö øîà óñBéjke jk ozil xird ipa lr oic zia ewqt m` - ¥¨©§¨¨
.mid zpicnl jldy in iqkpn miaeb mpi` md ,dwcvl

:df oipra dtiqen `xnbdøîàc ïàî'xg` xac'y ,`cqg ax - ©§¨©
`edïkL ìk ,èéLëzjxevl eiqkpn milhep oi`y dcen `edy ©§¦¨¤¥
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קצט
miwxt dyelya` cenr fw sc ± iriax wxtzeaezk

úåðåæî ïé÷ñåô.ezy`l zepefn oiwqete ,mid zpicnl jldy in iqkpl oicxei oic zia Ð

éâéìô àì àîìò éìåë úîù åá åòîùùádl yegip i`nlc ,oiwqetc Ð?ixxvl i`Ðixd

i`v" dl xn` `nyl i`e .melk mdlyn dakir `ly rayze ,dzaezk zeabl dteq

dilr dlawe "jizepefna jici dyrnÐm`e .dici dyrn el zcareyn dpi` znyn

md s`e ,minezil zcareyn `id ixde :xn`z

ok dl exn`i?dl xnel leki did `l `ed s`

.dvxzn `id ok m` `l`éøøözexexv Ð

zepefnl dcia ozp mitqk.äì øîà àîù ïðéùééç
êéúåðåæîá êéãé äùòî éàö.dilr dlawe Ð

äìåãâ åäééðéá àëéàdqitzdl die`xd Ð

ipy ody ,dici dyrna zepefn dwtq `le ,zern

ixxvl .dk`ln zlra dpi`y e` zxevaÐ

"jizepefna jici dyrn i`v"l ,yginl `ki`Ð

dwtq `lc oeikc ,yginl `kilÐdlaw `l

.dilräðè÷ éîð éàmipyde ,dk`ln zlrae Ð

.opwzkä÷ôñåciar `lc ,oiwqet ciaf axl Ð

oi` `tt axl .dphwl ixxv qitznc yipi`

jici dyrn i`v" :xninl `ki`c ,oiwqet

.dl xn` "jizepefnläì éú÷ñô øîàå àá íàå
úåðåæî.ixxv dizqtz` Ðïîàð.dreayae Ð

.oic zia dl epzpy dn zxfgneäòåîù øçàìÐ

.`a zny ea ernyy xg`løçà øáã àìåÐ

.dinwl yxtnùéìù éãé ìò åúùà äøùîáÐ

jyn eiykre ,dpefl qetexhet` cinrd

`kil ixxvl i`ce `zydc ,eci z` qetexhet`d

jici dyrn i`v" dl xn` `nyl `le ,yginl

."jizepefnléëä éàici lr dze` dxydc Ð

yilyÐilb `dc ,inp eizepae eipa elit`

.elyn oipefp ediy dil `gipc dizrc
ä÷ãö
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åòîùùlehil dteq ixd Ð ixxvl i` ?dl yegip i`nlc :qxhpewd yxit Ð zny ea

`la ibiltc xninl ira `zyde .melk mdlyn dakir `ly rayile ,dzaezk

jenqa `dc ,epi` dfe ?lehz `l i`n` Ð dreaya i`c ,dreay `la epiidÐ zny ea erny

Ð l`enyl `nl` .dl opiadi Ð zepefnl la` ,dreayl `l` Ð ibilt `l o`k cr :jixt

epiidc iaxl d`xpe !dl oi` dreaya elit`

oiwqet `nlr ilekl Ð zny ea ernyac :`nrh

`le ixxv dqtzc dy`l dgked mey o`k oi`c Ð

la` ."jizepefna jici dyrn i`v" dl xn`y

a,oiwqet oi`c l`eny xn` zny erny `l

dpnn wlzqpy xfeg epi`cn `zlin `gkenc

Ð `tt axle ,ixxvaÐ ciaf axl ;oipr meya

`l dreaya elit` jklde .'ek i`v dl xn`c

jixtc .eyexitl mbnbn iale .iax itn .`pnidn

ezy`e mid zpicnl jldy in :`ipzc `dn jenqa

rayz mixne` milecb mipdk ipa ,zepefn zraez

wgece .zny ea ernyya :ipyne ,'ek `a m`e .'ek

dn xwy didy `vnpe ,dreny xg`l `a :iiepyl

ea erny `la :iiepyl ivn dede !zny ea ernyy

epi`y ,qpe` mey e` `xan diwqtc oebke ,zny

zepefn dl oiwqetc l`eny dcenc ,aeyl leki

`dc :iax il xn`e .dgked `kil `zydc oeik

ewiqti e` qpe` rx`iy `ed giky `l `zlin

.minei e` mein xzei xdpd

åòîùùá.ibilt `l `nlr ilek zny ea

zny ea erny i`dc :iaxl d`xp

zny ea ernyy :onwl xn`wcn .micr ipya Ð

ipya jzrc `wlq `zyd crc llkn ,cg` cra

`z ,onwl jixtcn ,xninl `kil inp lewae .micr

mid zpicnl dlrae `id dkldy dy`d :rny

zqpxtzn Ð ilra ipyxib dxn`e d`ae ,'ek

ea ernyyk :ipyne .dzaezk ick cr zklede

dxn`y onfd eze` mcew zny :yexit .zny

?dzaezk ick cr `py i`n :jixte .dyxbzpy

lewa Ð zny ea erny i`e !inp mlerl elit`

li`ed ,lewd oin`dl yi ike ?`iyew i`n ,xn`w

`iddl `inc `le ?zn `le dyxiby dxn` `ide

ieay :(a,gl `rivn `aa) "ciwtnd" wxtc

eiqkpl aexw micixen oi` :xn` ax ,daypy

ilek Ð zny ea ernyyk .oicixen :xn` l`enye

zny ea erny `edde .oicixenc ibilt `l `nlr

yecig i`n Ð micr ipya i`c ,cg` cra epiid Ð

cr`e :xn`z m`e !eze` miyxei md `ld ?`ed

dy`d" wxta zenaia opzde ?oicixen j`id cg`

"ciwtnd"a la` ,xeknle cxil ixiin mzdc :xnel yie !onidn `l inp cg` cr `pnidn `l `idcne .dit lr dlgpl miqpkp mig`d oi`y Ð "ilra zn" dxn`y dy`d iab (a,fhw) "dkldy

xn`we .cg` cra Ð zny ea ernyya :dl opinwene .eizepae eipa `l la` ,ezy` z` oiqpxtne oipfe eiqkpl oicxei oic zia :onwl `ipzc `de .mzd gkenck ,xeknl `ly zpn lr cxil ixiin

.xity edl ilk` Ð dcya milcbd zexita la` ,xeknl Ð inp mzd .edl opiadi `l inp ipefn ,izgp evn `l Ð cg` cra miqkpl zgin era i`c ,"eizepae eipa"ïðéùééçdl xn` `ny

ab lr s` ,jka `ed xehte .ezxhte ,dilr dlaiwe Ð 'ek.dwtq `l `zydcäðè÷eiqkpl micxei dnle jizepefnl jici dyrn i`v :oic zia dl exnip dwtqe li`ed :xn`z m`e Ð dwtqe

Ð miphw mixacl dwtq `le ,milecb mixacl dwtqc oebk :xnel yie !melk dphw zlign oi` `de ?"jici dyrn i`v" xn`c o`nl dlgn ikid ok m` Ð dwtq `l i`e ?ixxvl yiigc o`nl

.iax itn .dpzn ozpzne gwn ogwnc ,zeherta inp i` .dzlign ipdn miphw mixaclc

äîâøúcr it lr ea ernyy yxtl d`xp oi`e !micr it lr zny ea ernyy il dnc ,eziaa znc il dnc ?milecb mipdk ipac `nrh i`n ok m` :dniz Ð zny ea ernyya l`eny

.dl zil dreaya elit`c ixxvl jk lk yegip :jzrc `wlqc ,hwp `zeax Ð mid zpicnl jldy inl Ð hwpc `de .milecb mipdk ipa ibilt eziaa zn elit`c :xnel yie .cg`

.iax itníàåqitzn Ð `zlinc `nzqc :mrh epiide .i`w drayp`c Ð rnyn ikdc .dreaya oic zia dl epzpy dn dcin `ivedl s` :i"yx yxit Ð on`p zepefn dl izwqt xn`e `a

`idy eiykr la` ,ciqtdl mi`xiy ,dl deliy in `vnz `l Ð ikd e`l i`c .dlk`e dzeely dn dabz dreayae ,dreay dkixvdl :iaxl d`xpe .dreaya dcin oi`iven jkld ,ixxv dl

.iax itn .rayzy dilr oikneqy ,melk mi`xi oi` Ð zraypíàåÐ efl mieln eid `l m`y .rxt` `l Ð dlk`e dzeel m` ,xnelk Ð i`yx "jizepefna jici dyrn i`v" dl xn`e `a

.oic zia dl ewqty mzd ,dl opiadi dp`in `l `d ,dp`inc `nrh :opiwiice ,dp`ine dcnr ,dlk`e dzeel :onwl opixn`c i`de .dwtq `lc ab lr s` ,dnvr zwgec dzid

éàîikd i` :`ibeqd yxtn oeyny epiaxe .dxyn `lÐ mdizepefna aiigin `lc eizepae eipa ,yily ici lr dxyn Ð dizepefna aiigc ezy` `zlinc `nzq ,oi` :iaxl dniz Ð `wqt

meyn Ð dpefl aiig `ede li`ed ,oiqpxtn ezy`c ;`gip Ð epgley lr oikenq eipae ezy` `l` ,yily ici lr ezy` dxyna oizipzn ixii` `lc `nlya zxn` i` ?inp eizepae eipa

`nyc yygmqpxtl zern mdl gipde ,ixxv mqitzd `ny yegl yi lwac ,mqpxtl eiqkpl cxil oi` Ð odizepefna aiig epi`c ,eizepae eipa la` .dpefln oirpnp oic zia oi` ixxv dqitzd

opiyiig ikdle ,yily ici lr dxyd `le epgley lr oikenq eipa la` ,yily ici lr ezy` dxyna :ipyne !ixxvl yginl `kil Ð yily i"r dxyna znwenc ,`zyd la` .aeyiy cr

.epgley lr oikenq eidi eipae ,yily ici lr dxyi ezy`c zelibx oi` dfc ?`wqt i`n :jixte .ixxvl
cnr
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ïé÷ñBt ïéà :øîà ìàeîLe ,Léà úLàì úBðBæî ïé÷ñBt§¦§§¥¤¦§¥¨©¥§¦
àaà éì äãBî :ìàeîL øîà .Léà úLàì úBðBæî§§¥¤¦¨©§¥¤¦©¨

ìLaçépî íãà ïéàL éôì ,íéðBLàøä íéLãç äL ¦§¨¢¨¦¨¦¦§¦¤¥¨¨©¦©
únL Ba eòîMLa .ï÷éø Búéa¯àì àîìò élek ¥¥¨§¤¨§¤¥¥¨§¨¨

éâéìt ék .éâéìt¯:øîà áø ;únL Ba eòîL àlLa §¦¦¦§¦¦§¤Ÿ¨§¤¥©¨©
.ïé÷ñBt ïéà :øîà ìàeîLe .dì ãaòeLî àäc ,ïé÷ñBt§¦§¨§§¨¨§¥¨©¥§¦

àîòè éàî,dñtzà éøøö àîéà :øîà ãéáæ áø ? ©©£¨©§¦¨©¥¨§¨¥©§§¨
äNòî éàö" dì øîà ànL ïðéLééç :øîà àtt áø©©¨¨©¨§¦©¤¨¨©¨§¦©£¥

éãééúBðBæîa CCäìBãb eäééðéa àkéà ?eäééðéa éàî ." ¨©¦¦§©¦©¥©§¦¨¥©§§¨
CìäL éî :ïðz .ä÷ôñå äpè÷ éîð éà ,ä÷ôñ àìå§¨¨§¨¦©¦§©¨§¨§¨§©¦¤¨©
:øîà ïðç ,úBðBæî úòáBz BzLàå ,íiä úðéãîì¦§¦©©¨§¦§©©§¨¨¨©
éða åéìò e÷ìçð .älçza òáMz àìå ,óBqa òáMz¦¨©©§Ÿ¦¨©©§¦¨¤§§¨¨§¥
ãò .óBqáe älçza òáMz :eøîàå ,íéìBãb íéðäkŸ£¦§¦§¨§¦¨©©§¦¨©©

éâéìt àì ïàk¯éðBæî ìáà ,äòeáL ïéðòì àlà¯ ¨¨§¦¦¤¨§¦§©§¨£¨§¥
ìàeîL dîbøz !dì ïðéáäé¯àz .únL Ba eòîMLa ¨£¦©¨¦§§¨§¥§¤¨§¤¥¨

,úBðBæî úòáBz BzLàå íiä úðéãîì CìäL éî :òîL§©¦¤¨©¦§¦©©¨§¦§©©§
àì :øîBà ïðç .òáMz :íéøîBà íéìBãb íéðäk éða§¥Ÿ£¦§¦§¦¦¨©¨¨¥Ÿ

úBðBæî dì éz÷ñt :øîàå àa íàå .òáMz¯!ïîàð ¦¨©§¦¨§¨©¨©§¦¨§¤¡¨
éîð àëä¯"øîàå àa íà" àäå .únL Ba eòîMLa ¨¨©¦§¤¨§¤¥§¨¦¨§¨©

CìäL éî :òîL àz .äòeîL øçàì àa íà !øîà÷̈¨©¦¨§©©§¨¨§©¦¤¨©
øîàå àa íàå úBðBæî úòáBz BzLàå íiä úðéãîì¦§¦©©¨§¦§©©§§¦¨§¨©

éãé äNòî éàöéúBðBæîa CC¯e÷ñôe ïéc úéa eîã÷ .éàMø¯àëä !e÷ñt e÷ñtM äî §¦©£¥¨©¦¦§©¦©©¨§¥¦¨§©¤¨§¨§¨¨
úBðBæî úòáBz BzLàå íiä úðéãîì CìäL éî :òîL àz .únL Ba eòîMLa ,éîð¯úéa ©¦§¤¨§¤¥¨§©¦¤¨©¦§¦©©¨§¦§©©§¥

ïécøîà .øçà øác àìå ,åéúBðáe åéða àì ìáà ,BzLàì ïéñðøôîe ïéðæå ,åéñëðì íéãøBé ¦§¦¦§¨¨§¨¦§©§§¦§¦§£¨Ÿ¨¨§¨§Ÿ¨¨©¥¨©
,Bæì äøLäLk !éîð åéúBðáe åéða éëä éà .LéìL éãé ìò BzLà úà äøLîa :úLL áø©¥¤§©§¤¤¦§©§¥¨¦¦¨¦¨¨§¨©¦§¤¦§¨¨
,àéä ;ãçà ãòa únL Ba äòîMLk :àtt áø øîà àlà ?à÷ñt éàî .Bæì äøLä àìå§Ÿ¦§¨¨©¨§¨¤¨¨©©©¨§¤¨§¨¤¥§¥¤¨¦

àáñðéî éöî ,ãçà ãòa éáeñðéà úéòa éàc¯áe åéða .dì ïðéáäé éîð éðBæîéàc ,åéúBð §¦¨¥¦§¥§¥¤¨¨¥¦§§¨§¥©¦¨£¦©¨¨¨§¨§¦
éúçð eöî àì ãçà ãòa åéñëðì úçéîì eòa¯øác" éàî .eäì ïðéáäé àì éîð éðBæî ¨§¦©¦§¨¨§¥¤¨¨¨¨§¥§¥©¦¨¨£¦©§©¨¨

èéLëz øîàc ïàî .ä÷ãö :øîà óñBé áø ,èéLëz :øîà àcñç áø ?"øçà¯ïkL ìk ©¥©¦§¨¨©©§¦©¥¨©§¨¨©©£©©§¦¨¤¥
ä÷ãö

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

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fw sc zeaezk(iriax meil)

Léà úLàì úBðBæî ïé÷ñBtjldy in iqkpl oicxei oic zia - §¦§§¥¤¦
.ezy`l zepefn oiwqete mid zpicnlïé÷ñBt ïéà ,øîà ìàeîLe§¥¨©¥§¦

Léà úLàì úBðBæî.mid zpicnl dlra jldy §§¥¤¦
àaà éì äãBî ,ìàeîL øîà,ax -ìLaíéðBLàøä íéLãç äLxg`l ¨©§¥¤¦©¨¦§Ÿ¨£¨¦¨¦¦

mrhde ,ezy`l zepefn oiwqet oi`y ,mid zpicnl lrad z`ivi
ï÷éø Búéa çépî íãà ïéàL éôìone ,mid zpicnl `vei `edyk §¦¤¥¨¨©¦©¥¥¨

.miycg dylyl zegtd lkl zepefn dl gipd mzqd
:zwelgnd z` zyxtn `xnbdBa eòîMLaly dlraaef dy` §¤¨§

únLéâéìt àì àîìò élek ,.ezy`l zepefn oiwqety micen lkd ± ¤¥¥¨§¨Ÿ§¦¥
éâéìt ék,ewlgp ote` dfi`a -øîà áø ,únL Ba eòîL àlLa ¦§¦¥§¤Ÿ¨§¤¥©¨©

ïé÷ñBt,ezy`l zepefndì ãaòeLî àäccareyn lrad ixdy - §¦§¨§§¨¨
.ea wtzqdl oi`y xexa aeig o`k yie dpeflïéà øîà ìàeîLe§¥¨©¥

ïé÷ñBt:l`eny ly enrh z` zxxan `xnbd .ezy`l zepefnéàî §¦©
àîòè,zepefn dl oiwqet oi`y l`eny ly mrhd dn -ãéáæ áø ©§¨©§¦

dñtúà éøøö àîéà ,øîàdcia dlra qitzdy yegl yiy ± ¨©¥¨§¨¥©§§¨
.ezkild mcew dizepefnl zern ly zexexvïðéLééç ,øîà àtt áø©¨¨¨©©§¦©

dì øîà ànL,ezkild mxh lradéãé äNòî éàöéúBðBæîa CC± ¤¨¨©¨§¦©£¥¨©¦¦§©¦
.dpefl aiig epi` aeye ,mdn iqpxtzde jici dyrn ilh

:`xnbd zx`aneäééðéa éàî,minrhd ipy oia lcadd edn ±àkéà ©¥©§¦¨
eäééðéady`dy ote`a `ed mdipia lcadd ±äìBãbdie`xy ¥©§§¨

,dizepefnl zern dcia qitzdlä÷tñ àìådici dyrn oi`e - §Ÿ©§¨
ixxv' yyg meyn oiwqet oi`y mrhd itly ,dizepefnl miwitqn

yi 'dqtz`ly mrhl mle` ,jkl `id die`xy meyn ,yeygl
dyrn oi`y oeiky ,jkl yeygl oi` ,'jizepefna jici dyrn i`v'
zpefip zeidl dzvxzp `ly i`ce dizepefnl miwitqn dici

.dici dyrnnénð éà,minrhd oia lcad yiy sqep ote` ± ¦©¦
dy`dyk,ä÷tñå äpè÷,'dqtz` ixxv'l yegl yiy mrhd itly §©¨§©§¨

mle` ,dphwl zern xexv qitzn mc` oi`y itl ,yyg oi` o`k
yeygl epl yi dphwa mb ,'jizepefnl jici dyrn i`v' ly mrhl
dzvxzpy okzi ,dizepefnl dl miwitqn dici dyrny oeiky

.dici dyrnn zpefip zeidle eaeign lrad z` xehtl
:epizpynn l`eny lr dywn `xnbdïðzepizpyna(:cw)CìäL éî §©¦¤¨©

óBqa òáMz øîà ïðç ,úBðBæî úòáBz BzLàå íiä úðéãîì± ¦§¦©©¨§¦§©©§¨¨¨©¦¨©©
dakir `ly rayiz dzaezk zeabl `aze dlra zny ernyiyk

,dlra iqkpn melkälçza òáMz àìå.zepefn ziiab zrya ± §Ÿ¦¨©©§¦¨
.óBqáe älçza òáMz eøîàå íéìBãb íéðäk éða åéìò e÷ìçð`xnbd ¤§§¨¨§¥Ÿ£¦§¦§¨§¦¨©©§¦¨©

:`iyewd z` zx`anéâéìt àì ïàk ãòewlgp `l -mipdk ipae opg ©¨Ÿ§¦¥
,milecbïéðòì àlàdkixv m`äòeáL,zepefn ziiab zryaìáà ¤¨§¦§©§¨£¨

dì ïðéáäé éðBæîx`eane ,dl mipzep lkd ixacl zepefn la` - §¥©£¦©¨
.yi` zy`l zepefn oiwqet oi`y xaeqd l`eny zrck `ly

:`xnbd zvxznìàeîL dîbøz,epizpyn z` cinrd l`eny - ¦§§¨§¥
,únL Ba eòîMLa.zepefn dl oiwqety l`eny dcen df ote`ay §¤¨§¤¥

:l`eny lr zeywdl dtiqen `xnbdúðéãîì CìäL éî ,òîL àz̈§©¦¤¨©¦§¦©
òáMz íéøîBà íéìBãb íéðäk éða ,úBðBæî úòáBz BzLàå íiä©¨§¦§©©§§¥Ÿ£¦§¦§¦¦¨©

,dligzaòáMz àì øîBà ïðç,seqa `l`àa íàåxg`l lrad ¨¨¥Ÿ¦¨©§¦¨
onfúBðBæî dì éz÷ñt øîàåmcew dizpefnl zern dcia izqtzd ± §¨©¨©§¦¨§

,mid zpicnl izkldyïîàð`ly o`kn gkene .dreaya `ed ¤¡¨
zvxzn .yi` zy`l zepefn oiwqet oi`y xne`d l`eny ixack

:`xnbdénð àëäxaecn `ziixaa s` ±.únL Ba eòîMLadywn ¨¨©¦§¤¨§¤¥
:`xnbdàäåixde ±øîà÷ 'øîàå àa íà'gxkdae ,`ziixad §¨¦¨§¨©¨¨©

ernyya `ziixad z` cinrdl xyt` cvike ,ig oiicr lrady
xnel `ziixad zpeek :`xnbd zvxzn .zny eaàa íàlrad ¦¨

øçàìdäòeîL.dpekp dpi` drenydy xxazpe ,zny ea ernyy §©©§¨
:l`eny lr zeywdl dtiqen `xnbdúðéãîì CìäL éî ,òîL àz̈§©¦¤¨©¦§¦©
àa íà(å) ,úBðBæî úòáBz BzLàå íiälradéãé äNòî éàö øîàåC ©¨§¦§©©§§¦¨§¨©§¦©£¥¨©¦

éúBðBæîaéàMø ,Cm` mle` ,dizepefnn xehte ,ok dl xnel `ed ¦§©¦©©
e÷ñôe ïéc úéa eîã÷,zepefn dl,e÷ñt e÷ñtM äîleki epi` aeye ¨§¥¦¨§©¤¨§¨§

miwqet oic ziay `vnp ,jizepefna jici dyrn i`v dl xnel
zvxzn .l`enyl dywe ,mid zpicnl dlra jldy dy`l zepefn

:`xnbdénð àëädcinrdl yi ef `ziixa s` -únL Ba eòîMLa ¨¨©¦§¤¨§¤¥
.zepefn dl miwqety dcen l`eny mb dfay

:l`eny lr zeywdl dtiqen `xnbdúðéãîì CìäL éî ,òîL àz̈§©¦¤¨©¦§¦©
ïéñðøôîe ïéðæå åéñëðì íéãøBé ïéc úéa ,úBðBæî úòáBz BzLàå íiä©¨§¦§©©§¥¦§¦¦§¨¨§¨¦§©§§¦

àì ìáà ,BzLàìz`àìå ,åéúBðáe åéðajxevl eiqkpn miwqetøác §¦§£¨Ÿ¨¨§¨§Ÿ¨¨
,øçàzrck `lye ,yi` zy`l zepefn oiwqety `ziixadn gkene ©¥

:`xnbd zvxzn .l`eny,úLL áø øîàxaecn `ziixaaäøLîa ¨©©¥¤§©§¤
LéìL éãé ìò BzLà úàz` oefl qetexhet` lrad cinrdy ± ¤¦§©§¥¨¦

l`eny dcen df ote`ae ,dqpxtl qetexhet`d wiqtde ,ezy`
ixxvl yeygl oi` dfk ote`a ixdy ,zepefn dl oiwqet oic ziay
jkitle ,jizepefna jici dyrn i`v dl xn` `nyl e` dqtz`

:`xnbd zl`ey .zepefn dl miwqety l`eny dcenéëä éàm` ± ¦¨¦
,ezy` z` oefl qetexhet` lrad cinrdy ,jkénð åéúBðáe åéða± ¨¨§¨©¦

dvex `edy ezrc dlib a`d ixdy ,eiqkpn mipefip eidi ok mb
mdl miwqet oi`y zxne` `ziixad recne ,elyn mqpxtl

:`xnbd zvxzn .zepefnxaecnBæì äøLäLkdpinyk - §¤¦§¨¨
,ezy` z` oefl qetexhet`Bæì äøLä àìå`xnbd .eizepae eipal - §Ÿ¦§¨¨

:uexizd z` dgecà÷ñt éàîrecn ,xnelk ,xaca zeriawd dn ± ©©§¨
zepefnl `le ezy` zepefnl qetexhet` dpin `edy `pzd raw

.eizepae eipa
:xg` uexiz d`iane digcd z` zlawn `xnbdáø øîà àlà¤¨¨©©

,àttzwqer `ziixadBa äòîMLklraa,ãçà ãòa ,únLokle ¨¨§¤¨§¨¤¥§¥¤¨
àéä,dnvr dy`d -ãçà ãòa éáeñðéà úéòa éàcdzid m`y ± ¦§¦¨¥¦§¥§¥¤¨

cg` cr ly ezecr it lr xg` mc`l `ypidl dvexàáñðéî éöî̈¥¦©§¨
,`ypidl zi`yx `id -dì ïðéáäé énð éðBæîmipzep mb zepefn - §¥©¦©£¦©¨

la` .crd eze` it lr ,dlåéñëðì úçéîì eòa éàc ,åéúBðáe åéðä¨§¨§¦¨§¥©¦§¨¨
éúçð eöî àì ãçà ãòamze` yxil eiqkpl cxil mivex m`y - §¥¤¨Ÿ¨¨£¥

mihwep ep`y ixd ,mi`yx mpi` cg` cr ly ezecr jnq lr
okle ,ig mdia`y mdiablàì énð éðBæîeäì ïðéáäézepefn mb - §¥©¦Ÿ©£¦©§

.eiqkpn mdl mipzep ep` oi`
:`ziixad ixac yxtl zxfeg `xnbdøçà øác éàîzpeek dn - ©¨¨©¥

.xg` xac liaya eiqkpn oigwel oi`y dxn`y dna `ziixadáø©
øîà àcñçl dpeekdyèéLëz.ea zehywzn miypdy myea -áø ¦§¨¨©©§¦©

ä÷ãö øîà óñBéjke jk ozil xird ipa lr oic zia ewqt m` - ¥¨©§¨¨
.mid zpicnl jldy in iqkpn miaeb mpi` md ,dwcvl

:df oipra dtiqen `xnbdøîàc ïàî'xg` xac'y ,`cqg ax - ©§¨©
`edïkL ìk ,èéLëzjxevl eiqkpn milhep oi`y dcen `edy ©§¦¨¤¥
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miwxt dyelyaa cenr fw sc ± iriax wxtzeaezk

ä÷ãöodilr oiwqet xird ipa x`yy onfa ,eiqkpn miiprl dwcv oiwqet oic zia oi` Ð

.dwcvèéùëú.ezy` oda hywzdl ,minya Ðíéðåùàøä íéùãç äùìùdpi`y Ð

maiizdl `le `ypdl `l dlekiÐ.dlra lyn zpefipïéãá ãîòe` qepk" el dxn`e Ð

."uelg'åë úðåæéð äúöøzpn`py myke .`ypize ,"ilra zn" xnel zpn`p dy`dy Ð

`ypilÐopixn`ck ,dzaezk lehil zpn`p jk

zenai zkqnacnlp dzaezk xtqn :Ð

."ikil aezky dn ilhz xg`l i`ypzykl"

'åë úëìåäå úñðøôúî`iab `l daezk ÐÐ

la` .depin`d `l oiyexibae ,dyxib `l `ny

;jytp dnn ,daezk oerxtae .dl opiadi ipefn

dyxib m`Ðe`l m`e ,dzaezka ozlhp ixdÐ

.dizepefna aiig `ed ixdäãñôàã àéä éäéà
äùôðàdl oi` dyexbe ,"ipyxb" dxn`y Ð

dabz zny drnyc oeik :`niz ike .zepefn

cgi dzaezkÐxn`wc i`de .inp ikd oi`

zklede zqpxtznÐlehil dvex dpi` m`

lehil dl gepe ,zn `l `ny dxeaqc ,dzaezk

dlra `ai m`y .zepefn mylÐlk `dz

,dzaezk ick cr zqpxtzne .zniiw dzaezk

.dl opiadi `l ezeàéðå÷ã éðàîqxg ilk Ð

oixewy ,zxter mdilr oitgny1x"ilanelt

.f"rlaéøéñà é÷åøé,gqta ung oiprl Ð

.jqp oiie ,mieb ileribeåøù éøåéçitl Ð

egipn epi`e ,qxgd z` wilgn zxterdy

miwexid la` .relalÐoixewy sixv axern

2z` lglgne ,fr `ede ,zxterd jeza m"el`

dxf dcear zkqna Pixn` ikde .rleae qxgd

.irlae itxvnc :(a,bl)àðôåèø÷,irewia Ð

3.f"rla y"ipieixiwäðùîúà ãáéà øîåà ïðç
åéúåòî.rxt` ip`e ipeld :jl izxn` `ly Ð

lr dizepefnl zern dy`d z` deld m` la`

zraez `ide ,draez `ed ,el mlyzy zpn

dzeele zp`nna lirl xn`ck ,mlyie ,lrad

`nrh :dp`ine dcnre dlk`eÐ`d ,dp`inc

dp`in `lÐ.mlynàøîâ
ì÷åù
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ãîò`ed dlg la` ,gxa `wec :i"yx yxit (a,`n zenai) "ulegd" wxta Ð gxae oica

li`ed ?jixtw i`n ok m` :dnize .`ed qpwc eixac itl rnyn .`l Ð `id dzlg e`

did `l Ð l`eny yiigck ,ixxvl i`d ilek opiyiig i`c :xnel yie !zqpxtzn qpw meyne

e`l Ð gxac Ð "it lr s`" yixa inlyexia `vny ,yxit l`ppg epiaxe .jk lk eqpewl

m`e elyn zpefipc dlg oicd `ed `l` `wec

dlrn epi` `id e` `ed dlg opixn` `de :xn`z

yi e`yp `le onf ribd iab `pyil cgl zepefn dl

zrbd xg` cin qepkl el didy `kd ip`y xnel

ligzdyk mzd la` miycg dyly xg` onfd

edine carinl dil ded i`n onf ribdy iptl eilg

opixn` i`n` zepefn dl dlrn inp dlga i` dyw

xnel yie dici dyrnl dil `caryn `lc jenqa

xg` cin qpk `lc meyn dil opiqpw inp dlgac

xn`z m`e cin oica cnry xg`e miycg dyly

`l dlg la` gxa `wec :yxtnc ,i"yx yexitl

i`n` ?edn dlg :ol `irainc (`,a) `nw wxta Ð

dlg la` gxa `wec :opixn`c ,`kdn hiyt `l

s` ,zepefn dl oi`c `kd `dc ,`ed oky lke ?`l

xg` cin dqpekl el didy ,zvw ryty it lr

,onfd ribdy mcew dlg Ð mzd la` .oica cnry

,ixiin ikda oigxek lrc ?carinl dil ded i`n

!dciqtdl oi`c `hiyt Ð jk xg` `ed dlg i`c

dia `cib` e`lc ,ip`y dnaic :xninl `ki`e

jk lk zcner dpi`e ,ezqex` enk i`d ilek

,edine .i`d ilek zepefn aiigin `l Ð dqpekl

Ð gxa i`d iwen oigxek lrc :i"yx yexitl dyw

Ð ikd e`l i`c .dzngn `l` oicxn zngn `ly

xn`c o`nl `kd jixtw i`n ok m`e .dlg epiid

jiiy `l `kd ixd ?yi` zy`l zepefn oiwqet oi`

!gxa dzngne li`ed ,ixxv zqtzd

éðäx"inelt* :qxhpewa yxit Ð `ipewc ip`n

.zxter ekezl oikizny qxg ilk ,f"rla

mz epiaxl d`xp oi`eedfi`" wxt migafac ,

cim `ian :`ipz gafn ziiyr iab (`,cp) "onewn

,"xa`" xninl dil ded .jteye dgnne `ipewe

wiqncn :iax xn` cere .`ziixa oeyl `edy

(a,bl) dxf dcear zkqnc ipy wxta ediilr

,itxvnc meyn :(a,l migqt) "dry lk" wxtae

m"el`** oixewy ,sixv mda axerny :yexit

`ipewc :"jexr"d yxitck d`xp ok lr .f"rla

ikdle .zikekf zkzda dtegnd qxg ilk epiid

zligz zikekfc meyn ,itxvnc dilr wiqn

ikdle sixv axern leg eze`ae ,legd on eziixa

eply x"inelt mze`a mz epiax dxen oke .irla

xzei oiia oixq`p opi` Ð zxter okezl oikizny

m` s` :mz epiax wcwcn cere .qxg ilk x`yn

ea oi`y eiykre ,xq`p did `l zxtern elek did

zikekf zkzda la` ?xq`i hrn zxter `l`

itl ,xq`p epi` zikekf ly olek elit`c ,`gip

`l `ipew la` .rlap epi`e ahid lyazpy

.ith rlae ,jk lk lyazpé÷åøéyxit

oiie mixkp ileribe gqta ung oiprl :qxhpewa

axk dkld wqtinl jixhvi`c meyn `le .jqp

dilr biltc xnixn `dc ,gqta ung oiprl ciaf

.oinga eyinyzc Ð `nrh mzd yxtne ,(a,bl dxf dcear) "oicinrn oi`" wxta `icda `zi`ck ,ixeig elit` ixiq`c dcen Ð gqta unz oiprl la` ,jqp oii oiprl `wec Ð iwexi ixye

ïðçedpddy dn el ozepc exiag ly ezaxeg dpeale ,qix`k el oinyc zeyxa `ly drhpe exiag ly dcy jezl cxeid :(`,t zeaezk) ol `niiwc `dn iieyw`l `kil Ð eizern cai` :xne`

ix` gixank dede .dil aidi icin `le ,eaeg lra ziiabn elivdy `l` ,miqkp gay mey el giayd `l Ð `kd la` ,lehiy `ed oice ,`ed oira gayd mzdc !(`,`w `rivn `aa)

mpg xney :(a,bv `rivn `aa) "milretd z` xkeyd"a opixn` `d :xn`z m`e .(a,bl) "xcend oia oi`"a mixcpa wiqnck ,icin aiigzn `l Ð eze` dpdnc ab lr s`c ,exiag iqkpndidy
el
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úBðBæî ìáà ,äòeáL ïéðòì àlà íéìBãb íéðäk éðáe¯:àaà øa ïîL áø déì øîà !dì ïðéáäé §¥Ÿ£¦§¦¤¨§¦§©§¨£¨§¨£¦©¨¨©¥©¤¤©©¨
ìááa ìàeîL dîbøz øák¯àúëìäå ?éàä élek da eúéøút :déì øîà .únL Ba eòîMLk §¨¦§§¨§¥§¨¤§¤¨§¤¥£©¥¨§¦¨¥©§¦§§¨

àðeä áø øîàc .áø øîà àðeä áøc déúåk àúëìäå .Léà úLàì úBðBæî ïé÷ñBôe ,áøc déúåk§¨¥§©§¦§§¥¤¦§¦§§¨§¨¥§©¨¨©©§¨©©¨
ãéáæ áøc déúåk àúëìäå .äNBò éðéàå úðBféð éðéà :dìòáì øîàzL äMà äìBëé :áø øîà̈©©§¨¦¨¤Ÿ©§©§¨¥¦¦¤§¥¦¨§¦§§¨§¨¥§©§¦

éîkeàå éøeéç ,àéðe÷c éðàî éðä :ãéáæ áø øîàc .àéðe÷a¯éweøé ,eøL¯ïøîà àìå .éøéñà §§¨§¨©©§¦¨¥¨¥§§¨¦¨¥§¨¥¨§¥£¦¦§¨£¨©
éðôBèø÷ eäa úéà ìáà ,éðôBèø÷ eäa úéìc àlà¯.éøéñàäðùî,íiä úðéãîì CìäL éî ¤¨§¥§©§§¥£¨¦§©§§¥£¦¦¦¤¨©¦§¦©©¨

,íéìBãb íéðäk éða åéìò e÷ìçð .åéúBòî úà ãaéà :øîBà ïðç .BzLà úà ñðøéôe ãçà ãîòå§¨©¤¨¦§¥¤¦§¨¨¥¦¥¤§¨¤§§¨¨§¥Ÿ£¦§¦
àñBc éaø øîà .ìBhéå ,àéöBä änk òáMé :eøîàåïa ïðçBé éaø øîà .íäéøáãk ñðékøä ïa §¨§¦¨©©¨¦§¦¨©©¦¨¤¨§¦¨§¦§¥¤¨©©¦¨¨¤

.éávä ïø÷ ìò åéúBòî çépä :ïðç øîà äôé .éàkæàøîâBøéáçî äàðä øcenä :íúä ïðz¯ ©©¨¤¨©¨¨¦¦©§¨©¤¤©§¦§©¨¨©¨£¨¨¥£¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fw sc zeaezk(iriax meil)

,ä÷ãöeli`e ,eiqkpn dwcv zeyrl epilr oi`yøîàc ïàîax-] §¨¨©§¨©
jxevl eiqkpn oilhep oi`y [sqei,ä÷ãö`weecy xaeqy okzi §¨¨

,eiqkpn oilhep oi` dwcv jxevldì ïðéáäé èéLëz ìáàmipzep - £¨©§¦©£¦©¨
,mid zpicnl jldyk jk lr deiv `ly s` ,eiqkpn ezy`l dl

meynìeåðéúc déì àçéð àìcleepzz ezy`y dvex lrad oi`y - §Ÿ¦¨¥§¦§
.mihiykz xqegn

* * *
:l`eny lr zeywdl dtiqen `xnbdòîL àz,`ziixanäîáiä, ¨§©©§¨¨

ìLíéðBLàøä íéLãç äLdpi`y onfd edfy ,dlra zzin zrn §Ÿ¨¢¨¦¨¦¦
,xg`l `ypdl `le maiizdl dlekiî úðBféðeiqkpdìòa ìMïkéî . ¦¤¦¤©§¨¦¨

òa ìMî àì úðBféð dðéà ,Cìéàå,íáé ìMî àìå dìm` la`ãîò §¥¨¥¨¦¤Ÿ¦¤©§¨§Ÿ¦¤¨¨¨©
maid dnrïéca,uelg e` qepk dnaid el dxn`eúðBféð ,çøáe ©¦¨©¦¤

.íáé ìMîzpicnl jldy maid iqkpn dnail zepefn oiwqety ixd ¦¤¨¨
yi` zy`l zepefn oiwqet oi`y xaeqy l`enyl dywe ,mid

.mid zpicnl dlra jldy
:`xnbd zvxznéàäì dì Leçéð éàîì ,ìàeîL Cì øîàdfi`l - ¨©¨§¥§©¥¨§©

,maid iqkpn zepefn dl weqtp `l ezngny ef dy`l yegip xac
íeMî éàdl qitzd `ny yygd,éøøöy itl ,jkl yeygl oi`àì ¦¦§¨¥Ÿ

daâì dézòc àáø÷éîjxcd oi`e ,dlv` daexw ezrc oi` - ¦¨§¨©§¥§©¨
e .ixxv dl qitziy,äéãé äNòî íeMî éàyeygz m`e ,xnelk ¦¦©£¥¨¤¨

xnel oi` ,dzvxzpe 'jizpefnl jici dyrn i`v' maid dl xn`y
ixdy ,okdéì àãaòzLî àì,dici dyrnl el zcareyn dpi` - Ÿ¦§©§§¨¥

cr ely dici dyrn oi` mewn lkn dpefl eze` eqpwy s`y
.jizepefna jici dyrn i`v dl xnel leki epi` jkitle ,maiiy

:l`eny lr ztqep `iyew d`ian `xnbdäëìäL äMàä ,òîL àz̈§©¨¦¨¤¨§¨
,éìòa úî äøîàå úàáe ,íiä úðéãîì dìòáe àéäm` jkitl ,zpn`p ¦©§¨¦§¦©©¨¨§¨§¨¥©§¦

úðBféð äúöøm`e ,eiqkpn,dúaeúk äáBb äúöø.dpnl` x`y oick ¨§¨¦¤¨§¨¨§¨¨
dxn` m` mle`éìòa épLøébokle ,dfa zpn`p dpi`úñðøtúî ¥§©¦©§¦¦§©§¤¤

úëìBäåeiqkpn.dúaeúk éãk ãòmiwqety gken ef `ziixane §¤¤©§¥§¨¨
zrcl dxizq ef ixde ,mid zpicnl dlra jldy dy`l zepefn

:`xnbd zvxzn .l`enyénð àëädcinrdl yi ef `ziixa s` ± ¨¨©¦
,únL Ba eòîMLklr dywn `xnbd .l`eny dcen dfk ote`ay §¤¨§¤¥

:df uexizdúaeúk éãk ãò àðL éàîely oicd dpey recn ± ©§¨©§¥§¨¨
zvxzn .dzaezk ick cr `l` zpefip dpi`y o`k `ziixad

meyn :`xnbddLôpà äãéñôàc àéä éäéàcdciqtdy ef `idy - §¦¦¦§©§¦¨©©§¨
epl oi` dyxiby dzcedy oeiky ,dyxbzpy dxn`y dna dnvrl

.`id dyexb dixacl ixdy eiqkpn dpefl
:l`eny lr ztqep `iyew d`ian `xnbdeøîà ãöék ,òîL àz̈§©¥©¨§

dpyna minkg(:w)dyøîBì ìBëé äzà éà ,úBðBæî dì ïéà úðàîî§¨¤¤¥¨§¦©¨¨©
,dìòa úçz úáLBéain `ly xnelk,dpefl aiig `ed oi`y ,ea dp` §¤¤©©©§¨

éøäLy heyt xacdúBðBæîa áéiç dìòa,dlyCìäL ïBâk àlà ¤£¥©§¨©¨¦§¤¨§¤¨©
íiä úðéãîì dìòa`ideäúåì,dizepefn xear zern,äìëàå ©§¨¦§¦©©¨¨§¨§¨§¨

okn xg`le,äðàéîe äãîòoi`eyipd z` xwr oe`indy oeike ¨§¨¥£¨
.dizepefnl dzely dn mlyl aiig lrad oi` aey ,rxtnl

:`xnbd zwiicneäðàéîc àîòèdn mlyln xehty mrhd - ©§¨§¥£¨
,ea dp`iny iptn `ed dzelyàäla` ±m`ïðéáäé ,äðàéî àì ¨Ÿ¥£¨©£¦©

dìgkene .mid zpicna didy s` eiqkpn zepefn dl mipzep - ¨
`lce mid zpicnl jld dlray dy`l zepefn oiwqety o`kn

.l`enyk
:`xnbd zvxznàëä ,ìàeîL Cì øîàyi i`ce zp`nna o`k - ¨©¨§¥¨¨

ik ,zepefn dl weqtldì Leçéð éàîìyegip xac dfi`l - §©¥¨
,zepefn dl weqtp `l ezngnyíeMî éàdl qitzd `ny yygd ¦¦

,éøøöik dfl yegl oi`ñétúî àì äpè÷ì éøøöbdep mc` oi` - §¨¥§¨¥¦§©¨Ÿ©§¦
.dphwl zern xexv qitzdlíeMî éàåoefil dl xn`y yygd §¦¦

n,äéãé äNòî`idy oeik ,yegl oi` dfl mbäpè÷mzqd onàì ©£¥¨¤¨§©¨Ÿ
ä÷tñdlaiwy yegl oi`e ,dizepefnl oiwitqn dici dyrn oi` - ©§¨

.dici dyrnn oefil dilr
:yi` zy`l zepefn oiwqet m`d dkldd z` zxxan `xnbdéàî©

dìò äåä,df oipra dkldd wqt dn -éîéc áø àúà ékux`n £¨£¨¦¨¨©¦¦

laal l`xyiäNòî ,øîàdfk÷ñôe íéøòL úéáa éaø éðôì àa ¨©©£¤¨¦§¥©¦§¥§¨¦¨©
,úBðBæî dìdyrn `aed z`f znerleéøBtöa ìàòîLé éaø éðôì ¨§¦§¥©¦¦§¨¥§¦¦

ïðçBé éaø da éäz .úBðBæî dì ÷ñt àìå,xaca opgei iax dnz ±éëå §Ÿ¨©¨§¨¥¨©¦¨¨§¦
àä ,úBðBæî dì ÷ñt àlL ìàòîLé éaø äàø äî[ixd-]e÷ìçð àì ¨¨¨©¦¦§¨¥¤Ÿ¨©¨§¨Ÿ¤§§

epizpyna(:cw lirl)ïðçå íéìBãb íéðäk éðadlra jldy dy` oica §¥Ÿ£¦§¦§¨¨
,mid zpicnlïéðòì àlàdilr milihn oic zia m`ìáà ,äòeáL ¤¨§¦§©§¨£¨

dì ïðéáäé éðBæîwqt `l recne ,dl mipzep lkd ixacl zepefn ± §¥©£¦©¨
.zepefn l`rnyi iax dlàaà øa ïîL áø déì øîà,opgei iaxl ¨©¥©¤¤©©¨

,ìááa ìàeîL eðéaø dîbøz øákxaecn epizpynayBa eòîMLk §¨¦§§¨©¥§¥§¨¤§¤¨§
déì øîà ,únL,`a` xa ony axl opgei iaxéàä élek da eúéøút ¤¥¨©¥¨§¦¨¥©

`ly dpynd ixac z` yxtle xeztl miwgcp mz` jk lk -
.mkixacl dpnn dywi `ly ick ,dheytd mzernynk

:xkfpd dyrnl zxg` `qxibïéáø àúà éklaal l`xyi ux`n ¦¨¨¨¦
äNòî ,øîàdfk,úBðBæî dì ÷ñt àìå ,íéøòL úéáa éaø éðôì àa ¨©©£¤¨¦§¥©¦§¥§¨¦§Ÿ¨©¨§

dfk dyrn `a z`f znerledì ÷ñôe éøBtéöa ìàòîLé éaø éðôì¦§¥©¦¦§¨¥§¦¦¨©¨
,ïðçBé éaø øîà .úBðBæîikedì ÷ñt àlL éaø äàø äî,zepefnàäc §¨©©¦¨¨¨¨¨©¦¤Ÿ¨©¨§¨

ixdy -íéìBãb íéðäk éðáe ïðç e÷ìçð àìdy` oica epizpyna Ÿ¤§§¨¨§¥Ÿ£¦§¦
,mid zpicnl dlra jldyïéðòì àlàdilr milihn oic zia m` ¤¨§¦§©

dì ïðéáäé úBðBæî ìáà ,äòeáL.mlek zrcl dl mipzep -déì øîà §¨£¨§©£¦©¨¨©¥
àaà øa ïîL áø,opgei iaxlìááa ìàeîL dîbøz øákepizpynl ©¤¤©©¨§¨¦§§¨§¥§¨¤

déì øîà ,únL Ba eòîMLk,`a` xa ony axl opgei iaxeúéøút §¤¨§¤¥¨©¥¨§¦
éàä élek da`ly dpynd ixac z` xeztl miwgcp mz` jk lk - ¨¥©

.mkixacl dpnn dywi `ly ick ,dheytd mzernynk
:df oica dkldd z` `xnbd dwiqnïé÷ñBôe áøc déúåk àúëìäå§¦§§¨§¨¥§©§¦

áø øîàc ,áø øîà àðeä áøc déúåk àúëìäå .Léà úLàì úBðBæî§§¥¤¦§¦§§¨§¨¥§©¨¨©©§¨©©
úðBféð éðéà dìòáì øîàzL äMà äìBëé áø øîà àðeäjnnéðéàå ¨¨©©§¨¦¨¤Ÿ©§©§¨¥¦¦¤§¥¦

äNBò.ici dyrn jl zpzep ipi` -ãéáæ áøc déúåk àúëìäåiabl ¨§¦§§¨§¨¥§©§¦
mze` etivy qxg ilkàéðe÷aàéðe÷c éðàî éðä ,ãéáæ áø øîàc ,- §§¨§¨©©§¦¨¥¨¥§§¨

dravy zxtera mitevn milkd m` ,zxtera mitevnd qxg ilk
éîëeàå éøåéç,xegy e` oal -eøLjeyky ici lr md mixzen - ¦§¥§§¥¨

dpi`e qxgd z` dwilgn zxterdy itl ,zekzn ilk oick mina
a mitevn milkd m` j` ,relal dl zpzepéweøé,[wexi-],éøéñà §¥£¦¥

mxebe qxgd z` lglgny fre sixg rwxw beq da axerny itl
.qxg ilk x`yn xzei relal mdl

:xzidd z` liabn ciaf axïøîà àìåe` oal mitevnd qxg ilky §Ÿ£¨¨
,qxg ilk x`yn xzei mixzen xegyéðôeèø÷ eäa úéìc àlà- ¤¨§¥§©§§¥

,miwcq mdly ietiva oi`yéðôeèø÷ eäa úéà ìáàyi m` la` - £¨¦§©§§¥
,miwcq ietivaéøéñàdrilady oeik ,yeniya md mixeq` ± £¦¥

.qxg ilk lkk md ixde miwcqd jxc zxaer

äðùî
inkg ewlgp eilry ,opg xn`y ipyd oicd z` d`ian dpynd

:exec,íiä úðéãîì CìäL éîdprhe ,exira ezy` z` xi`yde ¦¤¨©¦§¦©©¨
,zepefn dlra dl xi`yd `ly dy`dãîòåmc`ñðøéôe ,ãçà §¨©¤¨¦§¥

BzLà úà,dprha ,etqk z` qpxtnd epnn raez ,lrad `ayke ¤¦§
.ezy`l aiig didy eaeg z` el rxtyãaéà ,øîBà ïðçqpxtnd ¨¨¥¦¥

,åéúBòî úàepnn laiw `l oky ,dne`n el aiig lrad oi`e ¤§¨
.eaeig wfp zripn wx `l` ,dne`nåéìò e÷ìçðopg lríéðäk éða ¤§§¨¨§¥Ÿ£¦

òáMé ,eøîàå ,íéìBãbqpxtndàéöBä änk,dy`d zqpxtaìBhéå §¦§¨§¦¨©©¨¦§¦
oky ,eaeg z` rxety inl mlyl aiig mc`y itl ,lrad on

.d`pd zlawk zaygp aeg zrixtñðékøä ïa àñBc éaø øîà̈©©¦¨¤¨§¦¨
íäéøáãk.milecb mipdk ipa lyøîà äôé ,éàkæ ïa ïðçBé ïaø øîà §¦§¥¤¨©©¨¨¨¤©©¨¤¨©

,ïðçqpxtnd oky ,qpxtnl dne`n aiig lrad oi`yçéðäz` ¨¨¥¦©
.éávä ïø÷ ìò åéúBòî§¨©¤¤©§¦

* * *

àøîâ
:dpynn opg zrcl zriiqn `xnbdíúä ïðz(.bl mixcp)mc`øcenä §©¨¨©¨

Bøéáçî äàðä£¨¨¥£¥
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רי
miwxt dyelyaa cenr fw sc ± iriax wxtzeaezk

ä÷ãöodilr oiwqet xird ipa x`yy onfa ,eiqkpn miiprl dwcv oiwqet oic zia oi` Ð

.dwcvèéùëú.ezy` oda hywzdl ,minya Ðíéðåùàøä íéùãç äùìùdpi`y Ð

maiizdl `le `ypdl `l dlekiÐ.dlra lyn zpefipïéãá ãîòe` qepk" el dxn`e Ð

."uelg'åë úðåæéð äúöøzpn`py myke .`ypize ,"ilra zn" xnel zpn`p dy`dy Ð

`ypilÐopixn`ck ,dzaezk lehil zpn`p jk

zenai zkqnacnlp dzaezk xtqn :Ð

."ikil aezky dn ilhz xg`l i`ypzykl"

'åë úëìåäå úñðøôúî`iab `l daezk ÐÐ

la` .depin`d `l oiyexibae ,dyxib `l `ny

;jytp dnn ,daezk oerxtae .dl opiadi ipefn

dyxib m`Ðe`l m`e ,dzaezka ozlhp ixdÐ

.dizepefna aiig `ed ixdäãñôàã àéä éäéà
äùôðàdl oi` dyexbe ,"ipyxb" dxn`y Ð

dabz zny drnyc oeik :`niz ike .zepefn

cgi dzaezkÐxn`wc i`de .inp ikd oi`

zklede zqpxtznÐlehil dvex dpi` m`

lehil dl gepe ,zn `l `ny dxeaqc ,dzaezk

dlra `ai m`y .zepefn mylÐlk `dz

,dzaezk ick cr zqpxtzne .zniiw dzaezk

.dl opiadi `l ezeàéðå÷ã éðàîqxg ilk Ð

oixewy ,zxter mdilr oitgny1x"ilanelt

.f"rlaéøéñà é÷åøé,gqta ung oiprl Ð

.jqp oiie ,mieb ileribeåøù éøåéçitl Ð

egipn epi`e ,qxgd z` wilgn zxterdy

miwexid la` .relalÐoixewy sixv axern

2z` lglgne ,fr `ede ,zxterd jeza m"el`

dxf dcear zkqna Pixn` ikde .rleae qxgd

.irlae itxvnc :(a,bl)àðôåèø÷,irewia Ð

3.f"rla y"ipieixiwäðùîúà ãáéà øîåà ïðç
åéúåòî.rxt` ip`e ipeld :jl izxn` `ly Ð

lr dizepefnl zern dy`d z` deld m` la`

zraez `ide ,draez `ed ,el mlyzy zpn

dzeele zp`nna lirl xn`ck ,mlyie ,lrad

`nrh :dp`ine dcnre dlk`eÐ`d ,dp`inc

dp`in `lÐ.mlynàøîâ
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ãîò`ed dlg la` ,gxa `wec :i"yx yxit (a,`n zenai) "ulegd" wxta Ð gxae oica

li`ed ?jixtw i`n ok m` :dnize .`ed qpwc eixac itl rnyn .`l Ð `id dzlg e`

did `l Ð l`eny yiigck ,ixxvl i`d ilek opiyiig i`c :xnel yie !zqpxtzn qpw meyne

e`l Ð gxac Ð "it lr s`" yixa inlyexia `vny ,yxit l`ppg epiaxe .jk lk eqpewl

m`e elyn zpefipc dlg oicd `ed `l` `wec

dlrn epi` `id e` `ed dlg opixn` `de :xn`z

yi e`yp `le onf ribd iab `pyil cgl zepefn dl

zrbd xg` cin qepkl el didy `kd ip`y xnel

ligzdyk mzd la` miycg dyly xg` onfd

edine carinl dil ded i`n onf ribdy iptl eilg

opixn` i`n` zepefn dl dlrn inp dlga i` dyw

xnel yie dici dyrnl dil `caryn `lc jenqa

xg` cin qpk `lc meyn dil opiqpw inp dlgac

xn`z m`e cin oica cnry xg`e miycg dyly

`l dlg la` gxa `wec :yxtnc ,i"yx yexitl

i`n` ?edn dlg :ol `irainc (`,a) `nw wxta Ð

dlg la` gxa `wec :opixn`c ,`kdn hiyt `l

s` ,zepefn dl oi`c `kd `dc ,`ed oky lke ?`l

xg` cin dqpekl el didy ,zvw ryty it lr

,onfd ribdy mcew dlg Ð mzd la` .oica cnry

,ixiin ikda oigxek lrc ?carinl dil ded i`n

!dciqtdl oi`c `hiyt Ð jk xg` `ed dlg i`c

dia `cib` e`lc ,ip`y dnaic :xninl `ki`e

jk lk zcner dpi`e ,ezqex` enk i`d ilek

,edine .i`d ilek zepefn aiigin `l Ð dqpekl

Ð gxa i`d iwen oigxek lrc :i"yx yexitl dyw

Ð ikd e`l i`c .dzngn `l` oicxn zngn `ly

xn`c o`nl `kd jixtw i`n ok m`e .dlg epiid

jiiy `l `kd ixd ?yi` zy`l zepefn oiwqet oi`

!gxa dzngne li`ed ,ixxv zqtzd

éðäx"inelt* :qxhpewa yxit Ð `ipewc ip`n

.zxter ekezl oikizny qxg ilk ,f"rla

mz epiaxl d`xp oi`eedfi`" wxt migafac ,

cim `ian :`ipz gafn ziiyr iab (`,cp) "onewn

,"xa`" xninl dil ded .jteye dgnne `ipewe

wiqncn :iax xn` cere .`ziixa oeyl `edy

(a,bl) dxf dcear zkqnc ipy wxta ediilr

,itxvnc meyn :(a,l migqt) "dry lk" wxtae

m"el`** oixewy ,sixv mda axerny :yexit

`ipewc :"jexr"d yxitck d`xp ok lr .f"rla

ikdle .zikekf zkzda dtegnd qxg ilk epiid

zligz zikekfc meyn ,itxvnc dilr wiqn

ikdle sixv axern leg eze`ae ,legd on eziixa

eply x"inelt mze`a mz epiax dxen oke .irla

xzei oiia oixq`p opi` Ð zxter okezl oikizny

m` s` :mz epiax wcwcn cere .qxg ilk x`yn

ea oi`y eiykre ,xq`p did `l zxtern elek did

zikekf zkzda la` ?xq`i hrn zxter `l`

itl ,xq`p epi` zikekf ly olek elit`c ,`gip

`l `ipew la` .rlap epi`e ahid lyazpy

.ith rlae ,jk lk lyazpé÷åøéyxit

oiie mixkp ileribe gqta ung oiprl :qxhpewa

axk dkld wqtinl jixhvi`c meyn `le .jqp

dilr biltc xnixn `dc ,gqta ung oiprl ciaf

.oinga eyinyzc Ð `nrh mzd yxtne ,(a,bl dxf dcear) "oicinrn oi`" wxta `icda `zi`ck ,ixeig elit` ixiq`c dcen Ð gqta unz oiprl la` ,jqp oii oiprl `wec Ð iwexi ixye

ïðçedpddy dn el ozepc exiag ly ezaxeg dpeale ,qix`k el oinyc zeyxa `ly drhpe exiag ly dcy jezl cxeid :(`,t zeaezk) ol `niiwc `dn iieyw`l `kil Ð eizern cai` :xne`

ix` gixank dede .dil aidi icin `le ,eaeg lra ziiabn elivdy `l` ,miqkp gay mey el giayd `l Ð `kd la` ,lehiy `ed oice ,`ed oira gayd mzdc !(`,`w `rivn `aa)

mpg xney :(a,bv `rivn `aa) "milretd z` xkeyd"a opixn` `d :xn`z m`e .(a,bl) "xcend oia oi`"a mixcpa wiqnck ,icin aiigzn `l Ð eze` dpdnc ab lr s`c ,exiag iqkpndidy
el
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ä÷ãö øîàc ïàî ,ä÷ãö¯ïðéáäé èéLëz ìáà §¨¨©§¨©§¨¨£¨©§¦¨£¦©
,äîáiä :òîL àz .ìåepéúc déì àçéð àìc ,dì̈§¨¦¨¥§¦©¨¨§©©§¨¨

ìLíéðBLàøä íéLãç äL¯ïkéî ,dìòa ìMî úðBféð §¨¢¨¦¨¦¦¦¤¦¤©§¨¦¨
Cìéàå¯ìMî àìå dìòa ìMî àì úðBféð dðéà §¥¨¥¨¦¤Ÿ¦¤©§¨§Ÿ¦¤

çøáe ïéca ãîò .íáé¯Cì øîà .íáé ìMî úðBféð ¨¨¨©©¦¨©¦¤¦¤¨¨¨©¨
éøøö íeMî éà ?éàäì dì Leçéð éàîì :ìàeîL¯ §¥§©¥¨§©¦¦§¨¥

äéãé äNòî íeMî éà ,daâì dézòc àáøwéî àì̈¦©§¨©§¥§©¨¦¦©£¥¨¤¨
¯äëìäL äMàä :òîL àz .déì àãaòzLî àì̈¦§©§§¨¥¨§©¨¦¨¤¨§¨

,éìòa úî :äøîàå úàáe ,íiä úðéãîì dìòáe àéä¦©§¨¦§¦©©¨¨§¨§¨¥©§¦
äúöø¯äúöø ,úðBféð¯épLøéb" .dúaeúk äáBb ¨§¨¦¤¨§¨¨§¨¨¥§©¦
éìòa"¯àëä .dúaeúk éãk ãò úëìBäå úñðøtúî ©§¦¦§©§¤¤§¤¤©§¥§¨¨¨¨

?dúaeúk éãk ãò àðL éàîe .únL Ba eòîMLk éîð©¦§¤¨§¤¥©§¨©§¥§¨¨
eøîà ãöék :òîL àz .dLôpà äãéñôàc àéä éäéàc§¦¦¦§©§¦¨©©§¨¨§©¥©¨§
úáLBéa øîBì ìBëé äzà éà ?úBðBæî dì ïéà úðàîî§¨¤¤¥¨§¦©¨¨©§¤¤

dìòa úçz¯ïBâk àlà .úBðBæîa áéiç dìòa éøäL ©©©§¨¤£¥©§¨©¨¦§¤¨§
äãîò ,äìëàå äúåì ;íiä úðéãîì dìòa CìäL¤¨©©§¨¦§¦©©¨¨§¨§¨§¨¨§¨

àîòè .äðàéîe¯äðàéî àì àä ,äðàéîc¯ïðéáäé ¥£¨©§¨§¥£¨¨¨¥£¨¨£¦©
éà ?dì Leçéð éàîì àëä :ìàeîL Cì øîà !dì̈¨©¨§¥¨¨§©¥¨¦

éøøö íeMî¯íeMî éàå ,ñétúî àì äpè÷ì éøøö ¦§¨¥§¨¥¦§©¨¨©§¦§¦¦
äéãé äNòî¯?dìò äåä éàî .ä÷ôñ àì äpè÷ ©£¥¨¤¨§©¨¨¨§¨©£¨£¨

úéáa éaø éðôì àa äNòî :øîà éîéc áø àúà ék¦£¨©¦¦£©©£¤¨¦§¥©¦§¥
,éøBtöa ìàòîLé éaø éðôì .úBðBæî dì ÷ñôe ,íéøòL§¨¦¨©¨§¦§¥©¦¦§¨¥§¦¦
äî éëå :ïðçBé éaø da éäz .úBðBæî dì ÷ñt àìå§Ÿ¨©¨§¨¥¨©¦¨¨§¦¨
àì àä ?úBðBæî dì ÷ñt àlL ìàòîLé éaø äàø̈¨©¦¦§¨¥¤Ÿ¨©¨§¨Ÿ

çå íéìBãb íéðäk éða e÷ìçð,äòeáL ïéðòì àlà ïð ¤§§§¥Ÿ£¦§¦§¨¨¤¨§¦§©§¨
éðBæî ìáà¯!dì ïðéáäédéì øîà:àaà øa ïîL áø £¨§¥¨£¦©¨£©¥©¤¤©©¨

.únL Ba eòîMLk :ìááa ìàeîL eðéaø dîbøz øákdéì øîàék ?éàä élek da eúéøút : §¨¦§§¨©¥§¥§¨¤§¤¨§¤¥£©¥¨§¦¨¥©¦
ìàòîLé éaø éðôì ,úBðBæî dì ÷ñt àìå íéøòL úéáa éaø éðôì àa äNòî :øîà ïéáø àúà£¨¨¦£©©£¤¨¦§¥©¦§¥§¨¦§Ÿ¨©¨§¦§¥©¦¦§¨¥
ïðç e÷ìçð àì àäc ?dì ÷ñt àlL éaø äàø äî :ïðçBé éaø øîà .úBðBæî dì ÷ñôe éøBtéöa§¦¦¨©¨§¨©©¦¨¨¨¨¨©¦¤Ÿ¨©¨§¨Ÿ¤§§¨¨

úBðBæî ìáà ,äòeáL ïéðòì àlà íéìBãb íéðäk éðáe¯:àaà øa ïîL áø déì øîà !dì ïðéáäé §¥Ÿ£¦§¦¤¨§¦§©§¨£¨§¨£¦©¨¨©¥©¤¤©©¨
ìááa ìàeîL dîbøz øák¯àúëìäå ?éàä élek da eúéøút :déì øîà .únL Ba eòîMLk §¨¦§§¨§¥§¨¤§¤¨§¤¥£©¥¨§¦¨¥©§¦§§¨

àðeä áø øîàc .áø øîà àðeä áøc déúåk àúëìäå .Léà úLàì úBðBæî ïé÷ñBôe ,áøc déúåk§¨¥§©§¦§§¥¤¦§¦§§¨§¨¥§©¨¨©©§¨©©¨
ãéáæ áøc déúåk àúëìäå .äNBò éðéàå úðBféð éðéà :dìòáì øîàzL äMà äìBëé :áø øîà̈©©§¨¦¨¤Ÿ©§©§¨¥¦¦¤§¥¦¨§¦§§¨§¨¥§©§¦

éîkeàå éøeéç ,àéðe÷c éðàî éðä :ãéáæ áø øîàc .àéðe÷a¯éweøé ,eøL¯ïøîà àìå .éøéñà §§¨§¨©©§¦¨¥¨¥§§¨¦¨¥§¨¥¨§¥£¦¦§¨£¨©
éðôBèø÷ eäa úéà ìáà ,éðôBèø÷ eäa úéìc àlà¯.éøéñàäðùî,íiä úðéãîì CìäL éî ¤¨§¥§©§§¥£¨¦§©§§¥£¦¦¦¤¨©¦§¦©©¨

,íéìBãb íéðäk éða åéìò e÷ìçð .åéúBòî úà ãaéà :øîBà ïðç .BzLà úà ñðøéôe ãçà ãîòå§¨©¤¨¦§¥¤¦§¨¨¥¦¥¤§¨¤§§¨¨§¥Ÿ£¦§¦
àñBc éaø øîà .ìBhéå ,àéöBä änk òáMé :eøîàåïa ïðçBé éaø øîà .íäéøáãk ñðékøä ïa §¨§¦¨©©¨¦§¦¨©©¦¨¤¨§¦¨§¦§¥¤¨©©¦¨¨¤

.éávä ïø÷ ìò åéúBòî çépä :ïðç øîà äôé .éàkæàøîâBøéáçî äàðä øcenä :íúä ïðz¯ ©©¨¤¨©¨¨¦¦©§¨©¤¤©§¦§©¨¨©¨£¨¨¥£¥
ì÷åù
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fw sc zeaezk(iriax meil)

,ä÷ãöeli`e ,eiqkpn dwcv zeyrl epilr oi`yøîàc ïàîax-] §¨¨©§¨©
jxevl eiqkpn oilhep oi`y [sqei,ä÷ãö`weecy xaeqy okzi §¨¨

,eiqkpn oilhep oi` dwcv jxevldì ïðéáäé èéLëz ìáàmipzep - £¨©§¦©£¦©¨
,mid zpicnl jldyk jk lr deiv `ly s` ,eiqkpn ezy`l dl

meynìeåðéúc déì àçéð àìcleepzz ezy`y dvex lrad oi`y - §Ÿ¦¨¥§¦§
.mihiykz xqegn

* * *
:l`eny lr zeywdl dtiqen `xnbdòîL àz,`ziixanäîáiä, ¨§©©§¨¨

ìLíéðBLàøä íéLãç äLdpi`y onfd edfy ,dlra zzin zrn §Ÿ¨¢¨¦¨¦¦
,xg`l `ypdl `le maiizdl dlekiî úðBféðeiqkpdìòa ìMïkéî . ¦¤¦¤©§¨¦¨

òa ìMî àì úðBféð dðéà ,Cìéàå,íáé ìMî àìå dìm` la`ãîò §¥¨¥¨¦¤Ÿ¦¤©§¨§Ÿ¦¤¨¨¨©
maid dnrïéca,uelg e` qepk dnaid el dxn`eúðBféð ,çøáe ©¦¨©¦¤

.íáé ìMîzpicnl jldy maid iqkpn dnail zepefn oiwqety ixd ¦¤¨¨
yi` zy`l zepefn oiwqet oi`y xaeqy l`enyl dywe ,mid

.mid zpicnl dlra jldy
:`xnbd zvxznéàäì dì Leçéð éàîì ,ìàeîL Cì øîàdfi`l - ¨©¨§¥§©¥¨§©

,maid iqkpn zepefn dl weqtp `l ezngny ef dy`l yegip xac
íeMî éàdl qitzd `ny yygd,éøøöy itl ,jkl yeygl oi`àì ¦¦§¨¥Ÿ

daâì dézòc àáø÷éîjxcd oi`e ,dlv` daexw ezrc oi` - ¦¨§¨©§¥§©¨
e .ixxv dl qitziy,äéãé äNòî íeMî éàyeygz m`e ,xnelk ¦¦©£¥¨¤¨

xnel oi` ,dzvxzpe 'jizpefnl jici dyrn i`v' maid dl xn`y
ixdy ,okdéì àãaòzLî àì,dici dyrnl el zcareyn dpi` - Ÿ¦§©§§¨¥

cr ely dici dyrn oi` mewn lkn dpefl eze` eqpwy s`y
.jizepefna jici dyrn i`v dl xnel leki epi` jkitle ,maiiy

:l`eny lr ztqep `iyew d`ian `xnbdäëìäL äMàä ,òîL àz̈§©¨¦¨¤¨§¨
,éìòa úî äøîàå úàáe ,íiä úðéãîì dìòáe àéäm` jkitl ,zpn`p ¦©§¨¦§¦©©¨¨§¨§¨¥©§¦

úðBféð äúöøm`e ,eiqkpn,dúaeúk äáBb äúöø.dpnl` x`y oick ¨§¨¦¤¨§¨¨§¨¨
dxn` m` mle`éìòa épLøébokle ,dfa zpn`p dpi`úñðøtúî ¥§©¦©§¦¦§©§¤¤

úëìBäåeiqkpn.dúaeúk éãk ãòmiwqety gken ef `ziixane §¤¤©§¥§¨¨
zrcl dxizq ef ixde ,mid zpicnl dlra jldy dy`l zepefn

:`xnbd zvxzn .l`enyénð àëädcinrdl yi ef `ziixa s` ± ¨¨©¦
,únL Ba eòîMLklr dywn `xnbd .l`eny dcen dfk ote`ay §¤¨§¤¥

:df uexizdúaeúk éãk ãò àðL éàîely oicd dpey recn ± ©§¨©§¥§¨¨
zvxzn .dzaezk ick cr `l` zpefip dpi`y o`k `ziixad

meyn :`xnbddLôpà äãéñôàc àéä éäéàcdciqtdy ef `idy - §¦¦¦§©§¦¨©©§¨
epl oi` dyxiby dzcedy oeiky ,dyxbzpy dxn`y dna dnvrl

.`id dyexb dixacl ixdy eiqkpn dpefl
:l`eny lr ztqep `iyew d`ian `xnbdeøîà ãöék ,òîL àz̈§©¥©¨§

dpyna minkg(:w)dyøîBì ìBëé äzà éà ,úBðBæî dì ïéà úðàîî§¨¤¤¥¨§¦©¨¨©
,dìòa úçz úáLBéain `ly xnelk,dpefl aiig `ed oi`y ,ea dp` §¤¤©©©§¨

éøäLy heyt xacdúBðBæîa áéiç dìòa,dlyCìäL ïBâk àlà ¤£¥©§¨©¨¦§¤¨§¤¨©
íiä úðéãîì dìòa`ideäúåì,dizepefn xear zern,äìëàå ©§¨¦§¦©©¨¨§¨§¨§¨

okn xg`le,äðàéîe äãîòoi`eyipd z` xwr oe`indy oeike ¨§¨¥£¨
.dizepefnl dzely dn mlyl aiig lrad oi` aey ,rxtnl

:`xnbd zwiicneäðàéîc àîòèdn mlyln xehty mrhd - ©§¨§¥£¨
,ea dp`iny iptn `ed dzelyàäla` ±m`ïðéáäé ,äðàéî àì ¨Ÿ¥£¨©£¦©

dìgkene .mid zpicna didy s` eiqkpn zepefn dl mipzep - ¨
`lce mid zpicnl jld dlray dy`l zepefn oiwqety o`kn

.l`enyk
:`xnbd zvxznàëä ,ìàeîL Cì øîàyi i`ce zp`nna o`k - ¨©¨§¥¨¨

ik ,zepefn dl weqtldì Leçéð éàîìyegip xac dfi`l - §©¥¨
,zepefn dl weqtp `l ezngnyíeMî éàdl qitzd `ny yygd ¦¦

,éøøöik dfl yegl oi`ñétúî àì äpè÷ì éøøöbdep mc` oi` - §¨¥§¨¥¦§©¨Ÿ©§¦
.dphwl zern xexv qitzdlíeMî éàåoefil dl xn`y yygd §¦¦

n,äéãé äNòî`idy oeik ,yegl oi` dfl mbäpè÷mzqd onàì ©£¥¨¤¨§©¨Ÿ
ä÷tñdlaiwy yegl oi`e ,dizepefnl oiwitqn dici dyrn oi` - ©§¨

.dici dyrnn oefil dilr
:yi` zy`l zepefn oiwqet m`d dkldd z` zxxan `xnbdéàî©

dìò äåä,df oipra dkldd wqt dn -éîéc áø àúà ékux`n £¨£¨¦¨¨©¦¦

laal l`xyiäNòî ,øîàdfk÷ñôe íéøòL úéáa éaø éðôì àa ¨©©£¤¨¦§¥©¦§¥§¨¦¨©
,úBðBæî dìdyrn `aed z`f znerleéøBtöa ìàòîLé éaø éðôì ¨§¦§¥©¦¦§¨¥§¦¦

ïðçBé éaø da éäz .úBðBæî dì ÷ñt àìå,xaca opgei iax dnz ±éëå §Ÿ¨©¨§¨¥¨©¦¨¨§¦
àä ,úBðBæî dì ÷ñt àlL ìàòîLé éaø äàø äî[ixd-]e÷ìçð àì ¨¨¨©¦¦§¨¥¤Ÿ¨©¨§¨Ÿ¤§§

epizpyna(:cw lirl)ïðçå íéìBãb íéðäk éðadlra jldy dy` oica §¥Ÿ£¦§¦§¨¨
,mid zpicnlïéðòì àlàdilr milihn oic zia m`ìáà ,äòeáL ¤¨§¦§©§¨£¨

dì ïðéáäé éðBæîwqt `l recne ,dl mipzep lkd ixacl zepefn ± §¥©£¦©¨
.zepefn l`rnyi iax dlàaà øa ïîL áø déì øîà,opgei iaxl ¨©¥©¤¤©©¨

,ìááa ìàeîL eðéaø dîbøz øákxaecn epizpynayBa eòîMLk §¨¦§§¨©¥§¥§¨¤§¤¨§
déì øîà ,únL,`a` xa ony axl opgei iaxéàä élek da eúéøút ¤¥¨©¥¨§¦¨¥©

`ly dpynd ixac z` yxtle xeztl miwgcp mz` jk lk -
.mkixacl dpnn dywi `ly ick ,dheytd mzernynk

:xkfpd dyrnl zxg` `qxibïéáø àúà éklaal l`xyi ux`n ¦¨¨¨¦
äNòî ,øîàdfk,úBðBæî dì ÷ñt àìå ,íéøòL úéáa éaø éðôì àa ¨©©£¤¨¦§¥©¦§¥§¨¦§Ÿ¨©¨§

dfk dyrn `a z`f znerledì ÷ñôe éøBtéöa ìàòîLé éaø éðôì¦§¥©¦¦§¨¥§¦¦¨©¨
,ïðçBé éaø øîà .úBðBæîikedì ÷ñt àlL éaø äàø äî,zepefnàäc §¨©©¦¨¨¨¨¨©¦¤Ÿ¨©¨§¨

ixdy -íéìBãb íéðäk éðáe ïðç e÷ìçð àìdy` oica epizpyna Ÿ¤§§¨¨§¥Ÿ£¦§¦
,mid zpicnl dlra jldyïéðòì àlàdilr milihn oic zia m` ¤¨§¦§©

dì ïðéáäé úBðBæî ìáà ,äòeáL.mlek zrcl dl mipzep -déì øîà §¨£¨§©£¦©¨¨©¥
àaà øa ïîL áø,opgei iaxlìááa ìàeîL dîbøz øákepizpynl ©¤¤©©¨§¨¦§§¨§¥§¨¤

déì øîà ,únL Ba eòîMLk,`a` xa ony axl opgei iaxeúéøút §¤¨§¤¥¨©¥¨§¦
éàä élek da`ly dpynd ixac z` xeztl miwgcp mz` jk lk - ¨¥©

.mkixacl dpnn dywi `ly ick ,dheytd mzernynk
:df oica dkldd z` `xnbd dwiqnïé÷ñBôe áøc déúåk àúëìäå§¦§§¨§¨¥§©§¦

áø øîàc ,áø øîà àðeä áøc déúåk àúëìäå .Léà úLàì úBðBæî§§¥¤¦§¦§§¨§¨¥§©¨¨©©§¨©©
úðBféð éðéà dìòáì øîàzL äMà äìBëé áø øîà àðeäjnnéðéàå ¨¨©©§¨¦¨¤Ÿ©§©§¨¥¦¦¤§¥¦

äNBò.ici dyrn jl zpzep ipi` -ãéáæ áøc déúåk àúëìäåiabl ¨§¦§§¨§¨¥§©§¦
mze` etivy qxg ilkàéðe÷aàéðe÷c éðàî éðä ,ãéáæ áø øîàc ,- §§¨§¨©©§¦¨¥¨¥§§¨

dravy zxtera mitevn milkd m` ,zxtera mitevnd qxg ilk
éîëeàå éøåéç,xegy e` oal -eøLjeyky ici lr md mixzen - ¦§¥§§¥¨

dpi`e qxgd z` dwilgn zxterdy itl ,zekzn ilk oick mina
a mitevn milkd m` j` ,relal dl zpzepéweøé,[wexi-],éøéñà §¥£¦¥

mxebe qxgd z` lglgny fre sixg rwxw beq da axerny itl
.qxg ilk x`yn xzei relal mdl

:xzidd z` liabn ciaf axïøîà àìåe` oal mitevnd qxg ilky §Ÿ£¨¨
,qxg ilk x`yn xzei mixzen xegyéðôeèø÷ eäa úéìc àlà- ¤¨§¥§©§§¥

,miwcq mdly ietiva oi`yéðôeèø÷ eäa úéà ìáàyi m` la` - £¨¦§©§§¥
,miwcq ietivaéøéñàdrilady oeik ,yeniya md mixeq` ± £¦¥

.qxg ilk lkk md ixde miwcqd jxc zxaer

äðùî
inkg ewlgp eilry ,opg xn`y ipyd oicd z` d`ian dpynd

:exec,íiä úðéãîì CìäL éîdprhe ,exira ezy` z` xi`yde ¦¤¨©¦§¦©©¨
,zepefn dlra dl xi`yd `ly dy`dãîòåmc`ñðøéôe ,ãçà §¨©¤¨¦§¥

BzLà úà,dprha ,etqk z` qpxtnd epnn raez ,lrad `ayke ¤¦§
.ezy`l aiig didy eaeg z` el rxtyãaéà ,øîBà ïðçqpxtnd ¨¨¥¦¥

,åéúBòî úàepnn laiw `l oky ,dne`n el aiig lrad oi`e ¤§¨
.eaeig wfp zripn wx `l` ,dne`nåéìò e÷ìçðopg lríéðäk éða ¤§§¨¨§¥Ÿ£¦

òáMé ,eøîàå ,íéìBãbqpxtndàéöBä änk,dy`d zqpxtaìBhéå §¦§¨§¦¨©©¨¦§¦
oky ,eaeg z` rxety inl mlyl aiig mc`y itl ,lrad on

.d`pd zlawk zaygp aeg zrixtñðékøä ïa àñBc éaø øîà̈©©¦¨¤¨§¦¨
íäéøáãk.milecb mipdk ipa lyøîà äôé ,éàkæ ïa ïðçBé ïaø øîà §¦§¥¤¨©©¨¨¨¤©©¨¤¨©

,ïðçqpxtnd oky ,qpxtnl dne`n aiig lrad oi`yçéðäz` ¨¨¥¦©
.éávä ïø÷ ìò åéúBòî§¨©¤¤©§¦

* * *

àøîâ
:dpynn opg zrcl zriiqn `xnbdíúä ïðz(.bl mixcp)mc`øcenä §©¨¨©¨

Bøéáçî äàðä£¨¨¥£¥
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רב
miwxt dyelya` cenr gw sc ± iriax wxtzeaezk

åì÷ù úà åì ì÷åù.xeav zepaxwl dpy lkl aiig `edy ,lwy eliaya lwey Ðòøåôå
åáåç úà åìdyepl oenn aiig m` ÐÐ.eliaya eprxtiy dfl xzenåúãéáà åì øéæçîå

drez exeng d`x m` ÐÐeaiydl xzen.øëù ïéìèåðù íå÷îá.dzayd gxeh lr Ð

ìåôú.dfn df d`pda oixcen odipy ixdy .ycwdl xkyd ziipd Ðãéáò à÷ äåöîÐ

edpdn epi`e ,ciar `w `nlra devn :xnelk

eilr lwy `l m`y .dflÐ,melk ciqtd `l

.zepaxwa wlg el yiyïéîøåú ïðúãz` Ð

.zetew ylya dkyldãåáàä ìòin lr s` Ð

.ca`e elwy glyyéåáâä ìòå`l oiicry Ð

.o`k ribdúåáâì ãéúòä ìòå`l elit`e Ð

o`kn xg`l dabpÐdnexza wlg el yi

xky `vnp .devn xqigy `l` ,zepaxwae

.ozepd lr devndäéì éùøúùî.egiexn Ðïðç
åéúåòî ãáéà :øîàã àéäz` qpxty df Ð

el mlyiy ,d`eld myl oeekzpe ,exiag zy`

dlraÐz` :el xnel leki oi`e .eizern cai`

aeg lkl inp oicd `ede .il mly ,izrxt jaeg

el xn` `l dfe ,erxte exag cnre eilry

"ipield"Ðeli`c oeike .melk el aiig epi`

d`eld myl dirxtÐik ,`id d`eld e`l

dlign myl inp dirxtÐ.dil aidi icin e`l

ïðáø àîéú åìéôàit lr s` ,aiig :ixn`c Ð

inp aeg x`y iabe .ipield el xn` `lyÐlign ike ,mlyl aiigÐ.d`pd xcena xeq`

eaeg z` el rxet ipzwc `kdeÐ`ly zpn lr delnd on d`eld dlgz df delya

.dil aidi icin e`l jkld ,evgll dyepd lkei `l ,dvxiy cr rextl
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.xkya xky xney ,mpga mpg xney :yxtne .aiig Ð mciw `le zelwnae mirexa mcwl el

xkya zelwnae mirexa mcw m` ,inp mpg xneyc rnyn .ziad lran lhepe xfegc :wiqne

el`" wxta opzc `d oke !`ed `nlra `ix` igexa` ?i`n`e .ziad lran lhepe xfeg Ð

exky el ozep `l` ,rlq il oz :el xn`i `l Ð rlqn lha did :(a,`l `rivn `aa) "ze`ivn

.dpin lihac dk`ln dze` ly lha lretk

dk`lna wqer did m`y :qxhpewa yxite

zget did dnk ,daexn xky lhepe ,dxeng

,dcia` zayd enk dlw dk`lna weqrie exkyn

!`ed `nlra `ix` igexa` ?i`n`e .el epzi jke

z` qpxtna `wecc :mz epiax yxity dn itle

qpxtzdle mvnvl dlekiy itl ,opg xn`w ezy`

enk ,`l Ð eaeg el rxet x`y la` ,wgeca

on ik :iax xne`e .icin `iyw `l Ð onwl xn`y

zpwz `l` .`kd rnynck ,xeht i`ce did oicd

ly ezcia` aiyiy ick ,el enlyiy mzd minkg

xfegc ,xkya zelwnae mirexa mcwa oke .exiag

gixadl weqriy ick Ð ziad lran xky lhepe

Ð odinc ick xkyd dler elit`e ,ix`d z`

,eaeg rxet la` .`zeigc `xyekl dpin `wtp

Ð ezy` z` qpxte xg` cnrezeyrl epl dnl

xn`c `d ,inp `nrh i`dne ?df lr dpwz

zngne aeg zngn `ad :(a,gp oihib) "oiwfpd"a

riax ozep oi` Ð ycg xyr mipy ecia dzdy m` :yexit .oewixwiq meyn ea oi` Ð zextp`

mlyn `l` ,xifgn mpga `lc iaxl d`xp .rwxwd el xifgn `l` ,zerwxwa wifgie ,milral

`lc ab lr s`c ,ok enk eizeaeyza yxit oeyxb epiaxe .ixkpd cin d`ivedl `ivedy dn el

,xkya zelwnae mirexa mcw` dedc icin ,mlyl el yi Ð `nlra ix` gixank `l` ied

:(a,ehw `nw `aa) "`xza lfebd"a opzc `de :xn`z m`e .mpga el xifgny oihiba yxity qxhpewd yexitk `le .mixkpd cin exiag ly livn mc` jl oi` Ð ok `l m`c .dcia` aiyn iabe

meync :xnel dvex iax dide !mlyl el did exeng inc ?i`n`e .exky `l` el oi` Ð exiag ly z` livde ely z` df gipde ,miz`n exiag lye dpn dti ely ,exiag xenge exeng xdp shy

"qpekd" wxta opz `dc ,el `di `l exky elit` ok m` :dywe .`l Ð eipta la` ,eipta `ly ilin ipd Ð dpwz minkg eyr ike .eipta xengd lray oebk ixiinc Ð exky `l` el oi` ikd

`ni` :jixte .ol rnyn `w Ð mlyn `l inp zipdpy dne ,exiag iqkpn ix` gixan :jzrc `wlqc .dhagp elit` :`xnba ax yxtne .zipdpy dn znlyn Ð zipdpe dpibl dltp :(`,gp my)

`ly Ð i`de ,ezrcn Ð exiag iqkpn ix` gixan :ipyne !inp `kdzi`c ab lr s` Ð ezrcn :`nw `pyil rnyne .`ciqt dil zi` Ð i`d ,`ciqt dil zil Ð ix` gixan ;inp i` .ezrcn

dil zilc `kid ,ezrcn Ð ix` gixan :eyexit ikd `l` .(a,bv my) "milretd z` xkeyd"ce (a,`l `rivn `aa) "ze`ivn el`"c `iddn ok yxtl xyt` `l oigxek lre .xeht `ciqt dil

gixan `ed egxk lry Ð ezrcn `ly i`d :xnelk ,`l` ?aiig `di dnl Ð zexitd elwlwzp `le dhagp m` `hiytc ,aiig `di `ciqt ied `l i`c meyn e`l ,ezrcn `ly Ð i`d .`ciqt

exeng incc yxtp m` "`xza lfebd"c `idda `zyde .egxeh xky el mlyl aiig Ð `ciqt dil zilc ab lr s` exiag ly exvnn ix`d z` gixadl egxk lr mc`d z` miwgec m`e .ix`

mlyn epi`c `nrh epiidc :iaxl d`xp ok lr .`ciqt dil zile ,`ed ezrcnc oeik ,exky elit` el `di `l ok m` ,`ciqt dil zil eli`k opiayg `nl` Ð eipta `edy itl ,mlyl aiig epi`

,livdl lekiy ixiin jgxk lrc .exky icka livdl `ven did `ed mb ixdy ,exky ick `l` eze` dpdn epi`e ,eze` dpdn `edy dn `l` mlyl aiig `diy minkg epwz `ly Ð exeng inc

.xwtdd on eze` dkfi `lyíå÷îáåd`pd letz ikd meyn Ð df lr df oixeq` mdipy iqkpya oia :dl iwen (a,bl mixcp) "xcend oia oi`" wxta Ð ycwdl d`pdd letz xky oilhepy

lawl dvex xifgnd oi` m`e .xifgnd lr oixeq` dcia` lra iqkp `le dcia` lra lr oixeq` `wec xifgn iqkpya oia ,eakrl dcia` lra ivn `le ,xky lehil xifgn ivn `lc ,ycwdl

.ycwdl d`pd letze ,eakrl leki epi` dcia` lraÐ xkyìòåeze "zeabl cizrd lre" ipzinl dil dedc Ð `cg :iaxl dywe .seqal dabp `l elit` :qxhpewa yxit Ð zeabl cizrd

dnexzd dnxzp `ly cr m` ,oigelyd eca`y e` ,oigelydn eapbpe mdilwy elwyy xird ipa :(`,gp `rivn `aa) "adfd"a dl iziine ,(a,b milwya) opzc ,cere .llka ieabe cea` iedc ,`l

l elit`c ,qxhpewd yexitk m`e .ycwd` zeixg` Ð dnxzpyn la` .mdizgz mixg` mi`iane milwey xird ipae ,xird ipal migelyd mirayp Ði`n` Ð mdilr oinxez seqal eabp `

ok m`c :dywe .ribd `l oiicry Ð ieabd lre ,ca`e elwy glyy in Ð cea`d lr :i"yx yxit cere !inp dnxzpyn elit` Ð devn meyn i` ?mdizgz mixg` oi`iane milwey xird ipa

dnexzd dnxzpy mcew ca`p i`c .dnexzd dnxzpy xg`l gilyd cin ca`pe ,gilyd cia Ð ieabd lre .ca`e i`ab cil `ay Ð cea`d lr :yxtl d`xp `l` !ipzw "ef xnel jixv oi`e ef"

.zeixg`a milra iaiigin `lc ,ieabe cea`a Ð elwy z` el lwey `kd xn`c `de .seqal ieab icil `aiy Ð zeabl cizrd lre .zeixg`a milra oiaiig Ðàäcai` xn`c `id opg ipn

lral df rxety ici lry ,`nlra `nxb `l` epi`y ,xqzin `l ikd meyn Ð eaeg mlyl jixv oi`y ,edpdn mewn lkny it lr s` ,epnn eraezl dzr leki epi`y ,oke li`ed Ð eizern

Ð eaegiyxzyn eci lrc ab lr s` ,dpzn meyl ozie 'ek elv` libxd ipepg lv` jli Ð lk`i dn el oi`e exiagn d`pd xcend :(`,bn mixcp) "xcend oia oi`"a opzc `dl ince .xhtin

`nxb Ð `kd la` ,ipdzin `w dicicl dicicn Ð mzdc .dipin dil raz ivn `lc ab lr s` xeq`c ,dk`ln el dyerl inc `le .`nlra `nxb `l` ciar `le li`ed ,ixy Ð ipefn dil

zvnvn dzid dnvr dy`dy ,xhtdl leki did `ny Ð zepefn lrad df aiigzn didy xexa xacd oi`c ,xeht ikd meyne .ezy` zepefna `wec ixii`c :yxtn mz epiaxe .`ed `nlra

lkn ,oic zia wqt `la aiigin did `l dnvr dy`l s`y ,`nlr ilekl aiigin ied `l Ð ikd e`l i`c ,ixiin oic zia dl ewqtac ab lr s` .zern dl `ivnny in d`ven dzid `l m`

`d :eyexit ikde .oipr meya xhtdl leki did `le li`ed ,`id dxenb d`pdc ,eizern cai` `lc dcen opg elit` Ð aeg xhy iab la` .`zepzarx dl exwil `lc znvnvn dzid mewn

,od ezy` zepefn Ð eaeg z` rxete opzc `d :`irye` iax ipye :l`ppg epiax yxit oke .`id opge ,`wec dy`d oefna epiidc ,opg da ixii`c aeg eze`a ixiin rxet i`d xnelk ,`id opg ipn

ipae opgc `zbelta ezrcn `ly exiag ly aeg xhy rxetd :ira lnn xa `a` :oiwxita mzd opiqxbc .oiaeg x`ya oicd `edc inlyexin di`x `iad xy` xa wgvi epiaxe .opgc `ail`e

`pied qiitn Ð oekyn diab dedc jnvra rbd .il ligne dil `pqiitn Ð `kd mxa .arxa ezy` zenzy ezrca dlr `l onz Ð milecb mipdk ipac `nrh :iq` iax xn` .milecb mipdk

` `cd ?`pkynn oi` liwy `l ,elwy z` el lwey :`cd on dprnyp ,wgec aeg lraa elit`e .wgec epi`y aeg lraa o`k cr .ipekyn il aidie dil`nl` ,wgec aeg lra elit` :zxn

,milwyd lr oipkynnc ab lr s` ,milecb mipdk ipak elwy z` lweyc `nrh `edd miwenc ,eply `xnb` zinlyexi `xnb bilt jgxk lr :mz epiax xne`e .zepefnl enk aeg lraa zwelgn

`ax ixaclc ,`kdc `ibeqk `iz` `l inlyexic `ibeq oigxk lrc :cere .opiyxtck ,dy`d oefna `l` ibilt `lc :yxtne .`xaq jd dil zilc ,ixnbl bilte ,opgk dl iwen `irye` axe

.wgec aeg lra dipin hiytc ,cea`a ixiin `lc rnyn inlyexiae !dil iyxzyn `w `d ?i`n` elwy el lwey Ð ikd e`l i`c ,ieabe cea`a epiid Ð elwy el lweyc yxtl jixv
oenc`
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øéæçîe ,BáBç úà òøBôe ,Bì÷L úà Bì ì÷BL¥¤¦§¥©¤©£¦
øëN ïéìèBpL íB÷îáe .Búãéáà Bì¯äàðä ìBtz £¥¨§¨¤§¦¨¨¦£¨¨

Bì÷L úà Bì ì÷BL àîìLa .Lc÷äì¯äåöî ©¤§¥¦§¨¨¥¤¦§¦§¨
ìòå éeábä ìòå ãeáàä ìò ïéîøBz :ïðúc ,ãéáò÷̈¨¥¦§©§¦©¨¨§©©¨§©

Búãéáà Bì øéæçîe .úBábì ãéúòä¯äåöî éîð ¤¨¦¦¨©£¦£¥¨©¦¦§¨
BáBç úà Bì òøBt àlà .ãéáò÷¯éLøzLî÷ àä ¨¨¥¤¨¥©¤¨¨¦§¨§¦

:øîàc ,àéä ïðç ?épî àä :àéòLBà áø øîà !déì¥¨©©©£¨¨©¦¨¨¦§¨©
,ïðaø àîéz eléôà :øîà àáøå .åéúBòî úà ãaéà¦¥¤§¨§¨¨¨©£¦¥¨©¨©

ïðé÷ñò éàîa àëä¯.òBøôì àlL úðî ìò äålL ¨¨§©¨§¦©¤¨¨©§¨¤Ÿ¦§©
àéòLBà áøk øîà àì àáø àîìLa¯íé÷Bîc ¦§¨¨¨¨¨¨©§©©£¨§¥

øîà àì àîòè éàî àéòLBà áø àlà ,ïðaøk dì̈§©¨©¤¨©©£¨©©£¨Ÿ¨©
,déì úéì äàðäc éäð :àéòLBà áø Cì øîà ?àáøk§¨¨¨©¨©©£¨§¦©£¨¨¥¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gw sc zeaezk(iying meil)

ok it lr s`Bì÷L úà Bì ì÷BLexiag xear ozil xicnd i`yx ± ¥¤¦§
,lwyd zivgn epnn d`pd xcendåokBáBç úà òøBtå ,okøéæçî §¥©¤§©§¦

Bìz`Búãéáà,`idy lk d`pd ipyl ozpy aygp df oi`e ,`vny £¥¨
,`xnba oldl x`eankøëN ïéìèBpL íB÷îáe,dcia`d zayd lr §¨¤§¦¨¨

äàðä ìBtzjled xkyd ±Lc÷äì. ¦£¨¨§¤§¥
:`xnbd dywnBì÷L úà Bì ì÷BL àîìLaxzeny oicd oaen ± ¦§¨¨¥¤¦§

oky ,d`pd xcenl lwyd zivgn ozilãéáò÷ äåöîdyr `l ± ¦§¨¨¨¦
`l ,lwey did `l m` elit` ixdy jka edpdn epi`e ,devn `l`
,xeaivd zepaxwa wlg el did f` mb oky ,xac ciqtn exiag did

ïéîøBz ,ïðúcmb ,enxzpy lwyd zivgn itqkn ,dkyld z`ìò ¦§©§¦©
ãeáàä,jxca ca`e elwy z` glyy mc` lr ±éeábä ìòålre ± ¨¨§©©¨

,ycwnd zial eribd `l oiicre eabpy milwydìòåúBábì ãéúòä §©¤¨¦¦¨
did `l m` s`y `vnpe .mlwy z` gelyl micizrd el` lre ±
lewyl xzen jkitle ,zepaxwa wlg el did lwyd zivgn ozep

.d`pd xcen xear mbãéáò÷ äåöî ,énð Búãéáà Bì øéæçîeoke ± ©§¦£¥¨©¦¦§¨¨¨¦
meyn ,`ed s` oaen d`pd xcenl dcia` xifgdl xzeny oicd

.eiqkpn ca`nd z` dpdn epi`e ,devn dyer `vendyàlàdn ¤¨
xicndy dpynd dxn`yBáBç úà Bì òøBt,dyw ,xcend ly ¥©¤

,exiag aeg z` rextl el xzen recndéì éLøzLî÷ àäixd - ¨¨¦§©§¥¥
.aegdn jka xhtpy ,oenn egiexne exiag z` dpdn rxetd

:`xnbd zvxznépî àä ,àéòLBà áø øîà,ef dpyn in zrck ± ¨©©©§¨¨©¦
zrckøîàc ,àéä ïðçzeeldl zpn lr dy` qpxtndy ,epizpyna ¨¨¦§¨©

df ixd ,lrad aeg z` rxet jk ici lry s` ,lral df oennãaéà¦¥
.åéúBòî úàjkle ,oenn egiexny aygp df oi` ezhiyly epiide ¤§¨

mc` rxety aeg x`ya oicd oke .qpxtnl dne`n aiig lrad oi`
aiig oi` epnn ywia exiagy `la ezeeldl ezpeeke exiag liaya
oi` dlign zxeza exear rxt m` s` jkle ,dne`n exiag el
rextl mc`l xzen opg zrcl jkle d`pdl zaygp aegd zrixt

.d`pd epnn xceny in ly aeg
:sqep uexizàîéz eléôà ,øîà àáøåzrcl `id ef dpynyïðaø §¨¨¨©£¦¥¨©¨¨

,opg lr miwlegdïðé÷ñò éàîa àëäz` rxet ly dpyna o`k ± ¨¨§©©§¦¨
ote`a ,miwqer ep` dna eaeg,òBøôì àlL úðî ìò äålL,xnelk ¤¨¨©§¨¤Ÿ¦§©

deeld dvxiyk `l` ,dxfga eaeg z` reazl delnd lkei `ly
.d`pd xcenl melk ozp `l rxetdy `vnpe .eprxti ,rextl

ote`a ef dpyn `irye` axe `ax ex`ia recn zx`an `xnbd
:dpeyàîìLarecn oaen ±dì íé÷Bîc ,àéòLBà áøk øîà àì àáø ¦§¨¨¨¨Ÿ¨©§©©§¨§¦¨
ïðaøk.minkg zhiyl mb dpynd z` cinrn `axy oeik ±àlà §©¨¨¤¨

àîòè éàî ,àéòLBà áømrhd dn -àáøk øîà àìxaecny ©©§¨©©§¨Ÿ¨©§¨¨
.dvxiykl `l` rextl aiegn epi`y d`elda

Cì øîàjl xn`i -,àéòLBà áødpynd z` xiaqdl xyt` i` ¨©¨©©§¨
oky ,`axkdéì úéì äàðäc éäðdna dell oenn z`pd oi`y mbd - §¦©£¨¨¥¥

did `l ,el rxet did `l m` mb ixdy ,eaeg z` exiag rxty
,rextl deld aiig
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dw sc zeaezk(ipy meil)

iabl wx xn`p dlhaàçëBî àìc àìéèadpi`y dlha xky ± §¥¨§Ÿ§¨
dk`lnn lhazd oicd zngny xexa xacd oi`y ,xnelk ,zgken

,zxg`mle`ìé÷L äåä àçëBîc àìéèa ,àðø÷xky lhep did - ©§¨§¥¨§§¨£¨¨¦
dzid ezk`ln oky ,dxexa dlha xearàøaîàa éäz äåäc©£¨¨¥§©§¨¨

àøîçcoii dfi` xne`e ,oiid zexve`a zeiagg z` gixn didy §©§¨
ngdl cner,cin edexkniy ick ,uiàæeæ déì éáäéåminlyn eide - §¨£¥¥¨

el xzen dfk xexa ote`ae ,mei lka el ievn did df xkye ,fef el
.dlha xky lehil

:dlha xky lhpy oiic ly sqep dyrn d`ian `xnbdáøc àä ék¦¨§©
dén÷ì àðéc éúà äåä ék ,àðeä,eiptl oic `a did xy`k -øîà ¨¦£¨¨¥¦¨§©¥¨©

eäì,oicd ilral xne` did -éà÷éøça éì éìãc àøáb éì eáä± §£¦©§¨§¨¥¦©£¦©
,inewna zecyd ziiwydl min a`yiy mc` il e`iadeëì ïeãéàå§¥§

àðéc.oicd z` mkl oec`e - ¦¨
:cgey zlihpay cqtdd oiipra `xnin d`ian `xnbdéaø øîà̈©©¦

úBéeîñ änk äàøe àa ,eäaà[zexeeir-],ãçBL éìa÷î ìL ïäéðéò ©¨Ÿ§¥©¨§¥¥¤¤§©§¥©
ixdy ,miciqtny dn mi`ex mpi`yxy`kïúBð åéðéòa Lç íãà̈¨¨§¥¨¥

àôBøì ïBîîy it lr s` ,ed`txiy,àtøúî Bðéà ÷ôñ àtøúî ÷ôñ ¨§¥¨¥¦§©¥¨¥¥¦§©¥
åeli`ïä,cgey ilawn -ïéìèBðly df cgeyïénñîe ,äèeøt äåL §¥§¦¨¤§¨§©¦

z` [mixeerne-]éðéò,ïäminxeb ,elhpy cgeyd liaya oky ¥¥¤
,e`nzqi mdipiry mnvrl,'íéç÷t øeòé ãçBMä ék' ,øîàpL¤¤¡©¦©©§©¥¦§¦

eipir cgey lhepdy ,eheytk weqtd z` eda` iax yxece
.ze`nzqn

:df oipra `ziixa d`ian `xnbd,ïðaø eðzxn`p(hi fh mixac)ék' ¨©¨¨¦
,'íéîëç éðéò øeòé ãçBMäyi ,minkgd ipir xeern cgeydy jkn ©©§©¥¥¥£¨¦

cenll,ïéLthì øîBçå ì÷.mdipir z` cgeyd xeeriyxn`p cer ©¨¤©¦§¦
,cgeyd lr,'íé÷écö éøác ólñéå'slqi miwicvd ixac z` m`e ¦©¥¦§¥©¦¦
if` ,cgeyd,íéòLøì øîBçå ì÷.mdixac z` cgeyd slqiy ©¨¤¨§¨¦

lr zxacn `idy dpnn rnyny ,`ziixad lr `xnbd zl`ey
:miryxe miyth mipiiceäðéð àðéc éða íéòLøe íéLtè éãéîike ± ¦¦¦§¦§¨¦§¥¦¨¦§

:`xnbd daiyn .mipiicl miryxe miyth mipnnøîà÷ éëä ,àlà¤¨¨¦¨¨©
,`ziixad zpeek ef ±eléôà ,'íéîëç éðéò øeòé ãçBMä ék'oiic ¦©©§©¥¥¥£¨¦£¦

`edyå ,ìBãb íëç`edàìa íìBòä ïî øèôð Bðéà ,ãçBL ç÷Bì ¨¨¨§¥©©¥¦§¨¦¨¨§Ÿ
,álä úeéîñlaiwy xg`l la` mkg did edepinyky s` okle ©§©¥

`le eipir z` xeeri cgeydy xnege lw f`e ,yth dyrp cgey
.ie`xk oeci,'íé÷écö éøác ólñéå'¦©¥¦§¥©¦¦
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המשך ביאור למסכת כתובות ליום שני עמ' א

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cn sc dheq(ipy meil)

miaie`d mecixti `ly zetitvaäôeìL áøç úBàøìå ,. §¦§¤¤§¨
'áálä Cøå àøiä' ,øîBà éìéìbä éñBé éaø,dnglnd cgtn epi` ©¦¦©§¦¦¥©¨¥§©©¥¨

`l`BãéaL úBøéáòä ïî àøééúnä eäæmdilr ypri `ny ¤©¦§¨¥¦¨£¥¤§¨
.dnglnaeelà ìk úà äøBzä Bì äúìz Cëéôìrhpe zia dpa §¦¨¨§¨©¨¤¨¥

dy` `ype mxkïììâa øBæçiLiptn dfe ,dxfgl daiqd mpi`y s` , ¤©§¦§¨¨
.ezxfg zra yiiazi `ly dxezd dzvxy

øîBà éñBé éaø`ed aald jxe `xidyìBãb ïäëì äðîìàodk - ©¦¦¥©§¨¨§Ÿ¥¨
e` ,dpnl` `ypy lecbèBéãä ïäëì äöeìçå äLeøbe`úøæîî §¨©£¨§Ÿ¥¤§©§¤¤

ìàøNéì äðéúðee`ïéúðìe øæîîì ìàøNé úa,dxiara d`ypy §¦¨§¦§¨¥©¦§¨¥§©§¥§¨¦

,áálä Cøå àøiä àeä éøä.ef dxiar lr ypriy cgtny £¥©¨¥§©©¥¨
dnglnd jldn z` x`zl dpynd dkiynnúBlëk äéäå" ,§¨¨§©
úBàáö éøN eã÷ôe íòä ìà øaãì íéøèBLämipennd mixeaib - ©§¦§©¥¤¨¨¨§¨¥§¨

jkl"íòä Làøa,íò ìL Báé÷òáe.mrd ixeg`n micinrn oke - §Ÿ¨¨©£¥¤©
dpynd zx`aneïéôé÷æ ïéãéîòî ,mixeaib -,íäéðôì ,leti m`y ©£¦¦§¦¦¦§¥¤

,edetwfi mingeldn cg`ïéìéMëå ,íäéøBçàî íéøçàåmivige - ©£¥¦¥£¥¤§©¦¦
ìæøa ìLøBæçì Lwánä ìëå ,ïäéãéa,dnglndn gexaleúeLøä ¤©§¤¦¥¤§¨©§©¥©£¨§

Bãéasiwfd lyåé÷BL úà çt÷ìeilbx rehwl -, §¨§©¥©¤¨
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המשך ביאור למסכת סוטה ליום ארבעים וארבעה לעומר עמוד א



רג
miwxt dyelya` cenr gw sc ± iriax wxtzeaezk

åì÷ù úà åì ì÷åù.xeav zepaxwl dpy lkl aiig `edy ,lwy eliaya lwey Ðòøåôå
åáåç úà åìdyepl oenn aiig m` ÐÐ.eliaya eprxtiy dfl xzenåúãéáà åì øéæçîå

drez exeng d`x m` ÐÐeaiydl xzen.øëù ïéìèåðù íå÷îá.dzayd gxeh lr Ð

ìåôú.dfn df d`pda oixcen odipy ixdy .ycwdl xkyd ziipd Ðãéáò à÷ äåöîÐ

edpdn epi`e ,ciar `w `nlra devn :xnelk

eilr lwy `l m`y .dflÐ,melk ciqtd `l

.zepaxwa wlg el yiyïéîøåú ïðúãz` Ð

.zetew ylya dkyldãåáàä ìòin lr s` Ð

.ca`e elwy glyyéåáâä ìòå`l oiicry Ð

.o`k ribdúåáâì ãéúòä ìòå`l elit`e Ð

o`kn xg`l dabpÐdnexza wlg el yi

xky `vnp .devn xqigy `l` ,zepaxwae

.ozepd lr devndäéì éùøúùî.egiexn Ðïðç
åéúåòî ãáéà :øîàã àéäz` qpxty df Ð

el mlyiy ,d`eld myl oeekzpe ,exiag zy`

dlraÐz` :el xnel leki oi`e .eizern cai`

aeg lkl inp oicd `ede .il mly ,izrxt jaeg

el xn` `l dfe ,erxte exag cnre eilry

"ipield"Ðeli`c oeike .melk el aiig epi`

d`eld myl dirxtÐik ,`id d`eld e`l

dlign myl inp dirxtÐ.dil aidi icin e`l

ïðáø àîéú åìéôàit lr s` ,aiig :ixn`c Ð

inp aeg x`y iabe .ipield el xn` `lyÐlign ike ,mlyl aiigÐ.d`pd xcena xeq`

eaeg z` el rxet ipzwc `kdeÐ`ly zpn lr delnd on d`eld dlgz df delya

.dil aidi icin e`l jkld ,evgll dyepd lkei `l ,dvxiy cr rextl
àôåñéë
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.xkya xky xney ,mpga mpg xney :yxtne .aiig Ð mciw `le zelwnae mirexa mcwl el

xkya zelwnae mirexa mcw m` ,inp mpg xneyc rnyn .ziad lran lhepe xfegc :wiqne

el`" wxta opzc `d oke !`ed `nlra `ix` igexa` ?i`n`e .ziad lran lhepe xfeg Ð

exky el ozep `l` ,rlq il oz :el xn`i `l Ð rlqn lha did :(a,`l `rivn `aa) "ze`ivn

.dpin lihac dk`ln dze` ly lha lretk

dk`lna wqer did m`y :qxhpewa yxite

zget did dnk ,daexn xky lhepe ,dxeng

,dcia` zayd enk dlw dk`lna weqrie exkyn

!`ed `nlra `ix` igexa` ?i`n`e .el epzi jke

z` qpxtna `wecc :mz epiax yxity dn itle

qpxtzdle mvnvl dlekiy itl ,opg xn`w ezy`

enk ,`l Ð eaeg el rxet x`y la` ,wgeca

on ik :iax xne`e .icin `iyw `l Ð onwl xn`y

zpwz `l` .`kd rnynck ,xeht i`ce did oicd

ly ezcia` aiyiy ick ,el enlyiy mzd minkg

xfegc ,xkya zelwnae mirexa mcwa oke .exiag

gixadl weqriy ick Ð ziad lran xky lhepe

Ð odinc ick xkyd dler elit`e ,ix`d z`

,eaeg rxet la` .`zeigc `xyekl dpin `wtp

Ð ezy` z` qpxte xg` cnrezeyrl epl dnl

xn`c `d ,inp `nrh i`dne ?df lr dpwz

zngne aeg zngn `ad :(a,gp oihib) "oiwfpd"a

riax ozep oi` Ð ycg xyr mipy ecia dzdy m` :yexit .oewixwiq meyn ea oi` Ð zextp`

mlyn `l` ,xifgn mpga `lc iaxl d`xp .rwxwd el xifgn `l` ,zerwxwa wifgie ,milral

`lc ab lr s`c ,ok enk eizeaeyza yxit oeyxb epiaxe .ixkpd cin d`ivedl `ivedy dn el

,xkya zelwnae mirexa mcw` dedc icin ,mlyl el yi Ð `nlra ix` gixank `l` ied

:(a,ehw `nw `aa) "`xza lfebd"a opzc `de :xn`z m`e .mpga el xifgny oihiba yxity qxhpewd yexitk `le .mixkpd cin exiag ly livn mc` jl oi` Ð ok `l m`c .dcia` aiyn iabe

meync :xnel dvex iax dide !mlyl el did exeng inc ?i`n`e .exky `l` el oi` Ð exiag ly z` livde ely z` df gipde ,miz`n exiag lye dpn dti ely ,exiag xenge exeng xdp shy

"qpekd" wxta opz `dc ,el `di `l exky elit` ok m` :dywe .`l Ð eipta la` ,eipta `ly ilin ipd Ð dpwz minkg eyr ike .eipta xengd lray oebk ixiinc Ð exky `l` el oi` ikd

`ni` :jixte .ol rnyn `w Ð mlyn `l inp zipdpy dne ,exiag iqkpn ix` gixan :jzrc `wlqc .dhagp elit` :`xnba ax yxtne .zipdpy dn znlyn Ð zipdpe dpibl dltp :(`,gp my)

`ly Ð i`de ,ezrcn Ð exiag iqkpn ix` gixan :ipyne !inp `kdzi`c ab lr s` Ð ezrcn :`nw `pyil rnyne .`ciqt dil zi` Ð i`d ,`ciqt dil zil Ð ix` gixan ;inp i` .ezrcn

dil zilc `kid ,ezrcn Ð ix` gixan :eyexit ikd `l` .(a,bv my) "milretd z` xkeyd"ce (a,`l `rivn `aa) "ze`ivn el`"c `iddn ok yxtl xyt` `l oigxek lre .xeht `ciqt dil

gixan `ed egxk lry Ð ezrcn `ly i`d :xnelk ,`l` ?aiig `di dnl Ð zexitd elwlwzp `le dhagp m` `hiytc ,aiig `di `ciqt ied `l i`c meyn e`l ,ezrcn `ly Ð i`d .`ciqt

exeng incc yxtp m` "`xza lfebd"c `idda `zyde .egxeh xky el mlyl aiig Ð `ciqt dil zilc ab lr s` exiag ly exvnn ix`d z` gixadl egxk lr mc`d z` miwgec m`e .ix`

mlyn epi`c `nrh epiidc :iaxl d`xp ok lr .`ciqt dil zile ,`ed ezrcnc oeik ,exky elit` el `di `l ok m` ,`ciqt dil zil eli`k opiayg `nl` Ð eipta `edy itl ,mlyl aiig epi`

,livdl lekiy ixiin jgxk lrc .exky icka livdl `ven did `ed mb ixdy ,exky ick `l` eze` dpdn epi`e ,eze` dpdn `edy dn `l` mlyl aiig `diy minkg epwz `ly Ð exeng inc

.xwtdd on eze` dkfi `lyíå÷îáåd`pd letz ikd meyn Ð df lr df oixeq` mdipy iqkpya oia :dl iwen (a,bl mixcp) "xcend oia oi`" wxta Ð ycwdl d`pdd letz xky oilhepy

lawl dvex xifgnd oi` m`e .xifgnd lr oixeq` dcia` lra iqkp `le dcia` lra lr oixeq` `wec xifgn iqkpya oia ,eakrl dcia` lra ivn `le ,xky lehil xifgn ivn `lc ,ycwdl

.ycwdl d`pd letze ,eakrl leki epi` dcia` lraÐ xkyìòåeze "zeabl cizrd lre" ipzinl dil dedc Ð `cg :iaxl dywe .seqal dabp `l elit` :qxhpewa yxit Ð zeabl cizrd

dnexzd dnxzp `ly cr m` ,oigelyd eca`y e` ,oigelydn eapbpe mdilwy elwyy xird ipa :(`,gp `rivn `aa) "adfd"a dl iziine ,(a,b milwya) opzc ,cere .llka ieabe cea` iedc ,`l

l elit`c ,qxhpewd yexitk m`e .ycwd` zeixg` Ð dnxzpyn la` .mdizgz mixg` mi`iane milwey xird ipae ,xird ipal migelyd mirayp Ði`n` Ð mdilr oinxez seqal eabp `

ok m`c :dywe .ribd `l oiicry Ð ieabd lre ,ca`e elwy glyy in Ð cea`d lr :i"yx yxit cere !inp dnxzpyn elit` Ð devn meyn i` ?mdizgz mixg` oi`iane milwey xird ipa

dnexzd dnxzpy mcew ca`p i`c .dnexzd dnxzpy xg`l gilyd cin ca`pe ,gilyd cia Ð ieabd lre .ca`e i`ab cil `ay Ð cea`d lr :yxtl d`xp `l` !ipzw "ef xnel jixv oi`e ef"

.zeixg`a milra iaiigin `lc ,ieabe cea`a Ð elwy z` el lwey `kd xn`c `de .seqal ieab icil `aiy Ð zeabl cizrd lre .zeixg`a milra oiaiig Ðàäcai` xn`c `id opg ipn

lral df rxety ici lry ,`nlra `nxb `l` epi`y ,xqzin `l ikd meyn Ð eaeg mlyl jixv oi`y ,edpdn mewn lkny it lr s` ,epnn eraezl dzr leki epi`y ,oke li`ed Ð eizern

Ð eaegiyxzyn eci lrc ab lr s` ,dpzn meyl ozie 'ek elv` libxd ipepg lv` jli Ð lk`i dn el oi`e exiagn d`pd xcend :(`,bn mixcp) "xcend oia oi`"a opzc `dl ince .xhtin

`nxb Ð `kd la` ,ipdzin `w dicicl dicicn Ð mzdc .dipin dil raz ivn `lc ab lr s` xeq`c ,dk`ln el dyerl inc `le .`nlra `nxb `l` ciar `le li`ed ,ixy Ð ipefn dil

zvnvn dzid dnvr dy`dy ,xhtdl leki did `ny Ð zepefn lrad df aiigzn didy xexa xacd oi`c ,xeht ikd meyne .ezy` zepefna `wec ixii`c :yxtn mz epiaxe .`ed `nlra

lkn ,oic zia wqt `la aiigin did `l dnvr dy`l s`y ,`nlr ilekl aiigin ied `l Ð ikd e`l i`c ,ixiin oic zia dl ewqtac ab lr s` .zern dl `ivnny in d`ven dzid `l m`

`d :eyexit ikde .oipr meya xhtdl leki did `le li`ed ,`id dxenb d`pdc ,eizern cai` `lc dcen opg elit` Ð aeg xhy iab la` .`zepzarx dl exwil `lc znvnvn dzid mewn

,od ezy` zepefn Ð eaeg z` rxete opzc `d :`irye` iax ipye :l`ppg epiax yxit oke .`id opge ,`wec dy`d oefna epiidc ,opg da ixii`c aeg eze`a ixiin rxet i`d xnelk ,`id opg ipn

ipae opgc `zbelta ezrcn `ly exiag ly aeg xhy rxetd :ira lnn xa `a` :oiwxita mzd opiqxbc .oiaeg x`ya oicd `edc inlyexin di`x `iad xy` xa wgvi epiaxe .opgc `ail`e

`pied qiitn Ð oekyn diab dedc jnvra rbd .il ligne dil `pqiitn Ð `kd mxa .arxa ezy` zenzy ezrca dlr `l onz Ð milecb mipdk ipac `nrh :iq` iax xn` .milecb mipdk

` `cd ?`pkynn oi` liwy `l ,elwy z` el lwey :`cd on dprnyp ,wgec aeg lraa elit`e .wgec epi`y aeg lraa o`k cr .ipekyn il aidie dil`nl` ,wgec aeg lra elit` :zxn

,milwyd lr oipkynnc ab lr s` ,milecb mipdk ipak elwy z` lweyc `nrh `edd miwenc ,eply `xnb` zinlyexi `xnb bilt jgxk lr :mz epiax xne`e .zepefnl enk aeg lraa zwelgn

`ax ixaclc ,`kdc `ibeqk `iz` `l inlyexic `ibeq oigxk lrc :cere .opiyxtck ,dy`d oefna `l` ibilt `lc :yxtne .`xaq jd dil zilc ,ixnbl bilte ,opgk dl iwen `irye` axe

.wgec aeg lra dipin hiytc ,cea`a ixiin `lc rnyn inlyexiae !dil iyxzyn `w `d ?i`n` elwy el lwey Ð ikd e`l i`c ,ieabe cea`a epiid Ð elwy el lweyc yxtl jixv
oenc`
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øéæçîe ,BáBç úà òøBôe ,Bì÷L úà Bì ì÷BL¥¤¦§¥©¤©£¦
øëN ïéìèBpL íB÷îáe .Búãéáà Bì¯äàðä ìBtz £¥¨§¨¤§¦¨¨¦£¨¨

Bì÷L úà Bì ì÷BL àîìLa .Lc÷äì¯äåöî ©¤§¥¦§¨¨¥¤¦§¦§¨
ìòå éeábä ìòå ãeáàä ìò ïéîøBz :ïðúc ,ãéáò÷̈¨¥¦§©§¦©¨¨§©©¨§©

Búãéáà Bì øéæçîe .úBábì ãéúòä¯äåöî éîð ¤¨¦¦¨©£¦£¥¨©¦¦§¨
BáBç úà Bì òøBt àlà .ãéáò÷¯éLøzLî÷ àä ¨¨¥¤¨¥©¤¨¨¦§¨§¦

:øîàc ,àéä ïðç ?épî àä :àéòLBà áø øîà !déì¥¨©©©£¨¨©¦¨¨¦§¨©
,ïðaø àîéz eléôà :øîà àáøå .åéúBòî úà ãaéà¦¥¤§¨§¨¨¨©£¦¥¨©¨©

ïðé÷ñò éàîa àëä¯.òBøôì àlL úðî ìò äålL ¨¨§©¨§¦©¤¨¨©§¨¤Ÿ¦§©
àéòLBà áøk øîà àì àáø àîìLa¯íé÷Bîc ¦§¨¨¨¨¨¨©§©©£¨§¥

øîà àì àîòè éàî àéòLBà áø àlà ,ïðaøk dì̈§©¨©¤¨©©£¨©©£¨Ÿ¨©
,déì úéì äàðäc éäð :àéòLBà áø Cì øîà ?àáøk§¨¨¨©¨©©£¨§¦©£¨¨¥¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gw sc zeaezk(iying meil)

ok it lr s`Bì÷L úà Bì ì÷BLexiag xear ozil xicnd i`yx ± ¥¤¦§
,lwyd zivgn epnn d`pd xcendåokBáBç úà òøBtå ,okøéæçî §¥©¤§©§¦

Bìz`Búãéáà,`idy lk d`pd ipyl ozpy aygp df oi`e ,`vny £¥¨
,`xnba oldl x`eankøëN ïéìèBpL íB÷îáe,dcia`d zayd lr §¨¤§¦¨¨

äàðä ìBtzjled xkyd ±Lc÷äì. ¦£¨¨§¤§¥
:`xnbd dywnBì÷L úà Bì ì÷BL àîìLaxzeny oicd oaen ± ¦§¨¨¥¤¦§

oky ,d`pd xcenl lwyd zivgn ozilãéáò÷ äåöîdyr `l ± ¦§¨¨¨¦
`l ,lwey did `l m` elit` ixdy jka edpdn epi`e ,devn `l`
,xeaivd zepaxwa wlg el did f` mb oky ,xac ciqtn exiag did

ïéîøBz ,ïðúcmb ,enxzpy lwyd zivgn itqkn ,dkyld z`ìò ¦§©§¦©
ãeáàä,jxca ca`e elwy z` glyy mc` lr ±éeábä ìòålre ± ¨¨§©©¨

,ycwnd zial eribd `l oiicre eabpy milwydìòåúBábì ãéúòä §©¤¨¦¦¨
did `l m` s`y `vnpe .mlwy z` gelyl micizrd el` lre ±
lewyl xzen jkitle ,zepaxwa wlg el did lwyd zivgn ozep

.d`pd xcen xear mbãéáò÷ äåöî ,énð Búãéáà Bì øéæçîeoke ± ©§¦£¥¨©¦¦§¨¨¨¦
meyn ,`ed s` oaen d`pd xcenl dcia` xifgdl xzeny oicd

.eiqkpn ca`nd z` dpdn epi`e ,devn dyer `vendyàlàdn ¤¨
xicndy dpynd dxn`yBáBç úà Bì òøBt,dyw ,xcend ly ¥©¤

,exiag aeg z` rextl el xzen recndéì éLøzLî÷ àäixd - ¨¨¦§©§¥¥
.aegdn jka xhtpy ,oenn egiexne exiag z` dpdn rxetd

:`xnbd zvxznépî àä ,àéòLBà áø øîà,ef dpyn in zrck ± ¨©©©§¨¨©¦
zrckøîàc ,àéä ïðçzeeldl zpn lr dy` qpxtndy ,epizpyna ¨¨¦§¨©

df ixd ,lrad aeg z` rxet jk ici lry s` ,lral df oennãaéà¦¥
.åéúBòî úàjkle ,oenn egiexny aygp df oi` ezhiyly epiide ¤§¨

mc` rxety aeg x`ya oicd oke .qpxtnl dne`n aiig lrad oi`
aiig oi` epnn ywia exiagy `la ezeeldl ezpeeke exiag liaya
oi` dlign zxeza exear rxt m` s` jkle ,dne`n exiag el
rextl mc`l xzen opg zrcl jkle d`pdl zaygp aegd zrixt

.d`pd epnn xceny in ly aeg
:sqep uexizàîéz eléôà ,øîà àáøåzrcl `id ef dpynyïðaø §¨¨¨©£¦¥¨©¨¨

,opg lr miwlegdïðé÷ñò éàîa àëäz` rxet ly dpyna o`k ± ¨¨§©©§¦¨
ote`a ,miwqer ep` dna eaeg,òBøôì àlL úðî ìò äålL,xnelk ¤¨¨©§¨¤Ÿ¦§©

deeld dvxiyk `l` ,dxfga eaeg z` reazl delnd lkei `ly
.d`pd xcenl melk ozp `l rxetdy `vnpe .eprxti ,rextl

ote`a ef dpyn `irye` axe `ax ex`ia recn zx`an `xnbd
:dpeyàîìLarecn oaen ±dì íé÷Bîc ,àéòLBà áøk øîà àì àáø ¦§¨¨¨¨Ÿ¨©§©©§¨§¦¨
ïðaøk.minkg zhiyl mb dpynd z` cinrn `axy oeik ±àlà §©¨¨¤¨

àîòè éàî ,àéòLBà áømrhd dn -àáøk øîà àìxaecny ©©§¨©©§¨Ÿ¨©§¨¨
.dvxiykl `l` rextl aiegn epi`y d`elda

Cì øîàjl xn`i -,àéòLBà áødpynd z` xiaqdl xyt` i` ¨©¨©©§¨
oky ,`axkdéì úéì äàðäc éäðdna dell oenn z`pd oi`y mbd - §¦©£¨¨¥¥

did `l ,el rxet did `l m` mb ixdy ,eaeg z` exiag rxty
,rextl deld aiig
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dw sc zeaezk(ipy meil)

iabl wx xn`p dlhaàçëBî àìc àìéèadpi`y dlha xky ± §¥¨§Ÿ§¨
dk`lnn lhazd oicd zngny xexa xacd oi`y ,xnelk ,zgken

,zxg`mle`ìé÷L äåä àçëBîc àìéèa ,àðø÷xky lhep did - ©§¨§¥¨§§¨£¨¨¦
dzid ezk`ln oky ,dxexa dlha xearàøaîàa éäz äåäc©£¨¨¥§©§¨¨

àøîçcoii dfi` xne`e ,oiid zexve`a zeiagg z` gixn didy §©§¨
ngdl cner,cin edexkniy ick ,uiàæeæ déì éáäéåminlyn eide - §¨£¥¥¨

el xzen dfk xexa ote`ae ,mei lka el ievn did df xkye ,fef el
.dlha xky lehil

:dlha xky lhpy oiic ly sqep dyrn d`ian `xnbdáøc àä ék¦¨§©
dén÷ì àðéc éúà äåä ék ,àðeä,eiptl oic `a did xy`k -øîà ¨¦£¨¨¥¦¨§©¥¨©

eäì,oicd ilral xne` did -éà÷éøça éì éìãc àøáb éì eáä± §£¦©§¨§¨¥¦©£¦©
,inewna zecyd ziiwydl min a`yiy mc` il e`iadeëì ïeãéàå§¥§

àðéc.oicd z` mkl oec`e - ¦¨
:cgey zlihpay cqtdd oiipra `xnin d`ian `xnbdéaø øîà̈©©¦

úBéeîñ änk äàøe àa ,eäaà[zexeeir-],ãçBL éìa÷î ìL ïäéðéò ©¨Ÿ§¥©¨§¥¥¤¤§©§¥©
ixdy ,miciqtny dn mi`ex mpi`yxy`kïúBð åéðéòa Lç íãà̈¨¨§¥¨¥

àôBøì ïBîîy it lr s` ,ed`txiy,àtøúî Bðéà ÷ôñ àtøúî ÷ôñ ¨§¥¨¥¦§©¥¨¥¥¦§©¥
åeli`ïä,cgey ilawn -ïéìèBðly df cgeyïénñîe ,äèeøt äåL §¥§¦¨¤§¨§©¦

z` [mixeerne-]éðéò,ïäminxeb ,elhpy cgeyd liaya oky ¥¥¤
,e`nzqi mdipiry mnvrl,'íéç÷t øeòé ãçBMä ék' ,øîàpL¤¤¡©¦©©§©¥¦§¦

eipir cgey lhepdy ,eheytk weqtd z` eda` iax yxece
.ze`nzqn

:df oipra `ziixa d`ian `xnbd,ïðaø eðzxn`p(hi fh mixac)ék' ¨©¨¨¦
,'íéîëç éðéò øeòé ãçBMäyi ,minkgd ipir xeern cgeydy jkn ©©§©¥¥¥£¨¦

cenll,ïéLthì øîBçå ì÷.mdipir z` cgeyd xeeriyxn`p cer ©¨¤©¦§¦
,cgeyd lr,'íé÷écö éøác ólñéå'slqi miwicvd ixac z` m`e ¦©¥¦§¥©¦¦
if` ,cgeyd,íéòLøì øîBçå ì÷.mdixac z` cgeyd slqiy ©¨¤¨§¨¦

lr zxacn `idy dpnn rnyny ,`ziixad lr `xnbd zl`ey
:miryxe miyth mipiiceäðéð àðéc éða íéòLøe íéLtè éãéîike ± ¦¦¦§¦§¨¦§¥¦¨¦§

:`xnbd daiyn .mipiicl miryxe miyth mipnnøîà÷ éëä ,àlà¤¨¨¦¨¨©
,`ziixad zpeek ef ±eléôà ,'íéîëç éðéò øeòé ãçBMä ék'oiic ¦©©§©¥¥¥£¨¦£¦

`edyå ,ìBãb íëç`edàìa íìBòä ïî øèôð Bðéà ,ãçBL ç÷Bì ¨¨¨§¥©©¥¦§¨¦¨¨§Ÿ
,álä úeéîñlaiwy xg`l la` mkg did edepinyky s` okle ©§©¥

`le eipir z` xeeri cgeydy xnege lw f`e ,yth dyrp cgey
.ie`xk oeci,'íé÷écö éøác ólñéå'¦©¥¦§¥©¦¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cn sc dheq(ipy meil)

miaie`d mecixti `ly zetitvaäôeìL áøç úBàøìå ,. §¦§¤¤§¨
'áálä Cøå àøiä' ,øîBà éìéìbä éñBé éaø,dnglnd cgtn epi` ©¦¦©§¦¦¥©¨¥§©©¥¨

`l`BãéaL úBøéáòä ïî àøééúnä eäæmdilr ypri `ny ¤©¦§¨¥¦¨£¥¤§¨
.dnglnaeelà ìk úà äøBzä Bì äúìz Cëéôìrhpe zia dpa §¦¨¨§¨©¨¤¨¥

dy` `ype mxkïììâa øBæçiLiptn dfe ,dxfgl daiqd mpi`y s` , ¤©§¦§¨¨
.ezxfg zra yiiazi `ly dxezd dzvxy

øîBà éñBé éaø`ed aald jxe `xidyìBãb ïäëì äðîìàodk - ©¦¦¥©§¨¨§Ÿ¥¨
e` ,dpnl` `ypy lecbèBéãä ïäëì äöeìçå äLeøbe`úøæîî §¨©£¨§Ÿ¥¤§©§¤¤

ìàøNéì äðéúðee`ïéúðìe øæîîì ìàøNé úa,dxiara d`ypy §¦¨§¦§¨¥©¦§¨¥§©§¥§¨¦

,áálä Cøå àøiä àeä éøä.ef dxiar lr ypriy cgtny £¥©¨¥§©©¥¨
dnglnd jldn z` x`zl dpynd dkiynnúBlëk äéäå" ,§¨¨§©
úBàáö éøN eã÷ôe íòä ìà øaãì íéøèBLämipennd mixeaib - ©§¦§©¥¤¨¨¨§¨¥§¨

jkl"íòä Làøa,íò ìL Báé÷òáe.mrd ixeg`n micinrn oke - §Ÿ¨¨©£¥¤©
dpynd zx`aneïéôé÷æ ïéãéîòî ,mixeaib -,íäéðôì ,leti m`y ©£¦¦§¦¦¦§¥¤

,edetwfi mingeldn cg`ïéìéMëå ,íäéøBçàî íéøçàåmivige - ©£¥¦¥£¥¤§©¦¦
ìæøa ìLøBæçì Lwánä ìëå ,ïäéãéa,dnglndn gexaleúeLøä ¤©§¤¦¥¤§¨©§©¥©£¨§

Bãéasiwfd lyåé÷BL úà çt÷ìeilbx rehwl -, §¨§©¥©¤¨
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כתובות. שני דייני - פרק שלושה עשר דף קח עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
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רד
miwxt dyelyaa cenr gw sc ± iriax wxtzeaezk

äéì úéì éî àôåñéëoiprlc ixn`c ,`id opax i` ,jkld .cinz delnd on siqkin `wc Ð

eliaya exag rxte rextl zpn lr del aegÐ,`id dlign d`pd xcen iabe ,mlyl aiig

rextl `ly zpn lr del ik .xiq`eÐ`l` .xiq`e ,diab lign dligne ,`id d`pd inp

e`le .icin diab dil zil rextl `ly cnera oia ,rextl cnerd aega oiae ,`id opg

oerxtn diwlqc ab lr s`e ,`id dlign

`teqikne.äðùîïéèòåî íéñëðyxtn Ð

ycg xyr mipy zqpxt oda oi`y :`xza `aaa

.zeawple mixkflìò åìàùé íéðáäå åðåæé úåðáä
íéçúôä.`id minkg zpwz ÐéúãñôäÐ

.dinzaàøîâøîà÷ éàîliaya m`" Ð

ip`y liaya m` rnyn ,"izcqtd xkf ip`y

egk ieti edne ,izcqtd dti igke xkf?äðùî
íéð÷ð÷á åì äãåäå.ony `la miwx Ðàøîâ

äãî åðòåèá:`l` ,mipwpw epnn raz `l Ð

ipzwc "ony ick" i`ne .jlv` izcwtd ony

oizipznÐiedc ,ony ick dxyr `ln ;dcn

.mixerya el dcede mihg eprh dilêøåááÐ

.cad iptly xeaäéì ïéòè àì íéð÷ð÷ike Ð

mipwpwa el dcedÐ.`id d`ced e`líéãë
íéàìî.rnyn onye mick Ðïîù éãë äøùò

."mi`ln" xn` `le Ðïåùì äæä ïåùìá ùé
íéð÷ð÷"dxyr `ln" dil xn` `lc oeik ÐÐ

,mi`ln mick dxyr `l` ,dcn epreh df oi`

.mixerye mihg eprh dil dede'åë àîòè àìà
xn`c o`nl iaeze`l ,`ed `iyew oeyl Ð

:ipzwcn ,ongp axk oizipznc `iwecc .xeht

mick :ipzw `le ,ony ick exiag z` orehd

ony mi`lnÐoi`c meync dpin opirny

m` `d ,opax ixht mipwpw oeyl dfd oeyla

mdipy erazÐ.aiigïåîéø åòáúù éîë äùòð
åúôéì÷ámihgl onye mick enc `l Ð

oinne ,`ed `zlin `cg ilekc ,mixerye

.`ed dprhdïîù.xeaa xhpn ,mipwpw `la Ð

'åë ïðé÷ñò éàîá àëä àìà`niz `l `l` Ð

oizipznl iwen `iig iax `l` ,oenix eprhy enk

Ðmipwpw zvwna dcedy oebk,xtk mzvwne

yi i`e .d`cede dxitk `ki` ediiteb mipwpwac

mipwpw oeyl driazd oeylaÐediilr aiigin

oenc` aiign `wc onyc dreaye .dreayÐ

driazd oeyla yi :xaqwc ,`id leblb meyn

.mipwpw oeyläðùîìâøä úà åì èùôåÐ

;eixacl yg epi`y ,y`ep xn`e ,`ed oeifa oeyl

ize` dlz :izrny ip`e .ilbx iab lry hih leh

.ozil dn il oi`e ,ur lr
äîá
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ïåîãàxn`y mewn lk :onwl xn`c ab lr s` Ð izcqtd xkf ip`y liaya ike xne`

jixt `wqit `eddne ,ezenk dkld ,oenc` ixac z` ip` d`ex :l`ilnb oax

dizeek `zkld zilc mz epiax xne` mewn lkn Ð xwir ied ikdc `nl` ,onwl cenlzd

iax xn` iq` iax xn` (`,bn) "dxrp" wxta lirl ,dizeek `lc `xnbc `ibeq `dc .`da

oig` lv` zak zad lv` dpnl` eyr :opgei

:cere .opaxk eixac mzq ,`nl` .mihren miqkpa

minezi :opixn` (`,bw) "`yepd" wxt lirlc

exkny dn Ð mihren miqkpa exkne encwy

."zny in" yixa opaxk cenlzdc `nzqe .exkn

epiidc :mz epiax xne`e .(a,hlw `xza `aa)

`zln` ibelti`l e`l Ð oenc`c :`nrh

oaxe .`ed `nlra dnzn `l` ,`z` minkgc

ixac z` ip` d`ex :`idda xn`c inp l`ilnb

yiy meyn `l` ,oic wqt meyn e`l Ð oenc`

.denzl i`ce

øîà.dinza Ð zixi `ziixe`a wiqrc `ax

,inp ikd oi` ?`ax dnznw i`n :miywn

z` oefl devn :(`,hn) "dxrp" wxta lirl xn`ck

xn`e !dxeza oiwqerc mipal xnege lwe ,zepad

devn yi Ð devn iab lirlc ;inc `lc :mz epiax

a`d zny `kd la` ,zepad on xzei mipad oefl

`ax dnzn `w Ð dxezd on ilwy `w ozyexie

weqriykc xninl ira `wc ,oenc`c dizlin`

`l Ð weqri `l m`e ,dyexi lehi Ð dxeza

,milecb mipaa ixiin `kdc :mivxzn yie .dplhi

efl devn ,lirl la` .'ek wiqrc o`n :jixt ikdleo

mlekc meyn ;ixiin miphw mipaa Ð mipad z`

.mipal xnege lw :xn`w dxeza weqrl micner

micner od mlekc Ð wiqrc o`n :jixt `l ikdle

.dxeza weqrl

òîùÐ 'eke mixerye oihg eprh opaxcn dpin

?opaxcn ongp axl jixt i`n :dniz

:`niz ike ?dizeek i`wc oenc` `ki` `lde

xninl ol zi` ,daxc` .edpip miaxc meyn

edleknc :iax xne`e !dizeek `zkldc ,oenc`k

mixerye oihga dcen oenc`c rnync .jixt

ick hwp `l` ,mixerye oihg hwp `lcn ,xhtinc

xninl irack ,inc eztilwa oenixkc (onye oii)

i`n` `xnbd rcei epi`y ,iy` xa iniy ax onwl

xg`l ,edine .ony ickc `pyil i`d hiwp ied

oeyl dfd oeyla yi"a edpibelt`l `ki`c rciy

axc `zaeiz iediz `nip :`kti` jixt Ð "mipwpw

ink dyrp :ipyn ikd elit`e ,`a` xa `iig

.eztilwa oenix eprhyéà`nrh i`n ikd

`d ?dil `iyw `w i`n :dniz Ð ?oenc`c

,`xaq i`d dil zi`c l`ilnb oax ogky`

,opzck mixerya el dcede oihg el orha aiiginc

d`xpe !(a,gl zereay) "oipiicd zreay" wxta

`ail` oenc`c `nrh i`n ikd i` :xn`w ikdc

axk oenc` iedlc xninl opira `dc ?ongp axc

eprha `wec ongp axe ,ol `niiw dizeekc ,ongp

la` ,aiigin odn cg`a el dcede mixerye oihg

!xeht Ð oixerya el dcede oihg eprh

÷ñåôä:inlyexia dl iwen Ð epzgl zern

Ð dcnrna wqte li`ed ,xninl dil irai` `kti` Ð a`l oitek `nili` ?o`nl oitek :`xnba xn`c `d xity iz` `zyde .ecen opax elit` Ð dcnrna wqt `l la` ,dcnrna wqtyk

.zipzd dnvr `idy enk `ed ixd Ð dpzd dcnrnae li`ed ,dlecb la` .d`pz e`lc meyn ,dphwl hbd z` ozil lral oitek :wiqne !melk e`l Ð dphw i`pze i`pz dlecb i`pz ied
ayz
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äàðä déì úéà éîð íúä ?déì úéì éî àôeqék¯ ¦¨¦¥¥¨¨©¦¦¥£¨¨
éñëéîc äàðä àéääa.dépéî óäðùîøîBà ïBîãà §©¦£¨¨§¦§¦¦¥©§¥

îæa ,úBðáe íéða çépäå únL éî :äòáLíéñëpäL ï ¦§¨¦¤¥§¦¦©¨¦¨¦§©¤©§¨¦
ïéaeøî¯íéñëðáe .úBðBfð úBðaäå íéLøBé íéðaä §¦©¨¦§¦§©¨¦¦§¨¦

íéèòeî¯.íéçútä ìò eøæçé íéðaäå ,eðBfé úBðaä ¨¦©¨¦§©¨¦©§§©©§¨¦
ïaø øîà ?ézãñôä øëæ éðàL ìéáLa :øîBà ïBîãà©§¥¦§¦¤£¦¨¨¦§©§¦¨©©¨

.ïBîãà éøác úà éðà äàBø :ìàéìîbàøîâéàî ©§¦¥¤£¦¤¦§¥©§©
,øëæ éðàL ìéáLa :øîà÷ éëä ,ééaà øîà ?øîà÷̈¨©£©©©¥¨¦¨¨©¦§¦¤£¦¨¨
ïàî :àáø déì øîà ?ézãñôä äøBza ÷Bñòì éeàøå§¨©£©¨¦§©§¦£©¥¨¨©
äøBza ÷éñò àìc ïàî ,úéøéc àeä äøBza ÷éñòc§¨¥©¨§¨¥©§¨¨¥©¨
éðàL ìéáLa :øîà÷ éëä ,àáø øîà àlà ?úéøé àì̈¨¥¤¨£©¨¨¨¦¨¨©¦§¦¤£¦
íéñëða ézãñôä ,ïéaeøî íéñëða Løéì éeàøå øëæ̈¨§¨¦©¦§¨¦§¦¦§©§¦¦§¨¦

?ïéèòeîäðùîäãBäå ïîL éck Bøéáç úà ïòBhä ¨¦©¥¤£¥©¥¤¤§¨
äðòhä úö÷îa äãBäå ìéàBä :øîBà ïBîãà ,íép÷ð÷a§©§©¦©§¥¦§¨§¦§©©©£¨

¯ïénî úö÷î úàãBä ïéà :íéøîBà íéîëçå ,òáMé¦¨©©£¨¦§¦¥¨©¦§¨¦¦
éøác úà éðà äàBø :ìàéìîb ïaø øîà .äðòhä©©£¨¨©©¨©§¦¥¤£¦¤¦§¥

.ïBîãààøîâïéøBòNe ïéhç Bðòè :ïðaøì dpéî òîL ©§§©¦¨§©¨©§¨¦¦§¦
ïéøBòNa äãBäå¯áøc àzáeéz éåäz àîéì .øeèt §¨¦§¦¨¥¨¤¡¥§§¨§©

Bðòè :ìàeîL øîà áø øîàc ,ìàeîL øîà ïîçð©§¨¨©§¥§¨©©¨©§¥§¨
ïäî ãçàa Bì äãBäå íéøBòNe ïéhç¯áø øîà !áéiç ¦¦§¦§¨§¤¨¥¤©¨¨©©
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EøBáa éì Lé ïîL éck äøNò àìî" déì"¯ïîL ¥§Ÿ£¨¨©¥¤¤¥¦§§¤¤
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éâéìt ék .déì¯ïîL éck äøNò" déì øîàc àëéä ¥¦§¦¦¥¨§¨©¥£¨¨©¥¤¤

la Lé :øîBà ïBîãà ;"Eìöà éì Léì äfä ïBLïBL ¥¦¤§§©§¥¥©¨©¤§
la ïéà :éøáñ ïðaøå ,íép÷ð÷ì äfä ïBL.íép÷ð÷ ïBL ©§©¦§©¨©¨§¦¥©¨©¤§©§©¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gw sc zeaezk(iying meil)

mewn lkndéì úéì éî ,àôeqékcr delndn dyea el oi` ike ± ¦¨¦¥¥
,aegd z` rxet `edyäàðä àéääa äàðä déì úéà ,énð íúä̈¨©¦¦¥£¨¨§©¦£¨¨

éñëéîcdépéî óon yiiazdl jixv epi`y d`pd dell yi my mbe ± §¦§¦¦¥
.delnd

äðùî
,mixac draya oenc` lr ewlgp minkgy wxtd zligza epipy
:minkge oenc` ewlgp eay oey`xd oicd z` d`ian epizpyn

äòáL øîBà ïBîãà,oey`xd oicd ,mixacíéða çépäå ,únL éî ©§¥¦§¨¦¤¥§¦¦©¨¦
íéñëpäL ïîæa ,úBðáemd gipdyïéaeøî,if`íéLøBé íéðaälk z` ¨¦§©¤©§¨¦§¦©¨¦§¦

,miqkpdúBðBfð úBðaäåz` odl zzl miaiegn mipady ,mipad on §©¨¦
.odizepefníéèòeî íéñëðáe,if`,eðBfé úBðaäonvrl elhi ,xnelk §§¨¦¨¦©¨¦

,miycg xyr mipy jynl odizepefn z` miqkpd oníéðaäåepefi §©¨¦
if` ,mwlg dlkiyke ,x`yd on,øîBà ïBîãà .íéçútä ìò eøfçé§©§©©§¨¦©§¥

ikeézãñôä øëæ éðàL ìéáLaéøác úà éðà äàBø ,ìàéìîb ïaø øîà , ¦§¦¤£¦¨¨¦§©§¦¨©©¨©§¦¥¤£¦¤¦§¥
,ïBîãà.eixacl ip` mikqn ,xnelk ©§

* * *

àøîâ
:oenc` zprh z` zxxan `xnbdøîà÷ éàîezpeek dzid dn ± ©¨¨©

xkfd gk dti recn ike ,'izcqtd xkf ip`y liaya' oenc` ly
.dyexia dawpd gkn,øëæ éðàL ìéáLa ,øîà÷ éëä ,éiaà øîà̈©©©¥¨¦¨¨©¦§¦¤£¦¨¨

,ézãñôä ,äøBza ÷Bñòì éeàøådywn `xnbd .odn zegt yxei ip`e §¨©£©¨¦§©§¦
:df xe`ia lràáø déì øîà,iia`lúéøéc àeä ,äøBza ÷éñòc ïàî ¨©¥¨¨©§¨¦©¨§¨¦

e yxei dxeza wqerd `weec ike -úéøé àì ,äøBza ÷éñò àìc ïàî©§Ÿ¨¦©¨Ÿ¨¦
.ok xnel oi`y i`ce ixde [yxei `l-]øîà÷ éëä ,àáø øîà àlà¤¨¨©¨¨¨¦¨¨©

ike ,oenc`å ,øëæ éðàL ìéáLaip`ïéaeøî íéñëða Løéì éeàø ¦§¦¤£¦¨¨§¨¦©¦§¨¦§¦
ïéèòeî íéñëða ézãñôä.zepadn zegt lehil ¦§©§¦¦§¨¦¨¦

äðùî
mr wlgp eay ,oenc` xn`y ipyd xacd z` d`ian ef dpyn

:minkg,Bøéáç úà ïòBhäel aiig `edyäãBäå ,ïîL éckexiag ©¥¤£¥©¥¤¤§¨
íép÷ðwa.miwixäãBäå ìéàBä ,øîBà ïBîãàrazpdäðòhä úö÷îa ©©§©¦©§¥¦§¨§¦§¨©©£¨

y epic ixd ,driazd on wlga dcedy oeik -òáMéaiig epi`y ¦¨©
mipwpw `l`íéîëçå .ïéà ,íéøîBàef,äðòhä ïénî úö÷î úàãBä ©£¨¦§¦¥¨©¦§¨¦¦©©£¨

xeht okle dprhd dzid eilry oind eze`a d`ced ef oi` xnelk
.dreayn razpd,ïBîãà éøác úà éðà äàBø ,ìàéìîb ïaø øîà̈©©¨©§¦¥¤£¦¤¦§¥©§

.eixacl ip` mikqn xnelk

* * *

àøîâ
:zxg` zwelgn iabl ,dpyna minkg ixacn zwiicn `xnbdòîL§©

dpéîy ,dpynd on cenll yi -,ïðaøìz` raezdy mixaeqd ¦¨§©¨¨
zreayn raypd xeht mipwpwa el dced dlde onye oii ick exiag

a s` exaqi jk ,zvwna dcenBðòèraezdäãBäå ,ïéøBòNe ïéhç §¨¦¦§¦§¨
razpdïéøBòNay ,calaøeètdywn .zvwna dcen zreayn ¦§¦¨

:`xnbdàzáeéz éåäz àîéìlr `kxit o`kn didzy xn`p m`d - ¥¨¤¡¥§§¨
eixacBðòè ,ìàeîL øîà ïîçð éaø øîàc ,ìàeîL øîà ïîçð áøc§©©§¨¨©§¥§¨©©¦©§¨¨©§¥§¨

raezdBì äãBäå ,íéøBòNe ïéhçwx razpdáéiç ,ïäî ãçàa ¦¦§¦§¨§¤¨¥¤©¨
:`xnbd zvxzn .dreay razpda ,áø øîà äãeäé áø øîàote` ¨©©§¨¨©©§

yBðòBèraezdäcîz` orehd' dpynd zpeek ,xnelk ,ony ly £¦¨
ony ick dxyr `ln' eraezy oebk epiid ,'ony ick exiag
zkiiy [mipwpwa dcedy] razpd z`ced oi` ok m`e ,'jizcwtd
ipi` aiyd dlde mihg erazy ote`l dnec df ixde ,driazl llk

:df xe`ia lr dywn `xnbd .mixery `l` jl aiigéëä éàm` ± ¦¨¦

,epizpyna xe`iad `ed ok,ïBîãàc àîòè éàîdreay aiigny ©©§¨§©§
.dpyna

:xg` yexit `xnbd d`ian ef `iyew zngnéleëc ,àáø øîà àlà¤¨¨©¨¨§¥
,àîìò,minkg zrcl mbe oenc` zrcl mbdéì øîàc àëéäraezd ¨§¨¥¨§¨©¥

df ote`a razplïéòè÷ ïîL ,'EøBáa éì Lé ïîL éck äøNò àìî'§Ÿ£¨¨©¥¤¤¥¦§§¤¤¨¨¦
déì ïéòè÷ àì íép÷ð÷ déìjkitle ,ony `l` epnn raez epi` ± ¥©§©¦Ÿ¨¨¦¥

.dreay aiig epi`e ,dprhd oinn d`ced ef oi` mipwpwa dcedyk
oeyl xne`yk oke,'Eìöà éì Lé íéàìî ïîL éck äøNò'lkd £¨¨©¥¤¤§¥¦¥¦¤§§

y micendéì ïéòè÷ íép÷ð÷å ïîLony mb epnn raez `ed ixd ± ¤¤§©§©¦¨¨¦¥
d`ced ef ixd ,mipwpwa razpd dced m` jkitle ,mipwpw mbe

.dreay zaiignd zvwnaéâéìt ékoenc` ewlgp ote` dfi`a ± ¦§¦¥
,minkgedéì øîàc àëéärazpl raezd xn`y ote`a wx ±äøNò' ¥¨§¨©¥£¨¨

,'Eìöà éì Lé ïîL éck'mi`ln' xne` epi`eLé ,øîBà ïBîãà ©¥¤¤¥¦¤§§©§¥¥
azernynläfä ïBLmbì,íép÷ð÷ ïBLmihg eprehk df ixde §¨©¤§©§©¦

.mdn cg`a dcede mixeryela ïéà ,éøáñ ïðaøåì äfä ïBLïBL §©¨¨¨§¥¥§¨©¤§
,íép÷ð÷dnecy 'ony ick dxyr `ln' eraz eli`k aygp df ixde ©§©¦

dprhd oinn d`cedd oi`y oeiky mixerya dcede mihg eprehl
.dreayn xeht

,l`eny xn` ongp ax zhiyk dpynd z` `xnbd dx`iay xg`l
wn:[`a` xa `iig iax] eilr wlegd zhiy lr `xnbd dyàlà¤¨

àîòèrazpd z` mixhety minkg ly mnrh lk `ld ± ©§¨
meyn `ed ,dreaynla ïéàcäfä ïBL,'ony ick' oeyla-] §¥©¨©¤

[dpyna zxkfendì,íép÷ð÷ ïBLdcedy ,razpd z`ced oi` okle §©§©¦
.driazl zkiiy ,mipwpwaàäy xn`p m` la` ±la Léäfä ïBL ¨¥©¨©¤

ì,íép÷ð÷ ïBLrazpd didáéiç.dreayàzáeéz éåäéz àîéìm`d ± §©§©¦©¨¥¨¤¡¥§§¨
eixac lr `kxit jkn yiy xn`péaø øîàc ,àaà øa àéiç éaøc§©¦¦¨©©¨§¨©©¦

Bðòè ,àaà øa àéiçraezd,íäî ãçàa Bì äãBäå ,íéøBòNe ïéhç ¦¨©©¨§¨¦¦§¦§¨§¤¨¥¤
øeèt.dreayn razpd ¨

:`xnbd zvxzn,éMà øa éîéL áø øîàdpey dpynd ly oicd ¨©©¦¦©©¦
,mipwpwe ony raezd oky ,`a` xa `iig iax ly oicdnäNòð©£¨

raezd,Bútéì÷a ïBnéø BðòhL éîkd`cede ,cg` oin i`ce `edy §¦¤§¨¦¦§¦¨
ay zaiigne dprhd oin zaygp dtilwamipwpwe ony s`e ,dre

.cg` oink miaygp
:df uexiz lr `xnbd dywné÷úî,àðéáø dì ómipwpwe ony `ld ©§¦¨©¦¨

oky ,dtilwe oenixl dnec epi`øèðéî àì Bútéì÷ àìa ïBnéø- ¦§Ÿ§¦¨Ÿ¦§©
j` ,xnzyn epi`øèðéî ,ïîLmb ,xeaa xnzyn -.íép÷ð÷ àìa ¤¤¦§©§Ÿ©§©¦

ony zriaz ,zg` driaz `id eztilwa oenix zriazy s` ok m`e
minec 'ony ick'y `vnpe ,zecxtp zeriaz izy md mipwpwe
on `a` xa `iig iax ixacl `kxit yi aeye 'mixerye mihg'l

.dpynd
ote`a `a` xa `iig iax zhiyl dpynd z` zayiin `xnbd

:xg`,ïðé÷ñò éàîa àëä àlàote`adéì øîàcraezdéck äøNò' ¤¨¨¨§©©§¦¨§¨©¥£¨¨©¥
Cãéà déì øîàå ,'Eìöà éì Lé ïîLd zriaz iabl' ,razpd ±,ïîL ¤¤¥¦¤§§§¨©¥¦¨¤¤

.íìBòî íéøác eéä àìiableénð ,íép÷ð÷wlga xtek ip` [ok mb-] Ÿ¨§¨¦¥¨©§©¦©¦
wx oky ,driazdnCì úéà äMîç,icia jl yi ±äMîçåmitqep £¦¨¦¨©£¦¨

,raez dz`yCì úéìy ,ewlgp dfae .'icia jl oi` ±,øîBà ïBîãà ¥¨©§¥
a Léd zernynläfä ïBLmb 'ony ick dxyr'ì,íép÷ð÷ ïBL`vnpe ¥§¨©¤§©§©¦

,dreay aiige ,dxenb zvwna d`ced idefyòazLî÷c Bbîe¦§¨¦§©©
ïîMà énð òazLî íép÷ðwàrayp ,mipwpwd lr raypy jezne - ©©§©¦¦§©©©¦©¤¤

onyd lr mbìebìb éãé ìò.dreayla ïéà ,éøáñ ïðaøåäfä ïBLick'] ©§¥¦§§©¨¨¨§¥¥©¨©¤
ly zernyn ['onyì,íép÷ð÷ ïBLokleBðòhM äîxnelk ,raezd §©§©¦©¤§¨

,onyBì äãBä àì,razpdBì äãBäM äîe,mipwpw xnelk ,razpd Ÿ¨©¤¨
Bðòè àìo`k oi`e ,zvwna d`ced llk o`k oi` okle ,llk raezd Ÿ§¨

.llk dreay aeig

äðùî
:minkge oenc` ewlgp eay iyilyd oicd z` d`ian epizpyn

÷ñBtämekq zzlúBòîmieqnBðúçì,`ipecpk,ìâøä úà Bì èLôe ©¥¨©£¨¨©¤¨¤¤
,ezeaiigzda cenrl leki epi` e` dvex epi`y oreh `ed xnelk
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äéì úéì éî àôåñéëoiprlc ixn`c ,`id opax i` ,jkld .cinz delnd on siqkin `wc Ð

eliaya exag rxte rextl zpn lr del aegÐ,`id dlign d`pd xcen iabe ,mlyl aiig

rextl `ly zpn lr del ik .xiq`eÐ`l` .xiq`e ,diab lign dligne ,`id d`pd inp

e`le .icin diab dil zil rextl `ly cnera oia ,rextl cnerd aega oiae ,`id opg

oerxtn diwlqc ab lr s`e ,`id dlign
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ycg xyr mipy zqpxt oda oi`y :`xza `aaa

.zeawple mixkflìò åìàùé íéðáäå åðåæé úåðáä
íéçúôä.`id minkg zpwz ÐéúãñôäÐ

.dinzaàøîâøîà÷ éàîliaya m`" Ð

ip`y liaya m` rnyn ,"izcqtd xkf ip`y

egk ieti edne ,izcqtd dti igke xkf?äðùî
íéð÷ð÷á åì äãåäå.ony `la miwx Ðàøîâ

äãî åðòåèá:`l` ,mipwpw epnn raz `l Ð

ipzwc "ony ick" i`ne .jlv` izcwtd ony

oizipznÐiedc ,ony ick dxyr `ln ;dcn

.mixerya el dcede mihg eprh dilêøåááÐ

.cad iptly xeaäéì ïéòè àì íéð÷ð÷ike Ð

mipwpwa el dcedÐ.`id d`ced e`líéãë
íéàìî.rnyn onye mick Ðïîù éãë äøùò

."mi`ln" xn` `le Ðïåùì äæä ïåùìá ùé
íéð÷ð÷"dxyr `ln" dil xn` `lc oeik ÐÐ

,mi`ln mick dxyr `l` ,dcn epreh df oi`

.mixerye mihg eprh dil dede'åë àîòè àìà
xn`c o`nl iaeze`l ,`ed `iyew oeyl Ð

:ipzwcn ,ongp axk oizipznc `iwecc .xeht
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oizipznl iwen `iig iax `l` ,oenix eprhy enk

Ðmipwpw zvwna dcedy oebk,xtk mzvwne

yi i`e .d`cede dxitk `ki` ediiteb mipwpwac

mipwpw oeyl driazd oeylaÐediilr aiigin

oenc` aiign `wc onyc dreaye .dreayÐ
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ïåîãàxn`y mewn lk :onwl xn`c ab lr s` Ð izcqtd xkf ip`y liaya ike xne`

jixt `wqit `eddne ,ezenk dkld ,oenc` ixac z` ip` d`ex :l`ilnb oax

dizeek `zkld zilc mz epiax xne` mewn lkn Ð xwir ied ikdc `nl` ,onwl cenlzd

iax xn` iq` iax xn` (`,bn) "dxrp" wxta lirl ,dizeek `lc `xnbc `ibeq `dc .`da

oig` lv` zak zad lv` dpnl` eyr :opgei

:cere .opaxk eixac mzq ,`nl` .mihren miqkpa

minezi :opixn` (`,bw) "`yepd" wxt lirlc

exkny dn Ð mihren miqkpa exkne encwy

."zny in" yixa opaxk cenlzdc `nzqe .exkn

epiidc :mz epiax xne`e .(a,hlw `xza `aa)

`zln` ibelti`l e`l Ð oenc`c :`nrh

oaxe .`ed `nlra dnzn `l` ,`z` minkgc

ixac z` ip` d`ex :`idda xn`c inp l`ilnb

yiy meyn `l` ,oic wqt meyn e`l Ð oenc`

.denzl i`ce

øîà.dinza Ð zixi `ziixe`a wiqrc `ax

,inp ikd oi` ?`ax dnznw i`n :miywn

z` oefl devn :(`,hn) "dxrp" wxta lirl xn`ck

xn`e !dxeza oiwqerc mipal xnege lwe ,zepad

devn yi Ð devn iab lirlc ;inc `lc :mz epiax

a`d zny `kd la` ,zepad on xzei mipad oefl

`ax dnzn `w Ð dxezd on ilwy `w ozyexie

weqriykc xninl ira `wc ,oenc`c dizlin`

`l Ð weqri `l m`e ,dyexi lehi Ð dxeza

,milecb mipaa ixiin `kdc :mivxzn yie .dplhi

efl devn ,lirl la` .'ek wiqrc o`n :jixt ikdleo

mlekc meyn ;ixiin miphw mipaa Ð mipad z`

.mipal xnege lw :xn`w dxeza weqrl micner

micner od mlekc Ð wiqrc o`n :jixt `l ikdle

.dxeza weqrl

òîùÐ 'eke mixerye oihg eprh opaxcn dpin

?opaxcn ongp axl jixt i`n :dniz

:`niz ike ?dizeek i`wc oenc` `ki` `lde

xninl ol zi` ,daxc` .edpip miaxc meyn

edleknc :iax xne`e !dizeek `zkldc ,oenc`k

mixerye oihga dcen oenc`c rnync .jixt

ick hwp `l` ,mixerye oihg hwp `lcn ,xhtinc

xninl irack ,inc eztilwa oenixkc (onye oii)

i`n` `xnbd rcei epi`y ,iy` xa iniy ax onwl

xg`l ,edine .ony ickc `pyil i`d hiwp ied

oeyl dfd oeyla yi"a edpibelt`l `ki`c rciy

axc `zaeiz iediz `nip :`kti` jixt Ð "mipwpw

ink dyrp :ipyn ikd elit`e ,`a` xa `iig

.eztilwa oenix eprhyéà`nrh i`n ikd

`d ?dil `iyw `w i`n :dniz Ð ?oenc`c

,`xaq i`d dil zi`c l`ilnb oax ogky`

,opzck mixerya el dcede oihg el orha aiiginc

d`xpe !(a,gl zereay) "oipiicd zreay" wxta

`ail` oenc`c `nrh i`n ikd i` :xn`w ikdc

axk oenc` iedlc xninl opira `dc ?ongp axc

eprha `wec ongp axe ,ol `niiw dizeekc ,ongp

la` ,aiigin odn cg`a el dcede mixerye oihg

!xeht Ð oixerya el dcede oihg eprh

÷ñåôä:inlyexia dl iwen Ð epzgl zern

Ð dcnrna wqte li`ed ,xninl dil irai` `kti` Ð a`l oitek `nili` ?o`nl oitek :`xnba xn`c `d xity iz` `zyde .ecen opax elit` Ð dcnrna wqt `l la` ,dcnrna wqtyk

.zipzd dnvr `idy enk `ed ixd Ð dpzd dcnrnae li`ed ,dlecb la` .d`pz e`lc meyn ,dphwl hbd z` ozil lral oitek :wiqne !melk e`l Ð dphw i`pze i`pz dlecb i`pz ied
ayz
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äàðä déì úéà éîð íúä ?déì úéì éî àôeqék¯ ¦¨¦¥¥¨¨©¦¦¥£¨¨
éñëéîc äàðä àéääa.dépéî óäðùîøîBà ïBîãà §©¦£¨¨§¦§¦¦¥©§¥

îæa ,úBðáe íéða çépäå únL éî :äòáLíéñëpäL ï ¦§¨¦¤¥§¦¦©¨¦¨¦§©¤©§¨¦
ïéaeøî¯íéñëðáe .úBðBfð úBðaäå íéLøBé íéðaä §¦©¨¦§¦§©¨¦¦§¨¦

íéèòeî¯.íéçútä ìò eøæçé íéðaäå ,eðBfé úBðaä ¨¦©¨¦§©¨¦©§§©©§¨¦
ïaø øîà ?ézãñôä øëæ éðàL ìéáLa :øîBà ïBîãà©§¥¦§¦¤£¦¨¨¦§©§¦¨©©¨

.ïBîãà éøác úà éðà äàBø :ìàéìîbàøîâéàî ©§¦¥¤£¦¤¦§¥©§©
,øëæ éðàL ìéáLa :øîà÷ éëä ,ééaà øîà ?øîà÷̈¨©£©©©¥¨¦¨¨©¦§¦¤£¦¨¨
ïàî :àáø déì øîà ?ézãñôä äøBza ÷Bñòì éeàøå§¨©£©¨¦§©§¦£©¥¨¨©
äøBza ÷éñò àìc ïàî ,úéøéc àeä äøBza ÷éñòc§¨¥©¨§¨¥©§¨¨¥©¨
éðàL ìéáLa :øîà÷ éëä ,àáø øîà àlà ?úéøé àì̈¨¥¤¨£©¨¨¨¦¨¨©¦§¦¤£¦
íéñëða ézãñôä ,ïéaeøî íéñëða Løéì éeàøå øëæ̈¨§¨¦©¦§¨¦§¦¦§©§¦¦§¨¦

?ïéèòeîäðùîäãBäå ïîL éck Bøéáç úà ïòBhä ¨¦©¥¤£¥©¥¤¤§¨
äðòhä úö÷îa äãBäå ìéàBä :øîBà ïBîãà ,íép÷ð÷a§©§©¦©§¥¦§¨§¦§©©©£¨

¯ïénî úö÷î úàãBä ïéà :íéøîBà íéîëçå ,òáMé¦¨©©£¨¦§¦¥¨©¦§¨¦¦
éøác úà éðà äàBø :ìàéìîb ïaø øîà .äðòhä©©£¨¨©©¨©§¦¥¤£¦¤¦§¥

.ïBîãààøîâïéøBòNe ïéhç Bðòè :ïðaøì dpéî òîL ©§§©¦¨§©¨©§¨¦¦§¦
ïéøBòNa äãBäå¯áøc àzáeéz éåäz àîéì .øeèt §¨¦§¦¨¥¨¤¡¥§§¨§©

Bðòè :ìàeîL øîà áø øîàc ,ìàeîL øîà ïîçð©§¨¨©§¥§¨©©¨©§¥§¨
ïäî ãçàa Bì äãBäå íéøBòNe ïéhç¯áø øîà !áéiç ¦¦§¦§¨§¤¨¥¤©¨¨©©

î BðòBèa :áø øîà äãeäéàîòè éàî ,éëä éà .äc §¨¨©©§£¦¨¦¨¦©©£¨
øîàc àëéä ,àîìò éleëc :àáø øîà àlà ?ïBîãàc§©§¤¨¨©¨¨§¥¨§¨¥¨§¨©

EøBáa éì Lé ïîL éck äøNò àìî" déì"¯ïîL ¥§Ÿ£¨¨©¥¤¤¥¦§§¤¤
íép÷ð÷ ,déì ïéòè÷¯éck äøNò" .déì ïéòè÷ àì ¨¨¥¥©§©¦¨¨¨¥¥£¨¨©¥

Eìöà éì Lé íéàìî ïîL"¯ïéòè÷ íép÷ð÷å ïîL ¤¤§¥¦¥¦¤§§¤¤§©§©¦¨¨¥
éâéìt ék .déì¯ïîL éck äøNò" déì øîàc àëéä ¥¦§¦¦¥¨§¨©¥£¨¨©¥¤¤

la Lé :øîBà ïBîãà ;"Eìöà éì Léì äfä ïBLïBL ¥¦¤§§©§¥¥©¨©¤§
la ïéà :éøáñ ïðaøå ,íép÷ð÷ì äfä ïBL.íép÷ð÷ ïBL ©§©¦§©¨©¨§¦¥©¨©¤§©§©¦

àîòè àlà¯la ïéàcì äfä ïBLLé àä ,íép÷ð÷ ïBL ¤¨©§¨§¥©¨©¤§©§©¦¨¥
laì äfä ïBLíép÷ð÷ ïBL¯àzáeéz éåäéz àîéì .áéiç ©¨©¤§©§©¦©¨¥¨¤¡¥§§¨

Bðòè :àaà øa àéiç éaø øîàc ,àaà øa àéiç éaøc§©¦¦¨©©¨§¨©©¦¦¨©©¨§¨
íäî ãçàa Bì äãBäå íéøBòNe ïéhç¯øîà !øeèt ¦¦§¦§¨§¤¨¥¤¨¨©

é÷úî .Bútéì÷a ïBnéø BðòhL éîk äNòð :éLà øa éîéL áøBútéì÷ àìa ïBnéø :àðéáø dì ó ©¦¦©©¦©£¤§¦¤§¨¦¦§¦¨©§¦¨¨¦¨¦§Ÿ§¦¨
¯L ,øèðéî àìïî¯éck äøNò :déì øîàc !ïðé÷ñò éàîa àëä àlà !íép÷ð÷ àìa øèðéî ¨¦§©¤¤¦§©§Ÿ©§©¦¤¨¨¨§©¨§¦©©£©¥£¨¨©¥

ïîL :Cãéà déì øîàå ,Eìöà éì Lé ïîL¯äMîç ,éîð íép÷ð÷ ,íìBòî íéøác eéä àì¯úéà ¤¤¥¦¤§§©£©¥¦¨¤¤Ÿ¨§¨¦¥¨©§©¦©¦£¦¨¦
la Lé :øîBà ïBîãà .Cì úéì äMîçå ,Cìì äfä ïBLíép÷ðwà òazLîwã Bbîe ,íép÷ð÷ ïBL¯ ¨©£¦¨¥¨©§¥¥©¨©¤§©§©¦¦§¨¦§©©©©§©¦

la ïéà :éøáñ ïðaøå .ìebìb éãé ìò ,ïîMà éîð òazLîì äfä ïBLBðòhM äî ,íép÷ð÷ ïBL¯ ¦§©©©¦©¤¤©§¥¦§§©¨©¨§¦¥©¨©¤§©§©¦©¤§¨
Bì äãBäM äîe ,Bì äãBä àì¯.Bðòè àìäðùîìâøä úà Bì èLôe ,Bðúçì úBòî ÷ñBtä¯ Ÿ¨©¤¨Ÿ§¨©¥¨©£¨¨©¤¨¤¤
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gw sc zeaezk(iying meil)

mewn lkndéì úéì éî ,àôeqékcr delndn dyea el oi` ike ± ¦¨¦¥¥
,aegd z` rxet `edyäàðä àéääa äàðä déì úéà ,énð íúä̈¨©¦¦¥£¨¨§©¦£¨¨

éñëéîcdépéî óon yiiazdl jixv epi`y d`pd dell yi my mbe ± §¦§¦¦¥
.delnd

äðùî
,mixac draya oenc` lr ewlgp minkgy wxtd zligza epipy
:minkge oenc` ewlgp eay oey`xd oicd z` d`ian epizpyn

äòáL øîBà ïBîãà,oey`xd oicd ,mixacíéða çépäå ,únL éî ©§¥¦§¨¦¤¥§¦¦©¨¦
íéñëpäL ïîæa ,úBðáemd gipdyïéaeøî,if`íéLøBé íéðaälk z` ¨¦§©¤©§¨¦§¦©¨¦§¦

,miqkpdúBðBfð úBðaäåz` odl zzl miaiegn mipady ,mipad on §©¨¦
.odizepefníéèòeî íéñëðáe,if`,eðBfé úBðaäonvrl elhi ,xnelk §§¨¦¨¦©¨¦

,miycg xyr mipy jynl odizepefn z` miqkpd oníéðaäåepefi §©¨¦
if` ,mwlg dlkiyke ,x`yd on,øîBà ïBîãà .íéçútä ìò eøfçé§©§©©§¨¦©§¥

ikeézãñôä øëæ éðàL ìéáLaéøác úà éðà äàBø ,ìàéìîb ïaø øîà , ¦§¦¤£¦¨¨¦§©§¦¨©©¨©§¦¥¤£¦¤¦§¥
,ïBîãà.eixacl ip` mikqn ,xnelk ©§

* * *

àøîâ
:oenc` zprh z` zxxan `xnbdøîà÷ éàîezpeek dzid dn ± ©¨¨©

xkfd gk dti recn ike ,'izcqtd xkf ip`y liaya' oenc` ly
.dyexia dawpd gkn,øëæ éðàL ìéáLa ,øîà÷ éëä ,éiaà øîà̈©©©¥¨¦¨¨©¦§¦¤£¦¨¨

,ézãñôä ,äøBza ÷Bñòì éeàøådywn `xnbd .odn zegt yxei ip`e §¨©£©¨¦§©§¦
:df xe`ia lràáø déì øîà,iia`lúéøéc àeä ,äøBza ÷éñòc ïàî ¨©¥¨¨©§¨¦©¨§¨¦

e yxei dxeza wqerd `weec ike -úéøé àì ,äøBza ÷éñò àìc ïàî©§Ÿ¨¦©¨Ÿ¨¦
.ok xnel oi`y i`ce ixde [yxei `l-]øîà÷ éëä ,àáø øîà àlà¤¨¨©¨¨¨¦¨¨©

ike ,oenc`å ,øëæ éðàL ìéáLaip`ïéaeøî íéñëða Løéì éeàø ¦§¦¤£¦¨¨§¨¦©¦§¨¦§¦
ïéèòeî íéñëða ézãñôä.zepadn zegt lehil ¦§©§¦¦§¨¦¨¦

äðùî
mr wlgp eay ,oenc` xn`y ipyd xacd z` d`ian ef dpyn

:minkg,Bøéáç úà ïòBhäel aiig `edyäãBäå ,ïîL éckexiag ©¥¤£¥©¥¤¤§¨
íép÷ðwa.miwixäãBäå ìéàBä ,øîBà ïBîãàrazpdäðòhä úö÷îa ©©§©¦©§¥¦§¨§¦§¨©©£¨

y epic ixd ,driazd on wlga dcedy oeik -òáMéaiig epi`y ¦¨©
mipwpw `l`íéîëçå .ïéà ,íéøîBàef,äðòhä ïénî úö÷î úàãBä ©£¨¦§¦¥¨©¦§¨¦¦©©£¨

xeht okle dprhd dzid eilry oind eze`a d`ced ef oi` xnelk
.dreayn razpd,ïBîãà éøác úà éðà äàBø ,ìàéìîb ïaø øîà̈©©¨©§¦¥¤£¦¤¦§¥©§

.eixacl ip` mikqn xnelk

* * *

àøîâ
:zxg` zwelgn iabl ,dpyna minkg ixacn zwiicn `xnbdòîL§©

dpéîy ,dpynd on cenll yi -,ïðaøìz` raezdy mixaeqd ¦¨§©¨¨
zreayn raypd xeht mipwpwa el dced dlde onye oii ick exiag

a s` exaqi jk ,zvwna dcenBðòèraezdäãBäå ,ïéøBòNe ïéhç §¨¦¦§¦§¨
razpdïéøBòNay ,calaøeètdywn .zvwna dcen zreayn ¦§¦¨

:`xnbdàzáeéz éåäz àîéìlr `kxit o`kn didzy xn`p m`d - ¥¨¤¡¥§§¨
eixacBðòè ,ìàeîL øîà ïîçð éaø øîàc ,ìàeîL øîà ïîçð áøc§©©§¨¨©§¥§¨©©¦©§¨¨©§¥§¨

raezdBì äãBäå ,íéøBòNe ïéhçwx razpdáéiç ,ïäî ãçàa ¦¦§¦§¨§¤¨¥¤©¨
:`xnbd zvxzn .dreay razpda ,áø øîà äãeäé áø øîàote` ¨©©§¨¨©©§

yBðòBèraezdäcîz` orehd' dpynd zpeek ,xnelk ,ony ly £¦¨
ony ick dxyr `ln' eraezy oebk epiid ,'ony ick exiag
zkiiy [mipwpwa dcedy] razpd z`ced oi` ok m`e ,'jizcwtd
ipi` aiyd dlde mihg erazy ote`l dnec df ixde ,driazl llk

:df xe`ia lr dywn `xnbd .mixery `l` jl aiigéëä éàm` ± ¦¨¦

,epizpyna xe`iad `ed ok,ïBîãàc àîòè éàîdreay aiigny ©©§¨§©§
.dpyna

:xg` yexit `xnbd d`ian ef `iyew zngnéleëc ,àáø øîà àlà¤¨¨©¨¨§¥
,àîìò,minkg zrcl mbe oenc` zrcl mbdéì øîàc àëéäraezd ¨§¨¥¨§¨©¥

df ote`a razplïéòè÷ ïîL ,'EøBáa éì Lé ïîL éck äøNò àìî'§Ÿ£¨¨©¥¤¤¥¦§§¤¤¨¨¦
déì ïéòè÷ àì íép÷ð÷ déìjkitle ,ony `l` epnn raez epi` ± ¥©§©¦Ÿ¨¨¦¥

.dreay aiig epi`e ,dprhd oinn d`ced ef oi` mipwpwa dcedyk
oeyl xne`yk oke,'Eìöà éì Lé íéàìî ïîL éck äøNò'lkd £¨¨©¥¤¤§¥¦¥¦¤§§

y micendéì ïéòè÷ íép÷ð÷å ïîLony mb epnn raez `ed ixd ± ¤¤§©§©¦¨¨¦¥
d`ced ef ixd ,mipwpwa razpd dced m` jkitle ,mipwpw mbe

.dreay zaiignd zvwnaéâéìt ékoenc` ewlgp ote` dfi`a ± ¦§¦¥
,minkgedéì øîàc àëéärazpl raezd xn`y ote`a wx ±äøNò' ¥¨§¨©¥£¨¨

,'Eìöà éì Lé ïîL éck'mi`ln' xne` epi`eLé ,øîBà ïBîãà ©¥¤¤¥¦¤§§©§¥¥
azernynläfä ïBLmbì,íép÷ð÷ ïBLmihg eprehk df ixde §¨©¤§©§©¦

.mdn cg`a dcede mixeryela ïéà ,éøáñ ïðaøåì äfä ïBLïBL §©¨¨¨§¥¥§¨©¤§
,íép÷ð÷dnecy 'ony ick dxyr `ln' eraz eli`k aygp df ixde ©§©¦

dprhd oinn d`cedd oi`y oeiky mixerya dcede mihg eprehl
.dreayn xeht

,l`eny xn` ongp ax zhiyk dpynd z` `xnbd dx`iay xg`l
wn:[`a` xa `iig iax] eilr wlegd zhiy lr `xnbd dyàlà¤¨

àîòèrazpd z` mixhety minkg ly mnrh lk `ld ± ©§¨
meyn `ed ,dreaynla ïéàcäfä ïBL,'ony ick' oeyla-] §¥©¨©¤

[dpyna zxkfendì,íép÷ð÷ ïBLdcedy ,razpd z`ced oi` okle §©§©¦
.driazl zkiiy ,mipwpwaàäy xn`p m` la` ±la Léäfä ïBL ¨¥©¨©¤

ì,íép÷ð÷ ïBLrazpd didáéiç.dreayàzáeéz éåäéz àîéìm`d ± §©§©¦©¨¥¨¤¡¥§§¨
eixac lr `kxit jkn yiy xn`péaø øîàc ,àaà øa àéiç éaøc§©¦¦¨©©¨§¨©©¦

Bðòè ,àaà øa àéiçraezd,íäî ãçàa Bì äãBäå ,íéøBòNe ïéhç ¦¨©©¨§¨¦¦§¦§¨§¤¨¥¤
øeèt.dreayn razpd ¨

:`xnbd zvxzn,éMà øa éîéL áø øîàdpey dpynd ly oicd ¨©©¦¦©©¦
,mipwpwe ony raezd oky ,`a` xa `iig iax ly oicdnäNòð©£¨

raezd,Bútéì÷a ïBnéø BðòhL éîkd`cede ,cg` oin i`ce `edy §¦¤§¨¦¦§¦¨
ay zaiigne dprhd oin zaygp dtilwamipwpwe ony s`e ,dre

.cg` oink miaygp
:df uexiz lr `xnbd dywné÷úî,àðéáø dì ómipwpwe ony `ld ©§¦¨©¦¨

oky ,dtilwe oenixl dnec epi`øèðéî àì Bútéì÷ àìa ïBnéø- ¦§Ÿ§¦¨Ÿ¦§©
j` ,xnzyn epi`øèðéî ,ïîLmb ,xeaa xnzyn -.íép÷ð÷ àìa ¤¤¦§©§Ÿ©§©¦

ony zriaz ,zg` driaz `id eztilwa oenix zriazy s` ok m`e
minec 'ony ick'y `vnpe ,zecxtp zeriaz izy md mipwpwe
on `a` xa `iig iax ixacl `kxit yi aeye 'mixerye mihg'l

.dpynd
ote`a `a` xa `iig iax zhiyl dpynd z` zayiin `xnbd

:xg`,ïðé÷ñò éàîa àëä àlàote`adéì øîàcraezdéck äøNò' ¤¨¨¨§©©§¦¨§¨©¥£¨¨©¥
Cãéà déì øîàå ,'Eìöà éì Lé ïîLd zriaz iabl' ,razpd ±,ïîL ¤¤¥¦¤§§§¨©¥¦¨¤¤

.íìBòî íéøác eéä àìiableénð ,íép÷ð÷wlga xtek ip` [ok mb-] Ÿ¨§¨¦¥¨©§©¦©¦
wx oky ,driazdnCì úéà äMîç,icia jl yi ±äMîçåmitqep £¦¨¦¨©£¦¨

,raez dz`yCì úéìy ,ewlgp dfae .'icia jl oi` ±,øîBà ïBîãà ¥¨©§¥
a Léd zernynläfä ïBLmb 'ony ick dxyr'ì,íép÷ð÷ ïBL`vnpe ¥§¨©¤§©§©¦

,dreay aiige ,dxenb zvwna d`ced idefyòazLî÷c Bbîe¦§¨¦§©©
ïîMà énð òazLî íép÷ðwàrayp ,mipwpwd lr raypy jezne - ©©§©¦¦§©©©¦©¤¤

onyd lr mbìebìb éãé ìò.dreayla ïéà ,éøáñ ïðaøåäfä ïBLick'] ©§¥¦§§©¨¨¨§¥¥©¨©¤
ly zernyn ['onyì,íép÷ð÷ ïBLokleBðòhM äîxnelk ,raezd §©§©¦©¤§¨

,onyBì äãBä àì,razpdBì äãBäM äîe,mipwpw xnelk ,razpd Ÿ¨©¤¨
Bðòè àìo`k oi`e ,zvwna d`ced llk o`k oi` okle ,llk raezd Ÿ§¨

.llk dreay aeig

äðùî
:minkge oenc` ewlgp eay iyilyd oicd z` d`ian epizpyn

÷ñBtämekq zzlúBòîmieqnBðúçì,`ipecpk,ìâøä úà Bì èLôe ©¥¨©£¨¨©¤¨¤¤
,ezeaiigzda cenrl leki epi` e` dvex epi`y oreh `ed xnelk
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miwxtרו dyelya` cenr hw sc ± iriax wxtzeaezk
íéøåîà íéøáã äîá.i`w `ziixa` Ðäéì éòáéî àëôéàa`d z` sekl z`a m` ÐÐ

.i`pz d`pz dlecbdy itl ,ith `xazqn `kti`àúééøáá åìéôà`id dwqtyk Ð

dkld opg xn`y mixac ipy dinxi xa dax xn` `xif iax xn` :opiqxb ikd :dnvrl

opgc ea `veik :'ek xn`w i`n .ea `veik dkld oi` oenc` xn`y mixac dray ea `veik

Ðoenc`c ea `veik ,i`kf oa opgei oaxÐoax

.l`ilnbåá àöåéë äëìä ïéàz` d`x `ly Ð

eixac z` ze`xl el didy ,dylya `l` eixac

.mlekaäðùî'åë äãùä ìò øøåòäoae`x Ð

iel :xne`e ,oerny ciay dcy lr xrxrn

jl dxknyÐ.ipnn dlfbíåúç àåäålr Ð

.el dxknyk ,oernyl iel azky dxiknd xhy

øîåà ïåîãà`ly dn :xn`iy `ed leki Ð

jeza iznzge ,ieln zgwly drya izxrxr

cr xhydÐdywe ,wfg mc` iely itl

dp`ive`y ,jcia `dzy il gepe ,ecin d`ivedl

.oica jnnåúåëæ úà ãáéàmzge li`edc ÐÐ

.da wqr el oi`y dcedäàùòda wfgend Ð

dilr xxerd df oae`xl xkn `ly ,xg`l oniq

xvne ,ef cvn dcy xken did xg` yi`l `l`

ixvn zrax` elxvn :mixvna el azke ,dcyd

xvn oniq ef dcy dyre ,ily dcy ipelt

eze` lr mzg dfe .xken ly enyae ,gwell

.xrxr `le ,xhyåúåëæ úà ãáéàelit` Ð

.il gep ipyd :o`k xnel oi`c .oenc`làøîâ
ïééã ìáàoic ziaa dxiknd xhy `aedy Ð

oi`a micrdy ,zexhy meiw htynk ,eniiwl

`xhy :oiazek oipiicde ,mci azk lr oicirne

zenizg` icdq ecidq`e `pncwl `wtp opc

.idepniiwe idepxyi`e ,ediiciåúåëæ ãáéà àìÐ

.eilr xrxriy ,ea aezk dn rci `lyéáø éðúã
ïë íà àìà øèùä ìò ïéîúåç íéãòä ïéà àééç

åäåàø÷mi`a md xhyd ixac lr ixdy Ð

.cirdl
ìáà

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

áùúyixa lcib ax xn`c `d :xi`n oa l`eny epiax yxit Ð dy`x oialzy cr

e` ,i`pzd jezn cin eycwc ilin ipd ,epw Ð eycwe ecnr :(a,aw zeaezk) "`yepd"

exikfd `le ,onf xg`l ycwe ,dzr epzd la` .oiyeciw zrya mi`pzd exikfde onf xg`l

`peeb i`d ikae md dxin`a mipwpd mixac e`l Ð mi`pzd,dy`x oialzy cr ayz `kd

:ok rnyn oeylde .`pica dil raz ivn `le

il dywe .i`pzd jezn rnyn Ð eycwe ecnre

zne epzgl zern wqetd :opzc `d` ,inlyexin

jig`l xn`iy `ed leki :minkg exn` ,epzg

e`le :jixte .ozil iyt` i` jle ozil dvex iziid

lr wqtyk :ipyne ?od dxin`a mipwpd mixac

`ly zpn lr wqt elit` ?dyw i`ne .qepkl zpn

iyt` i` jl :el xn`iy leki ikd elit` ,qepkl

?i`pzd jezn eycwe ecnr `lya ixiinc .ozil

jezn ecnr `lyk i`c ;i`d ilek dyw `l ,edine

.ozil dvex iziid jig`l :xn`w ikid Ð i`pzd

oi` o`knc ,eyexit iaxl d`xp oi` mewn lkn

dy`x oialzy cr ayz :xn`wc `dc .di`x mey

dvex epi` lrad e` ,ozil melk a`l el oi`yk Ð

e`iadl dvex did m` la` .oicl e`iadle gexhl

ikd rnyn `l `d ,edine .ozil dil ded Ð oica

iracn ,ozil melk el oi`yk Ð yxtl iaxl

iwen inlyexia[c rny iaxe] .a`l oitek :xninl

`kdc oizipzne ,mipey`x oi`eypa lcib axc

iz`vne ,inlyexia izytg ip`e .miipy oi`eypa

oi`eypa `wec Ð lcib axc jdc "it lr s`" yixa

`le ,eza ici lr wqetd a`a `wece ,mipey`xd

.ezeg` ici lr g` `le dza ici lr dy`

åìéôàåmewn lk ,oi` ?dil xn` `ziixaa

`zkld wqtinl ivn ikid :dniz .opixn`w

mixac `lde ?oizipznke `ziixak ediieexzk

ip` eli` ?ipzw oizipznac ,df z` df oixzeq

:xnel yi !ip` dxeaqk .ipzw `ziixae ,'ek izwqt

i`nl ,xnelk .`ziixaa elit`e :eyexit ikd

`id dwqtac `ziixac `pzl dil `xiaqc

xn`e ?dizeek `zkldc zxn` `w ,ibilt dnvra

xnle dil zi`ck xnl ,opixn`w mewn lk :dil

.dil zi`ckéðùdkld opg xn`y mixac

ea `veik :qxhpewa yxit Ð ea `veike ezenk

Ð oenc`c ea `veik ,i`kf oa opgei oax Ð opgc

`l `pyilc Ð `cg :iaxl dywe .l`ilnb oax

opg ixaca xikfdl el dn :cere .ikd rnyn

ipy oze`a `l` opg ixiin `l `de ?"ea `veik"

eze ,opgk dkld :xninl dil dede ,`wec mixac

:l`ppg epiax yexitk iaxl d`xp jkld !`l

dklde .el`l oinecd mixg` mipica Ð ea `veik

oinecd oipica ,xnelk Ð ea `veik `le ezenk

nece .ezenk dkld oi` el`lwxta xn`c `dl d

ax edl xn`c (a,gn zereay) "oiraypd lk"

mknvr epikd :yexit .dlr siqel `lc ead :ongp

.el dnecd xac epnn cnll ,dilr etiqez `ly

ïåîãàdyw oey`xde il gep ipyd :xne`

`zkld zilc ab lr s` Ð epnid

z` ip` d`ex" da ipzw `l `dc ,`da oenc`k

,xrxrn `we dcedi `z`e ,iell dxkne oernyn lfby oae`xa dl iwene ,dilr el cirn oi` dcy el xkn :`iddc dlr (a,bn `xza `aa) "mizad zwfg"a opiwqnc iywiz `l Ð "oenc` ixac

`zegip meyn d`ced d`xpd xac zeyrle mezgl el did `l `kd !epnid dyw ipyde il gep oey`xd :xn`c ,iel cia `rx` mewizc dil `gipc meyn Ð iell icedq`l oerny lifil `lc

.`id d`ced e`l Ð mzd la` ,ipyc

àì`dn dywe .micrd znizg lr `l` ,xhya aezky dn lr oicirn mipiicd oi`c rnyn `kdc :jexa epiax oa wgvi epiax axd dywd Ð 'ek `iig iax ipzc ,`l oiic la` cr `l` epy

:`nl` .xhyd meiwa di`x :wiqne .di`x `iadl eilr :ax xn` .eny lr ze`vei zexhye zepe` eide ,ziad jeza ozepe `yep didy oig`d on cg` :(`,ap my) "mizad zwfg"a xn`c

mircei eid ixdy ,ixnbl icedq`l ediiytp` enx mipiicc xninl ol zi` i`ce mzdc :iax uxize !icdqnw `zlin dlek` `nl` ,md ely zexhydy mircei ep` mipiicd znizg ici lrc

.minezid mya `l` oiniiwn eid `l did elyc ircic e`l i` jkld ,`ed dicic e`l `zlinc `nzqe ,ziad jeza ozepe `yep didy
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àéä äìBëé :øîBà ïBîãà .dLàø ïéaìzL ãò áLz¥¥©¤©§¦Ÿ¨©§¥§¨¦
éîöòì éz÷ñt éðà eléà :øîàzL¯ïéaìzL ãò áLà ¤Ÿ©¦£¦¨©§¦§©§¦¥¥©¤©§¦

÷ñt àaàL åéLëò ,éLàø¯?úBNòì äìBëé éðà äî Ÿ¦©§¨¤©¨¨©¨£¦§¨©£
éðà äàBø :ìàéìîb ïaø øîà .øBèt Bà ñBðk Bà§§¨©©¨©§¦¥¤£¦

.ïBîãà éøác úààøîâàpz éàä ék àìc ïéúéðúî ¤¦§¥©§©§¦¦§¨¦©©¨
ïBîãà e÷ìçð àì :äãeäé éaøa éñBé éaø øîà ,àéðúc§©§¨¨©©¦¥§©¦§¨Ÿ¤§§©§
úà Bì èLôe ,Bðúçì úBòî ÷ñBtä ìò íéîëçå©£¨¦©©¥¨©£¨¨©¤
äî ,éìò ÷ñt àaà :øîàzL àéä äìBëiL ,ìâøä̈¤¤¤§¨¦¤Ÿ©©¨¨©¨©¨

e÷ìçp äî ìò ?úBNòì äìBëé éðà¯ä÷ñtL ìò £¦§¨©£©©¤§§©¤¨§¨
ïéaìzL ãò áLz :íéøîBà íéîëçL .dîöò ìò àéä¦©©§¨¤£¨¦§¦¥¥©¤©§¦
äøeáñk :øîàzL àéä äìBëé :øîBà ïBîãà ,dLàøŸ¨©§¥§¨¦¤Ÿ©¦§¨
éìò ïúBð àaà ïéàL åéLëòå ,éìò ïúBð àaàL éðà£¦¤©¨¥¨©§©§¨¤¥©¨¥¨©

¯øîà .øBèt Bà ñBðk Bà ?úBNòì äìBëé éðà äî̈£¦§¨©£§§¨©
äna :àðz .ïBîãà éøác úà éðà äàBø :ìàéìîb ïaø©¨©§¦¥¤£¦¤¦§¥©§¨¨©¤

íéøeîà íéøác¯äpè÷a ìáà .äìBãâa¯ïéôBk .ïéôBk §¨¦£¦¦§¨£¨¦§©¨¦¦
áàì àîéìéà ?ïàîì¯øîà àlà !déì éòaéî àëtéà §©¦¥¨¨¨¦§¨¦¨¥¥¤¨¨©

øæòìà ïa ÷çöé éaø øîà .èb ïzéì ìòaì ïéôBk :àáø̈¨¦©©©¦¥¥¨©©¦¦§¨¤¤§¨¨
äàBø" ìàéìîb ïaø øîàL íB÷î ìk :äi÷æçc déîMî¦§¥§¦§¦¨¨¨¤¨©©¨©§¦¥¤

ïBîãà éøác úà éðà"¯àáø déì øîà .BúBîk äëìä £¦¤¦§¥©§£¨¨§£©¥¨¨
?àúééøaa eléôà :ïîçð áøìdéì øîàïðéøîà÷ éî : §©©§¨£¦©¨©§¨£©¥¦¨¨§¦©

.ïðéøîà÷ ìàéìîb ïaø øîàL íB÷î ìëa ?äðLna©¦§¨§¨¨¤¨©©¨©§¦¥¨¨§¦©
íéøác éðL :äéîøé øa äaø øîà àøéæ éaø øîàå§¨©©¦¥¨¨©©¨©¦§§¨§¥§¨¦

ïðç øîàL íéøác¯íéøác äòáL ,Ba àöBik äëìä §¨¦¤¨©¨¨£¨¨©¥¦§¨§¨¦
ïBîãà øîàL¯?øîà÷ éàî .Ba àöBik äëìä ïéà ¤¨©©§¥£¨¨©¥©¨¨©

øîàL íéøác äòáLå ,Ba àöBiëå BúBîk äëìä ïðç øîàL íéøáã éðL :øîà÷ éëä àîéìéà¦¥¨¨¦¨¨©§¥§¨¦¤¨©¨¨£¨¨§§©¥§¦§¨§¨¦¤¨©
ïBîãà¯:äi÷æçc déîMî øæòìà ïa ÷çöé éaø øîàäå ,Ba àöBik àìå BúBîk äëìä ïéà ©§¥£¨¨§§Ÿ©¥§¨¨©©¦¦§¨¤¤§¨¨¦§¥§¦§¦¨

àéìîb ïaø øîàL íB÷î ìkïBîãà éøác úà éðà äàBø ì¯éëä àlà !BúBîk äëìä ¨¨¤¨©©¨©§¦¥¤£¦¤¦§¥©§£¨¨§¤¨¨¦
ïðç øîàL íéøáã éðL :øîà÷¯ïBîãà øîàL íéøác äòáL ,Ba àöBiëå BúBîk äëìä¯ ¨¨©§¥§¨¦¤¨©¨¨£¨¨§§©¥¦§¨§¨¦¤¨©©§

BúBîk àä ,Ba àöBik äëìä ïéà¯déîMî øæòìà ïa ÷çöé éaø øîàäå ,eäleëa äëìä ¥£¨¨©¥¨§£¨¨§§§¨¨©©¦¦§¨¤¤§¨¨¦§¥
ïBîãà éøác úà éðà äàBø" ìàéìîb ïaø øîàL íB÷î ìk :äi÷æçc"¯øîà .BúBîk äëìä §¦§¦¨¨¨¤¨©©¨©§¦¥¤£¦¤¦§¥©§£¨¨§¨©

¯øîà àì ,ïéà¯,Ba àöBiëå BúBîk äëìä ïðç øîàL íéøáã éðL :øîà÷ éëä àlà !àì ¦Ÿ¨©¨¤¨¨¦¨¨©§¥§¨¦¤¨©¨¨£¨¨§§©¥
äëìä ïéàL ïäî Léå Ba àöBiëå BúBîk äëìäL ïäî Lé ïBîãà øîàL íéøác äòáL¦§¨§¨¦¤¨©©§¥¥¤¤£¨¨§§©¥§¥¥¤¤¥£¨¨

ïBîãà éøác úà éðà äàBø" ìàéìîb ïaø øîàL íB÷î ìëa .Ba àöBik àlà BúBîk"¯ §¤¨©¥§¨¨¤¨©©¨©§¦¥¤£¦¤¦§¥©§
péà ,BúBîk äëìäC¯.àìäðùîïBîãà ,ãòa äéìò íeúç àeäå äãOä ìò øøBòä £¨¨§¦¨¨¨¥©©¨¤§¨¨¤¨§¥©§

dàNò .Búeëæ úà ãaéà :íéøîBà íéîëçå ."epîéä äL÷ ïBLàøäå éì çBð éðMä" :øîBà¥©¥¦©¦§¨¦¨¤¥¤©£¨¦§¦¦¥¤§£¨¨
øçàì ïîéñ¯.Búeëæ úà ãaéààøîâïéic ìáà ,ãò àlà eðL àì :ééaà øîà¯àì ¦¨§©¥¦¥¤§¨©©©¥Ÿ¨¤¨¥£¨©¨Ÿ

,eäeàø÷ ïk íà àlà øèMä ìò ïéîúBç íéãòä ïéà :àéiç éaø éðúc .Búeëæ úà ãaéà¦¥¤§§¨¥©¦¦¨¥¨¥¦§¦©©§¨¤¨¦¥§¨
ìáà

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

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hw sc zeaezk(iyiy meil)

áLzdia` ziaa dycwzpy zad,dLàø ïéaìzL ãò,xnelk ¥¥©¤©§¦Ÿ¨
,ezeaiigzd z` dia` miiwiy cr oi`eyipd akrl ozgd i`yx

.hb dl zzl aiegn epi`eøîàzL àéä äìBëé ,øîBà ïBîãà,ozgl ©§¥§¨¦¤Ÿ©
éîöòì éz÷ñt éðà eléàie`x did ,zniiwn iziid `le ,ef zeaiigzd ¦£¦¨©§¦§©§¦

yáLàdpebr.éLàø ïéaìzL ãòla`àaàL ,åéLëòy df `ed,÷ñt ¥¥©¤©§¦Ÿ¦©§¨¤©¨¨©
,úBNòì äìBëé éðà äîokleñBðk Bà`ipecpd `ll oi`eyipa ize` ¨£¦§¨©£§

øBèt Bà.hba ize`,ïBîãà éøác úà éðà äàBø ,ìàéìîb ïaø øîà §¨©©¨©§¦¥¤£¦¤¦§¥©§
.eixacl ip` mikqn ,xnelk

* * *

àøîâ
d`aedy zwelgnl dpey `qxib day `ziixa d`ian `xnbd

:dpynaàpz éàä ék àìc ïéúéðúîeze` zhiyk dpi` epizpyn ± ©§¦¦§Ÿ¦©©¨
,`pzíéîëçå ïBîãà e÷ìçð àì ,äãeäé éaøa éñBé éaø øîà ,àéðúc§©§¨¨©©¦¥§©¦§¨Ÿ¤§§©§©£¨¦

ìòly ,dpyna `aend dxwndúà Bì èLôe Bðúçì úBòî ÷ñBtä ©©¥¨©£¨¨©¤
L ,ìâøälkd zrcl df ote`a,éìò ÷ñt àaà ,øîàzL àéä äìBëi ¨¤¤¤§¨¦¤Ÿ©©¨¨©¨©

,úBNòì äìBëé éðà äî.dia` zghad meyn dakrl leki epi`eìò ¨£¦§¨©£©
dîöò ìò àéä ä÷ñtL ìò ,e÷ìçp äî`ipecpk dlral zern zzl ©¤§§©¤¨§¨¦©©§¨

,dzeaiigzda zcner dpi`eïéaìzL ãò áLz ,íéøîBà íéîëçL¤£¨¦§¦¥¥©¤©§¦
,dLàøeøîàzL àéä äìBëé ,øîBà ïBîãà,eléðà äøeáñkiziid ± Ÿ¨©§¥§¨¦¤Ÿ©¦§¨£¦

,invr lr izwqty drya dxeaqéìò ïúBð àaàLmekqd z` ¤©¨¥¨©
,izaiigzdy,úBNòì äìBëé éðà äî ,éìò ïúBð àaà ïéàL åéLëòå§©§¨¤¥©¨¥¨©¨£¦§¨©£

okleñBðk Bàoi`eyipa ize`øBèt Bàobrl leki jpi`e ,hba ize` §§
.ize`.ïBîãà éøác úà éðà äàBø ,ìàéìîb ïaø øîà̈©©¨©§¦¥¤£¦¤¦§¥©§

:lirl `ziixad ixac z` dliabnd `ziixa d`ian `xnbdàðz̈¨
,`ziixaa,íéøeîà íéøác äna`ipecp dwqt m`y minkg exn`y ©¤§¨¦£¦

,dzghad zniiwn dpi` m` dy`x oialzy cr ayz dnvr lr
äìBãâa,dnvr lr dwqtyäpè÷a ìáàz` laiw dia`y] ¦§¨£¨¦§©¨

,[diyeciw.ïéôBk:`xnbd zxxanïàîì ïéôBk,mitek in z` ± ¦¦§©
àîéìéàmitek ,dwqt dphwd zad m`y dpeekdy ,xn`p m` - ¦¥¨

áàìixd ,dzeaiigzda cenrldéì éòaéî àëôéàjixv did oicd - ¨¨¦§¨¦¨¥¥
a`d z` etki dzeaiigzdl swez yiy ,dlecbay ,jetd zeidl
.edetki `l ,dixacl swez oi`y ,dphwae ,eza dwqty dn mlyl

,àáø øîà àlày ,`id `ziixad zpeek.èb ïzéì ìòaì ïéôBk ¤¨¨©¨¨¦©©©¦¥¥

* * *
`xnbd:oenc` ly eize`xeda dkldd z` zxxan÷çöé éaø øîà̈©©¦¦§¨

,äi÷æçc déîMî øæòìà ïaaéðà äàBø' ìàéìîb ïaø øîàL íB÷î ìë ¤¤§¨¨¦§¥§¦§¦¨¨¨¤¨©©¨©§¦¥¤£¦
,'ïBîãà éøác úàif`,ïîçð áøì àáø déì øîà .BúBîk äëìäm`d ¤¦§¥©§£¨¨§¨©¥¨¨§©©§¨
àúééøáa eléôà,.df llk xn`pdéì øîà,`axl ongp axéî £¦§¨©§¨¨©¥¦

ïðéøîà÷`weecy epxn` ike ±äðLîaixd ,dfd llkd swzìëa' ¨©§¦¨©¦§¨§¨
,ïðéøîà÷ 'ìàéìîb ïaø øîàL íB÷îoax xn`yk `ziixaa s` jkle ¨¤¨©©¨©§¦¥¨©§¦¨

.ezenk dkld 'oenc` ixac z` ip` d`ex' l`ilnb
oenc`e ,minkge opg zewelgna dklda oecl dtiqen `xnbd

:minkge,ïðç øîàL íéøác éðL ,äéîøé øa äaø øîà àøéæ éaø øîà̈©©¦¥¨¨©©¨©¦§§¨§¥§¨¦¤¨©¨¨
,minkg lr wlg mdaeBa àöBik äëìä,enr mikqdy ink dkld ± £¨¨©¥

j` .i`kf oa opgei oax epiidc,ïBîãà øîàL íéøác äòáLlr wlge ¦§¨§¨¦¤¨©©§
,minkg,Ba àöBik äëìä ïéàrixkdy ,l`ilnb oaxk xnelk ¥£¨¨©¥
.ezenk

:dinxi xa dax zpeek z` zxxan `xnbdøîà÷ éàîzpeek dn - ©¨¨©
.dinxi xa daxøîà÷ éëä àîéìéà,xnel ezpeek jky ,xn`p m` - ¦¥¨¨¦¨¨©

yBa àöBiëå BúBîk äëìä ,ïðç øîàL íéøác éðLoa opgei oaxk-] §¥§¨¦¤¨©¨¨£¨¨§§©¥
,[i`kfåmle`äëìä ïéà ,ïBîãà øîàL íéøác äòáL`làìå BúBîk §¦§¨§¨¦¤¨©©§¥£¨¨§§Ÿ

Ba àöBik,ok xnel xyt` ike .minkgk `l` ,[l`ilnb oaxk-] ©¥

øæòìà ïa ÷çöé éaø øîàäåïaø øîàL íB÷î ìk ,äi÷æçc déîMî §¨¨©©¦¦§¨¤¤§¨¨¦§¥§¦§¦¨¨¨¤¨©©¨
,BúBîk äëìä ,'ïBîãà éøác úà éðà äàBø' ìàéìîbxazqn `le ©§¦¥¤£¦¤¦§¥©§£¨¨§

.eilr welgl dinxi xa dax `ayøîà÷ éëä àlàdax zpeek jk ± ¤¨¨¦¨¨©
a ,xnel dinxi xaBa àöBiëå BúBîk äëìä ,ïðç øîàL íéøác éðL§¥§¨¦¤¨©¨¨£¨¨§§©¥

a eli`e ,[i`kf oa opgei oax-]äëìä ïéà ,ïBîãà øîàL íéøác äòáL¦§¨§¨¦¤¨©©§¥£¨¨
,Ba àöBikwx ezenk wqty ,l`ilnb oaxk dkld oi` ,xnelk ©¥

.eixac x`ya ezenk wqt `le ,mixac dylyaäëìä BúBîk àä̈§£¨¨
eäleëael`a wx `le ,xn`y mixacd lka oenc`k dkld `l` ± §§

:df xe`ia lr s` dywn `xnbd .ezenk l`ilnb oax wqtyøîàäå§¨¨©
ìàéìîb ïaø øîàL íB÷î ìk ,äi÷æçc déîMî øæòìà ïa ÷çöé éaø©¦¦§¨¤¤§¨¨¦§¥§¦§¦¨¨¨¤¨©©¨©§¦¥

,BúBîk äëìä ,'ïBîãà éøác úà éðà äàBø',eixacn wiicl yieøîà ¤£¦¤¦§¥©§£¨¨§¨©
ïéà,oenc`k dkld ,ok l`ilnb oax xn`y mewna wxy ±øîà àì ¦Ÿ¨©
àìxnel okzi cvike .oenc`k dkld oi` ok xn` `lyk eli`e ± Ÿ

.eixac lka oenc`k dkldyøîà÷ éëä àlàxa dax zpeek ef ¤¨¨¦¨¨©
a ,xnel dinxiBa àöBiëå BúBîk äëìä ,ïðç øîàL íéøác éðLoax] §¥§¨¦¤¨©¨¨£¨¨§§©¥

mle` ,[i`kf oa opgeiïäî Lé ,ïBîãà øîàL íéøác äòáLdnk ¦§¨§¨¦¤¨©©§¥¥¤
mixacBa àöBiëå BúBîk äëìäL,[l`ilnb oax]ïéàL ïäî Léå ¤£¨¨§§©¥§¥¥¤¤¥

Ba àöBik àlà BúBîk äëìä,epiide ,l`ilnb oaxk -íB÷î ìëa £¨¨§¤¨©¥§¨¨
ðéà .BúBîk äëìä ,'ïBîãà éøác úà éðà äàBø' ìàéìîb ïaø øîàL,C ¤¨©©¨©§¦¥¤£¦¤¦§¥©§£¨¨§¦¨

àìoi` ,ze`ad zeipyna oenc` xn`y mixacd x`ya j` ± Ÿ
.ezenk el` mipica rixkd `ly l`ilnb oaxk `l` .ezenk dkld

äðùî
:minkge oenc` ewlgp eay iriaxd oicd z` d`ian ef dpyn

äãOä ìò øøBòädlfb jl dxkny dfe `id ily' orehe ,exag ciay ¨¥©©¨¤
,'ipnnãòa äéìò íeúç àeäåmicrd on cg` `ed xxerd eze`e ± §¨¨¤¨§¥

.ef dcy razpd dpwy ,dxiknd xhy lr minezgd,øîBà ïBîãà©§¥
,xnel lekiy meyn ely ef dcy oi`y d`ced ef dnizga oi`
`ed ,razpl dcyd z` xkn olfbdy onfa izxrxr `ly mrhd

y itléðMädcya wifgn eiykry dpewd -éì çBðdcyd `diy ©¥¦©¦
,oica dcyd epnn `ivedl lke`y ick elv`åeli`ïBLàøä- §¨¦

e wfg mc` `ed ,olfbd epiidc ,xkend,epîéä äL÷enr oecl dywe ¨¤¥¤
.ecin dcyd z` `ivedle,íéøîBà íéîëçåzxikn lr mzgy jka ©£¨¦§¦

dcydBúeëæ úà ãaéàd`cedk zaygp eznizgy iptn ,ef dcya ¦¥¤§
.ef dcy lr zelra el oi`y

ian dpynd:dnec oic d`,øçàì ïîéñ dàNòwifgnd xnelk £¨¨¦¨§©¥
,oixxer dilr yiy efl dkenqd dcy xg` mc`l xkn dcya
dcy cva z`vnp zxknpd dcydy dxiknd xhya dpewl azke
xhy lre [xxerd zrk raez dze`e] xkenl zkiiy `id s`y xg`

y dcen oenc` mb ,df dxwna ,xxerd mzg df dxiknãaéàxxerd ¦¥
Búeëæ úà,ok m`e ,'il gep ipyd' xnel jiiy `l dfa oky ,ef dcya ¤§

.razpl zkiiy zrazpd dcydy d`ced `id eznizg

* * *

àøîâ
dcy zxikn xhy lr cr znizg minkg zrcly dpyna epipy

:ely dpi` ef dcyy d`cedk zaygpeðL àì ,éiaà øîà,minkg ¨©©©¥Ÿ¨
,ezekf z` cai` eznizgayàlàzxeza mzgykìáà ,ãòm` ¤¨¥£¨

`ed xxerdïéic,xhyd z` miiwyBúeëæ úà ãaéà àìlr xrxrl ©¨Ÿ¦¥¤§
:df weligl mrhd z` zx`an `xnbd .xhya daezkd dcyd
,eäeàø÷ ïk íà àlà ,øèMä ìò ïéîúBç íéãòä ïéà ,àéiç éaø éðúc§¨¥©¦¦¨¥¨¥¦§¦©©§¨¤¨¦¥§¨
lr `id mznizg okle ,xhya aezkd lr cirdl mi`a md ixdy
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רז miwxt dyelya` cenr hw sc ± iriax wxtzeaezk
íéøåîà íéøáã äîá.i`w `ziixa` Ðäéì éòáéî àëôéàa`d z` sekl z`a m` ÐÐ

.i`pz d`pz dlecbdy itl ,ith `xazqn `kti`àúééøáá åìéôà`id dwqtyk Ð

dkld opg xn`y mixac ipy dinxi xa dax xn` `xif iax xn` :opiqxb ikd :dnvrl

opgc ea `veik :'ek xn`w i`n .ea `veik dkld oi` oenc` xn`y mixac dray ea `veik

Ðoenc`c ea `veik ,i`kf oa opgei oaxÐoax

.l`ilnbåá àöåéë äëìä ïéàz` d`x `ly Ð

eixac z` ze`xl el didy ,dylya `l` eixac

.mlekaäðùî'åë äãùä ìò øøåòäoae`x Ð

iel :xne`e ,oerny ciay dcy lr xrxrn

jl dxknyÐ.ipnn dlfbíåúç àåäålr Ð

.el dxknyk ,oernyl iel azky dxiknd xhy

øîåà ïåîãà`ly dn :xn`iy `ed leki Ð

jeza iznzge ,ieln zgwly drya izxrxr

cr xhydÐdywe ,wfg mc` iely itl

dp`ive`y ,jcia `dzy il gepe ,ecin d`ivedl

.oica jnnåúåëæ úà ãáéàmzge li`edc ÐÐ

.da wqr el oi`y dcedäàùòda wfgend Ð

dilr xxerd df oae`xl xkn `ly ,xg`l oniq

xvne ,ef cvn dcy xken did xg` yi`l `l`

ixvn zrax` elxvn :mixvna el azke ,dcyd

xvn oniq ef dcy dyre ,ily dcy ipelt

eze` lr mzg dfe .xken ly enyae ,gwell

.xrxr `le ,xhyåúåëæ úà ãáéàelit` Ð

.il gep ipyd :o`k xnel oi`c .oenc`làøîâ
ïééã ìáàoic ziaa dxiknd xhy `aedy Ð

oi`a micrdy ,zexhy meiw htynk ,eniiwl

`xhy :oiazek oipiicde ,mci azk lr oicirne

zenizg` icdq ecidq`e `pncwl `wtp opc

.idepniiwe idepxyi`e ,ediiciåúåëæ ãáéà àìÐ

.eilr xrxriy ,ea aezk dn rci `lyéáø éðúã
ïë íà àìà øèùä ìò ïéîúåç íéãòä ïéà àééç

åäåàø÷mi`a md xhyd ixac lr ixdy Ð

.cirdl
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áùúyixa lcib ax xn`c `d :xi`n oa l`eny epiax yxit Ð dy`x oialzy cr

e` ,i`pzd jezn cin eycwc ilin ipd ,epw Ð eycwe ecnr :(a,aw zeaezk) "`yepd"

exikfd `le ,onf xg`l ycwe ,dzr epzd la` .oiyeciw zrya mi`pzd exikfde onf xg`l

`peeb i`d ikae md dxin`a mipwpd mixac e`l Ð mi`pzd,dy`x oialzy cr ayz `kd

:ok rnyn oeylde .`pica dil raz ivn `le

il dywe .i`pzd jezn rnyn Ð eycwe ecnre

zne epzgl zern wqetd :opzc `d` ,inlyexin

jig`l xn`iy `ed leki :minkg exn` ,epzg

e`le :jixte .ozil iyt` i` jle ozil dvex iziid

lr wqtyk :ipyne ?od dxin`a mipwpd mixac

`ly zpn lr wqt elit` ?dyw i`ne .qepkl zpn

iyt` i` jl :el xn`iy leki ikd elit` ,qepkl

?i`pzd jezn eycwe ecnr `lya ixiinc .ozil

jezn ecnr `lyk i`c ;i`d ilek dyw `l ,edine

.ozil dvex iziid jig`l :xn`w ikid Ð i`pzd

oi` o`knc ,eyexit iaxl d`xp oi` mewn lkn

dy`x oialzy cr ayz :xn`wc `dc .di`x mey

dvex epi` lrad e` ,ozil melk a`l el oi`yk Ð

e`iadl dvex did m` la` .oicl e`iadle gexhl

ikd rnyn `l `d ,edine .ozil dil ded Ð oica

iracn ,ozil melk el oi`yk Ð yxtl iaxl

iwen inlyexia[c rny iaxe] .a`l oitek :xninl

`kdc oizipzne ,mipey`x oi`eypa lcib axc

iz`vne ,inlyexia izytg ip`e .miipy oi`eypa

oi`eypa `wec Ð lcib axc jdc "it lr s`" yixa

`le ,eza ici lr wqetd a`a `wece ,mipey`xd

.ezeg` ici lr g` `le dza ici lr dy`

åìéôàåmewn lk ,oi` ?dil xn` `ziixaa

`zkld wqtinl ivn ikid :dniz .opixn`w

mixac `lde ?oizipznke `ziixak ediieexzk

ip` eli` ?ipzw oizipznac ,df z` df oixzeq

:xnel yi !ip` dxeaqk .ipzw `ziixae ,'ek izwqt

i`nl ,xnelk .`ziixaa elit`e :eyexit ikd

`id dwqtac `ziixac `pzl dil `xiaqc

xn`e ?dizeek `zkldc zxn` `w ,ibilt dnvra

xnle dil zi`ck xnl ,opixn`w mewn lk :dil

.dil zi`ckéðùdkld opg xn`y mixac

ea `veik :qxhpewa yxit Ð ea `veike ezenk

Ð oenc`c ea `veik ,i`kf oa opgei oax Ð opgc

`l `pyilc Ð `cg :iaxl dywe .l`ilnb oax

opg ixaca xikfdl el dn :cere .ikd rnyn

ipy oze`a `l` opg ixiin `l `de ?"ea `veik"

eze ,opgk dkld :xninl dil dede ,`wec mixac

:l`ppg epiax yexitk iaxl d`xp jkld !`l

dklde .el`l oinecd mixg` mipica Ð ea `veik

oinecd oipica ,xnelk Ð ea `veik `le ezenk

nece .ezenk dkld oi` el`lwxta xn`c `dl d

ax edl xn`c (a,gn zereay) "oiraypd lk"

mknvr epikd :yexit .dlr siqel `lc ead :ongp

.el dnecd xac epnn cnll ,dilr etiqez `ly

ïåîãàdyw oey`xde il gep ipyd :xne`

`zkld zilc ab lr s` Ð epnid

z` ip` d`ex" da ipzw `l `dc ,`da oenc`k

,xrxrn `we dcedi `z`e ,iell dxkne oernyn lfby oae`xa dl iwene ,dilr el cirn oi` dcy el xkn :`iddc dlr (a,bn `xza `aa) "mizad zwfg"a opiwqnc iywiz `l Ð "oenc` ixac

`zegip meyn d`ced d`xpd xac zeyrle mezgl el did `l `kd !epnid dyw ipyde il gep oey`xd :xn`c ,iel cia `rx` mewizc dil `gipc meyn Ð iell icedq`l oerny lifil `lc

.`id d`ced e`l Ð mzd la` ,ipyc

àì`dn dywe .micrd znizg lr `l` ,xhya aezky dn lr oicirn mipiicd oi`c rnyn `kdc :jexa epiax oa wgvi epiax axd dywd Ð 'ek `iig iax ipzc ,`l oiic la` cr `l` epy

:`nl` .xhyd meiwa di`x :wiqne .di`x `iadl eilr :ax xn` .eny lr ze`vei zexhye zepe` eide ,ziad jeza ozepe `yep didy oig`d on cg` :(`,ap my) "mizad zwfg"a xn`c

mircei eid ixdy ,ixnbl icedq`l ediiytp` enx mipiicc xninl ol zi` i`ce mzdc :iax uxize !icdqnw `zlin dlek` `nl` ,md ely zexhydy mircei ep` mipiicd znizg ici lrc

.minezid mya `l` oiniiwn eid `l did elyc ircic e`l i` jkld ,`ed dicic e`l `zlinc `nzqe ,ziad jeza ozepe `yep didy
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,eäeàø÷ ïk íà àlà øèMä ìò ïéîúBç íéãòä ïéà :àéiç éaø éðúc .Búeëæ úà ãaéà¦¥¤§§¨¥©¦¦¨¥¨¥¦§¦©©§¨¤¨¦¥§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hw sc zeaezk(iyiy meil)

áLzdia` ziaa dycwzpy zad,dLàø ïéaìzL ãò,xnelk ¥¥©¤©§¦Ÿ¨
,ezeaiigzd z` dia` miiwiy cr oi`eyipd akrl ozgd i`yx

.hb dl zzl aiegn epi`eøîàzL àéä äìBëé ,øîBà ïBîãà,ozgl ©§¥§¨¦¤Ÿ©
éîöòì éz÷ñt éðà eléàie`x did ,zniiwn iziid `le ,ef zeaiigzd ¦£¦¨©§¦§©§¦

yáLàdpebr.éLàø ïéaìzL ãòla`àaàL ,åéLëòy df `ed,÷ñt ¥¥©¤©§¦Ÿ¦©§¨¤©¨¨©
,úBNòì äìBëé éðà äîokleñBðk Bà`ipecpd `ll oi`eyipa ize` ¨£¦§¨©£§

øBèt Bà.hba ize`,ïBîãà éøác úà éðà äàBø ,ìàéìîb ïaø øîà §¨©©¨©§¦¥¤£¦¤¦§¥©§
.eixacl ip` mikqn ,xnelk

* * *

àøîâ
d`aedy zwelgnl dpey `qxib day `ziixa d`ian `xnbd

:dpynaàpz éàä ék àìc ïéúéðúîeze` zhiyk dpi` epizpyn ± ©§¦¦§Ÿ¦©©¨
,`pzíéîëçå ïBîãà e÷ìçð àì ,äãeäé éaøa éñBé éaø øîà ,àéðúc§©§¨¨©©¦¥§©¦§¨Ÿ¤§§©§©£¨¦

ìòly ,dpyna `aend dxwndúà Bì èLôe Bðúçì úBòî ÷ñBtä ©©¥¨©£¨¨©¤
L ,ìâøälkd zrcl df ote`a,éìò ÷ñt àaà ,øîàzL àéä äìBëi ¨¤¤¤§¨¦¤Ÿ©©¨¨©¨©

,úBNòì äìBëé éðà äî.dia` zghad meyn dakrl leki epi`eìò ¨£¦§¨©£©
dîöò ìò àéä ä÷ñtL ìò ,e÷ìçp äî`ipecpk dlral zern zzl ©¤§§©¤¨§¨¦©©§¨

,dzeaiigzda zcner dpi`eïéaìzL ãò áLz ,íéøîBà íéîëçL¤£¨¦§¦¥¥©¤©§¦
,dLàøeøîàzL àéä äìBëé ,øîBà ïBîãà,eléðà äøeáñkiziid ± Ÿ¨©§¥§¨¦¤Ÿ©¦§¨£¦

,invr lr izwqty drya dxeaqéìò ïúBð àaàLmekqd z` ¤©¨¥¨©
,izaiigzdy,úBNòì äìBëé éðà äî ,éìò ïúBð àaà ïéàL åéLëòå§©§¨¤¥©¨¥¨©¨£¦§¨©£

okleñBðk Bàoi`eyipa ize`øBèt Bàobrl leki jpi`e ,hba ize` §§
.ize`.ïBîãà éøác úà éðà äàBø ,ìàéìîb ïaø øîà̈©©¨©§¦¥¤£¦¤¦§¥©§

:lirl `ziixad ixac z` dliabnd `ziixa d`ian `xnbdàðz̈¨
,`ziixaa,íéøeîà íéøác äna`ipecp dwqt m`y minkg exn`y ©¤§¨¦£¦

,dzghad zniiwn dpi` m` dy`x oialzy cr ayz dnvr lr
äìBãâa,dnvr lr dwqtyäpè÷a ìáàz` laiw dia`y] ¦§¨£¨¦§©¨

,[diyeciw.ïéôBk:`xnbd zxxanïàîì ïéôBk,mitek in z` ± ¦¦§©
àîéìéàmitek ,dwqt dphwd zad m`y dpeekdy ,xn`p m` - ¦¥¨

áàìixd ,dzeaiigzda cenrldéì éòaéî àëôéàjixv did oicd - ¨¨¦§¨¦¨¥¥
a`d z` etki dzeaiigzdl swez yiy ,dlecbay ,jetd zeidl
.edetki `l ,dixacl swez oi`y ,dphwae ,eza dwqty dn mlyl

,àáø øîà àlày ,`id `ziixad zpeek.èb ïzéì ìòaì ïéôBk ¤¨¨©¨¨¦©©©¦¥¥

* * *
`xnbd:oenc` ly eize`xeda dkldd z` zxxan÷çöé éaø øîà̈©©¦¦§¨

,äi÷æçc déîMî øæòìà ïaaéðà äàBø' ìàéìîb ïaø øîàL íB÷î ìë ¤¤§¨¨¦§¥§¦§¦¨¨¨¤¨©©¨©§¦¥¤£¦
,'ïBîãà éøác úàif`,ïîçð áøì àáø déì øîà .BúBîk äëìäm`d ¤¦§¥©§£¨¨§¨©¥¨¨§©©§¨
àúééøáa eléôà,.df llk xn`pdéì øîà,`axl ongp axéî £¦§¨©§¨¨©¥¦

ïðéøîà÷`weecy epxn` ike ±äðLîaixd ,dfd llkd swzìëa' ¨©§¦¨©¦§¨§¨
,ïðéøîà÷ 'ìàéìîb ïaø øîàL íB÷îoax xn`yk `ziixaa s` jkle ¨¤¨©©¨©§¦¥¨©§¦¨

.ezenk dkld 'oenc` ixac z` ip` d`ex' l`ilnb
oenc`e ,minkge opg zewelgna dklda oecl dtiqen `xnbd

:minkge,ïðç øîàL íéøác éðL ,äéîøé øa äaø øîà àøéæ éaø øîà̈©©¦¥¨¨©©¨©¦§§¨§¥§¨¦¤¨©¨¨
,minkg lr wlg mdaeBa àöBik äëìä,enr mikqdy ink dkld ± £¨¨©¥

j` .i`kf oa opgei oax epiidc,ïBîãà øîàL íéøác äòáLlr wlge ¦§¨§¨¦¤¨©©§
,minkg,Ba àöBik äëìä ïéàrixkdy ,l`ilnb oaxk xnelk ¥£¨¨©¥
.ezenk

:dinxi xa dax zpeek z` zxxan `xnbdøîà÷ éàîzpeek dn - ©¨¨©
.dinxi xa daxøîà÷ éëä àîéìéà,xnel ezpeek jky ,xn`p m` - ¦¥¨¨¦¨¨©

yBa àöBiëå BúBîk äëìä ,ïðç øîàL íéøác éðLoa opgei oaxk-] §¥§¨¦¤¨©¨¨£¨¨§§©¥
,[i`kfåmle`äëìä ïéà ,ïBîãà øîàL íéøác äòáL`làìå BúBîk §¦§¨§¨¦¤¨©©§¥£¨¨§§Ÿ

Ba àöBik,ok xnel xyt` ike .minkgk `l` ,[l`ilnb oaxk-] ©¥

øæòìà ïa ÷çöé éaø øîàäåïaø øîàL íB÷î ìk ,äi÷æçc déîMî §¨¨©©¦¦§¨¤¤§¨¨¦§¥§¦§¦¨¨¨¤¨©©¨
,BúBîk äëìä ,'ïBîãà éøác úà éðà äàBø' ìàéìîbxazqn `le ©§¦¥¤£¦¤¦§¥©§£¨¨§

.eilr welgl dinxi xa dax `ayøîà÷ éëä àlàdax zpeek jk ± ¤¨¨¦¨¨©
a ,xnel dinxi xaBa àöBiëå BúBîk äëìä ,ïðç øîàL íéøác éðL§¥§¨¦¤¨©¨¨£¨¨§§©¥

a eli`e ,[i`kf oa opgei oax-]äëìä ïéà ,ïBîãà øîàL íéøác äòáL¦§¨§¨¦¤¨©©§¥£¨¨
,Ba àöBikwx ezenk wqty ,l`ilnb oaxk dkld oi` ,xnelk ©¥

.eixac x`ya ezenk wqt `le ,mixac dylyaäëìä BúBîk àä̈§£¨¨
eäleëael`a wx `le ,xn`y mixacd lka oenc`k dkld `l` ± §§

:df xe`ia lr s` dywn `xnbd .ezenk l`ilnb oax wqtyøîàäå§¨¨©
ìàéìîb ïaø øîàL íB÷î ìk ,äi÷æçc déîMî øæòìà ïa ÷çöé éaø©¦¦§¨¤¤§¨¨¦§¥§¦§¦¨¨¨¤¨©©¨©§¦¥

,BúBîk äëìä ,'ïBîãà éøác úà éðà äàBø',eixacn wiicl yieøîà ¤£¦¤¦§¥©§£¨¨§¨©
ïéà,oenc`k dkld ,ok l`ilnb oax xn`y mewna wxy ±øîà àì ¦Ÿ¨©
àìxnel okzi cvike .oenc`k dkld oi` ok xn` `lyk eli`e ± Ÿ

.eixac lka oenc`k dkldyøîà÷ éëä àlàxa dax zpeek ef ¤¨¨¦¨¨©
a ,xnel dinxiBa àöBiëå BúBîk äëìä ,ïðç øîàL íéøác éðLoax] §¥§¨¦¤¨©¨¨£¨¨§§©¥

mle` ,[i`kf oa opgeiïäî Lé ,ïBîãà øîàL íéøác äòáLdnk ¦§¨§¨¦¤¨©©§¥¥¤
mixacBa àöBiëå BúBîk äëìäL,[l`ilnb oax]ïéàL ïäî Léå ¤£¨¨§§©¥§¥¥¤¤¥

Ba àöBik àlà BúBîk äëìä,epiide ,l`ilnb oaxk -íB÷î ìëa £¨¨§¤¨©¥§¨¨
ðéà .BúBîk äëìä ,'ïBîãà éøác úà éðà äàBø' ìàéìîb ïaø øîàL,C ¤¨©©¨©§¦¥¤£¦¤¦§¥©§£¨¨§¦¨

àìoi` ,ze`ad zeipyna oenc` xn`y mixacd x`ya j` ± Ÿ
.ezenk el` mipica rixkd `ly l`ilnb oaxk `l` .ezenk dkld

äðùî
:minkge oenc` ewlgp eay iriaxd oicd z` d`ian ef dpyn

äãOä ìò øøBòädlfb jl dxkny dfe `id ily' orehe ,exag ciay ¨¥©©¨¤
,'ipnnãòa äéìò íeúç àeäåmicrd on cg` `ed xxerd eze`e ± §¨¨¤¨§¥

.ef dcy razpd dpwy ,dxiknd xhy lr minezgd,øîBà ïBîãà©§¥
,xnel lekiy meyn ely ef dcy oi`y d`ced ef dnizga oi`
`ed ,razpl dcyd z` xkn olfbdy onfa izxrxr `ly mrhd

y itléðMädcya wifgn eiykry dpewd -éì çBðdcyd `diy ©¥¦©¦
,oica dcyd epnn `ivedl lke`y ick elv`åeli`ïBLàøä- §¨¦

e wfg mc` `ed ,olfbd epiidc ,xkend,epîéä äL÷enr oecl dywe ¨¤¥¤
.ecin dcyd z` `ivedle,íéøîBà íéîëçåzxikn lr mzgy jka ©£¨¦§¦

dcydBúeëæ úà ãaéàd`cedk zaygp eznizgy iptn ,ef dcya ¦¥¤§
.ef dcy lr zelra el oi`y

ian dpynd:dnec oic d`,øçàì ïîéñ dàNòwifgnd xnelk £¨¨¦¨§©¥
,oixxer dilr yiy efl dkenqd dcy xg` mc`l xkn dcya
dcy cva z`vnp zxknpd dcydy dxiknd xhya dpewl azke
xhy lre [xxerd zrk raez dze`e] xkenl zkiiy `id s`y xg`

y dcen oenc` mb ,df dxwna ,xxerd mzg df dxiknãaéàxxerd ¦¥
Búeëæ úà,ok m`e ,'il gep ipyd' xnel jiiy `l dfa oky ,ef dcya ¤§

.razpl zkiiy zrazpd dcydy d`ced `id eznizg

* * *

àøîâ
dcy zxikn xhy lr cr znizg minkg zrcly dpyna epipy

:ely dpi` ef dcyy d`cedk zaygpeðL àì ,éiaà øîà,minkg ¨©©©¥Ÿ¨
,ezekf z` cai` eznizgayàlàzxeza mzgykìáà ,ãòm` ¤¨¥£¨

`ed xxerdïéic,xhyd z` miiwyBúeëæ úà ãaéà àìlr xrxrl ©¨Ÿ¦¥¤§
:df weligl mrhd z` zx`an `xnbd .xhya daezkd dcyd
,eäeàø÷ ïk íà àlà ,øèMä ìò ïéîúBç íéãòä ïéà ,àéiç éaø éðúc§¨¥©¦¦¨¥¨¥¦§¦©©§¨¤¨¦¥§¨
lr `id mznizg okle ,xhya aezkd lr cirdl mi`a md ixdy

,xhya aezkd lk
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רח
miwxt dyelyaa cenr hw sc ± iriax wxtzeaezk

ïéîúåç íéðééãä ìáàxhyy `l` oicirn opi` ixdy ,ede`xw `ly it lr s` meiwa Ð

.oznizg `idy exikd micrde epiptl `a dføçàì àìà åðù àìoizipzn hwp `wec Ð

didy ,dilr xxerd df oae`x ly envrl oniq da wfgend d`yr la` .xg`l oniq

lr azk mixvnd ipniq el xvnyke ,eilr xxerd df oae`xl dcvay dcy xken oerny

.oae`x dgin `le ,"ily ipelt xvin" ef dcyéà
éëä éãáòã åàì.izwzy `l m` Ðøñîéîì

àòãåîlry oircei eed :xzqa micrl xnel Ð

dne ,xrxrn ip` gwel ip`y ef lv`y ef dcy

enya dixvna dazky dnl izwzyyÐm`y

.z`f il xekni `l dgen ip`úéà àøáç êøáç
äéì.il xekni `l aeye ,edericeie Ðãçà íìú

xkny dcyd lk ipt lr dyixgnd ziprn Ð

dze` oiae xxer ip`y ef dcy oia ,el iziced

,ily ipelt xvn :azk mlz eze` lre .xkny

.izign `le xhyd lr iznzgeúäéî äéì áä
ãçà íìúly qetexhet` `iady xg`l Ð

,epnid dlfbe mdia` ly dzidy di`x minezi

d`yry itl `l` da zekf wifgnl did `le

iia` dil xn` ,wifgn ly enya oniq odia`

mlz zdin wifgnl dil ad lif :qetexhet`l

cg`.äåä.mlz eze` lr Ðàì÷ãã àáëéøÐ

.df ab lr df oiakxen milwc zxeyéúøæç
åðîéä åéúç÷ìå.enya oniq eiziyry xg`l Ð

ïîàðxg`nc .xizdy dtd `ed xq`y dtdc Ð

epnid dlfbpe ely dzidy micr yiyÐdfl oi`

d`yry ,df ly eit lr `l` mlz eze`a zekf

.eizgwl :xn`e xfg ixde ,xg`l oniqäðùî
åäãù êøã äãáàåzecyd ilra da ewifgdy Ð

.eixvnayäøö÷á åì êìéel lehi mgxk lr Ð

`ly ,el xexai dxvw jxc la` .edcyl jxc

.lehil daxiàøîâïåîãà øîà÷ øéôùÐ

zecyd zrax`yk jzrc `wlq `wc

jytp dnnc ,od cg` mc` ly eizeaiaqy

.`ed diab digxe`íãà éðá äòáøàcg lkc Ð

.`ed i`ab e`l jkxc :dil igcn cgeäòáøàå
ãç çëî åúàãxg` ,cg` yi`n degwly Ð

.df jldyú÷úù ú÷úù éàjab life`e Ð

.ipnn jxcd dpwzykøîàã àåääzrya Ð

.ezzinïéúéðúî åðééä,cge cg lk iab `lf`c Ð

.opaxk ,dl igcn ivneéçãî éöî ãçå ãç ìë
äéìoi`e ,jly jxc oetva :el xne` gxfn ly Ð

.cg`e cg` lk oke .melk ilv` jlàì÷ã àëä
àåä åäééáâzrya cgi eid miqkpd lk ixdy Ð

.edfi` yxit `le ,lwcd lihd mlek lre ,d`eev

àì÷ãã éâìô éøú ÷áùå.zetzeya el didy Ð

oipzep eid minezide .el eid daxd milwc x`ye

.xzei oda gxeh yiy ,oi`vg ipy oze` dlåø÷
'åë éùðéà,dpezgzd lr dci dgxk lre Ð

d`a dpi` efe ,minezid zwfga miqkpdy

.d`eevd gkn `l` mdilr
äðùî
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[` cenrl jiiy]äàùòzg` xkny oebk ,i`w xxer`c rnyn oeyld jezn Ð xg`l oniq

epy `l :eyexit ikd `xnbae .wfgend mya oniq d`yre eizecyn

Ð wfgenl eizecyn zg` xrxrn xkn m` ,xnelk .cai` `l Ð envrl la` ,xg`l `l`

jixv iziid ip`e ,ipnn dcy dpew wfgend did `l Ð ikd icarc e`l i`c ,`id d`ced e`l

."oiaf" `l` "oiafn" opiqxb `le .zernl

epiax yexita `iady ,i"yxk rnyn inlyexiae

,xg`l oniq xxerd d`yry xac seq `le :l`ppg

mezg xxerde ,xg`l xg` d`yr elit` `l`

ezekf cai` Ð cra.

øîàÐ 'ek opgei iax xn`c zxn`w xity dil

cr opgei iax ixaca xekf did `l iia`

did Ð xekf did eli`c .qetexhet`d exikfdy

:ol `niiwck ,minezid liaya oreh envr `ed

.oiyxeil oipreh

íà.onidn Ð epnn izgwle izxfg :xn`e orh

ely e`lc dcede li`ed ?on`p i`n` :dniz

ike ?izgwle izxfg :aey oerhl leki j`id Ð `ed

`le mzg ded `l ira i`c ,ebina on`pc `niz

`peeb i`d ikac ,`id `zlin e`l Ð dcen ded

"azekd" wxta lirl epyxitck ,ebin opixn` `l

`beln dab eciwt`c `zz` `idd iab (`,dt)

epyxity dn itle .my epyxity enk ,ixhyc

opiprh `lc (a,av zeaezk) "ieyp didy in"a

`kd yxtl opivnc :iax xne` ,`ed siiefn :inzil

mewnn `vei micrd ici azk oi`y oebk ,ixiinc

ebin ;epnn izgwle izxfg :xnel on`p jkle ,xg`

iziyr `le mzgp `le ,`ed siiefn xn` ira i`c

izxfge oniq iziyr xnel `ed onidn Ð oniq

oedea` ded i` :xn`w `lc `de .epnn izgwle

inzil opiprh `lc Ð "`ed siiefn" oirh ded

opiprh Ð "epnn izgwle izxfg" ,edin .`ed siiefn

,dprh jda onidn ded oedea`c xaqwc oeik ,edl

in"a ziyixtck ,"`ed siiefn" xn` ira i`c ebin

."ieyp didyïðáøåi`e zziiv zziiv i` :ixaq

ivn `l `d la` Ð ediixnl `xhy `pxcdn `l

dil `pipafn :cg gkn iz`c cga xninl

Ð ediicda `pic iierzy`l zivn `lc ,drax`l

li`ed ,ezxikn ici lr epic riwtdl leki `ly

cga la` .ok xnel ie`x did `l ecil `ay mcewe

`xhy `pxcdn :xnel leki Ð drax` gkn iz`c

,eriwtdl leki `ed eci lr `ad zekfe ,ediixnl

el` el e`ay mcew el didy ezekfa ecinrdle

`nw `aac `nw wxta xn`wc `de .ecil zecyd

,cg`k mc` ipa dylyl e` cg`l xkn :(`,g)

eqpkp olek Ð zixeaife zipepiae zicir :yexit

zicir gwlya :mzd dl iwene ,milrad zgz

cirn eabile edlek ezile :jixte .dpexg`a!zi

Ð ekiipick ezilwy i` :edl xn`c meyn

zixeaifc `xhy `pxcdn Ð `l i`e ,ezilwy

mzd `nl` ?ikd `nip ,inp oiwfp :jixte .dixnl

;icin dyw `l !`nlr ilekl `nrh jd opixn`

,zixeaifn iab `dc ,ixnbl `ciqt dil zil mzdc

`xhy `pxcdn :xn` ivnc mzd dcen ikdle

Ð ixnbl `ciqt `ki`c ,`kd la` .dixnl

oiwfp elit`c ,jixtw `zeax `l` ,zipepiad on daeb i`n` :jixt ivn aeg lra`c oicd `ed Ð ikd `nip inp oiwfp ikd i` :jixtc `de .ediixnl `xhy `pxcdn :opixn` `lc dil `xiaq

ikl :dil xn` ivn dixnl zixeaifc `xhy `pxcdn dil xn` i`c .zipepiad on daebc dil `gip aeg lran la` ,jixtw oiwfpn `weec :myl yxit i"yxe .ikd `nil zicira dxezd on epicc

irewt`l `kil dprh jdac ,`id `zlin e`l `d !xcdz ikl :dil `niz ?zixeaifd on daeb i`n` inp dy` zaezk :`niz ike .xcdz ikl dil xn` ivn `le ,zipepia aizip oiwfp la` .xcdz

oeyld llk rnyn `le .el exifgn epi`y dna giexn `zydc ,jabl life`e zziiv zziiv i` :o`k yxtl jxved xity df itle .mipey`xd milrad zeyxa olek eid m` daeby dnn xzei

.xken dvxiy enk rnyn ,dpn d`na jxc el gwi :oizipzna ipzwc :cere ,jk
opaxe
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íéîúBç ïéðéicä ìáàét ìò óàdàNò" .eäeàø÷ àlL £¨©©¨¦§¦©©¦¤Ÿ§¨£¨¨
ìáà ,øçàì àlà eðL àì :ééaà øîà ."øçàì ïîéñ¦¨§©¥¨©©©¥Ÿ¨¤¨§©¥£¨

ìBîöò¯éãáò àìc éà :øîàc .Búeëæ úà ãaéà àì §©§Ÿ¦¥¤§§¨©¦§¨£©¦
éëä déì¯Cì úéà éàî .éìäéð dì ïéaæî äåä àì ¥¨¦¨£¨§©¥¨¦£¦©¦¨

øîéîì¯àòãBî øñîéîì éì éòaéà¯àøáç Cøáç §¥©¦¨¥¦§¥§©¨¨©§¨©§¨
àeää .déì úéà àøáç Cøáçc àøáçå ,déì úéà¦¥§©§¨§©§¨©§¨¦¥©
.àtBøèBtà íé÷Bàå ,áéëLe øòøò ,øçàì ïîéñ dàNòc©£¨¨¦¨§©¥¦§¥§¦§¦©§¨

.ééaàc dén÷ì ñBtBøèBtà àúàdéì øîàdàNò : £¨©§§©¥§©©¥£©¥£¨¨
øçàì ïîéñ¯ïBäeáà äåä éà :øîà .Búeëæ úà ãaéà ¦¨§©¥¦¥¤§£©¦£¨£

.Eì éúéNò ãçà íìz :øîàå ïéòè äåä íéi÷ éîúéc§©§¥©¨£¨¨¥§¨©¤¤¤¨¨¦¦§
déì øîàïòè íà :ïðçBé éaø øîàc ,zøîà÷ øétL : £©¥©¦¨¨§©§§¨©©¦¨¨¦¨©

Eì éúéNò ãçà íìz øîàå¯úäéî déì áä ìéæ ,ïîàð §¨©¤¤¤¨¨¦¦§¤¡¨¦©¥¦©
éà :déì øîà ,éì÷éãc àaëéø dìò äåä .ãçà íìz¤¤¤¨£¨£¨¦§¨§¦§¥£©¥¦

íéi÷ éîúéc ïBäeáà äåä¯ézøæç :øîàå ïéòè äåä £¨£§©§¥©¨£¨¨¥§¨©¨©§¦
.epnî ézç÷ìådéì øîàéaø øîàc ,zøîà÷ øétL : §¨©§¦¦¤£©¥©¦¨¨§©§§¨©©¦

epnî åézç÷ìe ézøæç øîàå ïòè íà :ïðçBé¯.ïîàð ¨¨¦¨©§¨©¨©§¦§©§¦¦¤¤¡¨
àtBøèBtà íé÷Bîc ïàî éàä :ééaà øîà¯ék íé÷Bð ¨©©©¥©©§¥©§¨¦¦

.éîúéc àúeëæa éëetàì òãéc ,éàääðùîCìäL éî ©§¨©§©¥¦§¨§©§¥¦¤¨©
Bì Cìé :øîBà ïBîãà ,eäãN Cøc äãáàå íiä úðéãîì¦§¦©©¨§¨§¨¤¤¨¥©§¥¥¥
,äðî äàîa Cøc Bì äð÷é :íéøîBà íéîëçå .äøöwa©§¨¨©£¨¦§¦¦§¤¤¤§¥¨¨¤

.øéåàa çøôé BààøîâøétL ?ïðaøc àîòè éàî ¦§©©£¦©©£¨§©¨©©¦
ãà øîà÷äeôéwäL ïBâk :áø øîà äãeäé áø øîà !ïBî ¨¨©©§¨©©§¨¨©©§¤¦¦¨

àîòè éàî éëä éà .äéúBçeø òaøàî íãà éða äòaøà©§¨¨§¥¨¨¥©§©¤¨¦¨¦©©§¨
,äòaøà çkî eúàc äòaøàa :àáø øîà ?ïBîãàc§©§¨©¨¨§©§¨¨§¨¦Ÿ©©§¨¨

ãç çkî eúàc äòaøàå¯éöîc ,éâéìt àì àîìò élek §©§¨¨§¨¦Ÿ©©¥¨§¨¨§¦¦§¨¥
éâéìt ék .déì éçãî¯ïBîãà .äòaøà çkî éúàc ãça ©§¥¥¦§¦¦§©§¨¥¦Ÿ©©§¨¨©§

éà :éøáñ ïðaøå ,Cab éì úéà àkøc íB÷î ìkî :øáñ̈©¦¨¨©§¨¦¦©¨§©¨©¨§¦¦
z÷úL¯àì éàå ,z÷úL¯,eäééøîì àøèL àðøãäî ¨§©§¨§©§§¦¨©£©§¨§¨¨§¨©§

øîàc àeää .eäééãäa àðéc ééeòzLàì úéöî àìå§¨¨¥§¦§©¥¦¨©£©§©©£©
eáäé àì ,éñëðì âeìt éîúé ìeæà .úøáì àì÷éc :eäì§¦§¨¦§¨£©§¥§§¦§¥¨¨£

.ïéúéðúî eðééä :øîéîì óñBé áø øáñ .àì÷éc dìøîà ¨¦§¨¨©©¥§¥©©§©§¦¦£©
déìíúä ?éîc éî :ééaà¯éçãî éöî ãçå ãç ìk ¥©©¥¦¨¥¨¨¨©§©¨¥©§¥

àëä ,déì¯eäéézðwz éàî .àeä eäééab àì÷éc¯ ¥¨¨¦§¨©©§©©©§©§
àeää .àLéøî eâìôéìå eøãäéìå ,àì÷éc dì eáúéì¥§¨¦§¨§¦©§§¦§§¥¥¨©
éâìt éøz ÷éáLå ,áéëL .úøáì àì÷éc :eäì øîàc©£©§¦§¨¦§¨§¥§¨¥§¥©§¥
éLðéà eø÷ éî :déì àéL÷ à÷å éLà áø áéúé ,àì÷éãã§¦§¨§¥©©¦§¨©§¨¥¦¨¡¨¥
éëcøî áø déì øîà ?àì Bà ,àì÷éc éì÷éc ébìt éøúì¦§¥©§¥¦§¥¦§¨¨£©¥©¨§§©

.àì÷éc éì÷éã ébìt éøúì éLðéà eø÷ :àáøc déîMî àéðBøâäî éîéáà øîà éëä ,éLà áøì§©©¦¨¦£©£¦¦¥©§§¨¦§¥§¨¨¨¡¨¥¦§¥©§¥¦§¥¦§¨
äðùî
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hw sc zeaezk(iyiy meil)

ïéðéicä ìáàxhyd z` miniiwnd,eäeàø÷ àlL ét ìò óà íéîúBç £¨©©¨¦§¦©©¦¤Ÿ§¨
zenizg meiw lr wx `l` xhyd okez lr minzeg mpi` oky
oeike ,envr xhya aezkd z` `exwl miaiig mpi` okle ,micrd
eznizg oi` xhyd okez z` rcei epi`y xnel oiicd lekiy

.ea aezky dna d`cedk zaygp

* * *
:dpyna epipyøçàì ïîéñ dàNòdpc `xnbd .ezekf z` cai` £¨¨¦¨§©¥

:dpynd ixacaeðL àì ,éiaà øîàz` cai` dcyd lr xxerdy ¨©©©¥Ÿ¨
,ezekfàlàdcy razpd xknykìmc`,øçàcrk mzg xxerde ¤¨§©¥

xxer dilry] dkenqd dcydy azkp eay dxiknd xhy lr
,wfgend ly dcy `id [zrkBîöòì ìáàwfgend xkn m` la` - £¨§©§

,envr xxerl dcyd z`ãaéà àìraezd dfaBúeëæ úàxrxrl Ÿ¦¥¤§
,razpl zkiiyy dxiknd xhya azkpy dkenqd dcyd lr

meynøîàc,zn` ef oi`y s` xhya jk aezkl izkxved ,raezd §¨©
okyéëä déì éãáò àìc éàiziid `l` ,jk el dyer iziid `l m` - ¦§Ÿ¨§¦¥¨¦

,razpl zkiiyk dcyd zxkfd lr dgenéìäéð dì ïéaæî äåä àìŸ£¨§©¥¨¦£¦
,zepwl izivxy dcyd z` il xken did `l -øîéîì Cì úéà éàî©¦¨§¥©

ok m`y ,icbpk oerhl dvxz dne -àòãBî øñîéîì él éòaéàdid ± ¦¨¥¦§¦§©¨¨
wx mzeg ip`y ,xzqa ,micr ipta okl mcew '`rcen' xeqnl ilr
izleki `l ,[dkenqd dcyd z` zepwl dvex ip`y] qpe` jezn

ik ok zeyrldéì úéà àøáç Cøáçc àøáçå ,déì úéà àøáç ,Cøáç©§¨©§¨¦¥§©§¨§©§¨©§¨¦¥
micrd ,xnelk ,xag el yi jxag xag mbe ,el yi xag ,jxag -
axqie ,xkenl s` rceeie xacd mqxtzie mdixagl z`f exn`i
dleki dpi`e ,qpe`a `id eznizg jkitle .dcyd z` il xeknl

.razpl zkiiy driazd dcyy d`cedk aygidl
:df oipra dyrn d`ian `xnbdøçàì ïîéñ dàNòc àeäädyrn ± ©©£¨¨¦¨§©¥

ef dcyy xhya azkpy dcy zxikn xhy lr mzgy mc`a
`a okn xg`le ,xkenl zkiiy `id s`y zxg` dcy cil zpkey

e mzegd crdøòøòdlfbpy dprha dcya wifgnd xkend lr ¦§¥
,epnnåoica ecnry mcewáéëL,xrxrnd zn -àtBøèBtà íé÷Bàå §¨¦§¦©§¨

.einezia lthl qetexhet` dpine ±àúàd `a -ñBtBøèBtà ¨¨©§
éiaàc dén÷ìxear wifgnd cin dcyd z` `ivedl ,oicl §©¥§©©¥

.mineziddéì øîàm`y epipy ixd ,iia`dàNòdcyl wifgnd ¨©¥£¨¨
driazdì ïîéñmc`,øçà,crk xhyd lr xxerd mzgeúà ãaéà ¦¨§©¥¦¥¤

,Búeëæ.dcya zekf minezil oi` jkleøîà,qetexhet`d eléà §¨©¦
íéi÷ éîúéc ïBäeáà äåä,ig minezid ia` did eli` -ïéòè äåä £¨£§©§¥©¨£¨¨¦

øîàådcydy xhya aezky dn `ed zn`y oerhl leki did ± §¨©
ef oi` mewn lkne ,wfgend ly zxg` dcyl dkenq zxknpd

`l` ,wfgenl zkiiy dcyd lky d`cedEì éúéNò ãçà íìz± ¤¤¤¨¨¦¦§
oial dxknpy dcyd oia dzidy dyixg ly zg` dxey agex wx
,ily dcyd x`y la` ,jly `idy iziced ipnn zlfby dcyd

.ixack `ly xhydn di`x oi`edéì øîà,iia`zøîà÷ øétL± ¨©¥©¦¨¨§©§
,zprh dticixdïðçBé éaø øîà,epizpyn ly oicd iablïòè íà §¨©©¦¨¨¦¨©

xrxrndïîàð ,Eì éúéNò ãçà íìz ,øîàå.dlawzdy xg`l §¨©¤¤¤¨¨¦¦§¤¡¨
,qetexhet`l iia` xn` ,ezprhúäéî déì áä ìéælkn el oz jl - ¦©¥¦©

mewn,ãçà íìz.ely df mlz zegtd lkly xhydn gken ixdy ¤¤¤¨
éì÷éãc àaëéø dìò äåämilwc zxey mlz eze` lr dzid ± £¨£¨¦§¨§¦§¥

qetexhet`d dvx `le ,xwi df mlz dide ,df ab lr df miakxen
,wifgnl df mlz zzldéì øîà,dycg dprh iia`l qetexhet`d ¨©¥

,øîàå ïéòè äåä ,íéi÷ éîúéc ïBäeáà äåä éàlr iznizg mpn` ¦£¨£§©§¥©¨£¨¨¦§¨©
onf xg`l j` ,wfgenl jiiy df mlzy d`cedk zaygp xhyd

ézç÷ìå ézøæç[izipw-]epnîxace ily dcyd lk eiykre ,df mlz ¨©§¦§¨©§¦¦¤
.okl mcew dzidy xhyay iznizg xzeq epi` dfdéì øîà,iia` ¨©¥

c ,zøîà÷ øétLixdïòè íà ,ïðçBé éaø øîàxrxrnd,øîàåxg`l ©¦¨¨§©§§¨©©¦¨¨¦¨©§¨©
xhyd lr iznzgy.ïîàð ,epnî åézç÷ìe ézøæç̈©§¦§©§¦¦¤¤¡¨

àtBøèBtà íé÷Bîc ïàî éàä ,éiaà øîà,qetexhet` cinrny in - ¨©©©¥©©§¦©§¨
éàä ék íé÷Bð,df enk qetexhet` cinri -ëæa éëetàì òãécàúe ¦¦©§¨©§©¥¦§¨

éîúéczeprh mxear oerhle minezid ly mzekfa jtdl rceiy - §©§¥
.zeaeh

äðùî
:minkge oenc` ea ewlgpy iyingd oicd z` d`ian epizpynéî¦

äãáàå ,íiä úðéãîì CìäLdCøcl dkilend,eäãNdzidy meyn ¤¨©¦§¦©©¨§¨§¨¤¤¨¥
.dzid okid reci `l eiykre ,ely opi`y zecya ztwen edcy

a Bì Cìé ,øîBà ïBîãàd jxcäøöwjxc el dzid i`ce ixdy ,xzeia ©§¥¥¥©§¨¨
,zxg` jxc el lehil leki `id okid rcei epi`y s`e ,`idy lk
.xzeia dxvwd jxcd z` lhep ,dpezgzd lr eciy oeik j`

,íéøîBà íéîëçå`l` ,dycg jxc envrl lehil leki epi`äð÷é ©£¨¦§¦¦§¤
Cøc Bìelit`e ,mincaäðî äàîa,[lecb mekq]øéåàa çøôé Bà ¤¤§¥¨¨¤¦§©¨£¦

.zxg` dpwz el oi` xnelk ,`nfeb jxc ,edcyl

* * *

àøîâ
zecyd zrax` lky ote`a zwqer dpyndy dxaq `xnbd

:`xnbd dywn jkitle ,cg` mc`l zekiiy edcy aiaqyéàî©
ïðaøc àîòèel dpwiy mixne`dixde ,jxcïBîãà øîà÷ øétL- ©§¨§©¨¨©¦¨¨©©§

dxvwd jxcd z` razpd cin raezd `iveiy ,oenc` xn` dti
.eizecyn zg`a `idy lk jxc el dzid i`ce ixdy ,xzeia

:`xnbd zvxzn,áø øîà äãeäé áø øîàdpyna xaecnïBâk ¨©©§¨¨©©§
äeôéwäL[raezd dcy z`],äéúBçeø òaøàî íãà éða äòaøàlke ¤¦¦¨©§¨¨§¥¨¨¥©§©¤¨

`l` ewlga dzid `l jxcdy dprha edgec zecyd ilran cg`
.exiag wlga

:`xnbd dywnéëä éà,ok m` ±ïBîãàc àîòè éàîlhepy xaeqd ¦¨¦©©§¨§©§
dprha ezegcl leki mdn cg` lk ixde ,dxvwd jxcd z` dld

.exiag wlga dxar jxcdy
:`xnbd zvxzn,àáø øîàdzr ztwen edcyy ote`a ok` ¨©¨¨

oia ,mipey miyp` ly zecy rax`aäòaøà çkî eúàc äòaøàa§©§¨¨§¨¦Ÿ©©§¨¨
mipey miyp` drax`n zecyd z` epw el` drax` m` oia -

,jxcd dca`yk ,dligzn zecyd ilra eidyåa s`eúàc äòaøà §©§¨¨§¨
ãç çkîdid `edy ,cg` mc`n zecyd z` epw drax`d lky - ¦Ÿ©©

el` mixwn ipya ,raezd z` zetiwnd zecyd lk ly milrad
déì éçãî éöîc ,éâéìt àì àîìò élekcg` lk leki lkd ixacl ± ¥¨§¨Ÿ§¦¥§¨¥©§¥¥

.ewlga jxcd dxar `ly dprha ,ezegcl drax`dnéâéìt ék± ¦§¦¥
,minkge oenc` ewlgpeäòaøà çkî éúàc ãçalky ote`a ± §©§¨¥¦Ÿ©©§¨¨

mc` ipa drax`n oze` dpw `ed j` ,cg` mc`l zekiiy zecyd
,mzwelgn `id jke ,mipey,øáñ ïBîãàdcyd lra lekiy ©§¨©

,eze` zetiwnd zecyd lral xnel ztwendàkøc ,íB÷î ìkî¦¨¨©§¨
Cab éì úéàjxc il dzidy oeik ,jlv` jxc il yi i`ce ixd ± ¦¦©¨

.dzr jcia ozrax` lke ,zecyd zrax`n zg`a,éøáñ ïðaøå§©¨¨¨§¥
,el xnel zetiwnd zecyd lra lekiz÷úL ,z÷úL éàm` - ¦¨§©§¨§©§

,lefa jxc jl xekn` ,ok orhz `le wezyzàì éàå`l` ,wezyz §¦Ÿ
,mpiga jxc ipnn razzeäééøîì àøèL àðøcäîz` xifg` - ©§©§¨§¨¨§¨©§

,dxiknd lhazz jkae ,mincewd milral dxiknd ixhyàìå§Ÿ
eäééãäa àðéc ééeòzLàì úéöîlk ixdy ,mnr oecl lkez `le - ¨¦§¦§©¥¦¨©£©§

.exiag lv` jzegcl lkei cg`

* * *
:epizpyn ly oecipl jiiyd dyrn d`ian `xnbdeäì øîàc àeää©§¨©§

,ezzin zrya eipal xn`y mc`a dyrn ±úøáì àì÷éclwc - ¦§¨¦§©
,lwc dfi` yxit `l j` ,izal ozpi iiqkpn cg`âelt éîúé ìeæà̈©§¥©

,éñëðìeàì÷éc dì eáäé àìmiqkpd z` ewlge minezid ekld - §¦§¥Ÿ©£¨¦§¨
lwcd z` zraez mzeg` dzre ,mzeg`l lwc epzp `le ,mdipia

.dl ie`xdïéúéðúî eðééä ,øîéîì óñBé áø øáñdnec df oic - ¨©©¥§¥©©§©§¦¦
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רט
miwxt dyelyaa cenr hw sc ± iriax wxtzeaezk

ïéîúåç íéðééãä ìáàxhyy `l` oicirn opi` ixdy ,ede`xw `ly it lr s` meiwa Ð

.oznizg `idy exikd micrde epiptl `a dføçàì àìà åðù àìoizipzn hwp `wec Ð

didy ,dilr xxerd df oae`x ly envrl oniq da wfgend d`yr la` .xg`l oniq

lr azk mixvnd ipniq el xvnyke ,eilr xxerd df oae`xl dcvay dcy xken oerny

.oae`x dgin `le ,"ily ipelt xvin" ef dcyéà
éëä éãáòã åàì.izwzy `l m` Ðøñîéîì

àòãåîlry oircei eed :xzqa micrl xnel Ð

dne ,xrxrn ip` gwel ip`y ef lv`y ef dcy

enya dixvna dazky dnl izwzyyÐm`y

.z`f il xekni `l dgen ip`úéà àøáç êøáç
äéì.il xekni `l aeye ,edericeie Ðãçà íìú

xkny dcyd lk ipt lr dyixgnd ziprn Ð

dze` oiae xxer ip`y ef dcy oia ,el iziced

,ily ipelt xvn :azk mlz eze` lre .xkny

.izign `le xhyd lr iznzgeúäéî äéì áä
ãçà íìúly qetexhet` `iady xg`l Ð

,epnid dlfbe mdia` ly dzidy di`x minezi

d`yry itl `l` da zekf wifgnl did `le

iia` dil xn` ,wifgn ly enya oniq odia`

mlz zdin wifgnl dil ad lif :qetexhet`l

cg`.äåä.mlz eze` lr Ðàì÷ãã àáëéøÐ

.df ab lr df oiakxen milwc zxeyéúøæç
åðîéä åéúç÷ìå.enya oniq eiziyry xg`l Ð

ïîàðxg`nc .xizdy dtd `ed xq`y dtdc Ð

epnid dlfbpe ely dzidy micr yiyÐdfl oi`

d`yry ,df ly eit lr `l` mlz eze`a zekf

.eizgwl :xn`e xfg ixde ,xg`l oniqäðùî
åäãù êøã äãáàåzecyd ilra da ewifgdy Ð

.eixvnayäøö÷á åì êìéel lehi mgxk lr Ð

`ly ,el xexai dxvw jxc la` .edcyl jxc

.lehil daxiàøîâïåîãà øîà÷ øéôùÐ

zecyd zrax`yk jzrc `wlq `wc

jytp dnnc ,od cg` mc` ly eizeaiaqy

.`ed diab digxe`íãà éðá äòáøàcg lkc Ð

.`ed i`ab e`l jkxc :dil igcn cgeäòáøàå
ãç çëî åúàãxg` ,cg` yi`n degwly Ð

.df jldyú÷úù ú÷úù éàjab life`e Ð

.ipnn jxcd dpwzykøîàã àåääzrya Ð

.ezzinïéúéðúî åðééä,cge cg lk iab `lf`c Ð

.opaxk ,dl igcn ivneéçãî éöî ãçå ãç ìë
äéìoi`e ,jly jxc oetva :el xne` gxfn ly Ð

.cg`e cg` lk oke .melk ilv` jlàì÷ã àëä
àåä åäééáâzrya cgi eid miqkpd lk ixdy Ð

.edfi` yxit `le ,lwcd lihd mlek lre ,d`eev

àì÷ãã éâìô éøú ÷áùå.zetzeya el didy Ð

oipzep eid minezide .el eid daxd milwc x`ye

.xzei oda gxeh yiy ,oi`vg ipy oze` dlåø÷
'åë éùðéà,dpezgzd lr dci dgxk lre Ð

d`a dpi` efe ,minezid zwfga miqkpdy

.d`eevd gkn `l` mdilr
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[` cenrl jiiy]äàùòzg` xkny oebk ,i`w xxer`c rnyn oeyld jezn Ð xg`l oniq

epy `l :eyexit ikd `xnbae .wfgend mya oniq d`yre eizecyn

Ð wfgenl eizecyn zg` xrxrn xkn m` ,xnelk .cai` `l Ð envrl la` ,xg`l `l`

jixv iziid ip`e ,ipnn dcy dpew wfgend did `l Ð ikd icarc e`l i`c ,`id d`ced e`l

."oiaf" `l` "oiafn" opiqxb `le .zernl

epiax yexita `iady ,i"yxk rnyn inlyexiae

,xg`l oniq xxerd d`yry xac seq `le :l`ppg

mezg xxerde ,xg`l xg` d`yr elit` `l`

ezekf cai` Ð cra.

øîàÐ 'ek opgei iax xn`c zxn`w xity dil

cr opgei iax ixaca xekf did `l iia`

did Ð xekf did eli`c .qetexhet`d exikfdy

:ol `niiwck ,minezid liaya oreh envr `ed

.oiyxeil oipreh

íà.onidn Ð epnn izgwle izxfg :xn`e orh

ely e`lc dcede li`ed ?on`p i`n` :dniz

ike ?izgwle izxfg :aey oerhl leki j`id Ð `ed

`le mzg ded `l ira i`c ,ebina on`pc `niz

`peeb i`d ikac ,`id `zlin e`l Ð dcen ded

"azekd" wxta lirl epyxitck ,ebin opixn` `l

`beln dab eciwt`c `zz` `idd iab (`,dt)

epyxity dn itle .my epyxity enk ,ixhyc

opiprh `lc (a,av zeaezk) "ieyp didy in"a

`kd yxtl opivnc :iax xne` ,`ed siiefn :inzil

mewnn `vei micrd ici azk oi`y oebk ,ixiinc

ebin ;epnn izgwle izxfg :xnel on`p jkle ,xg`

iziyr `le mzgp `le ,`ed siiefn xn` ira i`c

izxfge oniq iziyr xnel `ed onidn Ð oniq

oedea` ded i` :xn`w `lc `de .epnn izgwle

inzil opiprh `lc Ð "`ed siiefn" oirh ded

opiprh Ð "epnn izgwle izxfg" ,edin .`ed siiefn

,dprh jda onidn ded oedea`c xaqwc oeik ,edl

in"a ziyixtck ,"`ed siiefn" xn` ira i`c ebin

."ieyp didyïðáøåi`e zziiv zziiv i` :ixaq

ivn `l `d la` Ð ediixnl `xhy `pxcdn `l

dil `pipafn :cg gkn iz`c cga xninl

Ð ediicda `pic iierzy`l zivn `lc ,drax`l

li`ed ,ezxikn ici lr epic riwtdl leki `ly

cga la` .ok xnel ie`x did `l ecil `ay mcewe

`xhy `pxcdn :xnel leki Ð drax` gkn iz`c

,eriwtdl leki `ed eci lr `ad zekfe ,ediixnl

el` el e`ay mcew el didy ezekfa ecinrdle

`nw `aac `nw wxta xn`wc `de .ecil zecyd

,cg`k mc` ipa dylyl e` cg`l xkn :(`,g)

eqpkp olek Ð zixeaife zipepiae zicir :yexit

zicir gwlya :mzd dl iwene ,milrad zgz

cirn eabile edlek ezile :jixte .dpexg`a!zi

Ð ekiipick ezilwy i` :edl xn`c meyn

zixeaifc `xhy `pxcdn Ð `l i`e ,ezilwy

mzd `nl` ?ikd `nip ,inp oiwfp :jixte .dixnl

;icin dyw `l !`nlr ilekl `nrh jd opixn`

,zixeaifn iab `dc ,ixnbl `ciqt dil zil mzdc

`xhy `pxcdn :xn` ivnc mzd dcen ikdle

Ð ixnbl `ciqt `ki`c ,`kd la` .dixnl

oiwfp elit`c ,jixtw `zeax `l` ,zipepiad on daeb i`n` :jixt ivn aeg lra`c oicd `ed Ð ikd `nip inp oiwfp ikd i` :jixtc `de .ediixnl `xhy `pxcdn :opixn` `lc dil `xiaq

ikl :dil xn` ivn dixnl zixeaifc `xhy `pxcdn dil xn` i`c .zipepiad on daebc dil `gip aeg lran la` ,jixtw oiwfpn `weec :myl yxit i"yxe .ikd `nil zicira dxezd on epicc

irewt`l `kil dprh jdac ,`id `zlin e`l `d !xcdz ikl :dil `niz ?zixeaifd on daeb i`n` inp dy` zaezk :`niz ike .xcdz ikl dil xn` ivn `le ,zipepia aizip oiwfp la` .xcdz

oeyld llk rnyn `le .el exifgn epi`y dna giexn `zydc ,jabl life`e zziiv zziiv i` :o`k yxtl jxved xity df itle .mipey`xd milrad zeyxa olek eid m` daeby dnn xzei

.xken dvxiy enk rnyn ,dpn d`na jxc el gwi :oizipzna ipzwc :cere ,jk
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íéîúBç ïéðéicä ìáàét ìò óàdàNò" .eäeàø÷ àlL £¨©©¨¦§¦©©¦¤Ÿ§¨£¨¨
ìáà ,øçàì àlà eðL àì :ééaà øîà ."øçàì ïîéñ¦¨§©¥¨©©©¥Ÿ¨¤¨§©¥£¨

ìBîöò¯éãáò àìc éà :øîàc .Búeëæ úà ãaéà àì §©§Ÿ¦¥¤§§¨©¦§¨£©¦
éëä déì¯Cì úéà éàî .éìäéð dì ïéaæî äåä àì ¥¨¦¨£¨§©¥¨¦£¦©¦¨

øîéîì¯àòãBî øñîéîì éì éòaéà¯àøáç Cøáç §¥©¦¨¥¦§¥§©¨¨©§¨©§¨
àeää .déì úéà àøáç Cøáçc àøáçå ,déì úéà¦¥§©§¨§©§¨©§¨¦¥©
.àtBøèBtà íé÷Bàå ,áéëLe øòøò ,øçàì ïîéñ dàNòc©£¨¨¦¨§©¥¦§¥§¦§¦©§¨

.ééaàc dén÷ì ñBtBøèBtà àúàdéì øîàdàNò : £¨©§§©¥§©©¥£©¥£¨¨
øçàì ïîéñ¯ïBäeáà äåä éà :øîà .Búeëæ úà ãaéà ¦¨§©¥¦¥¤§£©¦£¨£

.Eì éúéNò ãçà íìz :øîàå ïéòè äåä íéi÷ éîúéc§©§¥©¨£¨¨¥§¨©¤¤¤¨¨¦¦§
déì øîàïòè íà :ïðçBé éaø øîàc ,zøîà÷ øétL : £©¥©¦¨¨§©§§¨©©¦¨¨¦¨©

Eì éúéNò ãçà íìz øîàå¯úäéî déì áä ìéæ ,ïîàð §¨©¤¤¤¨¨¦¦§¤¡¨¦©¥¦©
éà :déì øîà ,éì÷éãc àaëéø dìò äåä .ãçà íìz¤¤¤¨£¨£¨¦§¨§¦§¥£©¥¦

íéi÷ éîúéc ïBäeáà äåä¯ézøæç :øîàå ïéòè äåä £¨£§©§¥©¨£¨¨¥§¨©¨©§¦
.epnî ézç÷ìådéì øîàéaø øîàc ,zøîà÷ øétL : §¨©§¦¦¤£©¥©¦¨¨§©§§¨©©¦

epnî åézç÷ìe ézøæç øîàå ïòè íà :ïðçBé¯.ïîàð ¨¨¦¨©§¨©¨©§¦§©§¦¦¤¤¡¨
àtBøèBtà íé÷Bîc ïàî éàä :ééaà øîà¯ék íé÷Bð ¨©©©¥©©§¥©§¨¦¦

.éîúéc àúeëæa éëetàì òãéc ,éàääðùîCìäL éî ©§¨©§©¥¦§¨§©§¥¦¤¨©
Bì Cìé :øîBà ïBîãà ,eäãN Cøc äãáàå íiä úðéãîì¦§¦©©¨§¨§¨¤¤¨¥©§¥¥¥
,äðî äàîa Cøc Bì äð÷é :íéøîBà íéîëçå .äøöwa©§¨¨©£¨¦§¦¦§¤¤¤§¥¨¨¤

.øéåàa çøôé BààøîâøétL ?ïðaøc àîòè éàî ¦§©©£¦©©£¨§©¨©©¦
ãà øîà÷äeôéwäL ïBâk :áø øîà äãeäé áø øîà !ïBî ¨¨©©§¨©©§¨¨©©§¤¦¦¨

àîòè éàî éëä éà .äéúBçeø òaøàî íãà éða äòaøà©§¨¨§¥¨¨¥©§©¤¨¦¨¦©©§¨
,äòaøà çkî eúàc äòaøàa :àáø øîà ?ïBîãàc§©§¨©¨¨§©§¨¨§¨¦Ÿ©©§¨¨

ãç çkî eúàc äòaøàå¯éöîc ,éâéìt àì àîìò élek §©§¨¨§¨¦Ÿ©©¥¨§¨¨§¦¦§¨¥
éâéìt ék .déì éçãî¯ïBîãà .äòaøà çkî éúàc ãça ©§¥¥¦§¦¦§©§¨¥¦Ÿ©©§¨¨©§

éà :éøáñ ïðaøå ,Cab éì úéà àkøc íB÷î ìkî :øáñ̈©¦¨¨©§¨¦¦©¨§©¨©¨§¦¦
z÷úL¯àì éàå ,z÷úL¯,eäééøîì àøèL àðøãäî ¨§©§¨§©§§¦¨©£©§¨§¨¨§¨©§

øîàc àeää .eäééãäa àðéc ééeòzLàì úéöî àìå§¨¨¥§¦§©¥¦¨©£©§©©£©
eáäé àì ,éñëðì âeìt éîúé ìeæà .úøáì àì÷éc :eäì§¦§¨¦§¨£©§¥§§¦§¥¨¨£

.ïéúéðúî eðééä :øîéîì óñBé áø øáñ .àì÷éc dìøîà ¨¦§¨¨©©¥§¥©©§©§¦¦£©
déìíúä ?éîc éî :ééaà¯éçãî éöî ãçå ãç ìk ¥©©¥¦¨¥¨¨¨©§©¨¥©§¥

àëä ,déì¯eäéézðwz éàî .àeä eäééab àì÷éc¯ ¥¨¨¦§¨©©§©©©§©§
àeää .àLéøî eâìôéìå eøãäéìå ,àì÷éc dì eáúéì¥§¨¦§¨§¦©§§¦§§¥¥¨©
éâìt éøz ÷éáLå ,áéëL .úøáì àì÷éc :eäì øîàc©£©§¦§¨¦§¨§¥§¨¥§¥©§¥
éLðéà eø÷ éî :déì àéL÷ à÷å éLà áø áéúé ,àì÷éãã§¦§¨§¥©©¦§¨©§¨¥¦¨¡¨¥
éëcøî áø déì øîà ?àì Bà ,àì÷éc éì÷éc ébìt éøúì¦§¥©§¥¦§¥¦§¨¨£©¥©¨§§©

.àì÷éc éì÷éã ébìt éøúì éLðéà eø÷ :àáøc déîMî àéðBøâäî éîéáà øîà éëä ,éLà áøì§©©¦¨¦£©£¦¦¥©§§¨¦§¥§¨¨¨¡¨¥¦§¥©§¥¦§¥¦§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hw sc zeaezk(iyiy meil)

ïéðéicä ìáàxhyd z` miniiwnd,eäeàø÷ àlL ét ìò óà íéîúBç £¨©©¨¦§¦©©¦¤Ÿ§¨
zenizg meiw lr wx `l` xhyd okez lr minzeg mpi` oky
oeike ,envr xhya aezkd z` `exwl miaiig mpi` okle ,micrd
eznizg oi` xhyd okez z` rcei epi`y xnel oiicd lekiy

.ea aezky dna d`cedk zaygp

* * *
:dpyna epipyøçàì ïîéñ dàNòdpc `xnbd .ezekf z` cai` £¨¨¦¨§©¥

:dpynd ixacaeðL àì ,éiaà øîàz` cai` dcyd lr xxerdy ¨©©©¥Ÿ¨
,ezekfàlàdcy razpd xknykìmc`,øçàcrk mzg xxerde ¤¨§©¥

xxer dilry] dkenqd dcydy azkp eay dxiknd xhy lr
,wfgend ly dcy `id [zrkBîöòì ìáàwfgend xkn m` la` - £¨§©§

,envr xxerl dcyd z`ãaéà àìraezd dfaBúeëæ úàxrxrl Ÿ¦¥¤§
,razpl zkiiyy dxiknd xhya azkpy dkenqd dcyd lr

meynøîàc,zn` ef oi`y s` xhya jk aezkl izkxved ,raezd §¨©
okyéëä déì éãáò àìc éàiziid `l` ,jk el dyer iziid `l m` - ¦§Ÿ¨§¦¥¨¦

,razpl zkiiyk dcyd zxkfd lr dgenéìäéð dì ïéaæî äåä àìŸ£¨§©¥¨¦£¦
,zepwl izivxy dcyd z` il xken did `l -øîéîì Cì úéà éàî©¦¨§¥©

ok m`y ,icbpk oerhl dvxz dne -àòãBî øñîéîì él éòaéàdid ± ¦¨¥¦§¦§©¨¨
wx mzeg ip`y ,xzqa ,micr ipta okl mcew '`rcen' xeqnl ilr
izleki `l ,[dkenqd dcyd z` zepwl dvex ip`y] qpe` jezn

ik ok zeyrldéì úéà àøáç Cøáçc àøáçå ,déì úéà àøáç ,Cøáç©§¨©§¨¦¥§©§¨§©§¨©§¨¦¥
micrd ,xnelk ,xag el yi jxag xag mbe ,el yi xag ,jxag -
axqie ,xkenl s` rceeie xacd mqxtzie mdixagl z`f exn`i
dleki dpi`e ,qpe`a `id eznizg jkitle .dcyd z` il xeknl

.razpl zkiiy driazd dcyy d`cedk aygidl
:df oipra dyrn d`ian `xnbdøçàì ïîéñ dàNòc àeäädyrn ± ©©£¨¨¦¨§©¥

ef dcyy xhya azkpy dcy zxikn xhy lr mzgy mc`a
`a okn xg`le ,xkenl zkiiy `id s`y zxg` dcy cil zpkey

e mzegd crdøòøòdlfbpy dprha dcya wifgnd xkend lr ¦§¥
,epnnåoica ecnry mcewáéëL,xrxrnd zn -àtBøèBtà íé÷Bàå §¨¦§¦©§¨

.einezia lthl qetexhet` dpine ±àúàd `a -ñBtBøèBtà ¨¨©§
éiaàc dén÷ìxear wifgnd cin dcyd z` `ivedl ,oicl §©¥§©©¥

.mineziddéì øîàm`y epipy ixd ,iia`dàNòdcyl wifgnd ¨©¥£¨¨
driazdì ïîéñmc`,øçà,crk xhyd lr xxerd mzgeúà ãaéà ¦¨§©¥¦¥¤

,Búeëæ.dcya zekf minezil oi` jkleøîà,qetexhet`d eléà §¨©¦
íéi÷ éîúéc ïBäeáà äåä,ig minezid ia` did eli` -ïéòè äåä £¨£§©§¥©¨£¨¨¦

øîàådcydy xhya aezky dn `ed zn`y oerhl leki did ± §¨©
ef oi` mewn lkne ,wfgend ly zxg` dcyl dkenq zxknpd

`l` ,wfgenl zkiiy dcyd lky d`cedEì éúéNò ãçà íìz± ¤¤¤¨¨¦¦§
oial dxknpy dcyd oia dzidy dyixg ly zg` dxey agex wx
,ily dcyd x`y la` ,jly `idy iziced ipnn zlfby dcyd

.ixack `ly xhydn di`x oi`edéì øîà,iia`zøîà÷ øétL± ¨©¥©¦¨¨§©§
,zprh dticixdïðçBé éaø øîà,epizpyn ly oicd iablïòè íà §¨©©¦¨¨¦¨©

xrxrndïîàð ,Eì éúéNò ãçà íìz ,øîàå.dlawzdy xg`l §¨©¤¤¤¨¨¦¦§¤¡¨
,qetexhet`l iia` xn` ,ezprhúäéî déì áä ìéælkn el oz jl - ¦©¥¦©

mewn,ãçà íìz.ely df mlz zegtd lkly xhydn gken ixdy ¤¤¤¨
éì÷éãc àaëéø dìò äåämilwc zxey mlz eze` lr dzid ± £¨£¨¦§¨§¦§¥

qetexhet`d dvx `le ,xwi df mlz dide ,df ab lr df miakxen
,wifgnl df mlz zzldéì øîà,dycg dprh iia`l qetexhet`d ¨©¥

,øîàå ïéòè äåä ,íéi÷ éîúéc ïBäeáà äåä éàlr iznizg mpn` ¦£¨£§©§¥©¨£¨¨¦§¨©
onf xg`l j` ,wfgenl jiiy df mlzy d`cedk zaygp xhyd

ézç÷ìå ézøæç[izipw-]epnîxace ily dcyd lk eiykre ,df mlz ¨©§¦§¨©§¦¦¤
.okl mcew dzidy xhyay iznizg xzeq epi` dfdéì øîà,iia` ¨©¥

c ,zøîà÷ øétLixdïòè íà ,ïðçBé éaø øîàxrxrnd,øîàåxg`l ©¦¨¨§©§§¨©©¦¨¨¦¨©§¨©
xhyd lr iznzgy.ïîàð ,epnî åézç÷ìe ézøæç̈©§¦§©§¦¦¤¤¡¨

àtBøèBtà íé÷Bîc ïàî éàä ,éiaà øîà,qetexhet` cinrny in - ¨©©©¥©©§¦©§¨
éàä ék íé÷Bð,df enk qetexhet` cinri -ëæa éëetàì òãécàúe ¦¦©§¨©§©¥¦§¨

éîúéczeprh mxear oerhle minezid ly mzekfa jtdl rceiy - §©§¥
.zeaeh

äðùî
:minkge oenc` ea ewlgpy iyingd oicd z` d`ian epizpynéî¦

äãáàå ,íiä úðéãîì CìäLdCøcl dkilend,eäãNdzidy meyn ¤¨©¦§¦©©¨§¨§¨¤¤¨¥
.dzid okid reci `l eiykre ,ely opi`y zecya ztwen edcy

a Bì Cìé ,øîBà ïBîãàd jxcäøöwjxc el dzid i`ce ixdy ,xzeia ©§¥¥¥©§¨¨
,zxg` jxc el lehil leki `id okid rcei epi`y s`e ,`idy lk
.xzeia dxvwd jxcd z` lhep ,dpezgzd lr eciy oeik j`

,íéøîBà íéîëçå`l` ,dycg jxc envrl lehil leki epi`äð÷é ©£¨¦§¦¦§¤
Cøc Bìelit`e ,mincaäðî äàîa,[lecb mekq]øéåàa çøôé Bà ¤¤§¥¨¨¤¦§©¨£¦

.zxg` dpwz el oi` xnelk ,`nfeb jxc ,edcyl

* * *

àøîâ
zecyd zrax` lky ote`a zwqer dpyndy dxaq `xnbd

:`xnbd dywn jkitle ,cg` mc`l zekiiy edcy aiaqyéàî©
ïðaøc àîòèel dpwiy mixne`dixde ,jxcïBîãà øîà÷ øétL- ©§¨§©¨¨©¦¨¨©©§

dxvwd jxcd z` razpd cin raezd `iveiy ,oenc` xn` dti
.eizecyn zg`a `idy lk jxc el dzid i`ce ixdy ,xzeia

:`xnbd zvxzn,áø øîà äãeäé áø øîàdpyna xaecnïBâk ¨©©§¨¨©©§
äeôéwäL[raezd dcy z`],äéúBçeø òaøàî íãà éða äòaøàlke ¤¦¦¨©§¨¨§¥¨¨¥©§©¤¨

`l` ewlga dzid `l jxcdy dprha edgec zecyd ilran cg`
.exiag wlga

:`xnbd dywnéëä éà,ok m` ±ïBîãàc àîòè éàîlhepy xaeqd ¦¨¦©©§¨§©§
dprha ezegcl leki mdn cg` lk ixde ,dxvwd jxcd z` dld

.exiag wlga dxar jxcdy
:`xnbd zvxzn,àáø øîàdzr ztwen edcyy ote`a ok` ¨©¨¨

oia ,mipey miyp` ly zecy rax`aäòaøà çkî eúàc äòaøàa§©§¨¨§¨¦Ÿ©©§¨¨
mipey miyp` drax`n zecyd z` epw el` drax` m` oia -

,jxcd dca`yk ,dligzn zecyd ilra eidyåa s`eúàc äòaøà §©§¨¨§¨
ãç çkîdid `edy ,cg` mc`n zecyd z` epw drax`d lky - ¦Ÿ©©

el` mixwn ipya ,raezd z` zetiwnd zecyd lk ly milrad
déì éçãî éöîc ,éâéìt àì àîìò élekcg` lk leki lkd ixacl ± ¥¨§¨Ÿ§¦¥§¨¥©§¥¥

.ewlga jxcd dxar `ly dprha ,ezegcl drax`dnéâéìt ék± ¦§¦¥
,minkge oenc` ewlgpeäòaøà çkî éúàc ãçalky ote`a ± §©§¨¥¦Ÿ©©§¨¨

mc` ipa drax`n oze` dpw `ed j` ,cg` mc`l zekiiy zecyd
,mzwelgn `id jke ,mipey,øáñ ïBîãàdcyd lra lekiy ©§¨©

,eze` zetiwnd zecyd lral xnel ztwendàkøc ,íB÷î ìkî¦¨¨©§¨
Cab éì úéàjxc il dzidy oeik ,jlv` jxc il yi i`ce ixd ± ¦¦©¨

.dzr jcia ozrax` lke ,zecyd zrax`n zg`a,éøáñ ïðaøå§©¨¨¨§¥
,el xnel zetiwnd zecyd lra lekiz÷úL ,z÷úL éàm` - ¦¨§©§¨§©§

,lefa jxc jl xekn` ,ok orhz `le wezyzàì éàå`l` ,wezyz §¦Ÿ
,mpiga jxc ipnn razzeäééøîì àøèL àðøcäîz` xifg` - ©§©§¨§¨¨§¨©§

,dxiknd lhazz jkae ,mincewd milral dxiknd ixhyàìå§Ÿ
eäééãäa àðéc ééeòzLàì úéöîlk ixdy ,mnr oecl lkez `le - ¨¦§¦§©¥¦¨©£©§

.exiag lv` jzegcl lkei cg`

* * *
:epizpyn ly oecipl jiiyd dyrn d`ian `xnbdeäì øîàc àeää©§¨©§

,ezzin zrya eipal xn`y mc`a dyrn ±úøáì àì÷éclwc - ¦§¨¦§©
,lwc dfi` yxit `l j` ,izal ozpi iiqkpn cg`âelt éîúé ìeæà̈©§¥©

,éñëðìeàì÷éc dì eáäé àìmiqkpd z` ewlge minezid ekld - §¦§¥Ÿ©£¨¦§¨
lwcd z` zraez mzeg` dzre ,mzeg`l lwc epzp `le ,mdipia

.dl ie`xdïéúéðúî eðééä ,øîéîì óñBé áø øáñdnec df oic - ¨©©¥§¥©©§©§¦¦
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המשך בעמוד עה



miwxtרי dyelya` cenr iw sc ± iriax wxtzeaezk
äðùîäãù åì øëîù àéöåä äìäåxhyl zxge`n dxikn xhy eilr `ived deld Ð

jl aiig iziid m`y ,rext e` siiefn jxhy :xne`e ,d`elddÐz` il xken ziid `l

.jaeg z` zeabl jl didy ,dcydäãùä úà åì øëîù ç÷ô äéä äædf didy itl Ð

.rwxwd z` lehi eiykre ,eaeg lr eppkyni okidn el did `le eilhlhn gixanàøîâ
øèù éáúë øãäå éæåæ áéäé ç÷åìäù àøúàá

éâéìô àì àîìò éìåë äøéëîxkenl didy Ð

el aezki `le ,laiwy zernd eaega akrl

eazky oeike .xhydÐeilr el oi`y giked

.aegàòãåî øñîéîì`l` el xken ipi`e Ð

.epkynl lke`yäéì úéà àøáç,edriceie Ð

.dcyd cer gwi `leäðùîåàéöåäù íéðù
äæ ìò äæ áåç øèùoernye oerny lr oae`x Ð

lye mcwen oae`x `ivedy xhy ,oae`x lr

.xge`n oernyøîåà ïåîãàoerny leki Ð

.oae`xl xnelêì éúééä áééç åìéàixack Ð

ok ixg` ipnn del dz` cvik ,jxhy?jl did

!ipnn jaeg z` reazläáåâ äæå äáåâ äæÐ

deln df akri :mixne` oi` ,dey aegd elit`

oic zia `l` ,edeldy deln liaya exag ly

.eaeg z` ecbpkyl oiabne ,cg` lk iqkpl oicxei

àøîâéì äîì àúøèî éëåôäipy `yepd Ð

el oexzi dn ,dey o`yne xer ly oitevxn

oinil l`ny lye l`nyl oini ly jetdl?

ïéîù ïä åìùáaeg lra :minkg exn`y dn Ð

zipepiaaÐyi m`y .oiny deld zerwxwa

`id elv`e ,mc` lkl zipepia `idy dcy dell

dpnid zerexb eizecy x`yy ,zicirÐoi`

dpnid daeb aeg lra.ìë ìùá øáñ úùù áøå
ïéîù ïä íãài`d iz` xcd ik ,seq seqe Ð

iabinlÐ.liwy ely dzidy zipepiaáøìå
ïîçð.'ek zifg i`n ,oiny od elyac inp idp Ð

åúà éããä éãäá éáâéîì åúà éë óåñ óåñÐ

.oic ziaa odizexhy e`ived odipy ixdyøî
ïéîù ïä åìùá øáñ.`ed `zxhn iketd e`le Ð

i`c ,zixeaif lral `geex `ki` jytp dnnc

iabe `yixa micw dixagÐzicir diab `ki`

i`e .zipepia ji`dl iabne ,zixeaife zipepiae

zipepia iabe micw edi`Ð,zicir diab `ied

.zixeaif dixagl iabneïä íìåò ìùá øáñ øîå
ïéîùoic zia iadi ,iabinl ez` iccdac oeike Ð

dl iab xcde ,`yixa zixeaif lral zipepia

dipinÐ.`ed `zxhn iketd jkldäáåâ äæ ïðú
äáåâ äæåmdipyy opaxl edl zi`c inp idp Ð

,elya dfe elya df cenri mixyk zexhyd

iketd e`le ,oiny od elya :dpin rny `nl`

.`edøùòì äæ äåìù ïåâëdyepd lkei `ly Ð

.dpzndc `geex `ki`c ,mipy xyr cr eraezl

øùòì ïåùàø àîéìéàseql elv` `a ipye Ð

.yngl dele ,dpyàì àä 'åë ïåîãà àîéì àäá
äéðîæ àèîeprazie edeldy dfl el did gepe Ð

cr ecia akern eaeg `di oiicre ,yng seql

.eaega el rxet `diyn ,xyr znlydàèîã éà
äéðîædelnd `ayk mipyd zyng enly m` Ð

.deld on zeellïðáøã àîòè éàîixyknc Ð

oey`x deln ly exhy?."deln yi`l del car"c ,zeell `le eraezl el dide epnf ribd ixdàúàã àëéøö àì.yng mlync `neia epnid dele diabl Ðïðé÷ñò éîúéázny Ð

rwxw mdl oi`e ,miraeze mi`a minezide ,odn cg`zi`e zixeaif inzil edl zi`c dnwele :opiqxb ikd .aeg lral inzic ilhlhn icaryn `lc ,odn exhy daeb mcbpky `diy

.'ek mirxtp oi` oiny od mc` lk lya inp i`c zipepiae zicir dicicl diläðùîïéàåùðì úåöøà ùìù`yp m`y ,dy` i`eyp oiprl zewelg l`xyi ux`a od zevx` yly Ð

.ux` l` ux`n eixg` jlil dtekl leki epi` odn zg`a dy`ïéàéöåî ïéàmy mi`a eiaiaq lkne ,miweey mewn `ede ,xirn lecb jxk .jxkl jxkn `le xirl xirn `l efl efn Ð

.ea ievn xac lke ,dxegql
ìáà
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ïðáøådil irai` `lc ,`nlr ilekc `ail` lirl opiwqnc `de Ð dil zi` `xag jxag

yi !dil zi` `xag jxag :opixn`c ,ezekf cai` `l envrl :iab ,`rcen xqninl

z` el xkny `ivedy `kd enk d`ced jk lk ded `l oniq d`yry dnc ,inc `lc xnel

.d`cedl ith `incc ibilt d`ced jda la` .`rcen xqninl dil irai` `l jklid ,dcyd

ded `l i`ce lirlc ,xity iz` i"yx yexitle

rny `nlcc Ð `rcen xqninl xrxrnl dil

el didie dxkenl rpnie `dn dcy el xkend

iab ,`kd la` .zepwl zecy `vni `ly cqtd

migwel daxdc ,cqtd jk lk epi` ,dcy zxikn

Ð zpiaf ,zipw Ð oiaf" iypi` ixn`c `vni

."zcqt`

óåñs` Ð ez`w iccd icda iabinl ez` ik seq

zi`c `kid ,dligz raezl oiwwfpc ab lr

`nw `aa) mzd gkenck oiwwfp oi` Ð `ciqt dil

.diqkp ilifc oebk ,`nrh (a,enùìùzevx`

onfa mixen` mixac dna :`ztqez Ð oi`eypl

yqxi`y lilb oa e` dcedia qxi`e dcedin did

lilb oa e` lilba qxi`y dcedi oa la` .lilba

zpn lry ,z`vl dze` oitek Ð dcedia qxi`y

.d`yp ok
ikd
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äðùîàéöBä äläå ,Bøáç ìò áBç øèL àéöBnä©¦§©©£¥§©¨¦
:øîàiL àeä ìBëé :øîBà ïBîãà .äãOä úà Bì øënL¤¨©¤©¨¤©§¥¨¤Ÿ©
ElL úà òøtäì Eì äéä Eì áéiç éúééä eléà¦¨¦¦©¨§¨¨§§¦¨©¤¤§
äéä äæ :íéøîBà íéîëçå !äãOä úà éì zøënLk§¤¨©§¨¦¤©¨¤©£¨¦§¦¤¨¨
.BðkLîì ìBëé àeäL éðtî ,ò÷øwä úà Bì øënL ,çwt¦¥©¤¨©¤©©§©¦§¥¤¨§©§§

àøîâL ?ïðaøc àîòè éàî!ïBîãà øîà÷ øét ©©£¨§©¨©©¦¨¨©©§
àøèL éáúk øãäå éæeæ éáäéc àøúàa¯àîìò élek §©§¨§¨£¦¥©£©¨§¥§¨¨¥¨§¨

éöîc éâéìt àìdéì øîàElL úà òBøôì Eì äéä : ¨§¦¦§¨¥£©¥¨¨§¦§©¤¤§
éâéìt ék .äãOä úà éì zøënLk¯éáúëc àøúàa §¤¨©§¨¦¤©¨¤¦§¦¦§©§¨§¨§¥

déì éòaéà :øáñ ïBîãà ;éæeæ éáäé øãäå àøèL§¨¨©£©¨£¥¥©§¨©¦¨¥¥
,déì úéà àøáç Cøáç :éøáñ ïðaøå ,àòãBî øñîéîì§¦§©¨¨§©¨©¨§¦©§¨©§¨¦¥

.déì úéà àøáç Cøáçc àøáçåäðùîíéðL §©§¨§©§¨©§¨¦¥§©¦
eléà :øîBà ïBîãà ,äæ ìò äæ áBç øèL eàéöBäL¤¦§©¤©¤©§¥¦

øèL äáBb äæå BáBç øèL äáBb äæ :íéøîBà íéîëçå ?épnî äåì äzà ãöék Eì áéiç éúééä̈¦¦©¨§¥©©¨Ÿ¤¦¤¦©£¨¦§¦¤¤§©§¤¤§©
.BáBçàøîâ,äáBb äæå äáBb äæ :øîà ïîçð áø ,äæ ìò äæ áBç øèL eàéöBäL íéðL ,øîzà¦§©§©¦¤¦§©¤©¤©©§¨¨©¤¤§¤¤

,àîìò éleëc .BlLa ãîBò äæå BlLa ãîBò äæ àlà ?éì änì àúøèî éëetä :øîà úLL áø©¥¤¨©©¥©§¨¨¨¨¦¤¨¤¥§¤§¤¥§¤§¥¨§¨
úéøeaéæå úéøeaéæ ,úéðBðéáe úéðBðéa ,úécéòå úécéò¯éâéìt ék .àeä àúøèî éëetä éàcå¯úéàc ¦¦§¦¦¥¦¥¦¦¦§¦¦©©©¥©§¨¨¦§¦¦§¦

,ïéîL ïä BlLa :øáñ÷ ,äáBb äæå äáBb äæ :øáñ ïîçð áø .úéøeaéæ ãçìe úéðBðéa ãçì déì¥§©¥¦§©¦¦©©§¨¨©¤¤§¤¤¨¨©§¤¥¨¦
úLL áøå .úéøeaéæ ìé÷Lå àeää àúàå ,úécéò déab äåäc úéðBðéáì déì éáâå úéøeaéæ ìòa éúà̈¥©©¦¦§¨¥¥§¥¦©£¨©¥¦¦©£¨©§¨¥¦¦§©¥¤

:øáñ÷ ,éì änì àúøèî éëetä :øîàéúà ék ,óBñ óBñ .ïéîL ïä íãà ìk ìLa¯àeää ¨©©¥©§¨¨¨¨¦¨¨©§¤¨¨¨¥¨¦¦¨¥©
úéðBðéa ìòa éúéì ?àLéøa úéøeaéæ ìòa éúàc úéæç éàî ,ïîçð áøìe .ìé÷L÷ déLôðc úéðBðéa¥¦§©§¥¨¨¥§©©§¨©¨¥§¨¥©©¦¦§¥¨¥¥©©¥¦
eúà ék ,óBñ óBñ .déòáz íéã÷c ,àëéøö àì !déìäéð éaâéìå øãäéìå ,úéøeaéæ éaâéìå àLéøa§¥¨§¦§¥¦¦§¦£©§¦§¥¦£¥¨§¦¨§¨¥§¨¥¦¨
ãçì déì úéàå ,úéðBðéáe úécéò ãçì déì úéàc àëéøö àì àlà !eúà÷ éããä éãäa éaâîì§¦§¥©£¥£¨¥¨¨¤¨¨§¦¨§¦¥§©¦¦¥¦§¦¥§©
:íéøîBà íéîëçå :ïðz .ïéîL ïä íãà ìk ìLa :øáñ øîe ,ïéîL ïä BlLa :øáñ øî .úéøeaéæ¦¦¨¨©§¤¥¨¦¨¨©§¤¨¨¨¥¨¦§©©£¨¦§¦
éëéä .Lîçì äæå øNòì äæ äålL ïBâk :úLL áøc àaélà ïîçð áø dîbøz .äáBb äæå äáBb äæ¤¤§¤¤¦§§¨©©§¨©¦¨§©¥¤§¤¨¨¤§¤¤§¤§¨¥¥¦

Lîçì éðLå øNòì ïBLàø :àîéìéà ?éîc¯äzà ãöék Eì áéiç éúééä eléà :ïBîãà àîéì àäa ¨¥¦¥¨¦§¤¤§¥¦§¨¥§¨¥¨©§¦¨¦¦©¨§¥©©¨
déðîæ àèîc éà ?éîc éëéä .øNòì éðLå Lîçì ïBLàø ,àlà !déðîæ àèî àì àä ?épnî äåìŸ¤¦¤¦¨¨§¨¦§¥¤¨¦§¨¥§¥¦§¤¤¥¦¨¥¦¦§¨¦§¥

¯àîòè éàîdéðîæ àèî àìc éàå ,ïðaøc¯àì ?ïBîãàc àîòè éàîe ,déðîæ àèî àì àä ©©£¨§©¨©§¦§¨§¨¦§¥¨¨§¨¦§¥©©£¨§©§¨
éæéc Léðéà ãéáò :øáñ øî .Lîç íìLîc àîBé àeääa àúàc àëéøöàì :øáñ øîe ,déîBéì ó §¦¨©£¨§©¨§¦§©¨¥¨¨©£¦¦¦§¨¥§¥¨¨©¨

éæéc Léðéà ãéáòééeaâà ,éáb àaâéî éîúéc ,ïðé÷ñò éîúéa àëä :øîà àîç øa éîø .déîBéì ó £¦¦¦§¨¥§¥¨¦©¨¨¨©¨¨§©§¥¨§¦©§©§¥¦§¨¨¥©§¥
:àáø øîà .Bì ïéàå ,úBaâì éeàø äæå äáBb äæ !éðú÷ äáBb äæå äáBb äæ àäå .eäéépéî ïðéaâî àì̈©§¦©¦©§§¨¤¤§¤¤¨¨¥¤¤§¤¨¦§§¥¨©¨¨

àãç ;øáca úBáeLú ézL¯øãäéìå ,éîúéì àòøà eäðéaâì :ãBòå ,éðú÷ äáBb äæå äáBb äæc §¥§©¨¨£¨§¤¤§¤¤¨¨¥§©§¦§©§¨§©§¥§¦£©
ò÷ø÷ eábL íéîBúé :deáà øa äaø øîà ïîçð áø øîàc ,ïîçð áøãk ,eäéépéî eäðéaâéìå§¦§¦§¦©§¦§©©§¨§¨©©©§¨¨©©¨©£§¦¤¨©§©

ïäéáà úáBça¯úéøeaéæ éîúéì eäì úéàc dî÷Bìå !àéL÷ ,ïäî ïúBà äáBâå øæBç áBç ìòa §©£¦¤©©¥§¤¨¥¤©§¨§§¨§¦§§©§¥¦¦
ìLa éîð éàc .úéøeaéæ déì eaâîe úéðBðéa eáb éîúé éìæàc ,úéðBðéáe úécéò déãéãì déì úéàå§¦¥§¦¥¦¦¥¦§¨§¥©§¥¨¥¦©§¥¦¦§¦©¦§¤

ïéîL ïä íãà ìk¯àä,ñôz àìc àëéä éléî éðä !úéøeaéfî àlà íéîBúé éñëpî ïéòøôð ïéà ¨¨¨¥¨¦¨¥¦§¨¦¦¦§¥§¦¤¨¦¦¦¨¥¦¥¥¨§Ÿ¨©
ñôúc àëéä ìáà¯.ñôzäðùîïéà .ìéìbäå ,ïcøiä øáòå ,äãeäé :ïéàeOðì úBöøà ùìL £¨¥¨§¨©¨©¨Ÿ£¨§¦¦§¨§¥¤©©§¥§©¨¦¥

,Cøëì Cøkîe øéòì øéòî ïéàéöBî õøàä dúBàa ìáà ,Cøëì Cøkîe øéòì øéòî ïéàéöBî¦¦¥¦§¦¦§©¦§©£¨§¨¨¨¤¦¦¥¦§¦¦§©¦§©
ìáà
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr iw sc zeaezk(ycew zay meil)

äðùî
:minkge oenc` ewlgp eay iyiyd oicd z` d`ian epizpyn

äe oenn epnn dely dprha exiag z` raezìò áBç øèL àéöBn ©¦§©©
äläå ,Bøáçrazpd -àéöBä,dxikn xhyBì øënLraezdúà £¥§©¨¦¤¨©¤

äãOä,xhya aezkd aegd oerxt onf xg`lìBëé ,øîBà ïBîãà ©¨¤©§¥¨
àeä,razpdøîàiLixdy ,rext e` siefn jxhy raezleléà ¤Ÿ©¦

Eì áéiç éúééä,ilr z`vedy d`eldd xhya aezky dn z`äéä ¨¦¦©¨§¨¨
úà òøtäì Eìaegd,äãOä úà éì zøënLk ,ElLdid ,xnelk §§¦¨©¤¤§§¤¨©§¨¦¤©¨¤

.eperxt onf ribdy oeik ,aegd zxenz dcyd inc z` zgwl jilr
,íéøîBà íéîëçåmixne` ep` `l` ,zlawzn razpd zprh oi` ©£¨¦§¦

yäæraezdçwt äéäkBì øënLrazpléðtî ,ò÷øwä úà ¤¨¨¦¥©¤¨©¤©©§©¦§¥
L,rwxw razpl yiyk ,eiykràeä[raezd-],BðkLîì ìBëéoky ¤¨§©§§

`l m` ,dze` zeabl raezd lkeie ,eaegl zcareyn deld rwxw
.razpd el rxti

* * *

àøîâ
:`xnbd zl`eyïðaøc àîòè éàîminkg ly mnrh edn ± ©©§¨§©¨¨

ixd ,oenc` lr miwlegd,ïBîãà øîà÷ øétLdid `l i`ceay ©¦¨¨©©§
razpd aiig did zn`a eli` ,dcyd z` razpl raezd xken

.raezl sqk
:mdipia zwelgnd z` zx`an `xnbdøãäå éæeæ éáäéc àøúàa§©§¨§¨£¥¥©£©

àøèL éáúkxg` wxe ,sqk mipzepy mewna dcyd dxknpyk ± ¨§¥§¨¨
,xknd xhy z` miazek jkdéì øîà éöîc éâéìt àì àîìò élek¥¨§¨Ÿ§¦¥§¨¥¨©¥

,xkenl xnel razpd leki lkd zrcl ±úà òBøôì Eì äéäaegd ¨¨§¦§©¤
øãäå àøèL éáúëc àøúàa éâéìt ék .äãOä úà éì zøënLk ,ElL¤§§¤¨©§¨¦¤©¨¤¦§¦¥§©§¨§¨§¥§¨¨©£©

éæeæ éáäé,dligz xhyd z` miazeky mewna `id mzwelgn ± ¨£¥¥
,sqkd z` mipzep jk xg`eøáñ ïBîãàazky xnel leki epi`y ©§¨©

ok m`y ,epkynl lkeiy icka dxikn xhy eløñîéîì déì éòaéà¦¨¥¥§¦§©
àòãBîdzid efy ,micr iptl `rcen xeqnl raezd jixv did - ¨¨

`l eaegy dced ixd ,`rcen xqn `ly oeike ,dxikna ezpeek
.miiwéøáñ ïðaøåoky ,`rcen xeqnl lki `l raezdy,Eøáç §©¨¨¨§¥©§¨

déì úéà àøáç ,Cøáçc àøáçå ,déì úéà àøáçg jxag -,el yi xa ©§¨¦¥§©§¨§©§¨©§¨¦¥
`rcend zxiqn dzid ,ok m`e ,xag yi jxag xagl mbe
z` zepwl axqn dide ,razpd jk lr rney dide ,znqxtzn

.dcyd

äðùî
:minkge oenc` ewlgp eay iriayd oicdáBç øèL eàéöBäL íéðL§©¦¤¦§©

,äæ ìò äæ.ipyd ly epnfn xge`n cg` xhy ly d`eldd onfe ¤©¤
,øîBà ïBîãàoey`xd xhyd lra itlk oerhl ipyd delnd leki ©§¥

ixdy ,siefn e` rext jxhyeléàzn`aEì áéiç éúééääzà ãöék , ¦¨¦¦©¨§¥©©¨
épnî äåìziid `le ,jaeg z` ipnn zeabl leki ziid ixd ,ok ixg` Ÿ¤¦¤¦

.d`elda jnvr z` caryl jixv,íéøîBà íéîëçåef dprh oi` ©£¨¦§¦
okle ,miniiw zexhyd ipye ,zlawznäáBb äæå ,BáBç øèL äáBb äæ¤¤§©§¤¤

.BáBç øèL§©

* * *

àøîâ
:epizpynl zkiiyd mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd,øîzà¦§©

,äæ ìò äæ áBç øèL eàéöBäL íéðLz` rextl sqk oi` mdipyle §©¦¤¦§©¤©¤
.aegl zecareyny zerwxw wx `l` ,mdizeaeg,øîà ïîçð áø©©§¨¨©

äáBb äæ,ipyd ly erwxwn eaeg z`äæå[ipyd-]äáBbeaeg z` ¤¤§¤¤
.oey`xd ly erwxwnél änì àzøèî éëetä ,øîà úLL áø- ©¥¤¨©©¥©©§¨¨¨¦

zlrez oi`y myk ,xnelk ,dey lwyna ze`yn silgdl recn

oi` jk ,miey mdipyyk l`ny `ynl oini `yn oia silgdl
,el` miyp` ipy oia zerwxw silgdl zlrezãîBò äæ àlà¤¨¤¥

[wifgdl jiynn-]arwxwa ãîBò äæå ,BlLrwxw,BlLmd oi`e ©¤§¤¥©¤
maeg z` miaeb.

:mzwelgn z` zyxtn `xnbdàîìò éleëcote`a ,micen lkd ± §¥¨§¨
rwxw wx oey`xl yiyå ,úécéòrwxw wx yi ipyl mb,úécéòe` ¦¦§¦¦

úéðBðéaå úéðBðéae` ,zipepia rwxw wx yi mdipyly e` ±úéøeaéæ ¥¦§¥¦¦¦
úéøeaéæåel` mipte`ay ,zixeaif rwxw wx yi mdipyly e` ± §¦¦

y meyn ,maeg z` miaeb mpi` mdipy,àeä àzøèî éëetä ,éàcå©©©¥©©§¨
micner mdipy okle ,aegd ziiaba zlrez lk oi` ,xnelk

.mdlyaéâéìt ékote`a ,ewlgp izni` ±ãçì déì úéàcyiy ± ¦§¦¥§¦¥§©
rwxw mdn cg`lúéðBðéa,calaãçìerwxw wx yi ipyle - ¥¦§©

äáBb äæå äáBb äæ ,øáñ ïîçð áø .úéøeaéæz` daeb mdn cg` lk ± ¦¦©©§¨¨©¤¤§¤¤
,eaega exiag rwxwøáñ÷xaeq `edy iptn -,ïéîL ïä BlLa ¨¨©§¤¥¨¦

`y dn ,xnelkz`f miny ,'zipepia'n daeb aeg lray minkg exn
zaygp ef rwxw mlerd x`y lv`y s`e ,deld ly eizerwxwa

okle ,zixeaif e` zicirkúéðBðéaì déì éáâå ,úéøeaéæ ìòa éúà± ¨¥©©¦¦§¨¥¥§¥¦
yiy zipepiad dcyd z` dabie zixeaif wx el yiy cg`d `eai

,ely dcigid rwxwd `idy oeik ,eaeg lralúécéò déab äåäc± ©£¨©¥¦¦
daehd erwxw `id efy `vnp zerwxw ipy el yiy xg`l dzrne

,el yiy zerwxwd izy oian ,xzeiaàeää àúàålra xfeg jkle ± §¨¨©
,efd rwxwd dzabp epnny ,zipepiadìé÷Låd z` ipyd on,úéøeaéæ §¨¦¦¦

iketd ef oi`e ,zeaegd ziiaba zlrez yi ,ongp ax zrcl ,ok m`e
.xzei daeh rwxw dnewna laiw zixeaifd lra oky ,`zxhnáøå§©

,øîà úLLoky ,dfn df maeg z` miaeb el` mipy oi`éëetä ¥¤¨©©¥
él änì àzøèîoky ,mziiaba zlrez lk oi` -øáñ÷,zyy ax ©©§¨¨¨¦¨¨©

yïéîL ïä íãà ìk ìLazipepia ,zicirk rwxw miaiygny dn - §¤¨¨¨¥¨¦
,mlerd zerwxw x`yl itlk zaygpy ji` itl epiid zixeaif e`
,ipyd on zipepiad rwxwd z` zixeaifd lra daeb m` s` okle
`id ixd deld ly eizecy itlky s` ,zipepiak oiicr dpic ixd

eply oecipa okle ,'zicir',óBñ óBñàeää éúà ékzeabl ipyd ± ¦¨¥©
,eaeg z`ìé÷L÷ déLôðc úéðBðéazipepiad z` lhepe `ed xfeg ± ¥¦§©§¥¨¨¦

ilra eabiy jka zlrez lk oi` ok m`e ,oey`xl ozpy envr ely
lke ,miabp el` zeaeg oi`y zyy ax xaeq okle ,maeg z` aegd

.elya x`yi cg`
:zwelgna df xe`ia lr dywn `xnbd,ïîçð áøìedfe df xaeqd §©©§¨

lran zipepiad z` dligz daeb zixeaifd lray meyn daeb
,zixeaif wx epnn daeb dld okn xg`le zipepiadúéæç éàîdn - ©¨¦

,xnel zi`xàLéøa úéøeaéæ ìòa éúàczixaifd lra `ay ± §¨¥©©¦¦§¥¨
,oey`x eze` miabn oic ziae ,zipepiad lran eaeg zeabl dligz

,lirl x`eank ,aegd ziiaba zlrez mpn` yi f`eìòa éúéì¥¥©©
úéøeaéæ éaâéìå àLéøa úéðBðéazeabl dligz zipepiad lra `eai ± ¥¦§¥¨§¦§¥¦¦

,zixeaif dabie ,eaeg z`åepnn zeabl exiag `eaiykéaâéìå øãäéì §¥§©§¦§¥
déìäéðote`a ixde ,eaeg liaya zixeaifd z` exiagl ozie xefgi ± ¦£¥

:`xnbd zvxzn .aegd ziiaba zlrez mey didz `l dfàìŸ
àëéøöote`a `l` ongp ax ly epic jxvp `l ok` ±déòáz íéã÷c §¦¨§¨¦©§¥

daeb `ed okle ,zipepiad lra z` raze mcw zixeaifd lray -
.dligz eaeg z`

:df uexiz lr mb dywn `xnbdéãäa ,éáâîì eúà ék ,óBñ óBñ¦¨§¦§¥©£¥
eúà÷ éããäinl oexzi oi`e ,cgia mi`a md ,zeabl mi`a mdyk - £¨¥¨¨

oicd ziaa mdizexhy z` e`ived mdipy oky ,oey`x razy
lra iptl daebe mcew zixeaifd lra oi` ok m`e ,oicd xnb mcew

:xg` ote`a zwelgnd z` dcinrn `xnbd .zipepiadàì àlà¤¨Ÿ
àëéøöote`a `l` ongp ax ly epic jxvp `l -ãçì déì úéàc± §¦¨§¦¥§©

yiy,zerwxw izy mdn cg`lãçì déì úéàå ,úéðBðéaå úécéòwx ¦¦§¥¦§¦¥§©
øî .úéøeaéæongp ax -ïéîL ïä BlLa ,øáñdeld ly eizecy itl ± ¦¦©¨©§¤¥¨¦

lral geix o`k yi ote` lka okle ,zipepiae zicir idn miraew
z` daeb mlerl `ed oky ,`zxhn iketd df oi`e ,zixeaifd
`l zipepiad z` dab xak m` elit` ,epnn eabiykle ,zipepiad
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המשך בעמוד רלו



ריי miwxt dyelya` cenr iw sc ± iriax wxtzeaezk
äðùîäãù åì øëîù àéöåä äìäåxhyl zxge`n dxikn xhy eilr `ived deld Ð

jl aiig iziid m`y ,rext e` siiefn jxhy :xne`e ,d`elddÐz` il xken ziid `l

.jaeg z` zeabl jl didy ,dcydäãùä úà åì øëîù ç÷ô äéä äædf didy itl Ð

.rwxwd z` lehi eiykre ,eaeg lr eppkyni okidn el did `le eilhlhn gixanàøîâ
øèù éáúë øãäå éæåæ áéäé ç÷åìäù àøúàá

éâéìô àì àîìò éìåë äøéëîxkenl didy Ð

el aezki `le ,laiwy zernd eaega akrl

eazky oeike .xhydÐeilr el oi`y giked

.aegàòãåî øñîéîì`l` el xken ipi`e Ð

.epkynl lke`yäéì úéà àøáç,edriceie Ð

.dcyd cer gwi `leäðùîåàéöåäù íéðù
äæ ìò äæ áåç øèùoernye oerny lr oae`x Ð

lye mcwen oae`x `ivedy xhy ,oae`x lr

.xge`n oernyøîåà ïåîãàoerny leki Ð

.oae`xl xnelêì éúééä áééç åìéàixack Ð

ok ixg` ipnn del dz` cvik ,jxhy?jl did

!ipnn jaeg z` reazläáåâ äæå äáåâ äæÐ

deln df akri :mixne` oi` ,dey aegd elit`

oic zia `l` ,edeldy deln liaya exag ly

.eaeg z` ecbpkyl oiabne ,cg` lk iqkpl oicxei

àøîâéì äîì àúøèî éëåôäipy `yepd Ð

el oexzi dn ,dey o`yne xer ly oitevxn

oinil l`ny lye l`nyl oini ly jetdl?

ïéîù ïä åìùáaeg lra :minkg exn`y dn Ð

zipepiaaÐyi m`y .oiny deld zerwxwa

`id elv`e ,mc` lkl zipepia `idy dcy dell

dpnid zerexb eizecy x`yy ,zicirÐoi`

dpnid daeb aeg lra.ìë ìùá øáñ úùù áøå
ïéîù ïä íãài`d iz` xcd ik ,seq seqe Ð

iabinlÐ.liwy ely dzidy zipepiaáøìå
ïîçð.'ek zifg i`n ,oiny od elyac inp idp Ð

åúà éããä éãäá éáâéîì åúà éë óåñ óåñÐ

.oic ziaa odizexhy e`ived odipy ixdyøî
ïéîù ïä åìùá øáñ.`ed `zxhn iketd e`le Ð

i`c ,zixeaif lral `geex `ki` jytp dnnc

iabe `yixa micw dixagÐzicir diab `ki`

i`e .zipepia ji`dl iabne ,zixeaife zipepiae

zipepia iabe micw edi`Ð,zicir diab `ied

.zixeaif dixagl iabneïä íìåò ìùá øáñ øîå
ïéîùoic zia iadi ,iabinl ez` iccdac oeike Ð

dl iab xcde ,`yixa zixeaif lral zipepia

dipinÐ.`ed `zxhn iketd jkldäáåâ äæ ïðú
äáåâ äæåmdipyy opaxl edl zi`c inp idp Ð

,elya dfe elya df cenri mixyk zexhyd

iketd e`le ,oiny od elya :dpin rny `nl`

.`edøùòì äæ äåìù ïåâëdyepd lkei `ly Ð

.dpzndc `geex `ki`c ,mipy xyr cr eraezl

øùòì ïåùàø àîéìéàseql elv` `a ipye Ð

.yngl dele ,dpyàì àä 'åë ïåîãà àîéì àäá
äéðîæ àèîeprazie edeldy dfl el did gepe Ð

cr ecia akern eaeg `di oiicre ,yng seql

.eaega el rxet `diyn ,xyr znlydàèîã éà
äéðîædelnd `ayk mipyd zyng enly m` Ð

.deld on zeellïðáøã àîòè éàîixyknc Ð

oey`x deln ly exhy?."deln yi`l del car"c ,zeell `le eraezl el dide epnf ribd ixdàúàã àëéøö àì.yng mlync `neia epnid dele diabl Ðïðé÷ñò éîúéázny Ð

rwxw mdl oi`e ,miraeze mi`a minezide ,odn cg`zi`e zixeaif inzil edl zi`c dnwele :opiqxb ikd .aeg lral inzic ilhlhn icaryn `lc ,odn exhy daeb mcbpky `diy

.'ek mirxtp oi` oiny od mc` lk lya inp i`c zipepiae zicir dicicl diläðùîïéàåùðì úåöøà ùìù`yp m`y ,dy` i`eyp oiprl zewelg l`xyi ux`a od zevx` yly Ð

.ux` l` ux`n eixg` jlil dtekl leki epi` odn zg`a dy`ïéàéöåî ïéàmy mi`a eiaiaq lkne ,miweey mewn `ede ,xirn lecb jxk .jxkl jxkn `le xirl xirn `l efl efn Ð

.ea ievn xac lke ,dxegql
ìáà
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ïðáøådil irai` `lc ,`nlr ilekc `ail` lirl opiwqnc `de Ð dil zi` `xag jxag

yi !dil zi` `xag jxag :opixn`c ,ezekf cai` `l envrl :iab ,`rcen xqninl

z` el xkny `ivedy `kd enk d`ced jk lk ded `l oniq d`yry dnc ,inc `lc xnel

.d`cedl ith `incc ibilt d`ced jda la` .`rcen xqninl dil irai` `l jklid ,dcyd

ded `l i`ce lirlc ,xity iz` i"yx yexitle

rny `nlcc Ð `rcen xqninl xrxrnl dil

el didie dxkenl rpnie `dn dcy el xkend

iab ,`kd la` .zepwl zecy `vni `ly cqtd

migwel daxdc ,cqtd jk lk epi` ,dcy zxikn

Ð zpiaf ,zipw Ð oiaf" iypi` ixn`c `vni

."zcqt`

óåñs` Ð ez`w iccd icda iabinl ez` ik seq

zi`c `kid ,dligz raezl oiwwfpc ab lr

`nw `aa) mzd gkenck oiwwfp oi` Ð `ciqt dil

.diqkp ilifc oebk ,`nrh (a,enùìùzevx`

onfa mixen` mixac dna :`ztqez Ð oi`eypl

yqxi`y lilb oa e` dcedia qxi`e dcedin did

lilb oa e` lilba qxi`y dcedi oa la` .lilba

zpn lry ,z`vl dze` oitek Ð dcedia qxi`y

.d`yp ok
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äðùîàéöBä äläå ,Bøáç ìò áBç øèL àéöBnä©¦§©©£¥§©¨¦
:øîàiL àeä ìBëé :øîBà ïBîãà .äãOä úà Bì øënL¤¨©¤©¨¤©§¥¨¤Ÿ©
ElL úà òøtäì Eì äéä Eì áéiç éúééä eléà¦¨¦¦©¨§¨¨§§¦¨©¤¤§
äéä äæ :íéøîBà íéîëçå !äãOä úà éì zøënLk§¤¨©§¨¦¤©¨¤©£¨¦§¦¤¨¨
.BðkLîì ìBëé àeäL éðtî ,ò÷øwä úà Bì øënL ,çwt¦¥©¤¨©¤©©§©¦§¥¤¨§©§§

àøîâL ?ïðaøc àîòè éàî!ïBîãà øîà÷ øét ©©£¨§©¨©©¦¨¨©©§
àøèL éáúk øãäå éæeæ éáäéc àøúàa¯àîìò élek §©§¨§¨£¦¥©£©¨§¥§¨¨¥¨§¨

éöîc éâéìt àìdéì øîàElL úà òBøôì Eì äéä : ¨§¦¦§¨¥£©¥¨¨§¦§©¤¤§
éâéìt ék .äãOä úà éì zøënLk¯éáúëc àøúàa §¤¨©§¨¦¤©¨¤¦§¦¦§©§¨§¨§¥

déì éòaéà :øáñ ïBîãà ;éæeæ éáäé øãäå àøèL§¨¨©£©¨£¥¥©§¨©¦¨¥¥
,déì úéà àøáç Cøáç :éøáñ ïðaøå ,àòãBî øñîéîì§¦§©¨¨§©¨©¨§¦©§¨©§¨¦¥

.déì úéà àøáç Cøáçc àøáçåäðùîíéðL §©§¨§©§¨©§¨¦¥§©¦
eléà :øîBà ïBîãà ,äæ ìò äæ áBç øèL eàéöBäL¤¦§©¤©¤©§¥¦

øèL äáBb äæå BáBç øèL äáBb äæ :íéøîBà íéîëçå ?épnî äåì äzà ãöék Eì áéiç éúééä̈¦¦©¨§¥©©¨Ÿ¤¦¤¦©£¨¦§¦¤¤§©§¤¤§©
.BáBçàøîâ,äáBb äæå äáBb äæ :øîà ïîçð áø ,äæ ìò äæ áBç øèL eàéöBäL íéðL ,øîzà¦§©§©¦¤¦§©¤©¤©©§¨¨©¤¤§¤¤

,àîìò éleëc .BlLa ãîBò äæå BlLa ãîBò äæ àlà ?éì änì àúøèî éëetä :øîà úLL áø©¥¤¨©©¥©§¨¨¨¨¦¤¨¤¥§¤§¤¥§¤§¥¨§¨
úéøeaéæå úéøeaéæ ,úéðBðéáe úéðBðéa ,úécéòå úécéò¯éâéìt ék .àeä àúøèî éëetä éàcå¯úéàc ¦¦§¦¦¥¦¥¦¦¦§¦¦©©©¥©§¨¨¦§¦¦§¦

,ïéîL ïä BlLa :øáñ÷ ,äáBb äæå äáBb äæ :øáñ ïîçð áø .úéøeaéæ ãçìe úéðBðéa ãçì déì¥§©¥¦§©¦¦©©§¨¨©¤¤§¤¤¨¨©§¤¥¨¦
úLL áøå .úéøeaéæ ìé÷Lå àeää àúàå ,úécéò déab äåäc úéðBðéáì déì éáâå úéøeaéæ ìòa éúà̈¥©©¦¦§¨¥¥§¥¦©£¨©¥¦¦©£¨©§¨¥¦¦§©¥¤

:øáñ÷ ,éì änì àúøèî éëetä :øîàéúà ék ,óBñ óBñ .ïéîL ïä íãà ìk ìLa¯àeää ¨©©¥©§¨¨¨¨¦¨¨©§¤¨¨¨¥¨¦¦¨¥©
úéðBðéa ìòa éúéì ?àLéøa úéøeaéæ ìòa éúàc úéæç éàî ,ïîçð áøìe .ìé÷L÷ déLôðc úéðBðéa¥¦§©§¥¨¨¥§©©§¨©¨¥§¨¥©©¦¦§¥¨¥¥©©¥¦
eúà ék ,óBñ óBñ .déòáz íéã÷c ,àëéøö àì !déìäéð éaâéìå øãäéìå ,úéøeaéæ éaâéìå àLéøa§¥¨§¦§¥¦¦§¦£©§¦§¥¦£¥¨§¦¨§¨¥§¨¥¦¨
ãçì déì úéàå ,úéðBðéáe úécéò ãçì déì úéàc àëéøö àì àlà !eúà÷ éããä éãäa éaâîì§¦§¥©£¥£¨¥¨¨¤¨¨§¦¨§¦¥§©¦¦¥¦§¦¥§©
:íéøîBà íéîëçå :ïðz .ïéîL ïä íãà ìk ìLa :øáñ øîe ,ïéîL ïä BlLa :øáñ øî .úéøeaéæ¦¦¨¨©§¤¥¨¦¨¨©§¤¨¨¨¥¨¦§©©£¨¦§¦
éëéä .Lîçì äæå øNòì äæ äålL ïBâk :úLL áøc àaélà ïîçð áø dîbøz .äáBb äæå äáBb äæ¤¤§¤¤¦§§¨©©§¨©¦¨§©¥¤§¤¨¨¤§¤¤§¤§¨¥¥¦

Lîçì éðLå øNòì ïBLàø :àîéìéà ?éîc¯äzà ãöék Eì áéiç éúééä eléà :ïBîãà àîéì àäa ¨¥¦¥¨¦§¤¤§¥¦§¨¥§¨¥¨©§¦¨¦¦©¨§¥©©¨
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:àáø øîà .Bì ïéàå ,úBaâì éeàø äæå äáBb äæ !éðú÷ äáBb äæå äáBb äæ àäå .eäéépéî ïðéaâî àì̈©§¦©¦©§§¨¤¤§¤¤¨¨¥¤¤§¤¨¦§§¥¨©¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr iw sc zeaezk(ycew zay meil)

äðùî
:minkge oenc` ewlgp eay iyiyd oicd z` d`ian epizpyn

äe oenn epnn dely dprha exiag z` raezìò áBç øèL àéöBn ©¦§©©
äläå ,Bøáçrazpd -àéöBä,dxikn xhyBì øënLraezdúà £¥§©¨¦¤¨©¤

äãOä,xhya aezkd aegd oerxt onf xg`lìBëé ,øîBà ïBîãà ©¨¤©§¥¨
àeä,razpdøîàiLixdy ,rext e` siefn jxhy raezleléà ¤Ÿ©¦

Eì áéiç éúééä,ilr z`vedy d`eldd xhya aezky dn z`äéä ¨¦¦©¨§¨¨
úà òøtäì Eìaegd,äãOä úà éì zøënLk ,ElLdid ,xnelk §§¦¨©¤¤§§¤¨©§¨¦¤©¨¤

.eperxt onf ribdy oeik ,aegd zxenz dcyd inc z` zgwl jilr
,íéøîBà íéîëçåmixne` ep` `l` ,zlawzn razpd zprh oi` ©£¨¦§¦

yäæraezdçwt äéäkBì øënLrazpléðtî ,ò÷øwä úà ¤¨¨¦¥©¤¨©¤©©§©¦§¥
L,rwxw razpl yiyk ,eiykràeä[raezd-],BðkLîì ìBëéoky ¤¨§©§§

`l m` ,dze` zeabl raezd lkeie ,eaegl zcareyn deld rwxw
.razpd el rxti

* * *

àøîâ
:`xnbd zl`eyïðaøc àîòè éàîminkg ly mnrh edn ± ©©§¨§©¨¨

ixd ,oenc` lr miwlegd,ïBîãà øîà÷ øétLdid `l i`ceay ©¦¨¨©©§
razpd aiig did zn`a eli` ,dcyd z` razpl raezd xken

.raezl sqk
:mdipia zwelgnd z` zx`an `xnbdøãäå éæeæ éáäéc àøúàa§©§¨§¨£¥¥©£©

àøèL éáúkxg` wxe ,sqk mipzepy mewna dcyd dxknpyk ± ¨§¥§¨¨
,xknd xhy z` miazek jkdéì øîà éöîc éâéìt àì àîìò élek¥¨§¨Ÿ§¦¥§¨¥¨©¥

,xkenl xnel razpd leki lkd zrcl ±úà òBøôì Eì äéäaegd ¨¨§¦§©¤
øãäå àøèL éáúëc àøúàa éâéìt ék .äãOä úà éì zøënLk ,ElL¤§§¤¨©§¨¦¤©¨¤¦§¦¥§©§¨§¨§¥§¨¨©£©

éæeæ éáäé,dligz xhyd z` miazeky mewna `id mzwelgn ± ¨£¥¥
,sqkd z` mipzep jk xg`eøáñ ïBîãàazky xnel leki epi`y ©§¨©

ok m`y ,epkynl lkeiy icka dxikn xhy eløñîéîì déì éòaéà¦¨¥¥§¦§©
àòãBîdzid efy ,micr iptl `rcen xeqnl raezd jixv did - ¨¨

`l eaegy dced ixd ,`rcen xqn `ly oeike ,dxikna ezpeek
.miiwéøáñ ïðaøåoky ,`rcen xeqnl lki `l raezdy,Eøáç §©¨¨¨§¥©§¨

déì úéà àøáç ,Cøáçc àøáçå ,déì úéà àøáçg jxag -,el yi xa ©§¨¦¥§©§¨§©§¨©§¨¦¥
`rcend zxiqn dzid ,ok m`e ,xag yi jxag xagl mbe
z` zepwl axqn dide ,razpd jk lr rney dide ,znqxtzn

.dcyd

äðùî
:minkge oenc` ewlgp eay iriayd oicdáBç øèL eàéöBäL íéðL§©¦¤¦§©

,äæ ìò äæ.ipyd ly epnfn xge`n cg` xhy ly d`eldd onfe ¤©¤
,øîBà ïBîãàoey`xd xhyd lra itlk oerhl ipyd delnd leki ©§¥

ixdy ,siefn e` rext jxhyeléàzn`aEì áéiç éúééääzà ãöék , ¦¨¦¦©¨§¥©©¨
épnî äåìziid `le ,jaeg z` ipnn zeabl leki ziid ixd ,ok ixg` Ÿ¤¦¤¦

.d`elda jnvr z` caryl jixv,íéøîBà íéîëçåef dprh oi` ©£¨¦§¦
okle ,miniiw zexhyd ipye ,zlawznäáBb äæå ,BáBç øèL äáBb äæ¤¤§©§¤¤

.BáBç øèL§©

* * *

àøîâ
:epizpynl zkiiyd mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd,øîzà¦§©

,äæ ìò äæ áBç øèL eàéöBäL íéðLz` rextl sqk oi` mdipyle §©¦¤¦§©¤©¤
.aegl zecareyny zerwxw wx `l` ,mdizeaeg,øîà ïîçð áø©©§¨¨©

äáBb äæ,ipyd ly erwxwn eaeg z`äæå[ipyd-]äáBbeaeg z` ¤¤§¤¤
.oey`xd ly erwxwnél änì àzøèî éëetä ,øîà úLL áø- ©¥¤¨©©¥©©§¨¨¨¦

zlrez oi`y myk ,xnelk ,dey lwyna ze`yn silgdl recn

oi` jk ,miey mdipyyk l`ny `ynl oini `yn oia silgdl
,el` miyp` ipy oia zerwxw silgdl zlrezãîBò äæ àlà¤¨¤¥

[wifgdl jiynn-]arwxwa ãîBò äæå ,BlLrwxw,BlLmd oi`e ©¤§¤¥©¤
maeg z` miaeb.

:mzwelgn z` zyxtn `xnbdàîìò éleëcote`a ,micen lkd ± §¥¨§¨
rwxw wx oey`xl yiyå ,úécéòrwxw wx yi ipyl mb,úécéòe` ¦¦§¦¦

úéðBðéaå úéðBðéae` ,zipepia rwxw wx yi mdipyly e` ±úéøeaéæ ¥¦§¥¦¦¦
úéøeaéæåel` mipte`ay ,zixeaif rwxw wx yi mdipyly e` ± §¦¦

y meyn ,maeg z` miaeb mpi` mdipy,àeä àzøèî éëetä ,éàcå©©©¥©©§¨
micner mdipy okle ,aegd ziiaba zlrez lk oi` ,xnelk

.mdlyaéâéìt ékote`a ,ewlgp izni` ±ãçì déì úéàcyiy ± ¦§¦¥§¦¥§©
rwxw mdn cg`lúéðBðéa,calaãçìerwxw wx yi ipyle - ¥¦§©

äáBb äæå äáBb äæ ,øáñ ïîçð áø .úéøeaéæz` daeb mdn cg` lk ± ¦¦©©§¨¨©¤¤§¤¤
,eaega exiag rwxwøáñ÷xaeq `edy iptn -,ïéîL ïä BlLa ¨¨©§¤¥¨¦

`y dn ,xnelkz`f miny ,'zipepia'n daeb aeg lray minkg exn
zaygp ef rwxw mlerd x`y lv`y s`e ,deld ly eizerwxwa

okle ,zixeaif e` zicirkúéðBðéaì déì éáâå ,úéøeaéæ ìòa éúà± ¨¥©©¦¦§¨¥¥§¥¦
yiy zipepiad dcyd z` dabie zixeaif wx el yiy cg`d `eai

,ely dcigid rwxwd `idy oeik ,eaeg lralúécéò déab äåäc± ©£¨©¥¦¦
daehd erwxw `id efy `vnp zerwxw ipy el yiy xg`l dzrne

,el yiy zerwxwd izy oian ,xzeiaàeää àúàålra xfeg jkle ± §¨¨©
,efd rwxwd dzabp epnny ,zipepiadìé÷Låd z` ipyd on,úéøeaéæ §¨¦¦¦

iketd ef oi`e ,zeaegd ziiaba zlrez yi ,ongp ax zrcl ,ok m`e
.xzei daeh rwxw dnewna laiw zixeaifd lra oky ,`zxhnáøå§©

,øîà úLLoky ,dfn df maeg z` miaeb el` mipy oi`éëetä ¥¤¨©©¥
él änì àzøèîoky ,mziiaba zlrez lk oi` -øáñ÷,zyy ax ©©§¨¨¨¦¨¨©

yïéîL ïä íãà ìk ìLazipepia ,zicirk rwxw miaiygny dn - §¤¨¨¨¥¨¦
,mlerd zerwxw x`yl itlk zaygpy ji` itl epiid zixeaif e`
,ipyd on zipepiad rwxwd z` zixeaifd lra daeb m` s` okle
`id ixd deld ly eizecy itlky s` ,zipepiak oiicr dpic ixd

eply oecipa okle ,'zicir',óBñ óBñàeää éúà ékzeabl ipyd ± ¦¨¥©
,eaeg z`ìé÷L÷ déLôðc úéðBðéazipepiad z` lhepe `ed xfeg ± ¥¦§©§¥¨¨¦

ilra eabiy jka zlrez lk oi` ok m`e ,oey`xl ozpy envr ely
lke ,miabp el` zeaeg oi`y zyy ax xaeq okle ,maeg z` aegd

.elya x`yi cg`
:zwelgna df xe`ia lr dywn `xnbd,ïîçð áøìedfe df xaeqd §©©§¨

lran zipepiad z` dligz daeb zixeaifd lray meyn daeb
,zixeaif wx epnn daeb dld okn xg`le zipepiadúéæç éàîdn - ©¨¦

,xnel zi`xàLéøa úéøeaéæ ìòa éúàczixaifd lra `ay ± §¨¥©©¦¦§¥¨
,oey`x eze` miabn oic ziae ,zipepiad lran eaeg zeabl dligz

,lirl x`eank ,aegd ziiaba zlrez mpn` yi f`eìòa éúéì¥¥©©
úéøeaéæ éaâéìå àLéøa úéðBðéazeabl dligz zipepiad lra `eai ± ¥¦§¥¨§¦§¥¦¦

,zixeaif dabie ,eaeg z`åepnn zeabl exiag `eaiykéaâéìå øãäéì §¥§©§¦§¥
déìäéðote`a ixde ,eaeg liaya zixeaifd z` exiagl ozie xefgi ± ¦£¥

:`xnbd zvxzn .aegd ziiaba zlrez mey didz `l dfàìŸ
àëéøöote`a `l` ongp ax ly epic jxvp `l ok` ±déòáz íéã÷c §¦¨§¨¦©§¥

daeb `ed okle ,zipepiad lra z` raze mcw zixeaifd lray -
.dligz eaeg z`

:df uexiz lr mb dywn `xnbdéãäa ,éáâîì eúà ék ,óBñ óBñ¦¨§¦§¥©£¥
eúà÷ éããäinl oexzi oi`e ,cgia mi`a md ,zeabl mi`a mdyk - £¨¥¨¨

oicd ziaa mdizexhy z` e`ived mdipy oky ,oey`x razy
lra iptl daebe mcew zixeaifd lra oi` ok m`e ,oicd xnb mcew

:xg` ote`a zwelgnd z` dcinrn `xnbd .zipepiadàì àlà¤¨Ÿ
àëéøöote`a `l` ongp ax ly epic jxvp `l -ãçì déì úéàc± §¦¨§¦¥§©

yiy,zerwxw izy mdn cg`lãçì déì úéàå ,úéðBðéaå úécéòwx ¦¦§¥¦§¦¥§©
øî .úéøeaéæongp ax -ïéîL ïä BlLa ,øáñdeld ly eizecy itl ± ¦¦©¨©§¤¥¨¦

lral geix o`k yi ote` lka okle ,zipepiae zicir idn miraew
z` daeb mlerl `ed oky ,`zxhn iketd df oi`e ,zixeaifd
`l zipepiad z` dab xak m` elit` ,epnn eabiykle ,zipepiad
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ריב
miwxt dyelyaa cenr iw sc ± iriax wxtzeaezk

êøëì øéòî àì ìáà.`nrh yxtn `xnba Ð÷ãåá äôéä äåðäù`ay inl ,sebd z` Ð

.eilr mi`a mi`lg jk jezne ,rx depnàøîâäù÷ ïéëøë úáéùéoiayiizn lkdy Ð

mikenq miqcxte zepb yi xira la` .xie` my oi`e efl ef mizad miaxwne oiwgece ,my

.dti oxie`e ,mizalúñå éåðù.daehl elit` Ðåîøë íéøä íåøîáoenn ecia oi`y Ð

lke ,xdd y`xa dpewe ,aeh mewna zepwl

minxkl afe ltep el `iven `edy milaf

.eizgzyäðùîïéìòî ìëäipa lk z` Ð

.milyexia enr ayile zelrl dtek mc` ezia

íéùðä ãçàå íéùðàä ãçàdtek dy`d s` Ð

e`l m`e ,my xecle zelrl dlra z`Ð`ivei

.`icda `xnba `ziixaa ipzwck ,daezk ozie

àé÷èåô÷ úåòîlyn xzei zelweye zelecb Ð

.l`xyi ux`àøîâíéãáò ééåúàìel did Ð

.egxk lr eixg` card jli ixar caréãééàå
'åë àðúãdtid depl rxd depn meyn eli`c Ð

opirny`c oeik ,jixhvi` `ldepn oilrnc

rxd depl dtidÐelit` ,oi`iven oi`c oky lk

.dtil rxd onúåìòì,ux`l ux`l dvegn Ð

.milyexil oileab x`yn okeúàöìÐ

.ux`l dvegl ux`n e` ,oileabl milyexin

ïàë åðù äáåúë éìå÷î,daezka elwd o`k Ð

.daezk ilewn zg` efeàúééøåàã äáåúë øáñ÷
ixhy lk oick opilf` ceariy xza jklid Ð

.aegíúñ óñë åá áåúë`le ,sqk d`n Ð

.oipeicpet m` oixpic m` oirlq m` yxitäî
åäáâî äåì äöøéù.oixqi` elit`e Ðàîéàå

àëñðyxit `l jkl ,did sqk zekizg Ð?

éèéøô àîéàåsqk e` ,zygp el oziy xn`ze Ð

zehext d`n dey?ïë ãåãì åì øîà éî éëåÐ

ux`n z`vle gexal jixv didy iptn `l`

.yik` l`e a`en jln l` l`xyiéáø éòáã
÷ñéîì àøéæded ikdl ,ecia dgen dcedi axe Ð

.dipin hinzyn
éìëá
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éëäyxtn .l`xyi ux` aeyi meyn ,life `kd dipaf :dil opixn`c mixtqd lka opiqxb

:(`,dn oihib) "gleyd"a opiqxbc ab lr s` :aeh mei epiax axd oa sqei epiax axd

:dil xn` .in` iaxc dinwl `z` ,dixza` dixn `z` l`xyi ux`l gxac `car `edd

car xibqz l`" yixcc diy`i xa ig` iaxcn jl `prwtn `l i`e dinc` `xhy jl aezkip

.ux`l ux`l dvegn gxay cara Ð "eipec` l`

opixn` `l` dipin dil `prwtn `l `kde l`xyi

`ven did `lyk ixiin mzd .dipaf lif :dil

jl aezkp :xn`w jkl ,xekni inl l`xyi ux`a

eriwti micard lk ok `l m`c ,dinc` `xhy

mz epiaxe .ux`l egxaiy mdipec` icin onvr

ynn dxikn e`l ,`kdc "dipaf" i`dc :yxit

`xhy aezkp epiide .envrl `l` ,mixg`l

.dinc`

ïéàå:xn`z m`e Ð i`n iiez`l oi`iven lkd

gxay car iiez`l :ipyn `l i`n`

"oi`iven lkd oi`e" lirl opiaxck ,milyexil

,ikd xninl `kil milyexiac :xnel yie ?`yixc

xzei milyexia micar eidiy mivex ep` oi`c

.mz epiax .miqgein `l` i`cn

àåädfd onfa bdep epi` Ð 'ek zelrl xne`

epiax xne` dide .mikxc zpkq `ki`c

ik .l`xyi ux`a xecl devn epi` eiykrc :miig

oi`c oiyper dnke ux`a zeielzd zevn dnk yi

.mdilr cenrle mda xdfil oileki ep`

àéäi`n :dniz .dze` oitek z`vl zxne`

inp zevx` x`ya elit` l`xyi ux`a `ixi`

:xnel yie ?enewnn z`vl ewgecl lkez j`id

.dtid depl rxd depn elit` Ð `kdc

àîéàå`ticr `kqpc rnyn `kdn Ð `kqp

Ð dzegt i`c ,sqk ly oixpice zernn

dvxiy dn :xn`w `dc inp ikd oi`c ?`iyew i`n

:jixt ikd elit`e .`ticr i`ce `l` .edabn

qk ea aezky oeik ?`kqp `ni`e`l `nzq s

dn edabn i`n`e ,rahn el aiig `edy rnyn

?(zegtd rahnn el oziy rnync dvxiy
dlaa
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äåpî ïéàéöBî .øéòì Cøkî àìå Cøëì øéòî àì ìáà£¨Ÿ¥¦¦§©§Ÿ¦§©§¦¦¦¦¨¤
.äòøä äåðì äôiä äåpî àì ìáà ,äôiä äåðì äòøä̈¨¨§¨¤©¨¨£¨Ÿ¦¨¤©¨¨§¨¤¨¨¨
äòø äåpî àì óà :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø©¨¦§¤©§¦¥¥©Ÿ¦¨¤¨¨

.÷ãBa äôiä äåpäL éðtî ,äôé äåðìàøîâàîìLa §¨¤¨¨¦§¥¤©¨¤©¨¨¥¦§¨¨
øéòì Cøkî¯àì øéòa ,éléî ìk éçéëL Cøkác ¦§©§¦§©§©§¦¦¨¦¥¨¦¨

òéiñî ?àîòè éàî Cøëì øéòî àlà .éléî ìk éçéëL§¦¦¨¦¥¤¨¥¦¦§©©©£¨§©©
:àðéðç øa éñBé éaø øîàc ,àðéðç øa éñBé éaøì déì¥§©¦¥©£¦¨§¨©©¦¥©£¦¨

äL÷ íékøk úáéLiL ïépî¯íòä eëøáéå" :øîàpL ¦©¦¤§¦©§©¦¨¨¤¤¡©©§¨§¨¨
ì íéácðúnä íéLðàä ìëìïaø" ."íéìLeøéa úáL §Ÿ¨£¨¦©¦§©§¦¨¤¤¦¨©¦©¨
'åë øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL,ìàeîLãk ?÷ãBa éàî ." ¦§¤©§¦¥¥©¥§¦§¥

:ìàeîL øîàcáeúk .íéòî éìBç úlçz úñå éepéL §¨©§¥¦¤¤§¦©¦¥©¦¨
úBúaL àkéàäå ."íéòø éðò éîé ìk" :àøéñ ïa øôña§¥¤¤¦¨¨§¥¨¦¨¦§¨¦¨©¨
úñå éepéL :ìàeîL øîàc ,ìàeîLãk !íéáBè íéîéå§¨¦¦§¦§¥§¨©§¥¦¤¤
,úBìéì óà" :øîBà àøéñ ïa .íéòî éìBç úlçz§¦©¦¥©¦¤¦¨¥©¥
Bbâì íébb øènî ,Bîøk íéøä íBøîáe Bbb íébb ìôLa§¤¤©¦©¦§¨¦©§¦§©©¦§©

."íéîøkì Bîøk øôòîeäðùîõøàì ïéìòî ìkä ¥£©©§©§¨¦©Ÿ©£¦§¤¤
íéìLeøéì ïéìòî ìkä ,ïéàéöBî ìkä ïéàå ìàøNé¦§¨¥§¥©Ÿ¦¦©Ÿ©£¦¦¨©¦
àNð .íéLpä ãçàå íéLðàä ãçà ,ïéàéöBî ìkä ïéàå§¥©Ÿ¦¦¤¨¨£¨¦§¤¨©¨¦¨¨

ìàøNé õøàa dLøâå ìàøNé õøàa äMà¯dì ïúBð ¦¨§¤¤¦§¨¥§¥§¨§¤¤¦§¨¥¥¨
dLøâå ìàøNé õøàa äMà àNð .ìàøNé õøà úBònî¦§¤¤¦§¨¥¨¨¦¨§¤¤¦§¨¥§¥§¨

ài÷èBt÷a¯àNð ,ìàøNé õøà úBònî dì ïúBð §©§¦¨¥¨¦§¤¤¦§¨¥¨¨
ìàøNé õøàa dLøâå ài÷èBt÷a äMà¯dì ïúBð ¦¨§©§¦¨§¥§¨§¤¤¦§¨¥¥¨

:øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø .ìàøNé õøà úBònî¦§¤¤¦§¨¥©¨¦§¤©§¦¥¥
ài÷èBt÷a äMà àNð .ài÷èBt÷ úBònî dì ïúBð¥¨¦§©§¦¨¨¨¦¨§©§¦¨

ài÷èBt÷a dLøâå¯.ài÷èBt÷ úBònî dì ïúBðàøîâééezàì ?éàî ééezàì "ïéìòî ìkä" §¥§¨§©§¦¨¥¨¦§©§¦¨©Ÿ©£¦§©¥©§©¥
ìkä ïéàå" .äòøä äåðì äôiä äåpî ééezàì ?éàî ééezàì ,àéãäa íéãáò éðúc ïàîìe .íéãáò£¨¦§©§¨¥£¨¦§¤§¨§©¥©§©¥¦¨¤©¨¨§¨¤¨¨¨§¥©Ÿ
ìkä" .ìàøNé õøà úáéLé íeMî ,ìéæå àëä déðaæ :déì ïðéøîàc ,õøàì õøàì äöeçî çøaL ãáò ééezàì ?éàî ééezàì "ïéàéöBî¦¦§©¥©§©¥¤¤¤¨©¦¨¨¨¤¨¨¤§¨§¦©¥©§¥¨¨§¦¦§¦©¤¤¦§¨¥©Ÿ

îäåðì äòøä äåpî eléôà ééezàì ?éàî ééezàì "ïéàéöBî ìkä ïéàå" .äòøä äåðì äôiä äåpî ééezàì ?éàî ééezàì "íéìLeøéì ïéìò ©£¦¦¨©¦§©¥©§©¥¦¨¤©¨¨§¨¤¨¨¨§¥©Ÿ¦¦§©¥©§©¥£¦¦¨¤¨¨¨§¨¤
úBìòì àlL úøîBà àéäå úBìòì øîBà àeä :ïðaø eðz ."ïéàéöBî ïéà" éîð àôéñ àðz ,"ïéàéöBî ïéà" àLéø àðúc éãéiàå .äôiä¯ ©¨¨§©§¥§¨¨¥¨¥¦¦¨¨¥¨©¦¥¦¦¨©¨©¥©£§¦¤¤¤Ÿ©£

åàì íàå ,úBìòì dúBà ïéôBk¯úBìòì àlL øîBà àeäå úBìòì úøîBà àéä .äaeúk àìa àöz¯åàì íàå ,úBìòì BúBà ïéôBk ¦¨©£§¦¨¥¥§Ÿ§¨¦¤¤©£§¥¤Ÿ©£¦©£§¦¨
¯úàöì àlL øîBà àeäå úàöì úøîBà àéä .äaeúk ïzéå àéöBé¯åàì íàå ,úàöì àlL dúBà ïéôBk¯àeä .äaeúk àìa àöz ¦§¦¥§¨¦¤¤¨¥§¥¤Ÿ¨¥¦¨¤Ÿ¨¥§¦¨¥¥§Ÿ§¨

úàöì àlL úøîBà àéäå úàöì øîBà¯åàì íàå ,úàöì àlL BúBà ïéôBk¯'åë äMà àNð" .äaeúk ïzéå àéöBé;àéL÷ àôeb àä ." ¥¨¥§¦¤¤¤Ÿ¨¥¦¤Ÿ¨¥§¦¨¦§¦¥§¨¨¨¦¨¨¨©§¨
ìàøNé õøà úBònî dì ïúBð ài÷èBt÷a äLøâå ìàøNé õøàa äMà àNð :éðú÷¯àNð :àôéñ àîéà .ïðéìæà àãeaòéL øúa àîìà ¨¨¥¨¨¦¨§¤¤¦§¨¥§¥§¨§©§¦¨¥¨¦§¤¤¦§¨¥©§¨¨©¦§¨¨§¦©¥¨¥¨¨¨

,ïàk eðL äaeúë élewî :äaø øîà !ïðéìæà àðééáeb øúa àîìà ,ìàøNé õøà úBònî dì ïúBð ìàøNé õøàa dLøâå ài÷èBt÷a äMà¦¨§©§¦¨§¥§¨§¤¤¦§¨¥¥¨¦§¤¤¦§¨¥©§¨¨©©§¨¨§¦©¨©©¨¦¥§¨¨¨
."ài÷èBt÷ úBònî dì ïúBð :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø" .ïðaøc äaeúk øáñ÷øèL àéöBnä :ïðaø eðz .àúééøBàc äaeúk :øáñ÷ ¨¨©§¨§©¨©©¨¦§¤©§¦¥¥¥¨¦§©§¦¨¨¨©§¨§©§¨¨©¨©©¦§©

ìáa Ba áeúk ,Bøéáç ìò áBç¯ìàøNé õøà Ba áeúk ,ìáa úBònî eäaâî¯BàéöBä ,íúñ Ba áeúk .ìàøNé õøà úBònî eäaâî ©£¥¨¨¤©§¥¦§¨¤¨¤¤¦§¨¥©§¥¦§¤¤¦§¨¥¨§¨¦
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áeúk .àúééøBàc äaeúk øîàc ,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøcî é÷etàì ,àLéøà :àiLøLî áø øîà ?àéiäà .äaeúëa ïk ïéàM äî©¤¥¥¦§¨©©¨¨©©§¨§¦¨©¥¨§©¥¦§©¨¦§¤©§¦¥§¨©§¨§©§¨¨
éèéøt :àtt áø øîà ?éèéøt àîéàå .òaèî déa áéúëc :øæòìà éaø øîà ?àëñð àîéàå .eäaâî äåì äöøiM äî íúñ óñk Ba¤¤§¨©¤¦§¤Ÿ¤©§¥§¥¨©§¨¨©©¦¤§¨¨¦§¦¥©§¥©§¥¨§¦¥¨©©©¨§¦¥
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ìàøNé õøàì ìáaî äìBòä ìk :äãeäé áø øîàc .ìàøNé õøàì ÷ñéîì àòác ,äãeäé áøc dépéî¯:øîàpL ,äNòa øáBò ¦¥§©§¨¦§¨§¦©§¤¤¦§¨¥§¨©©§¨¨¨¤¦¨¤§¤¤¦§¨¥¥©£¥¤¤¡©

äìáá"

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

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr iw sc zeaezk(ycew zay meil)

àì ìáàdze` mi`iven,øéòì Cøkî àìå ,Cøëì øéòîelit` £¨Ÿ¥¦¦§©§Ÿ¦§©§¦
.ux`d dze`aäòøä äåpî ïéàéöBîd`eazdy ,rx mewnn - ¦¦¦¨¤¨¨¨

,xweia my miievn zexitdeäôiä äåðìd`eazdy ,aeh mewn - §¨¤©¨¨
.lefa my miievn zexitdeïaø .äòøä äåðì äôiä äåpî àì ìáà£¨Ÿ¦¨¤©¨¨§¨¤¨¨¨©¨

àì óà ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîLdy`d z` oi`ivenäåðì äòø äåpî ¦§¤©§¦¥¥©Ÿ¦¨¤¨¨§¨¤
,äôé,xzei aeh mewn `edy s`L éðtîl` drxd depd on xarnd ¨¨¦§¥¤

÷ãBa ,äôiä äåpä.el wifdl lelre ,sebd z` ©¨¤©¨¨¥

* * *

àøîâ
z`vl ezy` z` sekl leki epi`y mrhd z` zxxan `xnbd

:jxkl xirnàîìLaz`vl oi`y dpynd oic oaen ±,øéòì Cøkî ¦§¨¨¦§©§¦
éléî ìk éçéëL àì øéòa ,éléî ìk éçéëL Cøëácjxkay meyn ± §¦§©§¦¥¨¦¥§¦Ÿ§¦¥¨¦¥

lk `vnp `l xirae ,mikxvpd mixacd lk ea yie miweey miievn
.xacàîòè éàî ,Cøëì øéòî àlàoi`y oicd ly mrhd edn ± ¤¨¥¦¦§©©©§¨

xebl xzei gep ixd ,jxkl xirn ezy` z` `ivedl leki lrad
.jxka,df oic :`xnbd zx`an,àðéðç øa éñBé éaøì déì òéiñî§©©©¥§©¦¥©£¦¨

äL÷ íékøk úáéLiL ïépî ,àðéðç øa éñBé éaø øîàczaiyin xzei §¨©©¦¥©£¦¨¦©¦¤§¦©§©¦¨¨
,mixrdøîàpL(a `i dingp)íéácðúnä íéLðàä ìëì íòä eëøáéå' ¤¤¡©©§¨£¨¨§Ÿ¨£¨¦©¦§©§¦

ì'íéìLeøéa úáLok`y ,rnyn 'miacpzn' oeylne ,[jxk `idy-] ¨¤¤¦¨¨¦
dax zetitvd jxka oky ,xira xy`n xzei jxka xebl dyw
mikenqd miqcxte zepb yi xira eli`e ,xie` my oi`e ,xzei
`le xirl jxkn ezy` z` `ivedl leki lrad oi` okle .mizal

.ipyd ipt lr oexzi yi cg` lkl oky ,jxkl xirn

* * *
:dpyna epipy'åë øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaødrx depn `l s` ©¨¦§¤©§¦¥¥

:`xnbd zl`ey .wcea dtid depdy iptn ,dti depl÷ãBa éàî± ©¥
.dtid depa xecl oexqg yi recn ,xnelk ,'wcea' yexitd dn

:`xnbd daiynúñå éepéL ,ìàeîL øîàc ,ìàeîLãkiepiy lk - §¦§¥§¨©§¥¦¤¤
l mxeb ,daehl elit` ,lbxd ly.íéòî éìBç úlçz§¦©¦¥©¦

:l`eny ixac itl x`aznd ilyna weqt d`ian `xnbdáeúk̈
àøéñ ïa øôña,xn`p(eh eh ilyn),'íéòø éðò éîé ìk'mcewe §¥¤¤¦¨¨§¥¨¦¨¦

lr `xnbd dywn `xiq oa ixac z` `iadl `xnbd dkiynny
,mirx iprd ini lk recn :df weqtàkéàäåmpyi ixde -úBúaL §¨¦¨©¨

,íéáBè íéîéåzvxzn .miaeh milk`n miwlgn miiprl s` mday §¨¦¦
:`xnbd,úñå éepéL ,ìàeîL øîàc ,ìàeîLãkmxeb ,daehl elit`e §¦§¥§¨©§¥¦¤¤

l,íéòî éìBç úlçziprd lke` mday miaeh minie zezay ,okle §¦©¦¥©¦
.mirx eini lk okle ,mirx mini md s` miaygp elbxdn xzei

:weqtd lr `xiq oa ixac z` d`ian `xnbd,øîBà àøéñ ïa`l ¤¦¨¥
`l` ,mirx eini wxúBìéì óàoky ,mirx iprdBbb íébb ìôLa- ©¥¦§©©¦©

deab zia zepwl sqk el oi` oky ,xzeia jenpd `ed iprd ly ezia
,xzeiBîøk íéøä íBøîáemewn `edy ,xdd dlrna `ed enxk - ¦§¨¦©§

gaeyn mewna mxk zepwl sqk el oi` oky ,ecarl gep oi`y ,rexb
.xzeiBbâì íébb øèîîzebb lr cxeid xhnd myb cxei xy`k ± ¦§©©¦§©

,zelila s` ecxehe ,xzeia jenpd `edy ebbl slec ,mixg`øôòîe¥£©
íéîøkì Bîøkminxkl jtype ltep ,enxkl iprd `iady ,lafd - ©§©§¨¦

.zelila s` dgepn iprl oi` okle ,xdd cxena mi`vnpd ,mixg`

äðùî
ezy` z` sekl leki lrady mipte`da oecl dtiqen dpynd

:xg` mewnl z`vlïéìòî ìkäezia ipa lk z` sekl leki mc` ± ©Ÿ©£¦
zelrlìàøNé õøàì,da xeclïéàéöBî ìkä ïéàåzekf el oi` j` ± §¤¤¦§¨¥§¥©Ÿ¦¦

oke .l`xyi ux`n z`vl ezia ipa z` zetklïéìòî ìkämc` ± ©Ÿ©£¦
zelrl ezia ipa lk z` sekl lekiïéàéöBî ìkä ïéàå ,íéìLeøéì- ¦¨©¦§¥©Ÿ¦¦

.milyexin z`vl ezia ipa z` zetkl zekf el oi` j`ãçà¤¨

íéLpä ãçàå íéLðàädf `ed yi`d m` oia exn`p el` mipic ± ¨£¨¦§¤¨©¨¦
.jka dvexd `id dy`d m` oiae ,`ivedl e` zelrdl dvexy

e` l`xyi ux`l ezxic xewrl dvexd mc`a dpc dpyndy ab`
:l`xyi ux`a dy` `yepd oipra sqep oic dpynd d`ian ,jtidl

dì ïúBð ,ìàøNé õøàa dLøâå ,ìàøNé õøàa äMà àNðdzaezk z` ¨¨¦¨§¤¤¦§¨¥§¥§¨§¤¤¦§¨¥¥¨
úBònîa zelaewnd.ìàøNé õøàmc` m` okeõøàa äMà àNð ¦¨¤¤¦§¨¥¨¨¦¨§¤¤

,ài÷èBt÷a dLøâå ,ìàøNéok mbdì ïúBðdzaezk z`úBònî ¦§¨¥§¥§¨§©§¦¨¥¨¦¨
a zelaewnd,ìàøNé õøàmdy ,`iwhetwa zelaewnd el` `le ¤¤¦§¨¥

mc` m` oke .`wihetw zernn zegt zelweye zephwäMà àNð̈¨¦¨
,ìàøNé õøàa dLøâå ,ài÷èBt÷a`ed mbdì ïúBðdzaezk z` §©§¦¨§¥§¨§¤¤¦§¨¥¥¨

úBònîa zelaewnd,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø .ìàøNé õøà ¦¨¤¤¦§¨¥©¨¦§¤©§¦¥¥
`ed ,`iwhetwa d`ypy oeik ,df dxwnadì ïúBðdzaezk z` ¥¨

ài÷èBt÷ úBònîmc` m` j` .å ,ài÷èBt÷a äMà àNðmbdLøâ ¦¨©§¦¨¨¨¦¨§©§¦¨§¥§¨
,ài÷èBt÷a`ed lkd ixacldì ïúBðdzaezk z`úBònî §©§¦¨¥¨¦¨

.ài÷èBt÷©§¦¨

* * *

àøîâ
:dpyna epipy .dpynd ly oey`xd wlga dpc `xnbdïéìòî ìkä'©Ÿ©£¦

.ieaix oeyl `ed dpynd dhwpy ,'lkd' oeyle ,'l`xyi ux`l
:`xnbd zl`eyéàî ééezàìdaiyn .zeaxl dpynd d`a dn ± §©¥©

:`xnbdíéãáò ééezàì`ed mze` s`y miixar micar zeaxl - §©¥£¨¦
:`xnbd zl`ey .l`xyi ux`l enr zelrl zetkl lekiïàîìe§©

àéãäa íéãáò éðúc,epizpyna yexita 'micar' qxeby inle - §¨¥£¨¦§¤§¨
éàî ééezàì:`xnbd daiyn .zeaxl 'lkd' zaiz d`a dn ±ééezàì §©¥©§©¥

elit` milrnyäôiä äåpîux`l uegaäòøä äåðì.l`xyi ux`a ¦¨¤©¨¨§¨¤¨¨¨
:dpyna epipyïéàéöBî ìkä ïéàå':dpynd zl`ey .'l`xyi ux`n §¥©Ÿ¦¦

éàî ééezàì:`xnbd daiyn .zeaxl 'lkd' zaiz d`a dn ± §©¥©
d`a dpyndãáò ééezàìiprpkõøàì õøàì döeçî çøaL, §©¥¤¤¤¨©¦¨¨¨¤¨¨¤

déì ïðéøîàc,ux`l uegay eaxl mixne` ep`y ±ìéæå àëä déðaæ §©§¦¨¥©§¥¨¨§¦
xnelk ,jle o`k eze` xekn -ux`a xby mc`l eze` xekn

,ux`l uegl egxk lra e`ivedl leki jpi`y oeik ,l`xyiíeMî¦
zevnìàøNé õøà úáéLé. §¦©¤¤¦§¨¥

:dpyna epipy.'íéìLeøéì ïéìòî ìkä':`xnbd zl`eyéàî ééezàì ©Ÿ©£¦¦¨©¦§©¥©
:`xnbd daiyn .zeaxl 'lkd' zaiz d`a dn -ééezàìzeaxl ± §©¥

elit` milyexil milrny.äòøä äåðì äôiä äåpî¦¨¤©¨¨§¨¤¨¨¨
:dpyna epipy cerïéàéöBî ìkä ïéàå':`xnbd zl`ey .'milyexin §¥©Ÿ¦¦

éàî ééezàì:`xnbd daiyn .zeaxl 'lkd' zaiz d`a dn ±ééezàì §©¥©§©¥
milyexin oi`iven oi`y zeaxl ±äôiä äåðì äòøä äåpî eléôà£¦¦¨¤¨¨¨§¨¤©¨¨

milyexil uegyxnege lwa cnlp ixdy xzein df oic mpn`e .
drx depl milyexil uegy dti depn milrn m`y ,mcewd oicdn

,epnn oi`iven oi`y i`ce ixd ,milyexiaïéà' àLéø àðúc éãééàå§©§¦§¨¨¥¨¥
'ïéàéöBî ïéà' énð àôéñ àðz ,'ïéàéöBî,`pzd dpyy ab` `l` ± ¦¦¨¨¥¨©¦¥¦¦

`tiqa mb `pzd dpy ,'oi`iven oi`' oeyl ,dpynd ly `yixa
.ef oeyln ycg oic epcnl `l zn`ay s` ,'oi`iven oi`' oeyl

* * *
befd oa z` zetkl zekfd lr zcnlnd ,`ziixa d`ian `xnbd

:odn z`vl `lye ,milyexie l`xyi ux`l zelrlïðaø eðz̈©¨¨
,`ziixaaàeälrad -úBìòì øîBàl`xyi ux`l ux`l uegn ¥©£

,milyexil l`xyi ux` x`yn e`àéäådy`d -àlL úøîBà §¦¤¤¤Ÿ
úBìòì dúBà ïéôBk ,úBìòì,dlra mråàì íàåzaxqn m`e - ©£¦¨©£§¦©

,zelrläaeúk àìa àözjixv epi`e ,dyxbl dlra i`yx ± ¥¥§Ÿ§¨
ote`a ,jtidl oke .dzaezk z` dl mlylyúBìòì úøîBà àéä, ¦¤¤©£

úBìòì BúBà ïéôBk ,úBìòì àlL øîBà àeäå,ezy` mr,åàì íàå §¥¤Ÿ©£¦©£§¦©
äaeúk ïzéå àéöBézzl lrad aiige ,dyxbl etekl dy`d dleki ± ¦§¦¥§¨
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ריג
miwxt dyelyaa cenr iw sc ± iriax wxtzeaezk

êøëì øéòî àì ìáà.`nrh yxtn `xnba Ð÷ãåá äôéä äåðäù`ay inl ,sebd z` Ð

.eilr mi`a mi`lg jk jezne ,rx depnàøîâäù÷ ïéëøë úáéùéoiayiizn lkdy Ð

mikenq miqcxte zepb yi xira la` .xie` my oi`e efl ef mizad miaxwne oiwgece ,my

.dti oxie`e ,mizalúñå éåðù.daehl elit` Ðåîøë íéøä íåøîáoenn ecia oi`y Ð

lke ,xdd y`xa dpewe ,aeh mewna zepwl

minxkl afe ltep el `iven `edy milaf

.eizgzyäðùîïéìòî ìëäipa lk z` Ð

.milyexia enr ayile zelrl dtek mc` ezia

íéùðä ãçàå íéùðàä ãçàdtek dy`d s` Ð

e`l m`e ,my xecle zelrl dlra z`Ð`ivei

.`icda `xnba `ziixaa ipzwck ,daezk ozie

àé÷èåô÷ úåòîlyn xzei zelweye zelecb Ð

.l`xyi ux`àøîâíéãáò ééåúàìel did Ð

.egxk lr eixg` card jli ixar caréãééàå
'åë àðúãdtid depl rxd depn meyn eli`c Ð

opirny`c oeik ,jixhvi` `ldepn oilrnc

rxd depl dtidÐelit` ,oi`iven oi`c oky lk

.dtil rxd onúåìòì,ux`l ux`l dvegn Ð

.milyexil oileab x`yn okeúàöìÐ

.ux`l dvegl ux`n e` ,oileabl milyexin

ïàë åðù äáåúë éìå÷î,daezka elwd o`k Ð

.daezk ilewn zg` efeàúééøåàã äáåúë øáñ÷
ixhy lk oick opilf` ceariy xza jklid Ð

.aegíúñ óñë åá áåúë`le ,sqk d`n Ð

.oipeicpet m` oixpic m` oirlq m` yxitäî
åäáâî äåì äöøéù.oixqi` elit`e Ðàîéàå

àëñðyxit `l jkl ,did sqk zekizg Ð?

éèéøô àîéàåsqk e` ,zygp el oziy xn`ze Ð

zehext d`n dey?ïë ãåãì åì øîà éî éëåÐ

ux`n z`vle gexal jixv didy iptn `l`

.yik` l`e a`en jln l` l`xyiéáø éòáã
÷ñéîì àøéæded ikdl ,ecia dgen dcedi axe Ð

.dipin hinzyn
éìëá
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éëäyxtn .l`xyi ux` aeyi meyn ,life `kd dipaf :dil opixn`c mixtqd lka opiqxb

:(`,dn oihib) "gleyd"a opiqxbc ab lr s` :aeh mei epiax axd oa sqei epiax axd

:dil xn` .in` iaxc dinwl `z` ,dixza` dixn `z` l`xyi ux`l gxac `car `edd

car xibqz l`" yixcc diy`i xa ig` iaxcn jl `prwtn `l i`e dinc` `xhy jl aezkip

.ux`l ux`l dvegn gxay cara Ð "eipec` l`

opixn` `l` dipin dil `prwtn `l `kde l`xyi

`ven did `lyk ixiin mzd .dipaf lif :dil

jl aezkp :xn`w jkl ,xekni inl l`xyi ux`a

eriwti micard lk ok `l m`c ,dinc` `xhy

mz epiaxe .ux`l egxaiy mdipec` icin onvr

ynn dxikn e`l ,`kdc "dipaf" i`dc :yxit

`xhy aezkp epiide .envrl `l` ,mixg`l

.dinc`

ïéàå:xn`z m`e Ð i`n iiez`l oi`iven lkd

gxay car iiez`l :ipyn `l i`n`

"oi`iven lkd oi`e" lirl opiaxck ,milyexil

,ikd xninl `kil milyexiac :xnel yie ?`yixc

xzei milyexia micar eidiy mivex ep` oi`c

.mz epiax .miqgein `l` i`cn

àåädfd onfa bdep epi` Ð 'ek zelrl xne`

epiax xne` dide .mikxc zpkq `ki`c

ik .l`xyi ux`a xecl devn epi` eiykrc :miig

oi`c oiyper dnke ux`a zeielzd zevn dnk yi

.mdilr cenrle mda xdfil oileki ep`

àéäi`n :dniz .dze` oitek z`vl zxne`

inp zevx` x`ya elit` l`xyi ux`a `ixi`

:xnel yie ?enewnn z`vl ewgecl lkez j`id

.dtid depl rxd depn elit` Ð `kdc

àîéàå`ticr `kqpc rnyn `kdn Ð `kqp

Ð dzegt i`c ,sqk ly oixpice zernn

dvxiy dn :xn`w `dc inp ikd oi`c ?`iyew i`n

:jixt ikd elit`e .`ticr i`ce `l` .edabn

qk ea aezky oeik ?`kqp `ni`e`l `nzq s

dn edabn i`n`e ,rahn el aiig `edy rnyn

?(zegtd rahnn el oziy rnync dvxiy
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äåpî ïéàéöBî .øéòì Cøkî àìå Cøëì øéòî àì ìáà£¨Ÿ¥¦¦§©§Ÿ¦§©§¦¦¦¦¨¤
.äòøä äåðì äôiä äåpî àì ìáà ,äôiä äåðì äòøä̈¨¨§¨¤©¨¨£¨Ÿ¦¨¤©¨¨§¨¤¨¨¨
äòø äåpî àì óà :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø©¨¦§¤©§¦¥¥©Ÿ¦¨¤¨¨

.÷ãBa äôiä äåpäL éðtî ,äôé äåðìàøîâàîìLa §¨¤¨¨¦§¥¤©¨¤©¨¨¥¦§¨¨
øéòì Cøkî¯àì øéòa ,éléî ìk éçéëL Cøkác ¦§©§¦§©§©§¦¦¨¦¥¨¦¨

òéiñî ?àîòè éàî Cøëì øéòî àlà .éléî ìk éçéëL§¦¦¨¦¥¤¨¥¦¦§©©©£¨§©©
:àðéðç øa éñBé éaø øîàc ,àðéðç øa éñBé éaøì déì¥§©¦¥©£¦¨§¨©©¦¥©£¦¨

äL÷ íékøk úáéLiL ïépî¯íòä eëøáéå" :øîàpL ¦©¦¤§¦©§©¦¨¨¤¤¡©©§¨§¨¨
ì íéácðúnä íéLðàä ìëìïaø" ."íéìLeøéa úáL §Ÿ¨£¨¦©¦§©§¦¨¤¤¦¨©¦©¨
'åë øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL,ìàeîLãk ?÷ãBa éàî ." ¦§¤©§¦¥¥©¥§¦§¥

:ìàeîL øîàcáeúk .íéòî éìBç úlçz úñå éepéL §¨©§¥¦¤¤§¦©¦¥©¦¨
úBúaL àkéàäå ."íéòø éðò éîé ìk" :àøéñ ïa øôña§¥¤¤¦¨¨§¥¨¦¨¦§¨¦¨©¨
úñå éepéL :ìàeîL øîàc ,ìàeîLãk !íéáBè íéîéå§¨¦¦§¦§¥§¨©§¥¦¤¤
,úBìéì óà" :øîBà àøéñ ïa .íéòî éìBç úlçz§¦©¦¥©¦¤¦¨¥©¥
Bbâì íébb øènî ,Bîøk íéøä íBøîáe Bbb íébb ìôLa§¤¤©¦©¦§¨¦©§¦§©©¦§©

."íéîøkì Bîøk øôòîeäðùîõøàì ïéìòî ìkä ¥£©©§©§¨¦©Ÿ©£¦§¤¤
íéìLeøéì ïéìòî ìkä ,ïéàéöBî ìkä ïéàå ìàøNé¦§¨¥§¥©Ÿ¦¦©Ÿ©£¦¦¨©¦
àNð .íéLpä ãçàå íéLðàä ãçà ,ïéàéöBî ìkä ïéàå§¥©Ÿ¦¦¤¨¨£¨¦§¤¨©¨¦¨¨

ìàøNé õøàa dLøâå ìàøNé õøàa äMà¯dì ïúBð ¦¨§¤¤¦§¨¥§¥§¨§¤¤¦§¨¥¥¨
dLøâå ìàøNé õøàa äMà àNð .ìàøNé õøà úBònî¦§¤¤¦§¨¥¨¨¦¨§¤¤¦§¨¥§¥§¨

ài÷èBt÷a¯àNð ,ìàøNé õøà úBònî dì ïúBð §©§¦¨¥¨¦§¤¤¦§¨¥¨¨
ìàøNé õøàa dLøâå ài÷èBt÷a äMà¯dì ïúBð ¦¨§©§¦¨§¥§¨§¤¤¦§¨¥¥¨

:øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø .ìàøNé õøà úBònî¦§¤¤¦§¨¥©¨¦§¤©§¦¥¥
ài÷èBt÷a äMà àNð .ài÷èBt÷ úBònî dì ïúBð¥¨¦§©§¦¨¨¨¦¨§©§¦¨

ài÷èBt÷a dLøâå¯.ài÷èBt÷ úBònî dì ïúBðàøîâééezàì ?éàî ééezàì "ïéìòî ìkä" §¥§¨§©§¦¨¥¨¦§©§¦¨©Ÿ©£¦§©¥©§©¥
ìkä ïéàå" .äòøä äåðì äôiä äåpî ééezàì ?éàî ééezàì ,àéãäa íéãáò éðúc ïàîìe .íéãáò£¨¦§©§¨¥£¨¦§¤§¨§©¥©§©¥¦¨¤©¨¨§¨¤¨¨¨§¥©Ÿ
ìkä" .ìàøNé õøà úáéLé íeMî ,ìéæå àëä déðaæ :déì ïðéøîàc ,õøàì õøàì äöeçî çøaL ãáò ééezàì ?éàî ééezàì "ïéàéöBî¦¦§©¥©§©¥¤¤¤¨©¦¨¨¨¤¨¨¤§¨§¦©¥©§¥¨¨§¦¦§¦©¤¤¦§¨¥©Ÿ

îäåðì äòøä äåpî eléôà ééezàì ?éàî ééezàì "ïéàéöBî ìkä ïéàå" .äòøä äåðì äôiä äåpî ééezàì ?éàî ééezàì "íéìLeøéì ïéìò ©£¦¦¨©¦§©¥©§©¥¦¨¤©¨¨§¨¤¨¨¨§¥©Ÿ¦¦§©¥©§©¥£¦¦¨¤¨¨¨§¨¤
úBìòì àlL úøîBà àéäå úBìòì øîBà àeä :ïðaø eðz ."ïéàéöBî ïéà" éîð àôéñ àðz ,"ïéàéöBî ïéà" àLéø àðúc éãéiàå .äôiä¯ ©¨¨§©§¥§¨¨¥¨¥¦¦¨¨¥¨©¦¥¦¦¨©¨©¥©£§¦¤¤¤Ÿ©£

åàì íàå ,úBìòì dúBà ïéôBk¯úBìòì àlL øîBà àeäå úBìòì úøîBà àéä .äaeúk àìa àöz¯åàì íàå ,úBìòì BúBà ïéôBk ¦¨©£§¦¨¥¥§Ÿ§¨¦¤¤©£§¥¤Ÿ©£¦©£§¦¨
¯úàöì àlL øîBà àeäå úàöì úøîBà àéä .äaeúk ïzéå àéöBé¯åàì íàå ,úàöì àlL dúBà ïéôBk¯àeä .äaeúk àìa àöz ¦§¦¥§¨¦¤¤¨¥§¥¤Ÿ¨¥¦¨¤Ÿ¨¥§¦¨¥¥§Ÿ§¨

úàöì àlL úøîBà àéäå úàöì øîBà¯åàì íàå ,úàöì àlL BúBà ïéôBk¯'åë äMà àNð" .äaeúk ïzéå àéöBé;àéL÷ àôeb àä ." ¥¨¥§¦¤¤¤Ÿ¨¥¦¤Ÿ¨¥§¦¨¦§¦¥§¨¨¨¦¨¨¨©§¨
ìàøNé õøà úBònî dì ïúBð ài÷èBt÷a äLøâå ìàøNé õøàa äMà àNð :éðú÷¯àNð :àôéñ àîéà .ïðéìæà àãeaòéL øúa àîìà ¨¨¥¨¨¦¨§¤¤¦§¨¥§¥§¨§©§¦¨¥¨¦§¤¤¦§¨¥©§¨¨©¦§¨¨§¦©¥¨¥¨¨¨

,ïàk eðL äaeúë élewî :äaø øîà !ïðéìæà àðééáeb øúa àîìà ,ìàøNé õøà úBònî dì ïúBð ìàøNé õøàa dLøâå ài÷èBt÷a äMà¦¨§©§¦¨§¥§¨§¤¤¦§¨¥¥¨¦§¤¤¦§¨¥©§¨¨©©§¨¨§¦©¨©©¨¦¥§¨¨¨
."ài÷èBt÷ úBònî dì ïúBð :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø" .ïðaøc äaeúk øáñ÷øèL àéöBnä :ïðaø eðz .àúééøBàc äaeúk :øáñ÷ ¨¨©§¨§©¨©©¨¦§¤©§¦¥¥¥¨¦§©§¦¨¨¨©§¨§©§¨¨©¨©©¦§©

ìáa Ba áeúk ,Bøéáç ìò áBç¯ìàøNé õøà Ba áeúk ,ìáa úBònî eäaâî¯BàéöBä ,íúñ Ba áeúk .ìàøNé õøà úBònî eäaâî ©£¥¨¨¤©§¥¦§¨¤¨¤¤¦§¨¥©§¥¦§¤¤¦§¨¥¨§¨¦
ìááa¯ìàøNé õøàa BàéöBä ,ìáa úBònî eäaâî¯íúñ óñk Ba áeúk .ìàøNé õøà úBònî eäaâî¯,eäaâî äåì äöøiM äî §¨¤©§¥¦§¨¤¦§¤¤¦§¨¥©§¥¦§¤¤¦§¨¥¨¤¤§¨©¤¦§¤Ÿ¤©§¥

áeúk .àúééøBàc äaeúk øîàc ,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøcî é÷etàì ,àLéøà :àiLøLî áø øîà ?àéiäà .äaeúëa ïk ïéàM äî©¤¥¥¦§¨©©¨¨©©§¨§¦¨©¥¨§©¥¦§©¨¦§¤©§¦¥§¨©§¨§©§¨¨
éèéøt :àtt áø øîà ?éèéøt àîéàå .òaèî déa áéúëc :øæòìà éaø øîà ?àëñð àîéàå .eäaâî äåì äöøiM äî íúñ óñk Ba¤¤§¨©¤¦§¤Ÿ¤©§¥§¥¨©§¨¨©©¦¤§¨¨¦§¦¥©§¥©§¥¨§¦¥¨©©©¨§¦¥
eléôàå õøàì äöeça øeãé ìàå íéøëð daeøL øéòa eléôà ,ìàøLé õøàa íãà øeãé íìBòì :ïðaø eðz .éLðéà éãáò àì àtñëc§©§¨¨¨§¥¡¨¥¨©¨©§¨¨¨¨§¤¤¦§¨¥£¦§¦¤¨¨§¦¦§©¨§¨¨¨¤©£¦
:øîàpL ,dBìà Bì ïéàL éîk äîBc õøàì äöeça øcä ìëå ,dBìà Bì LiL éîk äîBc ìàøNé õøàa øcä ìkL .ìàøNé daeøL øéòa§¦¤¨¦§¨¥¤¨©¨§¤¤¦§¨¥¤§¦¤¥¡©§¨©¨§¨¨¨¤¤§¦¤¥¡©¤¤¡©

õøàì äöeça øcä ìk :Eì øîBì àlà !?dBìà Bì ïéà õøàa øc BðéàL ìëå ."íéäìàì íëì úBéäì ïòðk õøà úà íëì úúì"¯ ¨¥¨¤¤¤¤§©©¦§¨¤¥Ÿ¦§¨¤¥¨¨¨¤¥¡©¤¨©§¨©¨§¨¨¨¤
ìà ãBáò Cì øîàì 'ä úìçða çtzñäî íBiä éðeLøâ ék" :øîBà àeä ãåãa ïëå ,äøæ äãBáò ãáBò eléàkøîà éî éëå ,"íéøçà íéä §¦¥£¨¨¨§¥§¨¦¥¦¥§¦©¥¦§©¥©§©£©¥Ÿ¥£¡Ÿ¦£¥¦§¦¦¨©

õøàì äöeça øcä ìk :Eì øîBì àlà ?íéøçà íéäìà ãBáò Cì :ãåãì Bì¯èénzLî÷ äåä àøéæ éaø .äøæ äãBáò ãáBò eléàk §¨¦¥£¡Ÿ¦£¥¦¤¨©§¨©¨§¨¨¨¤§¦¥£¨¨¨©¦¥¨£¨¨¦§©¥
ìàøNé õøàì ìáaî äìBòä ìk :äãeäé áø øîàc .ìàøNé õøàì ÷ñéîì àòác ,äãeäé áøc dépéî¯:øîàpL ,äNòa øáBò ¦¥§©§¨¦§¨§¦©§¤¤¦§¨¥§¨©©§¨¨¨¤¦¨¤§¤¤¦§¨¥¥©£¥¤¤¡©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr iw sc zeaezk(ycew zay meil)

àì ìáàdze` mi`iven,øéòì Cøkî àìå ,Cøëì øéòîelit` £¨Ÿ¥¦¦§©§Ÿ¦§©§¦
.ux`d dze`aäòøä äåpî ïéàéöBîd`eazdy ,rx mewnn - ¦¦¦¨¤¨¨¨

,xweia my miievn zexitdeäôiä äåðìd`eazdy ,aeh mewn - §¨¤©¨¨
.lefa my miievn zexitdeïaø .äòøä äåðì äôiä äåpî àì ìáà£¨Ÿ¦¨¤©¨¨§¨¤¨¨¨©¨

àì óà ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîLdy`d z` oi`ivenäåðì äòø äåpî ¦§¤©§¦¥¥©Ÿ¦¨¤¨¨§¨¤
,äôé,xzei aeh mewn `edy s`L éðtîl` drxd depd on xarnd ¨¨¦§¥¤

÷ãBa ,äôiä äåpä.el wifdl lelre ,sebd z` ©¨¤©¨¨¥

* * *

àøîâ
z`vl ezy` z` sekl leki epi`y mrhd z` zxxan `xnbd

:jxkl xirnàîìLaz`vl oi`y dpynd oic oaen ±,øéòì Cøkî ¦§¨¨¦§©§¦
éléî ìk éçéëL àì øéòa ,éléî ìk éçéëL Cøëácjxkay meyn ± §¦§©§¦¥¨¦¥§¦Ÿ§¦¥¨¦¥

lk `vnp `l xirae ,mikxvpd mixacd lk ea yie miweey miievn
.xacàîòè éàî ,Cøëì øéòî àlàoi`y oicd ly mrhd edn ± ¤¨¥¦¦§©©©§¨

xebl xzei gep ixd ,jxkl xirn ezy` z` `ivedl leki lrad
.jxka,df oic :`xnbd zx`an,àðéðç øa éñBé éaøì déì òéiñî§©©©¥§©¦¥©£¦¨

äL÷ íékøk úáéLiL ïépî ,àðéðç øa éñBé éaø øîàczaiyin xzei §¨©©¦¥©£¦¨¦©¦¤§¦©§©¦¨¨
,mixrdøîàpL(a `i dingp)íéácðúnä íéLðàä ìëì íòä eëøáéå' ¤¤¡©©§¨£¨¨§Ÿ¨£¨¦©¦§©§¦

ì'íéìLeøéa úáLok`y ,rnyn 'miacpzn' oeylne ,[jxk `idy-] ¨¤¤¦¨¨¦
dax zetitvd jxka oky ,xira xy`n xzei jxka xebl dyw
mikenqd miqcxte zepb yi xira eli`e ,xie` my oi`e ,xzei
`le xirl jxkn ezy` z` `ivedl leki lrad oi` okle .mizal

.ipyd ipt lr oexzi yi cg` lkl oky ,jxkl xirn

* * *
:dpyna epipy'åë øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaødrx depn `l s` ©¨¦§¤©§¦¥¥

:`xnbd zl`ey .wcea dtid depdy iptn ,dti depl÷ãBa éàî± ©¥
.dtid depa xecl oexqg yi recn ,xnelk ,'wcea' yexitd dn

:`xnbd daiynúñå éepéL ,ìàeîL øîàc ,ìàeîLãkiepiy lk - §¦§¥§¨©§¥¦¤¤
l mxeb ,daehl elit` ,lbxd ly.íéòî éìBç úlçz§¦©¦¥©¦

:l`eny ixac itl x`aznd ilyna weqt d`ian `xnbdáeúk̈
àøéñ ïa øôña,xn`p(eh eh ilyn),'íéòø éðò éîé ìk'mcewe §¥¤¤¦¨¨§¥¨¦¨¦

lr `xnbd dywn `xiq oa ixac z` `iadl `xnbd dkiynny
,mirx iprd ini lk recn :df weqtàkéàäåmpyi ixde -úBúaL §¨¦¨©¨

,íéáBè íéîéåzvxzn .miaeh milk`n miwlgn miiprl s` mday §¨¦¦
:`xnbd,úñå éepéL ,ìàeîL øîàc ,ìàeîLãkmxeb ,daehl elit`e §¦§¥§¨©§¥¦¤¤

l,íéòî éìBç úlçziprd lke` mday miaeh minie zezay ,okle §¦©¦¥©¦
.mirx eini lk okle ,mirx mini md s` miaygp elbxdn xzei

:weqtd lr `xiq oa ixac z` d`ian `xnbd,øîBà àøéñ ïa`l ¤¦¨¥
`l` ,mirx eini wxúBìéì óàoky ,mirx iprdBbb íébb ìôLa- ©¥¦§©©¦©

deab zia zepwl sqk el oi` oky ,xzeia jenpd `ed iprd ly ezia
,xzeiBîøk íéøä íBøîáemewn `edy ,xdd dlrna `ed enxk - ¦§¨¦©§

gaeyn mewna mxk zepwl sqk el oi` oky ,ecarl gep oi`y ,rexb
.xzeiBbâì íébb øèîîzebb lr cxeid xhnd myb cxei xy`k ± ¦§©©¦§©

,zelila s` ecxehe ,xzeia jenpd `edy ebbl slec ,mixg`øôòîe¥£©
íéîøkì Bîøkminxkl jtype ltep ,enxkl iprd `iady ,lafd - ©§©§¨¦

.zelila s` dgepn iprl oi` okle ,xdd cxena mi`vnpd ,mixg`

äðùî
ezy` z` sekl leki lrady mipte`da oecl dtiqen dpynd

:xg` mewnl z`vlïéìòî ìkäezia ipa lk z` sekl leki mc` ± ©Ÿ©£¦
zelrlìàøNé õøàì,da xeclïéàéöBî ìkä ïéàåzekf el oi` j` ± §¤¤¦§¨¥§¥©Ÿ¦¦

oke .l`xyi ux`n z`vl ezia ipa z` zetklïéìòî ìkämc` ± ©Ÿ©£¦
zelrl ezia ipa lk z` sekl lekiïéàéöBî ìkä ïéàå ,íéìLeøéì- ¦¨©¦§¥©Ÿ¦¦

.milyexin z`vl ezia ipa z` zetkl zekf el oi` j`ãçà¤¨

íéLpä ãçàå íéLðàädf `ed yi`d m` oia exn`p el` mipic ± ¨£¨¦§¤¨©¨¦
.jka dvexd `id dy`d m` oiae ,`ivedl e` zelrdl dvexy

e` l`xyi ux`l ezxic xewrl dvexd mc`a dpc dpyndy ab`
:l`xyi ux`a dy` `yepd oipra sqep oic dpynd d`ian ,jtidl

dì ïúBð ,ìàøNé õøàa dLøâå ,ìàøNé õøàa äMà àNðdzaezk z` ¨¨¦¨§¤¤¦§¨¥§¥§¨§¤¤¦§¨¥¥¨
úBònîa zelaewnd.ìàøNé õøàmc` m` okeõøàa äMà àNð ¦¨¤¤¦§¨¥¨¨¦¨§¤¤

,ài÷èBt÷a dLøâå ,ìàøNéok mbdì ïúBðdzaezk z`úBònî ¦§¨¥§¥§¨§©§¦¨¥¨¦¨
a zelaewnd,ìàøNé õøàmdy ,`iwhetwa zelaewnd el` `le ¤¤¦§¨¥

mc` m` oke .`wihetw zernn zegt zelweye zephwäMà àNð̈¨¦¨
,ìàøNé õøàa dLøâå ,ài÷èBt÷a`ed mbdì ïúBðdzaezk z` §©§¦¨§¥§¨§¤¤¦§¨¥¥¨

úBònîa zelaewnd,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø .ìàøNé õøà ¦¨¤¤¦§¨¥©¨¦§¤©§¦¥¥
`ed ,`iwhetwa d`ypy oeik ,df dxwnadì ïúBðdzaezk z` ¥¨

ài÷èBt÷ úBònîmc` m` j` .å ,ài÷èBt÷a äMà àNðmbdLøâ ¦¨©§¦¨¨¨¦¨§©§¦¨§¥§¨
,ài÷èBt÷a`ed lkd ixacldì ïúBðdzaezk z`úBònî §©§¦¨¥¨¦¨

.ài÷èBt÷©§¦¨

* * *

àøîâ
:dpyna epipy .dpynd ly oey`xd wlga dpc `xnbdïéìòî ìkä'©Ÿ©£¦

.ieaix oeyl `ed dpynd dhwpy ,'lkd' oeyle ,'l`xyi ux`l
:`xnbd zl`eyéàî ééezàìdaiyn .zeaxl dpynd d`a dn ± §©¥©

:`xnbdíéãáò ééezàì`ed mze` s`y miixar micar zeaxl - §©¥£¨¦
:`xnbd zl`ey .l`xyi ux`l enr zelrl zetkl lekiïàîìe§©

àéãäa íéãáò éðúc,epizpyna yexita 'micar' qxeby inle - §¨¥£¨¦§¤§¨
éàî ééezàì:`xnbd daiyn .zeaxl 'lkd' zaiz d`a dn ±ééezàì §©¥©§©¥

elit` milrnyäôiä äåpîux`l uegaäòøä äåðì.l`xyi ux`a ¦¨¤©¨¨§¨¤¨¨¨
:dpyna epipyïéàéöBî ìkä ïéàå':dpynd zl`ey .'l`xyi ux`n §¥©Ÿ¦¦

éàî ééezàì:`xnbd daiyn .zeaxl 'lkd' zaiz d`a dn ± §©¥©
d`a dpyndãáò ééezàìiprpkõøàì õøàì döeçî çøaL, §©¥¤¤¤¨©¦¨¨¨¤¨¨¤

déì ïðéøîàc,ux`l uegay eaxl mixne` ep`y ±ìéæå àëä déðaæ §©§¦¨¥©§¥¨¨§¦
xnelk ,jle o`k eze` xekn -ux`a xby mc`l eze` xekn

,ux`l uegl egxk lra e`ivedl leki jpi`y oeik ,l`xyiíeMî¦
zevnìàøNé õøà úáéLé. §¦©¤¤¦§¨¥

:dpyna epipy.'íéìLeøéì ïéìòî ìkä':`xnbd zl`eyéàî ééezàì ©Ÿ©£¦¦¨©¦§©¥©
:`xnbd daiyn .zeaxl 'lkd' zaiz d`a dn -ééezàìzeaxl ± §©¥

elit` milyexil milrny.äòøä äåðì äôiä äåpî¦¨¤©¨¨§¨¤¨¨¨
:dpyna epipy cerïéàéöBî ìkä ïéàå':`xnbd zl`ey .'milyexin §¥©Ÿ¦¦

éàî ééezàì:`xnbd daiyn .zeaxl 'lkd' zaiz d`a dn ±ééezàì §©¥©§©¥
milyexin oi`iven oi`y zeaxl ±äôiä äåðì äòøä äåpî eléôà£¦¦¨¤¨¨¨§¨¤©¨¨

milyexil uegyxnege lwa cnlp ixdy xzein df oic mpn`e .
drx depl milyexil uegy dti depn milrn m`y ,mcewd oicdn

,epnn oi`iven oi`y i`ce ixd ,milyexiaïéà' àLéø àðúc éãééàå§©§¦§¨¨¥¨¥
'ïéàéöBî ïéà' énð àôéñ àðz ,'ïéàéöBî,`pzd dpyy ab` `l` ± ¦¦¨¨¥¨©¦¥¦¦

`tiqa mb `pzd dpy ,'oi`iven oi`' oeyl ,dpynd ly `yixa
.ef oeyln ycg oic epcnl `l zn`ay s` ,'oi`iven oi`' oeyl

* * *
befd oa z` zetkl zekfd lr zcnlnd ,`ziixa d`ian `xnbd

:odn z`vl `lye ,milyexie l`xyi ux`l zelrlïðaø eðz̈©¨¨
,`ziixaaàeälrad -úBìòì øîBàl`xyi ux`l ux`l uegn ¥©£

,milyexil l`xyi ux` x`yn e`àéäådy`d -àlL úøîBà §¦¤¤¤Ÿ
úBìòì dúBà ïéôBk ,úBìòì,dlra mråàì íàåzaxqn m`e - ©£¦¨©£§¦©

,zelrläaeúk àìa àözjixv epi`e ,dyxbl dlra i`yx ± ¥¥§Ÿ§¨
ote`a ,jtidl oke .dzaezk z` dl mlylyúBìòì úøîBà àéä, ¦¤¤©£

úBìòì BúBà ïéôBk ,úBìòì àlL øîBà àeäå,ezy` mr,åàì íàå §¥¤Ÿ©£¦©£§¦©
äaeúk ïzéå àéöBézzl lrad aiige ,dyxbl etekl dy`d dleki ± ¦§¦¥§¨
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ג  סעיף בשבת חלום תענית ודין תענית דין רפח, סימן

1

2

zetqede mipeiv
מה  על לו שיכופר כדי אייר בחדש בתענית לישב צריך
לעשות  שצריך כמו חלומו על ניסן בחדש שהתענה שחטא
מועד  של וחולו ור"ח ויו"ט בשבת חלום תענית שמתענה מי

תעניתו. על בתענית לישב צריך שהוא
בחג 25) חלום תענית לגבי סי"ח תצד סי' לקמן ראה

תרד  ובסי' השנה, ראש לגבי ס"ז תקצז ובסי' השבועות,
חלום  תענית בו מתענין (שאין יוםֿהכפורים ערב לגבי ס"ב

כאן). מנאו לא ולכך
לעיל 26) המובא וראה לידינו, הגיע לא בשוע"ר זה סי'

ס"י. תכט מסי'

•
"inei ax" gel itl - zay zekld jexr ogley

„È אם במקומה אחר שן ומשימה אחד שן לה חסר אם
במראיתו  משונה שהוא משום בו תצא לא זהב של הוא
בידה  משם ותטלנו עליה ישחקו ושמא השיניים משאר
דומה  שהוא כסף של הוא אם אבל ותביאנו ותשכח
אדם  של שן הוא אם וכלֿשכן השיניים לשאר במראיתו

בו: לצאת מותרת

ÂË עליה ישחקו שמא למעלה הקרוע במנעל תצא לא
במנעל  תצא ולא בידה ותביאנו רגלה מעל ותחלצנו
רגלה  למדת יבא לא שמא עדיין בו הלכה שלא חדש
מאתמול  בו ללכת נסתה אם אבל בידה ותביאנו ותחלצנו
על  כלל מקפדת אינה או לה מכוון שהוא בו הכירה כבר
הקרוע  במנעל בין לצאת מותר איש אבל באשה זה וכל זה
שאין  מפני מאתמול בו ללכת נסה שלא חדש במנעל בין
שחצנית  שהיא האשה כמו מנעליו על כך כל מקפיד האיש
מותרת  האשה אף חדשים או קרועים שהם מלבושים ושאר
אין  המלבוש עיקר שהם גדולים שבדברים לפי בהם לצאת

למעלה: שנתבאר כמו מעליה שתשלפם בהם חוששים

ÊË שאינן ראשה שער על לה הכרוכים שיער בחוטי יוצאת
ראשה  מעל שמסירתן ופשתן צמר לחוטי דומין
חוצצין  אין שער חוטי אבל חציצה משום לטבול כשצריכה
מהודק  להיות יכול אינו בשער ששער מפני ראשה שער על
להסירם  צריכה אינה ולכך ביניהם המים יבואו שלא  יפה
משער  עשויים הם אלו חוטין אם ואפילו טבילה בשעת
משער  הם ואפילו שלה לשער במראיתו דומה שאינה חברתה
בידה  ותסירם עליה ישחקו שמא חוששין אין בהמה של
העשויות  בחוטין שחורות ששערותיה ילדה תצא שלא ובלבד
של  בחוטין זקנה תצא ולא לבנות שהן זקנות של משערות
שחור  גבי על לבן או לבן גבי על ששחור מפני ילדה שער

בידה. ותביאם מראשה ותסירם עליה וישחקו מגונה הוא

תלוש  שער קליעת דהיינו נכרית בפיאה תצא לא אבל
שמא  הרבה שער כבעלת שתראה כדי שערה על שנותנת
ראשה  מעל תפול שמא או להראותה ראשה מעל תחלצנה

בידה: ותביאנה

ÊÈ שלא הרע עין מקיטוף לרפואה שעושין בקשר יוצאת
שנתבאר  מומחה כקמיע הוא זה שקשר מפני ישלוט

של  ליחה לבלוע שנותנת שבאזנה במוך ויוצאת ש"א בסי'
שלא  מהודק קשר באזנה קשור שהמוך והוא האוזן צואת
או  בסנדלה קשור הוא אם שבסנדלה במוך וכן ליפול יוכל
שהרי  ומלבוש תכשיט כמו לה הוא זה שמוך מפני בעקיבה
ומנעל  ובסנדל מלבושים שאר כמו גופה להנאת משמש הוא
כיון  כלל קשור המוך אין אפילו מותר צד מכל הסתומים
מצד  אפילו פתוחים הם אם אבל משם ליפול לו אפשר שאי

שם: לקשרו צריך אחד

ÁÈ אע"פ הדם בו שיבלע לנדתה שהתקינה במוך ויוצאת
בידה  תביאנו לא יפול שאם בירכותיה קשור שאינו
דברים  במה יד בית לו עשתה ואפילו מאיסותו מחמת
בשרה  על הדם יפול שלא כדי שם אותו כשמשימה אמורים
יטנף  שלא כדי אותו משימה אם אבל כשיתייבש ויצערנה
כיון  לה שקשור אע"פ בו לצאת אסורה בגדיה את הדם

ש"א: בסי' שנתבאר כמו מלבוש דרך שאינו

ËÈ הפה לריח בפיה שמשימה ארוך בפלפל ויוצאת
השיניים  חולי לרפואת בפיה שמשימה מלח ובגרגיר
בפיה  תתקנם שלא ובלבד לה כתכשיטים שהם מפני
ונפלו  שבת מערב בפיה נתנתם אם ואפילו בשבת לכתחלה
שנראה  העין מראית מפני פיה לתוך תחזירם לא  בשבת
הרבים  לרשות להוציאה כדי בפיה ליתנם מערמת היא כאלו

בפיה. נותנתם היא למה יודעים הכל שאין

מו  בתחלה אבל שם לקשרו מותרת ושבסנדלה שבאזנה ך
המוך  שם נותנת למה הדבר שניכר מפני בו ולצאת בשבת
והוא  כלל מערמת ואינה לו צריכה שהיא יודעים  והכל
בתחלה  המנעל בתוך תבן או קש לקשור שמותר הדין
אפילו  מותר צד מכל סתום המנעל ואם בו ולצאת בשבת
כלֿשכן  באשה שמותר מה וכל במוך. כמו קשירה בלא

באיש: שמותר

Î שוקיה סביב במשיחה שקושרתם שוקים בבתי יוצאת
אין  עליהם) (אלא בהם קשורה המשיחה שאין אע"פ
שעליהם) המשיחה (עם למטה ישתלשלו שמא חוששין

בידה: ותביאם ויפלו

‡Î דבוקה שתהא והוא בשוק או בזרוע באצעדה יוצאת
בידה: ותביאה ותפול תשמט ולא לבשר
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r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

.âíBìç úéðòz úBðòúäì øzî ìáà[hLàk ïéc øæbä ìháì íìçì úéðòz äôiL íBia Ba íìçLk úaMa £¨ª¨§¦§©©£¦£§©¨§¤¨©©¤¨¤©£¦©£Ÿ§©¥©§©¦§¥
úøBòðì[iâðò ìeha ïàk ïéàL éôì ãBòå Bðéc øæâ òø÷iL ìéáMa íéîëç Bì eøézäå íBia Ba äpòúî íà ¦§¤¦¦§©¤©§¦¦£¨¦¦§¦¤¦¨©§©¦§§¦¤¥¨¦Ÿ¤

pòúé íàå äpòúé àì íà BîBìç ìéáMa åéìò äîeâò BLôðL ïåék éøîâì úaLBðéc øæâ òø÷iL àeä çeèa ä ©¨§©§¥¥¨¤©§£¨¨¨¦§¦£¦Ÿ¦§©¤§¦¦§©¤¨©¤¦¨©§©¦
Bì àeä âeðòz äfä úéðòzä éøä ïk íà17. ¦¥£¥©©£¦©¤©£

ãBò äpòúé Búð÷z äîe úaL âðò øwò ìhaL ìò epnî íéòøôðå íéøæBç Bðéc øæâ íéòøBwL óà íB÷î-ìkîe¦¨¨©¤§¦§©¦§¦§¦§¨¦¦¤©¤¦¥¦¨Ÿ¤©¨©©¨¨¦§©¤
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`zax `zkld
íåìç úéðòú [è רע חלום לבטל עלֿמנת תענית –

.15שחלם 
úøåòðì ùàë [é מן הגרוע דבר שהוא שהנעורת כמו –

החלום  מן הרע כן האש, עלֿידי בקל נשרף הפשתן

ביום  בו תענית עלֿידי מיד .16נתבטל
çñô áøòá [àé ברית בעל הוא ראשון ביום אם –

אחר  ליום התענית לדחות לו דיש .18מסתבר

zetqede mipeiv
איזה 15) על ז וסעיף ה סעיף ולהלן רכ, סי' שו"ע ראה

מתענים. חלומות
א.16) יא, שבת מהרש"א חדא"ג
בדעת 17) התלוי שעונג כתב ה ס"ק קו"א תצח בסי'

מצות  (כגון ממנו שמתענג במקום גם נחלש חיובו האדם,
לאֿתעשה  את דוחה עשה בה אומרים שאין ביו"ט שמחה
האסורה  פת לו שיש מי ועפי"ז מבשר), שמתענג למי גם
שמצות  לאומרים אף נדחה אינו איסורה בלבד, באכילה
עא). סי' או"ח סופר כתב שו"ת (ראה התורה מן שבת עונג

מתשעהֿבאב 18) חמור זה תענית ואין הוא, שלו דיו"ט
תקנ"ט  בסי' כמבואר להשלים צריך ברית הבעל שאין נדחה

סק"ז). צ סי' השלחן (בדי
יום 19) הוא למחר אם אבל שם אדמו"ר בשו"ע כתב

אפילו  ניסן בחודש כגון מנהג אלא אינו בו תענית שאיסור
ראשון  ביום דאם שכ' סק"ד מהמג"א והוא כו', פסח בערב
הדין  והוא אב לר"ח הדין והוא דמתענה, ניסן ר"ח הוא
פסח  ערב וגם אב שר"ח הגרי"פ ע"ז והעיר פסח, בערב
כזו  וקושי' הפמ"ג העיר וכן ראשון ביום שיחול איֿאפשר
לומר  ומוכרח תכ"ה, בסי' הרמ"א על עצמו המג"א הקשה
בא' אב ור"ח פסח ערב שחל המג"א של הכוונה דאין
יכול  אב ור"ח פסח דבערב לומר הכוונה עיקר אלא בשבת,
להתענות  יכול הי' שלא וכגון לתעניתו, תענית להתענות
ולא  אב, ור"ח פסח בערב אח"כ להתענות דרשאי א' ביום

רא  מיום התענית ואדחי הואיל מערב נימא גםֿכן ידחה שון
טפי  תעניתו להקדים שיכול מה כל אלא אב, ור"ח פסח
סעיף  עוד ראה ז). ס"ק בדה"ש צ סי' השלחן (קצות עדיף

ד.
שבחדש 20) בשבת חלום תענית שהתענה מי יא: סעיף

שהתענה  מה על ראשון ביום למחר להתענות מותר ניסן
אם  ואפילו מנהג, אלא אינו זה התענית שאיסור כיון בשבת
תענית  התענה שלפניו ובשבת בשבת, באחד ניסן ר"ח חל
שהתענה  מה על ניסן בר"ח בתענית לישב לו מותר חלום,

הטעם. שם עיין רפ"ח בסי' כמ"ש בשבת,
להתענות 21) שלא אלו במדינות ונוהגין תצד: סוס"י לקמן

עד  דהיינו בכלל, ועד בו ח' עד מר"ח תחנון לומר ושלא
חג. אסרו הנקרא יו"ט מוצאי אחר

הן 22) לסוכות הכיפורים יום שבין הימים סי"ג: תרכד סי'
שלמה, בימי המזבח את מחנכין היו שבהן שמחה ימי
ואין  ואם אב מיתת יום אפילו בהן מתענין אין לפיכך

תחנון. אומרים
אלו 23) ס"ב: שם ובשו"ע לידינו, הגיע לא בשוע"ר זה סי'

בהם; להתענות וראוי לאבותינו צרות בהם שאירעו הימים
שיתענו  שאומר מי יש חדש, בראש שמקצתם פי על ואף
הכהן. אהרן מת באב באחד אהרן... בני מתו בניסן באחד בו

חדש 24) בכל התענית שאיסור ולפי ס"י: תכט בסי' עד"ז
אין  חלום... תענית בו המתענה לפיכך מנהג אלא אינו זה...
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ג  סעיף בשבת חלום תענית ודין תענית דין רפח, סימן

1

2

zetqede mipeiv
מה  על לו שיכופר כדי אייר בחדש בתענית לישב צריך
לעשות  שצריך כמו חלומו על ניסן בחדש שהתענה שחטא
מועד  של וחולו ור"ח ויו"ט בשבת חלום תענית שמתענה מי

תעניתו. על בתענית לישב צריך שהוא
בחג 25) חלום תענית לגבי סי"ח תצד סי' לקמן ראה

תרד  ובסי' השנה, ראש לגבי ס"ז תקצז ובסי' השבועות,
חלום  תענית בו מתענין (שאין יוםֿהכפורים ערב לגבי ס"ב

כאן). מנאו לא ולכך
לעיל 26) המובא וראה לידינו, הגיע לא בשוע"ר זה סי'

ס"י. תכט מסי'

•
"inei ax" gel itl - zay zekld jexr ogley

„È אם במקומה אחר שן ומשימה אחד שן לה חסר אם
במראיתו  משונה שהוא משום בו תצא לא זהב של הוא
בידה  משם ותטלנו עליה ישחקו ושמא השיניים משאר
דומה  שהוא כסף של הוא אם אבל ותביאנו ותשכח
אדם  של שן הוא אם וכלֿשכן השיניים לשאר במראיתו

בו: לצאת מותרת

ÂË עליה ישחקו שמא למעלה הקרוע במנעל תצא לא
במנעל  תצא ולא בידה ותביאנו רגלה מעל ותחלצנו
רגלה  למדת יבא לא שמא עדיין בו הלכה שלא חדש
מאתמול  בו ללכת נסתה אם אבל בידה ותביאנו ותחלצנו
על  כלל מקפדת אינה או לה מכוון שהוא בו הכירה כבר
הקרוע  במנעל בין לצאת מותר איש אבל באשה זה וכל זה
שאין  מפני מאתמול בו ללכת נסה שלא חדש במנעל בין
שחצנית  שהיא האשה כמו מנעליו על כך כל מקפיד האיש
מותרת  האשה אף חדשים או קרועים שהם מלבושים ושאר
אין  המלבוש עיקר שהם גדולים שבדברים לפי בהם לצאת

למעלה: שנתבאר כמו מעליה שתשלפם בהם חוששים

ÊË שאינן ראשה שער על לה הכרוכים שיער בחוטי יוצאת
ראשה  מעל שמסירתן ופשתן צמר לחוטי דומין
חוצצין  אין שער חוטי אבל חציצה משום לטבול כשצריכה
מהודק  להיות יכול אינו בשער ששער מפני ראשה שער על
להסירם  צריכה אינה ולכך ביניהם המים יבואו שלא  יפה
משער  עשויים הם אלו חוטין אם ואפילו טבילה בשעת
משער  הם ואפילו שלה לשער במראיתו דומה שאינה חברתה
בידה  ותסירם עליה ישחקו שמא חוששין אין בהמה של
העשויות  בחוטין שחורות ששערותיה ילדה תצא שלא ובלבד
של  בחוטין זקנה תצא ולא לבנות שהן זקנות של משערות
שחור  גבי על לבן או לבן גבי על ששחור מפני ילדה שער

בידה. ותביאם מראשה ותסירם עליה וישחקו מגונה הוא

תלוש  שער קליעת דהיינו נכרית בפיאה תצא לא אבל
שמא  הרבה שער כבעלת שתראה כדי שערה על שנותנת
ראשה  מעל תפול שמא או להראותה ראשה מעל תחלצנה

בידה: ותביאנה

ÊÈ שלא הרע עין מקיטוף לרפואה שעושין בקשר יוצאת
שנתבאר  מומחה כקמיע הוא זה שקשר מפני ישלוט

של  ליחה לבלוע שנותנת שבאזנה במוך ויוצאת ש"א בסי'
שלא  מהודק קשר באזנה קשור שהמוך והוא האוזן צואת
או  בסנדלה קשור הוא אם שבסנדלה במוך וכן ליפול יוכל
שהרי  ומלבוש תכשיט כמו לה הוא זה שמוך מפני בעקיבה
ומנעל  ובסנדל מלבושים שאר כמו גופה להנאת משמש הוא
כיון  כלל קשור המוך אין אפילו מותר צד מכל הסתומים
מצד  אפילו פתוחים הם אם אבל משם ליפול לו אפשר שאי

שם: לקשרו צריך אחד

ÁÈ אע"פ הדם בו שיבלע לנדתה שהתקינה במוך ויוצאת
בידה  תביאנו לא יפול שאם בירכותיה קשור שאינו
דברים  במה יד בית לו עשתה ואפילו מאיסותו מחמת
בשרה  על הדם יפול שלא כדי שם אותו כשמשימה אמורים
יטנף  שלא כדי אותו משימה אם אבל כשיתייבש ויצערנה
כיון  לה שקשור אע"פ בו לצאת אסורה בגדיה את הדם

ש"א: בסי' שנתבאר כמו מלבוש דרך שאינו

ËÈ הפה לריח בפיה שמשימה ארוך בפלפל ויוצאת
השיניים  חולי לרפואת בפיה שמשימה מלח ובגרגיר
בפיה  תתקנם שלא ובלבד לה כתכשיטים שהם מפני
ונפלו  שבת מערב בפיה נתנתם אם ואפילו בשבת לכתחלה
שנראה  העין מראית מפני פיה לתוך תחזירם לא  בשבת
הרבים  לרשות להוציאה כדי בפיה ליתנם מערמת היא כאלו

בפיה. נותנתם היא למה יודעים הכל שאין

מו  בתחלה אבל שם לקשרו מותרת ושבסנדלה שבאזנה ך
המוך  שם נותנת למה הדבר שניכר מפני בו ולצאת בשבת
והוא  כלל מערמת ואינה לו צריכה שהיא יודעים  והכל
בתחלה  המנעל בתוך תבן או קש לקשור שמותר הדין
אפילו  מותר צד מכל סתום המנעל ואם בו ולצאת בשבת
כלֿשכן  באשה שמותר מה וכל במוך. כמו קשירה בלא

באיש: שמותר

Î שוקיה סביב במשיחה שקושרתם שוקים בבתי יוצאת
אין  עליהם) (אלא בהם קשורה המשיחה שאין אע"פ
שעליהם) המשיחה (עם למטה ישתלשלו שמא חוששין

בידה: ותביאם ויפלו

‡Î דבוקה שתהא והוא בשוק או בזרוע באצעדה יוצאת
בידה: ותביאה ותפול תשמט ולא לבשר
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íåìç úéðòú [è רע חלום לבטל עלֿמנת תענית –

.15שחלם 
úøåòðì ùàë [é מן הגרוע דבר שהוא שהנעורת כמו –

החלום  מן הרע כן האש, עלֿידי בקל נשרף הפשתן

ביום  בו תענית עלֿידי מיד .16נתבטל
çñô áøòá [àé ברית בעל הוא ראשון ביום אם –

אחר  ליום התענית לדחות לו דיש .18מסתבר

zetqede mipeiv
איזה 15) על ז וסעיף ה סעיף ולהלן רכ, סי' שו"ע ראה

מתענים. חלומות
א.16) יא, שבת מהרש"א חדא"ג
בדעת 17) התלוי שעונג כתב ה ס"ק קו"א תצח בסי'

מצות  (כגון ממנו שמתענג במקום גם נחלש חיובו האדם,
לאֿתעשה  את דוחה עשה בה אומרים שאין ביו"ט שמחה
האסורה  פת לו שיש מי ועפי"ז מבשר), שמתענג למי גם
שמצות  לאומרים אף נדחה אינו איסורה בלבד, באכילה
עא). סי' או"ח סופר כתב שו"ת (ראה התורה מן שבת עונג

מתשעהֿבאב 18) חמור זה תענית ואין הוא, שלו דיו"ט
תקנ"ט  בסי' כמבואר להשלים צריך ברית הבעל שאין נדחה

סק"ז). צ סי' השלחן (בדי
יום 19) הוא למחר אם אבל שם אדמו"ר בשו"ע כתב

אפילו  ניסן בחודש כגון מנהג אלא אינו בו תענית שאיסור
ראשון  ביום דאם שכ' סק"ד מהמג"א והוא כו', פסח בערב
הדין  והוא אב לר"ח הדין והוא דמתענה, ניסן ר"ח הוא
פסח  ערב וגם אב שר"ח הגרי"פ ע"ז והעיר פסח, בערב
כזו  וקושי' הפמ"ג העיר וכן ראשון ביום שיחול איֿאפשר
לומר  ומוכרח תכ"ה, בסי' הרמ"א על עצמו המג"א הקשה
בא' אב ור"ח פסח ערב שחל המג"א של הכוונה דאין
יכול  אב ור"ח פסח דבערב לומר הכוונה עיקר אלא בשבת,
להתענות  יכול הי' שלא וכגון לתעניתו, תענית להתענות
ולא  אב, ור"ח פסח בערב אח"כ להתענות דרשאי א' ביום

רא  מיום התענית ואדחי הואיל מערב נימא גםֿכן ידחה שון
טפי  תעניתו להקדים שיכול מה כל אלא אב, ור"ח פסח
סעיף  עוד ראה ז). ס"ק בדה"ש צ סי' השלחן (קצות עדיף

ד.
שבחדש 20) בשבת חלום תענית שהתענה מי יא: סעיף

שהתענה  מה על ראשון ביום למחר להתענות מותר ניסן
אם  ואפילו מנהג, אלא אינו זה התענית שאיסור כיון בשבת
תענית  התענה שלפניו ובשבת בשבת, באחד ניסן ר"ח חל
שהתענה  מה על ניסן בר"ח בתענית לישב לו מותר חלום,

הטעם. שם עיין רפ"ח בסי' כמ"ש בשבת,
להתענות 21) שלא אלו במדינות ונוהגין תצד: סוס"י לקמן

עד  דהיינו בכלל, ועד בו ח' עד מר"ח תחנון לומר ושלא
חג. אסרו הנקרא יו"ט מוצאי אחר

הן 22) לסוכות הכיפורים יום שבין הימים סי"ג: תרכד סי'
שלמה, בימי המזבח את מחנכין היו שבהן שמחה ימי
ואין  ואם אב מיתת יום אפילו בהן מתענין אין לפיכך

תחנון. אומרים
אלו 23) ס"ב: שם ובשו"ע לידינו, הגיע לא בשוע"ר זה סי'

בהם; להתענות וראוי לאבותינו צרות בהם שאירעו הימים
שיתענו  שאומר מי יש חדש, בראש שמקצתם פי על ואף
הכהן. אהרן מת באב באחד אהרן... בני מתו בניסן באחד בו

חדש 24) בכל התענית שאיסור ולפי ס"י: תכט בסי' עד"ז
אין  חלום... תענית בו המתענה לפיכך מנהג אלא אינו זה...
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במחטין  אלא תצאנה שלא לנשים להזהיר צריך ומכלֿמקום
שאין  בזה כי יותר ולא קישוריהן בהן להעמיד שצריכות

לנו. ישמעו בו תועלת להם

כל  אבל באנשים או בנשים למחות להזהיר לענין זה וכל
שנתבאר  השניה כסברא עצמו על להחמיר לו יש אדם
שנתבאר  הראשונה סברא על יסמוך הצורך ובעת למעלה

למעלה:

„Î שלה הקשר דהיינו עוקצה שניטל נקובה שאינה מחט
כלי  תורת עליה אין שלה חוד ניטל וגם העב שבראשה
שלא  לנשים להזהיר וצריך בשבת לטלטלה ואסור כלל
ועוקצה  חודה ניטל כן אם אלא בצעיפים לשום יטלטלוה
שע"י  יום) (מבעוד כך לשם אותה) (ויחדה שבת מערב
וכן  זה לענין כלי נעשית יום שמבעוד זה מעשה) (יחוד
יום  מבעוד אותה) (ויחדה וחורה חודה שניטל נקובה מחט
ולצאת  בשבת בצעיף אותה לשום מותר בצעיף אותה לשום

ג"כ: בה

(חסר)

סעיפים: כ"ד ובו אשה תכשיטי דיני שג, סימן ב' חלק

בהמתו ‡ שביתת על מצווה שאדם רמ"ו בסי' נתבאר כבר
הרבים  לרשות דבר איזה הוציאה בהמתו ואם התורה מן
אלא  תורה של עשה מצות על הוא עבר מאליה שיצאת אף
אף  בחול בהם לצאת הבהמה שדרך דברים מקצת שיש
תכשיט  לה חשובים אלו ודברים משוי נושאת כשאינה
דבר  כל הם ואלו בשבת הרבים לרשות בהם שתצא ומותר
ברשות  כשהולכת תברח שלא ידו על משתמרת שהבהמה
לשמרה  אפשר ואי שיתבאר כמו בו וכיוצא רסן כגון הרבים
בשמירה  לשמרה שאפשר ואף הרבה מזו פחותה בשמירה
הרבים  לרשות זו בשמירה שתצא מותר מעט מזו פחותה
שהיא  ואף זו בשמירה אף לצאת בחול דרכה שכן לפי
מכלֿמקום  לה די מזו בפחותה אף שהרי קצת לה יתירה
שמירה  אף א"כ ולצמצמה השמירה לכוין העולם דרך אין
כך  לצאת שדרכה כיון לה תכשיט היא קצת יתירה שהיא זו
די  אם אבל משוי נושאת כשאינה אף רבות פעמים בחול
יתירה  זו שמירה שנמצאת הרבה מזו פחותה בשמירה לה
לצאת  בחול דרכה שאין מפני לה משוי היא הרי הרבה

הרבה. יתרה בשמירה

בו  נשמרת שאינה דבר בכל תצא שלא לומר צריך ואין
שאינו  כיון אחרת בהמה בו לשמור די דבר שאותו אע"פ
לצאת  לעולם זו בהמה דרך אין זו בהמה בו לשמור די

גמור: משוי לה הוא והרי זה בדבר

יוצאת · ולבנה גדולה נקיבה גמלא והיא הנאקה לפיכך
ומכניסין  חוטמה שנוקבין ברזל של טבעת והוא בחטם
נשמרת  שאינה שכיון באפסר יוצאת אינה אבל הטבעת לה

לוב  מן הבא חמור והוא והלובדקים לה משוי הוא הרי בו
בין  קבישטר"ו) (פי' באפסר בין יוצאים שלנו הסוס וכן
די  שהאפסר ואף ברזל של רסן והוא פרי"ג) (פי' בפרומביא
יתרה  אלא הרבה יתרה שמירה להם הפרומביא אין להם
בשניהם  יצאו לא ומכלֿמקום רבות פעמים בכך ודרכם קצת
והגמל  הפרד אבל מהן באחת אלא ובפרומביא באפסר יחד

מפני ו  בפרומביא לא אבל באפסר יוצאין החמור
(אבל  בכך דרכם ואין הרבה יתרה שמירה להם שהפרומביא

שיתבאר): כמו באפסר יצא לא השור

באפסר ‚ למשכה צריך אין באפסר היוצאת בהמה וכל
ותצא  לנוי צווארה סביב האפסר חבל לכרוך מותר אלא
האפסר  לכרוך בחול רגילות שכן הוא, דרכה זה שנוי בו,

לנוי.

בכל  רגיל שהוא בו וכיוצא כזה בנוי אמורים דברים במה
כמו  בו תצא לא אנשים מקצת אלא בו רגילין שאין נוי אבל
שתצא  אסור בכל הרגיל נוי שאפילו אומרים ויש שיתבאר
סביב  האפסר חבל לכרוך התירו ולא לבהמה נוי שאין בו
בין  במהרה ידו להכניס שיוכל קצת ברפיון אלא צוארה
ממנו  להשמט כשתרצה למשכה כדי לצוארה הכריכה
ברשות  הלכה (ולענין בחול לצאת רגילות הוא זה שבענין
שהיא  בכרמלית אבל האחרונה כסברא להחמיר יש הרבים
כיון  (ואעפ"כ הראשונה) כסברא להקל יש סופרים מדברי
מקום  בכל להחמיר טוב כלל צורך בו שאין דבר שהוא

האחרונה): כסברא

הבהמה „ על וליתנו הרסן או האפסר לטלטל מותר
שמוכן  מפני טלטול איסור משום בו ואין בו היוצאה
כשנותנו  גופה או ראשה על ישען שלא ובלבד לבהמה הוא

שיתבאר: כמו עליה

שאינו ‰ לפי משוי זה הרי הסוס בפי חבל קשר אם
שהוא  לאפסר דומה ואינו מפיו נשמט שהוא בו משתמר

בראשו: קשור

Â יתרה בשמירה שתצא מותר רעים שעסקיה בהמה כל
ומשוי  שמירה לאותה צריכות מינה בנות שאין ואע"פ
בכך  ודרכה לכך צריכה שהיא כיון לה משוי אינה להן הוא
אפסר  כגון שמירות מיני בב' אפילו שתצא ומותר בחול

הענין: לפי והכל לכך צריכה היא אם יחד ורסן

Ê שיש קטנות וחיות ציידים של כלבים כגון השיר בעלי
בה  קבוע וטבעת צוארה סביב אצעדה כמין להם
שיצאו  מותר בה אותה ומושכין בטבעת רצועה ומכניסין
ומותר  בחול כדרכו בו למשכן ויכול הרבים לרשות זה בשיר
למעלה: שנתבאר כמו צווארן סביב הרצועה לכרוך כן גם

סעיפים  ל"ח ובו בשבת יוצאת בהמה במה שה סימן ב חלק
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·Î בין לאיש בין לצאת חכמים שאסרו מה שכל אע"פ
בידם  כשיטלם שמא מחשש אלא אסרוהו לא לאשה
הרבים  מרשות יכניסם או הרבים ברשות אמות ד' יעבירם
שום  שאין מפני בו לצאת שהתירו דבר כל היחיד לרשות
ברשות  ביד וליטלו לשלפו מותר בידו שיטלנו כלל דרך
ד' שילך קודם בו להתקשט או בו ולהתלבש ולחזור הרבים
בידו  כשיטול שמא לחוש לנו ואין אשה בין איש בין אמות
זו  חששא לתקן אפשר שאי לפי אמות ד' ויעבירנו ישכח
לו  נאסר אם כלום נועיל מה שבת שהוא ישכח אם שהרי
שהיום  סבור הוא הלא בשבת הרבים ברשות מעליו לשלפו
בודאי  שבת שהיום מעליו שולפו כשהוא זכור יהא ואם חול
ישכח  ברגע שמא לחוש ואין בידיו אמות ד' יעבירנו לא
דרך  שיש בדברים משא"כ אמות ד' ויעבירנו שבת שהוא
מחמת  הן ויגביהם שיפלו מחמת הן בידו שיטלם לפעמים
הן  להראותו שתטלם באשה הן ביד ויטלם עליו שישחקו
בתחלה  בהם לצאת חכמים אסרו טבילה משום שתטלם
את  ישכח שמא מחשש השבת את שזכור בשעה מביתו
בשכחתו  ד"א אז ויעבירם בידו שיטלם העת כשיגיע השבת

היחיד: לרשות הרבים מרשות אז יכניסם או

‚Î ומלבו תכשיט לרשות כל בו לצאת חכמים שאסרו ש
לחצר  בו לצאת אסור בידו יביאנו שמא מחשש הרבים
לגזרה  גזרה זו ואין האשה בין האיש בין מעורבת שאינה
איסור  מעורבת שאינה שהחצר היא אחת גזירה שהכל
ברשות  ההוצאה לאיסור העם בעיני דומה בה ההוצאה
הרבים  ברשות גם לעצמן יתירו בחצר להם נתיר ואם הרבים
חצר  על ג"כ גזרו הרבים רשות על חכמים כשגזרו לפיכך
הרבים  ברשות האסורים התכשיטים בכל מעורבת שאינה
שאינה  בחצר לאשה שהתירו נכרית ופיאה מכבול חוץ
גם  כלל תתקשט לא אם בעלה על תתגנה שלא כדי מעורבת
בחצר  אבל תכשיטיה מקצת לה התירו לפיכך בחצר
חיוב  בהם שיש בדברים אפילו לצאת מותר המעורבת
שמא  חוששין ואין הרבים לרשות בהם יצא אם חטאת

הרבים. לרשות מחצר בהם ויצא ישכח

שאסרו  בתכשיטים שאפילו ואומרים זה על חולקין ויש
בידו  יביאם שמא גזרה משום הרבים לרשות בהם לצאת
בהם  להתקשט שאסור דהיינו בבית אפילו בהם לצאת אסור
שמא  גזירה לאשה נכרית ופיאה מכבול חוץ בשבת כלל
קרוב  שהדבר לגזירה גזירה זו ואין הרבים לרשות בהם יצאו
להסיר  ישכח הרבים לרשות לצאת שכשירצה לודאי
לשלוף  כלל דרך אין בחול שהרי מעליו התכשיטין
לומר  צריך ואין הרבים לרשות מביתו כשיוצא התכשיטין
הרבים  לרשות בו יצא אם חטאת חיוב בו שיש שדבר
איזה  להשים אסור ולכן בבית עליו אותו להשים שאסור
אפילו  בשבת שבבגדיו מקומות בשאר או חיקו בתוך חפץ
או  בחגורתו אחר חפץ או מפתח לתלות וכן ביתו בתוך
לרשות  כן לצאת שאסור בענין שבבגדיו מקומות בשאר
שבידו  בידו אלא בבית חפץ שום לטלטל היתר ואין הרבים
שהרי  הרבים לרשות ויוציאה ישכח שמא לחוש אין בודאי
שמא  לחוש יש בידו כשאינו משא"כ בידו החפץ רואה

היה  אם ואפילו הרבים לרשות כשיוצא אצלו שהחפץ ישכח
נזכר  לא אם כשתחשך להסירו צריך יום מבעוד אצלו
(ואפילו  רנ"ב בסי' שנתבאר כמו לחשיכה סמוך להסירו
בטלטול  עכשיו האסור מקום בה שאין המעורבת בעיר
אין  כלל הרבים רשות לנו שאין אומרים שיש ואפילו אסור)

בדבר. להקל

לסמוך  יש שאז הצורך בעת לא אם זו כסברא להחמיר ויש
ש"א. בסי' שנתבאר כמו הראשונה סברא על

מותר  מעורבת שאינה לחצר שאפילו עוד מקילין יש  אבל
יביאם  שמא גזירה משום שאסרו התכשיטין בכל לצאת

בידו.

פי  על אף לכרמלית אף בהם לצאת זה לפי עוד מקילין ויש
אין  דבריהם פי ועל מעורבת שאינה כחצר מחיצות לה שאין
תכשיטים  מיני בכל היוצאות שלנו בנשים עכשיו למחות
כלל  הרבים רשות לנו אין הזה שבזמן אומרים שיש לפי

כרמלית. אלא

אלא  התכשיטין אסרו שלא אחר זכות עליהם שלימדו ויש
היו  ולא לרוב כך כל מצוין התכשיטין היו שלא בימיהם
בעיניהן  חידוש דבר היה ולכן בשבת אם כי בהם מתקשטות
תכשיטין  שמצויין הזה בזמן משא"כ לזו זו מראות והיו
שתראה  בשבת חידוש דבר ואינן בחול גם בהן ויוצאת לרוב
לתכשיטים  אלא מועיל זה היתר ואין לחברותיה אותם
תכשיטים  אבל להראותם תשלפם שמא מחשש שאסרו
ישחקו  שמא או טבילה מחשש או יפלו שמא מחשש שאסרו
דברי  על שסומכות אלא לומר לנו אין בידה ותטלם עליה

שנתבאר. המקילין

שהם  מפני התורה מן בהם לצאת שאסור הדברים  כל אבל
לכרמלית  אפילו בהם לצאת הכל לדברי אסור גמור משוי
איסור  בהם שאין בענין הדברים אותם מוציא אם (ואפילו
שלא  הוצאה שהיא מחמת הרבים לרשות אף התורה מן
התירום  לא תכשיט ולא משוי שהם כיון מכלֿמקום כדרכה
כשאר  הם הרי אלא מעורבת שאינה בחצר אפילו לגמרי
הפסד  או מצוה במקום אלא התירו שלא דשבות שבות
ש"ז). בסי' שיתבאר וכמו ש"א בסי' שנתבאר כמו מרובה

שיש  בטבעות תצאנה שלא בנשים למחות ראוי היה ולפיכך
עליהם  שאין בטבעות יצאו שלא ובאנשים חותם עליהם
בנשים  למחות שאין אלא להן גמור משוי הן שהרי חותם
מזידות. יהיו ואל שוגגות שיהיו מוטב ישמעו שלא שכיון

בזמן  האנשים שנהגו שכיון אנשים על זכות שלימד מי ויש
נעשו  הרי חותם עליהם שאין בטבעות בחול לצאת הזה
המקילין  דברי לפי בהן לצאת ומותר כתכשיט להם
גם  בנשים האוסרים דברי לפי אבל לנשים גם בתכשיטים
לאיש  תכשיט שהיא זו בטבעת לצאת אסורים אנשים

ש"א. בסי' שנתבאר כמו ולאשה

שיש  בטבעות לנשים גם היתר ללמוד יש זה היתר ולפי
גם  בחול לצאת הנשים נהגו הזה שבזמן שכיון חותם עליהן
ומותרין  תכשיט להן נעשו הרי חותם עליהן שיש בטבעות

המקילין. דברי לפי בשבת בהם לצאת
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במחטין  אלא תצאנה שלא לנשים להזהיר צריך ומכלֿמקום
שאין  בזה כי יותר ולא קישוריהן בהן להעמיד שצריכות

לנו. ישמעו בו תועלת להם

כל  אבל באנשים או בנשים למחות להזהיר לענין זה וכל
שנתבאר  השניה כסברא עצמו על להחמיר לו יש אדם
שנתבאר  הראשונה סברא על יסמוך הצורך ובעת למעלה

למעלה:

„Î שלה הקשר דהיינו עוקצה שניטל נקובה שאינה מחט
כלי  תורת עליה אין שלה חוד ניטל וגם העב שבראשה
שלא  לנשים להזהיר וצריך בשבת לטלטלה ואסור כלל
ועוקצה  חודה ניטל כן אם אלא בצעיפים לשום יטלטלוה
שע"י  יום) (מבעוד כך לשם אותה) (ויחדה שבת מערב
וכן  זה לענין כלי נעשית יום שמבעוד זה מעשה) (יחוד
יום  מבעוד אותה) (ויחדה וחורה חודה שניטל נקובה מחט
ולצאת  בשבת בצעיף אותה לשום מותר בצעיף אותה לשום

ג"כ: בה

(חסר)

סעיפים: כ"ד ובו אשה תכשיטי דיני שג, סימן ב' חלק

בהמתו ‡ שביתת על מצווה שאדם רמ"ו בסי' נתבאר כבר
הרבים  לרשות דבר איזה הוציאה בהמתו ואם התורה מן
אלא  תורה של עשה מצות על הוא עבר מאליה שיצאת אף
אף  בחול בהם לצאת הבהמה שדרך דברים מקצת שיש
תכשיט  לה חשובים אלו ודברים משוי נושאת כשאינה
דבר  כל הם ואלו בשבת הרבים לרשות בהם שתצא ומותר
ברשות  כשהולכת תברח שלא ידו על משתמרת שהבהמה
לשמרה  אפשר ואי שיתבאר כמו בו וכיוצא רסן כגון הרבים
בשמירה  לשמרה שאפשר ואף הרבה מזו פחותה בשמירה
הרבים  לרשות זו בשמירה שתצא מותר מעט מזו פחותה
שהיא  ואף זו בשמירה אף לצאת בחול דרכה שכן לפי
מכלֿמקום  לה די מזו בפחותה אף שהרי קצת לה יתירה
שמירה  אף א"כ ולצמצמה השמירה לכוין העולם דרך אין
כך  לצאת שדרכה כיון לה תכשיט היא קצת יתירה שהיא זו
די  אם אבל משוי נושאת כשאינה אף רבות פעמים בחול
יתירה  זו שמירה שנמצאת הרבה מזו פחותה בשמירה לה
לצאת  בחול דרכה שאין מפני לה משוי היא הרי הרבה

הרבה. יתרה בשמירה

בו  נשמרת שאינה דבר בכל תצא שלא לומר צריך ואין
שאינו  כיון אחרת בהמה בו לשמור די דבר שאותו אע"פ
לצאת  לעולם זו בהמה דרך אין זו בהמה בו לשמור די

גמור: משוי לה הוא והרי זה בדבר

יוצאת · ולבנה גדולה נקיבה גמלא והיא הנאקה לפיכך
ומכניסין  חוטמה שנוקבין ברזל של טבעת והוא בחטם
נשמרת  שאינה שכיון באפסר יוצאת אינה אבל הטבעת לה

לוב  מן הבא חמור והוא והלובדקים לה משוי הוא הרי בו
בין  קבישטר"ו) (פי' באפסר בין יוצאים שלנו הסוס וכן
די  שהאפסר ואף ברזל של רסן והוא פרי"ג) (פי' בפרומביא
יתרה  אלא הרבה יתרה שמירה להם הפרומביא אין להם
בשניהם  יצאו לא ומכלֿמקום רבות פעמים בכך ודרכם קצת
והגמל  הפרד אבל מהן באחת אלא ובפרומביא באפסר יחד

מפני ו  בפרומביא לא אבל באפסר יוצאין החמור
(אבל  בכך דרכם ואין הרבה יתרה שמירה להם שהפרומביא

שיתבאר): כמו באפסר יצא לא השור

באפסר ‚ למשכה צריך אין באפסר היוצאת בהמה וכל
ותצא  לנוי צווארה סביב האפסר חבל לכרוך מותר אלא
האפסר  לכרוך בחול רגילות שכן הוא, דרכה זה שנוי בו,

לנוי.

בכל  רגיל שהוא בו וכיוצא כזה בנוי אמורים דברים במה
כמו  בו תצא לא אנשים מקצת אלא בו רגילין שאין נוי אבל
שתצא  אסור בכל הרגיל נוי שאפילו אומרים ויש שיתבאר
סביב  האפסר חבל לכרוך התירו ולא לבהמה נוי שאין בו
בין  במהרה ידו להכניס שיוכל קצת ברפיון אלא צוארה
ממנו  להשמט כשתרצה למשכה כדי לצוארה הכריכה
ברשות  הלכה (ולענין בחול לצאת רגילות הוא זה שבענין
שהיא  בכרמלית אבל האחרונה כסברא להחמיר יש הרבים
כיון  (ואעפ"כ הראשונה) כסברא להקל יש סופרים מדברי
מקום  בכל להחמיר טוב כלל צורך בו שאין דבר שהוא

האחרונה): כסברא

הבהמה „ על וליתנו הרסן או האפסר לטלטל מותר
שמוכן  מפני טלטול איסור משום בו ואין בו היוצאה
כשנותנו  גופה או ראשה על ישען שלא ובלבד לבהמה הוא

שיתבאר: כמו עליה

שאינו ‰ לפי משוי זה הרי הסוס בפי חבל קשר אם
שהוא  לאפסר דומה ואינו מפיו נשמט שהוא בו משתמר

בראשו: קשור

Â יתרה בשמירה שתצא מותר רעים שעסקיה בהמה כל
ומשוי  שמירה לאותה צריכות מינה בנות שאין ואע"פ
בכך  ודרכה לכך צריכה שהיא כיון לה משוי אינה להן הוא
אפסר  כגון שמירות מיני בב' אפילו שתצא ומותר בחול

הענין: לפי והכל לכך צריכה היא אם יחד ורסן

Ê שיש קטנות וחיות ציידים של כלבים כגון השיר בעלי
בה  קבוע וטבעת צוארה סביב אצעדה כמין להם
שיצאו  מותר בה אותה ומושכין בטבעת רצועה ומכניסין
ומותר  בחול כדרכו בו למשכן ויכול הרבים לרשות זה בשיר
למעלה: שנתבאר כמו צווארן סביב הרצועה לכרוך כן גם

סעיפים  ל"ח ובו בשבת יוצאת בהמה במה שה סימן ב חלק
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·Î בין לאיש בין לצאת חכמים שאסרו מה שכל אע"פ
בידם  כשיטלם שמא מחשש אלא אסרוהו לא לאשה
הרבים  מרשות יכניסם או הרבים ברשות אמות ד' יעבירם
שום  שאין מפני בו לצאת שהתירו דבר כל היחיד לרשות
ברשות  ביד וליטלו לשלפו מותר בידו שיטלנו כלל דרך
ד' שילך קודם בו להתקשט או בו ולהתלבש ולחזור הרבים
בידו  כשיטול שמא לחוש לנו ואין אשה בין איש בין אמות
זו  חששא לתקן אפשר שאי לפי אמות ד' ויעבירנו ישכח
לו  נאסר אם כלום נועיל מה שבת שהוא ישכח אם שהרי
שהיום  סבור הוא הלא בשבת הרבים ברשות מעליו לשלפו
בודאי  שבת שהיום מעליו שולפו כשהוא זכור יהא ואם חול
ישכח  ברגע שמא לחוש ואין בידיו אמות ד' יעבירנו לא
דרך  שיש בדברים משא"כ אמות ד' ויעבירנו שבת שהוא
מחמת  הן ויגביהם שיפלו מחמת הן בידו שיטלם לפעמים
הן  להראותו שתטלם באשה הן ביד ויטלם עליו שישחקו
בתחלה  בהם לצאת חכמים אסרו טבילה משום שתטלם
את  ישכח שמא מחשש השבת את שזכור בשעה מביתו
בשכחתו  ד"א אז ויעבירם בידו שיטלם העת כשיגיע השבת

היחיד: לרשות הרבים מרשות אז יכניסם או

‚Î ומלבו תכשיט לרשות כל בו לצאת חכמים שאסרו ש
לחצר  בו לצאת אסור בידו יביאנו שמא מחשש הרבים
לגזרה  גזרה זו ואין האשה בין האיש בין מעורבת שאינה
איסור  מעורבת שאינה שהחצר היא אחת גזירה שהכל
ברשות  ההוצאה לאיסור העם בעיני דומה בה ההוצאה
הרבים  ברשות גם לעצמן יתירו בחצר להם נתיר ואם הרבים
חצר  על ג"כ גזרו הרבים רשות על חכמים כשגזרו לפיכך
הרבים  ברשות האסורים התכשיטים בכל מעורבת שאינה
שאינה  בחצר לאשה שהתירו נכרית ופיאה מכבול חוץ
גם  כלל תתקשט לא אם בעלה על תתגנה שלא כדי מעורבת
בחצר  אבל תכשיטיה מקצת לה התירו לפיכך בחצר
חיוב  בהם שיש בדברים אפילו לצאת מותר המעורבת
שמא  חוששין ואין הרבים לרשות בהם יצא אם חטאת

הרבים. לרשות מחצר בהם ויצא ישכח

שאסרו  בתכשיטים שאפילו ואומרים זה על חולקין ויש
בידו  יביאם שמא גזרה משום הרבים לרשות בהם לצאת
בהם  להתקשט שאסור דהיינו בבית אפילו בהם לצאת אסור
שמא  גזירה לאשה נכרית ופיאה מכבול חוץ בשבת כלל
קרוב  שהדבר לגזירה גזירה זו ואין הרבים לרשות בהם יצאו
להסיר  ישכח הרבים לרשות לצאת שכשירצה לודאי
לשלוף  כלל דרך אין בחול שהרי מעליו התכשיטין
לומר  צריך ואין הרבים לרשות מביתו כשיוצא התכשיטין
הרבים  לרשות בו יצא אם חטאת חיוב בו שיש שדבר
איזה  להשים אסור ולכן בבית עליו אותו להשים שאסור
אפילו  בשבת שבבגדיו מקומות בשאר או חיקו בתוך חפץ
או  בחגורתו אחר חפץ או מפתח לתלות וכן ביתו בתוך
לרשות  כן לצאת שאסור בענין שבבגדיו מקומות בשאר
שבידו  בידו אלא בבית חפץ שום לטלטל היתר ואין הרבים
שהרי  הרבים לרשות ויוציאה ישכח שמא לחוש אין בודאי
שמא  לחוש יש בידו כשאינו משא"כ בידו החפץ רואה

היה  אם ואפילו הרבים לרשות כשיוצא אצלו שהחפץ ישכח
נזכר  לא אם כשתחשך להסירו צריך יום מבעוד אצלו
(ואפילו  רנ"ב בסי' שנתבאר כמו לחשיכה סמוך להסירו
בטלטול  עכשיו האסור מקום בה שאין המעורבת בעיר
אין  כלל הרבים רשות לנו שאין אומרים שיש ואפילו אסור)

בדבר. להקל

לסמוך  יש שאז הצורך בעת לא אם זו כסברא להחמיר ויש
ש"א. בסי' שנתבאר כמו הראשונה סברא על

מותר  מעורבת שאינה לחצר שאפילו עוד מקילין יש  אבל
יביאם  שמא גזירה משום שאסרו התכשיטין בכל לצאת

בידו.

פי  על אף לכרמלית אף בהם לצאת זה לפי עוד מקילין ויש
אין  דבריהם פי ועל מעורבת שאינה כחצר מחיצות לה שאין
תכשיטים  מיני בכל היוצאות שלנו בנשים עכשיו למחות
כלל  הרבים רשות לנו אין הזה שבזמן אומרים שיש לפי

כרמלית. אלא

אלא  התכשיטין אסרו שלא אחר זכות עליהם שלימדו ויש
היו  ולא לרוב כך כל מצוין התכשיטין היו שלא בימיהם
בעיניהן  חידוש דבר היה ולכן בשבת אם כי בהם מתקשטות
תכשיטין  שמצויין הזה בזמן משא"כ לזו זו מראות והיו
שתראה  בשבת חידוש דבר ואינן בחול גם בהן ויוצאת לרוב
לתכשיטים  אלא מועיל זה היתר ואין לחברותיה אותם
תכשיטים  אבל להראותם תשלפם שמא מחשש שאסרו
ישחקו  שמא או טבילה מחשש או יפלו שמא מחשש שאסרו
דברי  על שסומכות אלא לומר לנו אין בידה ותטלם עליה

שנתבאר. המקילין

שהם  מפני התורה מן בהם לצאת שאסור הדברים  כל אבל
לכרמלית  אפילו בהם לצאת הכל לדברי אסור גמור משוי
איסור  בהם שאין בענין הדברים אותם מוציא אם (ואפילו
שלא  הוצאה שהיא מחמת הרבים לרשות אף התורה מן
התירום  לא תכשיט ולא משוי שהם כיון מכלֿמקום כדרכה
כשאר  הם הרי אלא מעורבת שאינה בחצר אפילו לגמרי
הפסד  או מצוה במקום אלא התירו שלא דשבות שבות
ש"ז). בסי' שיתבאר וכמו ש"א בסי' שנתבאר כמו מרובה

שיש  בטבעות תצאנה שלא בנשים למחות ראוי היה ולפיכך
עליהם  שאין בטבעות יצאו שלא ובאנשים חותם עליהם
בנשים  למחות שאין אלא להן גמור משוי הן שהרי חותם
מזידות. יהיו ואל שוגגות שיהיו מוטב ישמעו שלא שכיון

בזמן  האנשים שנהגו שכיון אנשים על זכות שלימד מי ויש
נעשו  הרי חותם עליהם שאין בטבעות בחול לצאת הזה
המקילין  דברי לפי בהן לצאת ומותר כתכשיט להם
גם  בנשים האוסרים דברי לפי אבל לנשים גם בתכשיטים
לאיש  תכשיט שהיא זו בטבעת לצאת אסורים אנשים

ש"א. בסי' שנתבאר כמו ולאשה

שיש  בטבעות לנשים גם היתר ללמוד יש זה היתר ולפי
גם  בחול לצאת הנשים נהגו הזה שבזמן שכיון חותם עליהן
ומותרין  תכשיט להן נעשו הרי חותם עליהן שיש בטבעות

המקילין. דברי לפי בשבת בהם לצאת
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על  מורה כאן ש"חולה" מובן שמזה שם, שייך לא
גופא. בקדושה נעלית מדריגה

גדולים  בצדיקים שמצינו עלֿדרך והוא
שנאמר  וכמו אהבה", "חולת נקראת לה' שאהבתם
חולת  כי בתפוחים רפדוני באשישות "סמכוני
רבה  באהבה מתעורר דכשהאדם אני", אהבה
נקרא  ממש, הנפש כלות בבחינת להקב"ה ועצומה

אהבה". "חולת

øúñää úîçî àéä äáäà úìåç úðéçáù
ïéîìò ìë ááåñå àìîî úðéçá ìëù ,íìòääå
íéîùå õøà ìò åãåä ÷øå ,åéæ úðéçá àìà ïðéà

.'åâå
- היא חולי) כדי (עד זה עצום צמאון סיבת
דכאשר  מהקב"ה, רחוק הוא כמה עד ההתבוננות
האלקית  והחיות האורות כל כיצד מתבונן האדם
בשם  הקדוש בזוהר הנקראים - העולמות שבכל
אלא  אינם - עלמין" כל וסובב עלמין כל "ממלא
על  "הודו וכמ"ש בעלמא, והארה השכינה" "זיו
אלא  אינה והשמים הארץ שחיות ושמים", ארץ
עד  הכרה לידי בא הוא הרי הקב"ה, של וזיוו הודו
בכבודו  מהקב"ה הריחוק בתכלית רחוק הוא כמה
מן  וגם הבריאה, מגדר לגמרי (שמרומם ובעצמו
לעולמות  שמשפיע האלקית והחיות האור

ונבראים).

-ïéàá ä÷áãì ùôðä äìëúå óñëú úàæì éàå
.ùîî ä"á óåñ

וכיסופים  גדול צמאון אצלו מעוררת זו הכרה
ענין  (וכמו ובעצמו בכבודו להקב"ה נוראים
שהאדם  דכל להבדיל, לבשרֿודם והצמאון האהבה
יותר  בגעגועים מתעורר מאהובו רחוק יותר הוא

אליו). גדולים

éðåãôø úåùéùàá éðåëîñ øîàð äæ ìòå
ä"á óåñ-ïéà øåà úåìâúä ïéðò íäù ,íéçåôúá
úìåçì äàåôø àåä äæ éåìéâù ,íìòäå øúñääî

.åæ äáäà
רפדוני  באשישות "סמכוני נאמר זה על
(ע"י  החולה נפש להשיב העצה שזוהי בתפוחים",
וענינו  התפוחים), וריח (יין) ענבים אשישות
האדם, בנפש ב"ה איןֿסוף אור גילוי - ברוחניות
הנכספת  נפשו את ומשיב צמאונו את מרווה שזה

אהבה". מ"חולת ו"מתרפאת" ית', אליו

הקב"ה  של חולים" "ביקור ענין הוא ועד"ז
האורות  שכל דהיות עליונים, בעולמות למעלה
בלבד  "זיו" אלא אינם עליונים בעולמות המאירים
איןֿסוף  מאור הריחוק בתכלית הם גם א"כ (כנ"ל),
אהבה" "חולת בבחינת צמאון בהם ויש ממש, ב"ה
חולים" "ביקור וענין ממש, ב"ה באיןֿסוף לדבקה
בעולמות  ב"ה איןֿסוף אור התגלות הוא למעלה

לאלקות. צמאונם לרוות העליונים

ïåùìî ïéìôú éë ,ïéìôú çéðî ä"á÷ä åøîà ïëå
ä"á óåñ-ïéà øåà úåøù÷úä àåäù ,úåøù÷úä

.äîëçá
אור  יחוד הוא תפילין מניח הקב"ה ענין
והתחברות) התקשרות ל' (תפילין ב"ה איןֿסוף

בחכמה.

הקב  של תפילין בין הקשר את ומבאר ה "[והולך

דוקא:] החכמה למדריגת

áéúë äî àîìò éøàîã ïéìôú ïðéøîàã åðééäå
åìò ìàøùé éë ,'åâå ìàøùé êîòë éîå åäá
åàø÷ðù ìàøùé ìéáùá úéùàøá ,äáùçîá

.úéùàø
"ומי  כתיב הקב"ה של שבתפילין רז"ל אמרו
אמרו  והנה ישראל. של מעלתם - גו'" ישראל כעמך
- ("בראשית" "ראשית" נקראים שישראל רז"ל
לפי  והיינו ראשית"), שנקראו ישראל "בשביל
נשמת  . פירוש. . במחשבה. עלו ישראל ש"נשמות
- ית'" וחכמתו ממחשבתו נמשכה ישראל איש כל
הנשמות) (שורש החכמה כי "ראשית", נקראים ולכן
מעשר  הראשונה הספירה להיותה "ראשית" נקראת

עליונות. ספירות

בהו  דכתיב הקב"ה של שבתפילין ונמצא,
(בחינת מעלתם  החכמה ענין מודגש ישראל, של

ראשית).

ä"á óåñ-ïéà øåà ìù úåøù÷úää íä ïéìôúäå
úðéçá àåä úéùàø åàø÷ðù ìàøùé úðéçáá

.äîëç
תפילין  דלמעלה: תפילין" "הנחת ענין וזהו
והנחת  (כנ"ל), והתחברות התקשרות לשון הוא
ב"ה  איןֿסוף אור (ו"חיבור") גילוי הוא תפילין
("מי  ישראל בנשמות גם - ממילא ובדרך בחכמה,

ית'. מחכמתו שנמשכו ישראל") כעמך
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xe` dxez

הפרקהפרקהפרקהפרק:::: ביקור תוכןתוכןתוכןתוכן מצוות הקב"ה מקיים כיצד

תפילין  והנחת חולים

התורה  קיום ענין הקודם בפרק שביאר [לאחרי

את  לבאר יתחיל - ניתנה שלא עד אבינו אברהם של

קיום  לגבי תורה מתן בעת התורה בנתינת החידוש

האבות. של התורה

שממשיך:] וזהו

ä"ò åðéáà íäøáà úåëùîä ø÷éò äðä ¯ êà
.íéðåéìò úåîìåòá äéä

של  המצוות קיום ידי שעל לעיל הוסבר
ב"ה  איןֿסוף אור גילוי שיהי' פעל אברהם
הי' פעולתו שעיקר ונמצא הקדושות, במידותיו
של  ומדריגתן "מקומן" עליונים, בעולמות

העליונות. הספירות

,ë"â äèîì ä"á óåñ-ïéà øåà êéùîäù íâä
íù àø÷éå ù"îëå ,íìåòá úåäìà éåìéâ úåéäì
,ïøçá åùò øùà ùôðä íâå ,íìåò ìà 'ä íùá
éåìéâä] ,íå÷î-ìëî ,íáìá 'ä úðåîà òèðå
[ïåéîãå] êøò äæ ïéà [äæä íìåòá ìòôù é÷ìàä
úåîìåòá äìòîì êéùîäù úåëùîä éáâì
ä"á óåñ-ïéà øåà éåìéâ úôñåú úåéäì ,íéðåéìò

.úåìéöàã ïåéìò ãñçå äîëç úðéçáá
בעולם  גם אלקות פרסם אבינו שאברהם אע"פ
לפעולתו  בערך זה אין מכלֿמקום הגשמי, הזה
המשיך  עליונים בעולמות כי עליונים, בעולמות
הספירות  בתוך ב"ה" איןֿסוף אור גילוי "תוספת

האצילות. דעולם העליונות

פירוש:

(מארבעת  הראשון העולם הוא האצילות עולם
כלומר, ממש", אלקות ו"הוא העליונים), העולמות
כיש  עצמם המרגישים נבראים של עולם זה אין
עם  בתכלית מאוחד הוא אלא מאלקות, נפרד ודבר
הקב"ה  של מידותיו שם מאירות ולכן אלקות,
עם  בתכלית מאוחדות שהן העליונות) (ה"ספירות"

ב"ה. איןֿסוף אור

אור  תוספת המשיך עבודתו ידי על ואברהם
עולם  שבתוך שפעל היינו זה, עליון בעולם
ובעצמו  בכבודו ב"ה איןֿסוף אור יתגלה האצילות,
המדות  גדר מכל ומתנשא מרומם שהוא כפי

איהו  מדות אלין מכל ד"לאו האצילות), (ועולם
כלל".

שלא  למעלה היא זו נפלאה שהתגלות ומובן
הזה  בעולם שפעל האלקות גילוי לגבי בערך
ושבים  עוברים בין ה' שם פרסום ידי על הגשמי

כו'.

éúøîùî øîùéå ,íäøáà úãåáò ø÷éò äéä íùå
äùåò ä"á÷äù úåöî ,à÷åã éúåöî ,'åâå éúåöî

.åîöòá
"וישמור  אברהם גבי הכתוב לשון דיוק וזהו
לא  אברהם עבודת שעיקר היינו מצותי", משמרתי
המצוות  לקיים אלא הזה בעולם המצוות בקיום הי'
- דייקא) ("מצותי" אותן מקיים שהקב"ה כפי
את  ומקיים בתורה עוסק שהקב"ה ברז"ל כמבואר
מצוות  מקיים שהקב"ה דזה דמובן, - המצוות
להלן  שיבאר (וכפי בתכלית רוחני ענין הוא התורה
תפילין). ומצות חולים ביקור מצוות, משתי דוגמא

הי' אברהם עבודת של הפעולה שעיקר היות כי
(ולא  עליונים בעולמות ב"ה איןֿסוף אור גילוי
כן  על הזה), בעולם למטה והתוצאה הפעולה כ"כ
מעשיות  במצוות הי' לא שלו המצוות קיום עיקר
אלא  הזה) עולם וענייני גשמיים בדברים (הנעשות

מקיי  כביכול שהקב"ה כפי אותן.ברוחניות ם

(כנ  ומבאר ענין "[והולך בתוכן דוגמאות שתי - ל)

ע  המצוות הקב "קיום ה:]"י

.íéìåç ø÷áî ä"á÷ä
מבקר  שהקב"ה רז"ל שאמרו מה לדוגמא וכמו
ש"ה' פשוטו לפי הענין משמעות שמלבד חולים,
וגם  לאברהם, שביקר כמו שלמטה חולים מבקר
שנאמר  חולה בכל גם וכמו בעצמו חולים רופא
למעלה  שהשכינה וארז"ל דוי, ערש על יסעדנו
- בגופו" נשמתו אור להחיות חולה של מראשותיו
לפי  הוא חולים מבקר דהקב"ה הענין עיקר הנה

הרוחני. תוכנו

ù"îë àåä íéðåéìò úåîìåòá íéìåçä ïéðòù
.éðà äáäà úìåç éë 'åâå úåùéùàá éðåëîñ

בעולמות  היינו - ברוחניות "חולה" פירוש
אלא  גשמי, חולי שם שאין בלבד זו שלא עליונים,
הרע") יצר זה ("חולי רע של במובן רוחני חולי גם
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על  מורה כאן ש"חולה" מובן שמזה שם, שייך לא
גופא. בקדושה נעלית מדריגה

גדולים  בצדיקים שמצינו עלֿדרך והוא
שנאמר  וכמו אהבה", "חולת נקראת לה' שאהבתם
חולת  כי בתפוחים רפדוני באשישות "סמכוני
רבה  באהבה מתעורר דכשהאדם אני", אהבה
נקרא  ממש, הנפש כלות בבחינת להקב"ה ועצומה

אהבה". "חולת

øúñää úîçî àéä äáäà úìåç úðéçáù
ïéîìò ìë ááåñå àìîî úðéçá ìëù ,íìòääå
íéîùå õøà ìò åãåä ÷øå ,åéæ úðéçá àìà ïðéà

.'åâå
- היא חולי) כדי (עד זה עצום צמאון סיבת
דכאשר  מהקב"ה, רחוק הוא כמה עד ההתבוננות
האלקית  והחיות האורות כל כיצד מתבונן האדם
בשם  הקדוש בזוהר הנקראים - העולמות שבכל
אלא  אינם - עלמין" כל וסובב עלמין כל "ממלא
על  "הודו וכמ"ש בעלמא, והארה השכינה" "זיו
אלא  אינה והשמים הארץ שחיות ושמים", ארץ
עד  הכרה לידי בא הוא הרי הקב"ה, של וזיוו הודו
בכבודו  מהקב"ה הריחוק בתכלית רחוק הוא כמה
מן  וגם הבריאה, מגדר לגמרי (שמרומם ובעצמו
לעולמות  שמשפיע האלקית והחיות האור

ונבראים).

-ïéàá ä÷áãì ùôðä äìëúå óñëú úàæì éàå
.ùîî ä"á óåñ

וכיסופים  גדול צמאון אצלו מעוררת זו הכרה
ענין  (וכמו ובעצמו בכבודו להקב"ה נוראים
שהאדם  דכל להבדיל, לבשרֿודם והצמאון האהבה
יותר  בגעגועים מתעורר מאהובו רחוק יותר הוא

אליו). גדולים

éðåãôø úåùéùàá éðåëîñ øîàð äæ ìòå
ä"á óåñ-ïéà øåà úåìâúä ïéðò íäù ,íéçåôúá
úìåçì äàåôø àåä äæ éåìéâù ,íìòäå øúñääî

.åæ äáäà
רפדוני  באשישות "סמכוני נאמר זה על
(ע"י  החולה נפש להשיב העצה שזוהי בתפוחים",
וענינו  התפוחים), וריח (יין) ענבים אשישות
האדם, בנפש ב"ה איןֿסוף אור גילוי - ברוחניות
הנכספת  נפשו את ומשיב צמאונו את מרווה שזה

אהבה". מ"חולת ו"מתרפאת" ית', אליו

הקב"ה  של חולים" "ביקור ענין הוא ועד"ז
האורות  שכל דהיות עליונים, בעולמות למעלה
בלבד  "זיו" אלא אינם עליונים בעולמות המאירים
איןֿסוף  מאור הריחוק בתכלית הם גם א"כ (כנ"ל),
אהבה" "חולת בבחינת צמאון בהם ויש ממש, ב"ה
חולים" "ביקור וענין ממש, ב"ה באיןֿסוף לדבקה
בעולמות  ב"ה איןֿסוף אור התגלות הוא למעלה

לאלקות. צמאונם לרוות העליונים

ïåùìî ïéìôú éë ,ïéìôú çéðî ä"á÷ä åøîà ïëå
ä"á óåñ-ïéà øåà úåøù÷úä àåäù ,úåøù÷úä

.äîëçá
אור  יחוד הוא תפילין מניח הקב"ה ענין
והתחברות) התקשרות ל' (תפילין ב"ה איןֿסוף

בחכמה.

הקב  של תפילין בין הקשר את ומבאר ה "[והולך

דוקא:] החכמה למדריגת

áéúë äî àîìò éøàîã ïéìôú ïðéøîàã åðééäå
åìò ìàøùé éë ,'åâå ìàøùé êîòë éîå åäá
åàø÷ðù ìàøùé ìéáùá úéùàøá ,äáùçîá

.úéùàø
"ומי  כתיב הקב"ה של שבתפילין רז"ל אמרו
אמרו  והנה ישראל. של מעלתם - גו'" ישראל כעמך
- ("בראשית" "ראשית" נקראים שישראל רז"ל
לפי  והיינו ראשית"), שנקראו ישראל "בשביל
נשמת  . פירוש. . במחשבה. עלו ישראל ש"נשמות
- ית'" וחכמתו ממחשבתו נמשכה ישראל איש כל
הנשמות) (שורש החכמה כי "ראשית", נקראים ולכן
מעשר  הראשונה הספירה להיותה "ראשית" נקראת

עליונות. ספירות

בהו  דכתיב הקב"ה של שבתפילין ונמצא,
(בחינת מעלתם  החכמה ענין מודגש ישראל, של

ראשית).

ä"á óåñ-ïéà øåà ìù úåøù÷úää íä ïéìôúäå
úðéçá àåä úéùàø åàø÷ðù ìàøùé úðéçáá

.äîëç
תפילין  דלמעלה: תפילין" "הנחת ענין וזהו
והנחת  (כנ"ל), והתחברות התקשרות לשון הוא
ב"ה  איןֿסוף אור (ו"חיבור") גילוי הוא תפילין
("מי  ישראל בנשמות גם - ממילא ובדרך בחכמה,

ית'. מחכמתו שנמשכו ישראל") כעמך

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

c"ag i`iyp epizeax zxezn

xe` dxez

הפרקהפרקהפרקהפרק:::: ביקור תוכןתוכןתוכןתוכן מצוות הקב"ה מקיים כיצד

תפילין  והנחת חולים

התורה  קיום ענין הקודם בפרק שביאר [לאחרי

את  לבאר יתחיל - ניתנה שלא עד אבינו אברהם של

קיום  לגבי תורה מתן בעת התורה בנתינת החידוש

האבות. של התורה

שממשיך:] וזהו

ä"ò åðéáà íäøáà úåëùîä ø÷éò äðä ¯ êà
.íéðåéìò úåîìåòá äéä

של  המצוות קיום ידי שעל לעיל הוסבר
ב"ה  איןֿסוף אור גילוי שיהי' פעל אברהם
הי' פעולתו שעיקר ונמצא הקדושות, במידותיו
של  ומדריגתן "מקומן" עליונים, בעולמות

העליונות. הספירות

,ë"â äèîì ä"á óåñ-ïéà øåà êéùîäù íâä
íù àø÷éå ù"îëå ,íìåòá úåäìà éåìéâ úåéäì
,ïøçá åùò øùà ùôðä íâå ,íìåò ìà 'ä íùá
éåìéâä] ,íå÷î-ìëî ,íáìá 'ä úðåîà òèðå
[ïåéîãå] êøò äæ ïéà [äæä íìåòá ìòôù é÷ìàä
úåîìåòá äìòîì êéùîäù úåëùîä éáâì
ä"á óåñ-ïéà øåà éåìéâ úôñåú úåéäì ,íéðåéìò

.úåìéöàã ïåéìò ãñçå äîëç úðéçáá
בעולם  גם אלקות פרסם אבינו שאברהם אע"פ
לפעולתו  בערך זה אין מכלֿמקום הגשמי, הזה
המשיך  עליונים בעולמות כי עליונים, בעולמות
הספירות  בתוך ב"ה" איןֿסוף אור גילוי "תוספת

האצילות. דעולם העליונות

פירוש:

(מארבעת  הראשון העולם הוא האצילות עולם
כלומר, ממש", אלקות ו"הוא העליונים), העולמות
כיש  עצמם המרגישים נבראים של עולם זה אין
עם  בתכלית מאוחד הוא אלא מאלקות, נפרד ודבר
הקב"ה  של מידותיו שם מאירות ולכן אלקות,
עם  בתכלית מאוחדות שהן העליונות) (ה"ספירות"

ב"ה. איןֿסוף אור

אור  תוספת המשיך עבודתו ידי על ואברהם
עולם  שבתוך שפעל היינו זה, עליון בעולם
ובעצמו  בכבודו ב"ה איןֿסוף אור יתגלה האצילות,
המדות  גדר מכל ומתנשא מרומם שהוא כפי

איהו  מדות אלין מכל ד"לאו האצילות), (ועולם
כלל".

שלא  למעלה היא זו נפלאה שהתגלות ומובן
הזה  בעולם שפעל האלקות גילוי לגבי בערך
ושבים  עוברים בין ה' שם פרסום ידי על הגשמי

כו'.

éúøîùî øîùéå ,íäøáà úãåáò ø÷éò äéä íùå
äùåò ä"á÷äù úåöî ,à÷åã éúåöî ,'åâå éúåöî

.åîöòá
"וישמור  אברהם גבי הכתוב לשון דיוק וזהו
לא  אברהם עבודת שעיקר היינו מצותי", משמרתי
המצוות  לקיים אלא הזה בעולם המצוות בקיום הי'
- דייקא) ("מצותי" אותן מקיים שהקב"ה כפי
את  ומקיים בתורה עוסק שהקב"ה ברז"ל כמבואר
מצוות  מקיים שהקב"ה דזה דמובן, - המצוות
להלן  שיבאר (וכפי בתכלית רוחני ענין הוא התורה
תפילין). ומצות חולים ביקור מצוות, משתי דוגמא

הי' אברהם עבודת של הפעולה שעיקר היות כי
(ולא  עליונים בעולמות ב"ה איןֿסוף אור גילוי
כן  על הזה), בעולם למטה והתוצאה הפעולה כ"כ
מעשיות  במצוות הי' לא שלו המצוות קיום עיקר
אלא  הזה) עולם וענייני גשמיים בדברים (הנעשות

מקיי  כביכול שהקב"ה כפי אותן.ברוחניות ם

(כנ  ומבאר ענין "[והולך בתוכן דוגמאות שתי - ל)

ע  המצוות הקב "קיום ה:]"י

.íéìåç ø÷áî ä"á÷ä
מבקר  שהקב"ה רז"ל שאמרו מה לדוגמא וכמו
ש"ה' פשוטו לפי הענין משמעות שמלבד חולים,
וגם  לאברהם, שביקר כמו שלמטה חולים מבקר
שנאמר  חולה בכל גם וכמו בעצמו חולים רופא
למעלה  שהשכינה וארז"ל דוי, ערש על יסעדנו
- בגופו" נשמתו אור להחיות חולה של מראשותיו
לפי  הוא חולים מבקר דהקב"ה הענין עיקר הנה

הרוחני. תוכנו

ù"îë àåä íéðåéìò úåîìåòá íéìåçä ïéðòù
.éðà äáäà úìåç éë 'åâå úåùéùàá éðåëîñ

בעולמות  היינו - ברוחניות "חולה" פירוש
אלא  גשמי, חולי שם שאין בלבד זו שלא עליונים,
הרע") יצר זה ("חולי רע של במובן רוחני חולי גם
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וכמ"ש  נצחי הרושם נשאר לא שבחכמה העליונים
הקבלה  והעדר העבר על האור העדר על יבאו בבכי
גם  וזכרם כו' יעברו לא הפורים ימי אבל כו' להכיל

וקבלו  קיימו וזהו כו' יסוף לא שלהם רושם זכר
נצחי  בקיום במ"ת לעשות החלו אשר את היהודים

וד"ל: לעול' קיים שנשאר

mixetd xry
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'wcv gnv'd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

‰‰Â,ישיבה בחי' הוי' כסא על שלמה וישב מ"ש
ואגוסטוס  עומד מלך ארז"ל דהנה הוא הענין
לישיבה  עמידה שבין החילוק דהנה הוא והענין יושב,
הוא  ישיבה משא"כ עראי בחי' הוא עמידה כי היינו
דהנה  למקדש משכן שבין החילוק וזהו קבע, בחי'
בחי' שהוא לאהל מאהל מתהלך ואהי' כתי' במשכן
בו  שאין קבע בחי' הוא מקדש משא"כ עראי, דירת
לא  הוי' אני מבחי' המשכה שהוא לפי כלל, שינוי
הקובע  כל וזשארז"ל כלל, שינוים בו שאין כו' שניתי
עשה  אמרו וכן לפניו, נופלים אויביו לתפלתו מקום
הרצון  שעיקר דהיינו עראי ומלאכתך קבע תורתך
היינו  קבע הפי' ואין ותפלה, בתורה יהי' שלו והפנימי'
מעט  אלא ללמוד יכול שאינו אף אלא הרבה שילמוד
לפי  קבע, נק' זה הוא שלו הרצון שעיקר כיון מ"מ
בחי' ג"כ מלמעלה נמשך ועי"ז כלל, שינוי בו שאין
וזהו  כו', שניתי לא הוי' אני מבחי' המשכה שהוא קבע
קבע, בחי' ישיבה בחי' שהוא למלך הוי' וישב מ"ש
השביעי  ביום מ"ש וזהו ג"כ. למטה הגילוי נעשה ועי"ז
מה  מובן אינו דלכאורה כבודו, כסא על וישב נתעלה
לפי  היטב יובן הנ"ל לפי אך כסא, לבחי' שבת שייך
כי  כו' כסא בחי' שהוא שביעאה בחי' הוא ששבת
כבודו  כסא על וישב וזהו שביעאה, בחי' הוא הכסא
קבע  בבחי' לעולם למלך הוי' וישב כו', ישיבה בחי'
לשלמה  שבת שייך למה מובן אינו עדיין אך הנ"ל,
הוא  והענין הוי', כסא על שלמה וישב מ"ש דייקא

ישראל  דהנה אבינו, לאברהם ט"ו דור הי' שלמה דהנה
ללבנ  הלבנה מונים מילוי שעיקר רואים אנו והנה ה,

חסרונה  כל נתמלא שאז דייקא בט"ו הוא שלם בעיגול
העיר  מי כתי' דהנה לא"א ט"ו הי' שלמה דור וכך
ואח"כ  להאיר, התחיל שאז לרגלו יקראהו צדק ממזרח
ט"ו, דור שהי' לפי החסרון, כל נתמלא שלמה בימי
י"ה  בחי' הוא ט"ו דהנה הוא הענין דייקא ט"ו וענין
כשישב  וע"כ תרדל"מ שהם חו"ב בחי' הוא י"ה והנה
שהוא  עלייהו שביעאה בחי' שהוא ה' כסא על שלמה
שהם  לפי חכ' בחי' גם נמשכה ממילא בינה בחי'
דור  שהוא לפי דייקא שלמה בכח רק הי' וזהו תרדל"מ,
שכדי  והיינו שבישתבח, שבחים ט"ו ענין וזהו ט"ו,
בשמך, תוקף בחי' דהיינו שמך ישתבח בחי' שיהי'
ט"ו  ע"י זהו קבע, בחי' נצחי' בבחי' שיהי' לעד וזהו
וזהו  כו', י"ה מבחי' ממשיכים עי"ז שבישתבח שבחים
דהיינו  יחיד מלך בחי' שיהי' יחיד מלך אח"כ מ"ש
אני  בחי' שהוא יחיד מבחי' מלך בבחי' מאיר שיהי'
דהנה  דיברכך, תיבין ט"ו ג"כ וזהו כו', שניתי לא הוי'
מל' לבחי' והמשכה ברכה ג"כ הוא כהנים ברכת
דייקא  כה לבחי' ברכה שהוא כו', תברכו כה וכמ"ש
וזהו  י"ה, בחי' המשכת שהוא כו', תיבין ט"ו ע"י זהו
לפי  דייקא ששלמה לפי הוי' כסא על שלמה וישב מ"ש
בחי' שיהי' י"ה מבחי' להמשיך יכול הי' ט"ו דור שהי'
אני  מבחי' קבע בחי' שיהי' לעולם למלך הוי' וישב

כו'. שניתי לא הוי'
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.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

Ê"ÙÚÂ הכהן אם ד"א ב', די"ז ויקרא בזהר מ"ש יובן
כל  מן יגרע יחטא כדאמרן, קוב"ה דא המשיח

אמאי  ברכאן, סיפוק להו יהיב דלא ומעלמא ישראל
והיינו  הוא, דעמא חובא בגין ודאי העם לאשמת איהו

1

2

3

4

c"ag i`iyp epizeax zxezn

ïä ,ä"á÷ä ìù úåöîä øàù äæ-êøã-ìòå
,íéðåéìò úåîìåòá ä"á óåñ-ïéà øåàî úåëùîä
ä"á óåñ-ïéà øåà úëùîä éåìéâ íùå
éäåéçå åäéà úðéçáá ãñçå äîëçá åúåùáìúäå

.ãç éäåîøâå åäéà ãç
אברהם  פעולת שעיקר ראשון, לענין חוזר [ועתה

" להמשיך עליונים, בעולמות רק אור הי' גילוי תוספת

ב  ד ה "איןֿסוף בספירות האצילות "" המאוחדות עולם "

(כנ  אלקות עם ל):]"בתכלית

íùîå ù"îë ,àãåøôã àîìò àîìò éàä ¯ ìáà
.'åâå ãøôé

דפרודא" "עלמא נקרא הגשמי הזה עולם
לפי  יפרד"), "ומשם הכתוב בלשון (כנרמז
עצמם  את מרגישים שבו הברואים וכל שהעולם
אפשר  הי' לא ולפיכך מאלקות, נפרד ודבר ליש
בעולם  ב"ה איןֿסוף אור גילוי להמשיך לאברהם

עליונים). בעולמות שפעל (כמו הזה

úðéçáá ä"á óåñ-ïéà øåà úëùîä úåéäì éãëå
,ãåøéôä íìåòá äèîì íâ 'åë ãç éäåéçå åäéà
úåùáìúä àäúù ,ìàøùéì äøåúä äðúéð
äîëçá ùîî ä"á óåñ-ïéà øåà úåãçàúäå
äéùòá ïîåé÷å úåöîä äùòîá ,äèîìù ãñçå

.éðéñ øä ìò 'ä ãøéå ù"îëå ,úéîùâ
הר  שבמעמד תורה, דמתן החידוש נקודת וזוהי
לבני  ניתן סיני, הר על למטה ה' ירד שבו סיני,
למטה  ב"ה איןֿסוף אור להמשיך הכח ישראל
איןֿסוף  שאור האופן (באותו הגשמי הזה בעולם
בעולם  העליונות הספירות עם מתאחד ב"ה

האצילות);

לקיימן  שצריכים מצוות להם ניתנו זו ולמטרה
עוה"ז, וענייני גשמיים בענינים דוקא, במעשה
בגשמיות  ב"ה איןֿסוף אור ממשיכים שעי"ז

העולם.

במתן  לנו שניתנו שהמצוות לפי שזהו [ומובן

האבות, שקיימו מהמצוות יותר גבוהות תורה

רז  ""וכמאמר ריחות ל האבות לפניך שעשו המצוות כל

שמך  תורק שמן אנו אבל ."היו,

שבתורה  האלקי הכח של העילוי גודל יבאר להלן

לבנ  שניתנו תורה]."ומצוות מתן בעת י

:íéøâ à÷ã àåä àîåé éàäã åøîà äæ ìòå
ל  שייך תורה שבמתן זה יומא "וחידוש -האי "

תורה. ניתן שבו המיוחד היום לסגולת
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.a
irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

dxe` ixry

שיעשו Â‰ÊÂ(כ) כו' יעברו לא האלה הפורים וימי
שיתגלה  לע"ל גם ושמחה משתה ימי אותם

ה  האור לקבל שיוכלו מפני כו' ה' בכלי כבוד גדול
יבאו  בבכי אמר למה להבין יש א"כ אך כנ"ל שלהם
היהודים  קבל כבר ואם כו' להכיל יוכלו שלא מפני כו'
בבכי  מ"ש הנה אך כו' אסתר בזמן הגדול לאור והכילו
יכילו  שלא המשיח לימות גליות בקבוץ הוא יבאו
הגלות  בזמן בחשך הולכי' שהיו מפני הגדול האור
כמ"ש  דמ"ת העליון האור גלוי לקבל יכלו שלא וכמו
דבור  כל שעל וזה מרחוק ויעמדו וינועו העם וירא
רק  היה לא במ"ת האור גלוי שהיה מה והנה כו' ודבור
את  התנצלו בעגל שחטאו מיד כי נצחי היה ולא במ"ת
וע"כ  כו' ושני ראשון בית בחורבן וכ"ש כו' עדים

להכיל  יכלו לא המשיח בימות הזה האור להם בהחזיר
אסתר  בזמן שקבלו מה אך כו' יבאו בבכי וז"ש ולקבל
מבחי' שלמעלה ביותר העליונה ממדרגה שהיה מפני
הטעם  זה שמפני ושפלות מס"נ מפני שבתו"מ החכמה
בכלי  האור נתיישב ולא דוקא בכלי האור נתיישב
שמפני  הטעם עצמו הוא כו' דבור כל על כמ"ש במ"ת
דימי  בכנ"י ונצחית קיימת רשימו בחי' נשארה זה
העליון  דאור זאת המשכה בחי' להיות האלה הפורים
אחד  טעם דהכל לנצח תמוט בל לעולם שלהם בכלי
שהוא  ממש ועצמותו ממהותו לקבל שזכו דמפני הוא
האור  ברושם גם ע"כ לעד וקיים חי נצחיות בחי'
אבל  לעולם יעבור לא העצמי מאורו היהודים שקבלו
פנים  הארת אור מבחי' שהיה הגם במ"ת שקבלו מה
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רכי c"ag i`iyp epizeax zxezn

וכמ"ש  נצחי הרושם נשאר לא שבחכמה העליונים
הקבלה  והעדר העבר על האור העדר על יבאו בבכי
גם  וזכרם כו' יעברו לא הפורים ימי אבל כו' להכיל

וקבלו  קיימו וזהו כו' יסוף לא שלהם רושם זכר
נצחי  בקיום במ"ת לעשות החלו אשר את היהודים

וד"ל: לעול' קיים שנשאר

mixetd xry
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.b
'wcv gnv'd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

‰‰Â,ישיבה בחי' הוי' כסא על שלמה וישב מ"ש
ואגוסטוס  עומד מלך ארז"ל דהנה הוא הענין
לישיבה  עמידה שבין החילוק דהנה הוא והענין יושב,
הוא  ישיבה משא"כ עראי בחי' הוא עמידה כי היינו
דהנה  למקדש משכן שבין החילוק וזהו קבע, בחי'
בחי' שהוא לאהל מאהל מתהלך ואהי' כתי' במשכן
בו  שאין קבע בחי' הוא מקדש משא"כ עראי, דירת
לא  הוי' אני מבחי' המשכה שהוא לפי כלל, שינוי
הקובע  כל וזשארז"ל כלל, שינוים בו שאין כו' שניתי
עשה  אמרו וכן לפניו, נופלים אויביו לתפלתו מקום
הרצון  שעיקר דהיינו עראי ומלאכתך קבע תורתך
היינו  קבע הפי' ואין ותפלה, בתורה יהי' שלו והפנימי'
מעט  אלא ללמוד יכול שאינו אף אלא הרבה שילמוד
לפי  קבע, נק' זה הוא שלו הרצון שעיקר כיון מ"מ
בחי' ג"כ מלמעלה נמשך ועי"ז כלל, שינוי בו שאין
וזהו  כו', שניתי לא הוי' אני מבחי' המשכה שהוא קבע
קבע, בחי' ישיבה בחי' שהוא למלך הוי' וישב מ"ש
השביעי  ביום מ"ש וזהו ג"כ. למטה הגילוי נעשה ועי"ז
מה  מובן אינו דלכאורה כבודו, כסא על וישב נתעלה
לפי  היטב יובן הנ"ל לפי אך כסא, לבחי' שבת שייך
כי  כו' כסא בחי' שהוא שביעאה בחי' הוא ששבת
כבודו  כסא על וישב וזהו שביעאה, בחי' הוא הכסא
קבע  בבחי' לעולם למלך הוי' וישב כו', ישיבה בחי'
לשלמה  שבת שייך למה מובן אינו עדיין אך הנ"ל,
הוא  והענין הוי', כסא על שלמה וישב מ"ש דייקא

ישראל  דהנה אבינו, לאברהם ט"ו דור הי' שלמה דהנה
ללבנ  הלבנה מונים מילוי שעיקר רואים אנו והנה ה,

חסרונה  כל נתמלא שאז דייקא בט"ו הוא שלם בעיגול
העיר  מי כתי' דהנה לא"א ט"ו הי' שלמה דור וכך
ואח"כ  להאיר, התחיל שאז לרגלו יקראהו צדק ממזרח
ט"ו, דור שהי' לפי החסרון, כל נתמלא שלמה בימי
י"ה  בחי' הוא ט"ו דהנה הוא הענין דייקא ט"ו וענין
כשישב  וע"כ תרדל"מ שהם חו"ב בחי' הוא י"ה והנה
שהוא  עלייהו שביעאה בחי' שהוא ה' כסא על שלמה
שהם  לפי חכ' בחי' גם נמשכה ממילא בינה בחי'
דור  שהוא לפי דייקא שלמה בכח רק הי' וזהו תרדל"מ,
שכדי  והיינו שבישתבח, שבחים ט"ו ענין וזהו ט"ו,
בשמך, תוקף בחי' דהיינו שמך ישתבח בחי' שיהי'
ט"ו  ע"י זהו קבע, בחי' נצחי' בבחי' שיהי' לעד וזהו
וזהו  כו', י"ה מבחי' ממשיכים עי"ז שבישתבח שבחים
דהיינו  יחיד מלך בחי' שיהי' יחיד מלך אח"כ מ"ש
אני  בחי' שהוא יחיד מבחי' מלך בבחי' מאיר שיהי'
דהנה  דיברכך, תיבין ט"ו ג"כ וזהו כו', שניתי לא הוי'
מל' לבחי' והמשכה ברכה ג"כ הוא כהנים ברכת
דייקא  כה לבחי' ברכה שהוא כו', תברכו כה וכמ"ש
וזהו  י"ה, בחי' המשכת שהוא כו', תיבין ט"ו ע"י זהו
לפי  דייקא ששלמה לפי הוי' כסא על שלמה וישב מ"ש
בחי' שיהי' י"ה מבחי' להמשיך יכול הי' ט"ו דור שהי'
אני  מבחי' קבע בחי' שיהי' לעולם למלך הוי' וישב

כו'. שניתי לא הוי'

e"hxz zereayc '`
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.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

Ê"ÙÚÂ הכהן אם ד"א ב', די"ז ויקרא בזהר מ"ש יובן
כל  מן יגרע יחטא כדאמרן, קוב"ה דא המשיח

אמאי  ברכאן, סיפוק להו יהיב דלא ומעלמא ישראל
והיינו  הוא, דעמא חובא בגין ודאי העם לאשמת איהו

1

2

3

4

c"ag i`iyp epizeax zxezn

ïä ,ä"á÷ä ìù úåöîä øàù äæ-êøã-ìòå
,íéðåéìò úåîìåòá ä"á óåñ-ïéà øåàî úåëùîä
ä"á óåñ-ïéà øåà úëùîä éåìéâ íùå
éäåéçå åäéà úðéçáá ãñçå äîëçá åúåùáìúäå

.ãç éäåîøâå åäéà ãç
אברהם  פעולת שעיקר ראשון, לענין חוזר [ועתה

" להמשיך עליונים, בעולמות רק אור הי' גילוי תוספת

ב  ד ה "איןֿסוף בספירות האצילות "" המאוחדות עולם "

(כנ  אלקות עם ל):]"בתכלית

íùîå ù"îë ,àãåøôã àîìò àîìò éàä ¯ ìáà
.'åâå ãøôé

דפרודא" "עלמא נקרא הגשמי הזה עולם
לפי  יפרד"), "ומשם הכתוב בלשון (כנרמז
עצמם  את מרגישים שבו הברואים וכל שהעולם
אפשר  הי' לא ולפיכך מאלקות, נפרד ודבר ליש
בעולם  ב"ה איןֿסוף אור גילוי להמשיך לאברהם

עליונים). בעולמות שפעל (כמו הזה

úðéçáá ä"á óåñ-ïéà øåà úëùîä úåéäì éãëå
,ãåøéôä íìåòá äèîì íâ 'åë ãç éäåéçå åäéà
úåùáìúä àäúù ,ìàøùéì äøåúä äðúéð
äîëçá ùîî ä"á óåñ-ïéà øåà úåãçàúäå
äéùòá ïîåé÷å úåöîä äùòîá ,äèîìù ãñçå

.éðéñ øä ìò 'ä ãøéå ù"îëå ,úéîùâ
הר  שבמעמד תורה, דמתן החידוש נקודת וזוהי
לבני  ניתן סיני, הר על למטה ה' ירד שבו סיני,
למטה  ב"ה איןֿסוף אור להמשיך הכח ישראל
איןֿסוף  שאור האופן (באותו הגשמי הזה בעולם
בעולם  העליונות הספירות עם מתאחד ב"ה

האצילות);

לקיימן  שצריכים מצוות להם ניתנו זו ולמטרה
עוה"ז, וענייני גשמיים בענינים דוקא, במעשה
בגשמיות  ב"ה איןֿסוף אור ממשיכים שעי"ז

העולם.

במתן  לנו שניתנו שהמצוות לפי שזהו [ומובן

האבות, שקיימו מהמצוות יותר גבוהות תורה

רז  ""וכמאמר ריחות ל האבות לפניך שעשו המצוות כל

שמך  תורק שמן אנו אבל ."היו,

שבתורה  האלקי הכח של העילוי גודל יבאר להלן

לבנ  שניתנו תורה]."ומצוות מתן בעת י

:íéøâ à÷ã àåä àîåé éàäã åøîà äæ ìòå
ל  שייך תורה שבמתן זה יומא "וחידוש -האי "

תורה. ניתן שבו המיוחד היום לסגולת

b wxt xaci dyn d"c
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.a
irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

dxe` ixry

שיעשו Â‰ÊÂ(כ) כו' יעברו לא האלה הפורים וימי
שיתגלה  לע"ל גם ושמחה משתה ימי אותם

ה  האור לקבל שיוכלו מפני כו' ה' בכלי כבוד גדול
יבאו  בבכי אמר למה להבין יש א"כ אך כנ"ל שלהם
היהודים  קבל כבר ואם כו' להכיל יוכלו שלא מפני כו'
בבכי  מ"ש הנה אך כו' אסתר בזמן הגדול לאור והכילו
יכילו  שלא המשיח לימות גליות בקבוץ הוא יבאו
הגלות  בזמן בחשך הולכי' שהיו מפני הגדול האור
כמ"ש  דמ"ת העליון האור גלוי לקבל יכלו שלא וכמו
דבור  כל שעל וזה מרחוק ויעמדו וינועו העם וירא
רק  היה לא במ"ת האור גלוי שהיה מה והנה כו' ודבור
את  התנצלו בעגל שחטאו מיד כי נצחי היה ולא במ"ת
וע"כ  כו' ושני ראשון בית בחורבן וכ"ש כו' עדים

להכיל  יכלו לא המשיח בימות הזה האור להם בהחזיר
אסתר  בזמן שקבלו מה אך כו' יבאו בבכי וז"ש ולקבל
מבחי' שלמעלה ביותר העליונה ממדרגה שהיה מפני
הטעם  זה שמפני ושפלות מס"נ מפני שבתו"מ החכמה
בכלי  האור נתיישב ולא דוקא בכלי האור נתיישב
שמפני  הטעם עצמו הוא כו' דבור כל על כמ"ש במ"ת
דימי  בכנ"י ונצחית קיימת רשימו בחי' נשארה זה
העליון  דאור זאת המשכה בחי' להיות האלה הפורים
אחד  טעם דהכל לנצח תמוט בל לעולם שלהם בכלי
שהוא  ממש ועצמותו ממהותו לקבל שזכו דמפני הוא
האור  ברושם גם ע"כ לעד וקיים חי נצחיות בחי'
אבל  לעולם יעבור לא העצמי מאורו היהודים שקבלו
פנים  הארת אור מבחי' שהיה הגם במ"ת שקבלו מה
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c"agרכב i`iyp epizeax zxezn

מרובים. מים  שהוא àöåéהנהר øäðå áéúëåהווה בלשון
åðééä ÷ñôä éìá ãéîú àöåé àåäùוהבינה שהחכמה

,'åë úå÷éáãå ãåçé úðéçááבהמשכת הראשון השלב  וזה
ההארה שנמשכת האצילות, בעולם שהיא כפי  הבינה,
את "להשקות  ומשם הבינה, לספירת החכמה מספירת

האצילות. של המלכות לספירת כלומר הגן"
áéúë êë øçàåהפסוק ãøôéבהמשך íùîåוהיה
ראשים ùåøéôלארבעה  על, מדבר הפסוק של זה  שבחלק

השני úåëìîהשלב úðéçáì äðéá úðéçáî êùîðù øçà
יורדת משם האצילות, עולם  úùáìúîåבתוך úèùôúîå

äéùò-äøéöé-äàéøáá ושםàéä éøäהבינהãåøéô úðéçáá
'åëאחרי כבר היא הבריאה בעולם הבינה שהרי 

שאומר  וכפי  והבריאה, האצילות עולם שבין  ה"פרסא "
"ומשם äøåúיפרד ",בפסוק  éèå÷ìá äæî øàáúðù åîëå

ïåùàøä ùåøã úåëìî äîä íéùù ìéçúîä-øåáéã11.
úé÷ìà äâùä ùé äàéøáä íìåòáã íâäåזאת בכל שהרי
שם , מקננת העליונה שהבינה åðéàאומרים íå÷î-ìëî

,'åë úåìéöà íìåòáù äâùääì ììë äîåãבעולם שהרי
יש. בבחינת שהם הנבראים ידי  על היא ההשגה  הבריאה

øîåì ùéå בין ההבדל את להבין שנוכל נוסף משל
של המהות תפיסת לבין רוחניים נבראים של ההשגה
לבין  בעצם" "מוחין בין  ההבדל פי  על ממש, האלוקות

למידות", השייכים ïéçåîä"מוחין úðéçá úåììëã
.úåãîä ìà íéëééùä ïéçåî úðéçá ïä äàéøáã ואילו

בעצם. מוחין  הם האצילות של המוחין
,ïéçåîá úåâéøãî 'á ùéù òãåð äðäãשל אופנים ב' -

- שכלית ìàהשגה íéëééùä ïéçåîå íöòá ïéçåî
,úåãîä

a"xrz opgz`e zyxt zay
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ב):11. (לט, השירים שיר תורה dlrnlלקוטי oaei l"pd lkne
zpiga `ed ocr dpd ik .'ek cxti myne ocrn `vei xdpe y"na ok mb
mlrd zpiga `edy `rici dnkga `le mikg zeliv`c d`lir dnkg
ynn oi` zpiga `edy 'ek `vnz oi`n dnkgde y"nke zilkza lehiae
`vei xdpe l"pk mlrd zpigaa `ed oiicry oirnd znbeck `edy oirn 'wpe
zewydl dnkg zpigan jynpe `veiy zeliv`c dpia zpiga `ed ocrn
oikynpy zeliv`c zepeilr zecnd xewn mipad m` zpiga `edy 'ek
lkyd zehytzd zpiga `edy xdpd zeaegx 'wpe zeliv`c dpia zpigan

jynp dpia zpigay s` oi` zpiga `edy dnkg zpigaa didy enkn xzei
yil oi`n `edy dbyd ielibl mlrdn `ay xg`n f"kr dnkg zpigan
`veiy inybd xdpd znbeck xzei zehytzda daxzn `linn ynn
`vei xdpe iabc edfe .l"pk genay lkydn mikynp alay zecnde oirndn
zekln zpigal zeliv`c dpia zpigan jynpy xg` 'it cxti myne aizk
zpiga dyrp diyr dxivi d`ixaa dhnl zyalzne zhytzny zeliv`c

`cextc oinlre b"ra mi`xap zeedzdl ixnbl cexit.

•
.e

v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

i"yz mixn`nd xtq

גם  גשמיים. בדברים מעשיות מצוות קיום ע"י אתעדל"ע באתעדל"ת – מ"ת כוונת
שישיג  – אלקות ידיעת מצות הגשמי. הלב בבשר שיורגשו צריך הלבבות, דחובת מצוות

דוקא  בדיבור ת"ת מצות הגשמי. במוח

‰ek‰Â ּדלתּתא 4ּבמּתןּֿתֹורה ּבאתערּותא ׁשּיהיה ¿««»»ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָ
על  מ"ן העלאת ּבבחינת ּדלעּלא ְְְֲִִִִֵַַַַַָָָאתערּותא
הּמצות  נּתנּו ּתֹורה ּדבמּתן ּדוקא. למּטה העבֹודה ְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָֹידי
ּבּדברים  נתלּבׁשּו ּומצוֹות ׁשהּתֹורה ּדזהּו ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָמעׂשּיֹות,
וגם  ּגׁשמי, ּבקלף ּתפּלין ּגׁשמי ּבצמר ציצית ְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶַַַַַָהּגׁשמּיים,
,יתּבר ויראתֹו הוי' ּבאהבת הּלבבֹות ּדחֹובת ְְְְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָמצות
נרּגׁשים  והּיראה האהבה ׁשּיהיּו היא הּמצוה ׁשעּור ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַָָָָָהּנה
ּבׂשרי  ּבהרּגׁש אֹותם ירּגיׁש הּלב ּדבׂשר והינּו ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָּבּלב,
,"ּכמֹו לרע "ואהבּת ּבמצות ּגם הּוא וכן ְְְְְְֲִֵֵַַַַָָָָמּמׁש,
ּבלבבֹו מרּגׁש יהיה יׂשראל ּדאהבת היא הּמצוה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָֻּדׁשעּור
חסֿוׁשלֹום  ּולהפ חברֹו, ׁשל ּבטֹובתֹו ּדיׂשמח ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָמּמׁש,

הן  חברֹו ּבטֹובת יׁשּתּדל יכלּתֹו ּובכל רב, ּבצער ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַַָָיצטער
מצות  וגם הרּוחנּיים. ּבעניניו והן הּגׁשמּיים ְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָָָָּבצרכיו
היא  הּמצוה ׁשעּור הּנה אלקּות, ּבידיעת הּמח ְְֱִִִִִִֵַַַַַָֹֹּדחֹובת
ׁשּכתב  ּוכמֹו וׂשכלֹו, מחֹו ּבכלי ּומּׂשג נתּפס ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָֹֻׁשּיהיה
ּכל  ממציא ראׁשֹון מצּוי ׁשם ׁשּיׁש "לידע ְְִִֵֵֶַַַַָָָָהרמּב"ם
ּׁשּביניהם  ּומה ּובארץ ּבּׁשמים הּנמצאים וכל ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהּנמצאים,
ההׂשּכלה  ענין ּדזהּו הּמצאֹו", מאמּתת אּלא נמצאּו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹלא
"לידע", זה על ואֹומר מאין, יׁש ּבריאת ּבענין ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָוההּׂשגה
להבין  הּׂשכל ּוכלי הּמח ּכלי את ליּגע ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹׁשּצריכים
הר  עׂשה, מצות היא זה ּדבר וידיעת טֹובה, י ּבהּׂשגה ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

הּגׁשמי, ּבּמח ּומּׂשג נתּפס ׁשּיהיה הּוא הּמצוה ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָֹֻּדׁשעּור
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סו).4) (קונטרס ה'תש"ט עשן סיני והר ד"ה ראה במ"ת: והכוונה

c"ag i`iyp epizeax zxezn

לא  אזי עורף אלי פנו כי בבחי' הוא שמלמטה מפני
שזהו  אור וריבוי התוס' בחי' הוא ברכאן סיפוק יהיב
חיות  כ"א במק"מ, כמ"ש ישראל כל מן יגרע פי'
והעצה  כו'. וחיצוניות אחורי' מבחי' נמשך העולמות
עם  הקרבן הקרבת ידי שעל פר, והביא הוא לזה

הפגם  מתמלא זה ידי על הפנימי התשובה שפע ונמשך
שהוא  הפר מעלת כי דוקא, פר וענין ישראל. לכל
ענפי' כעין הוא ועז כבש משא"כ שור, פני מעיקר
החיות  העלאות יותר גורם הפר העלאת ולכן מהאילן,
אדם  בחי' עם הכסא את נושאות והחיות בבחי' להיות
נמשך  וממילא הוא, אדם לא כי לבחי' הכסא שעל
שור. בכח תבואות ורב וכמ"ש יותר, בריבוי אור התוס'
שנתגדל  פרות, ל' פורת בן כענין ריבוי ל' פר וגם
מלמעלה  אורות וריבוי תוס' וה"ע הפרות. מחלום
משמש  פתח אוה"מ, פתח אל והבאתו מהשתלשלות.
אל  הפר והבאת והמשכות. העלאות ויציאה, כניסה
שיהי' היינו הפתח, על ה' ופסח כענין הוא אוה"מ פתח
הפתח, בחי' על מהשתלשלות מלמעלה דילוג בחי'

ל' יחטא המשיח הכהן כי מפני והיינו מל'. בחי' הוא
רש"י  פי' חטאי', שלמה ובני אני והייתי מלשון חסרון,
שזהו  במ"א, כמ"ש בזהמ"ג אבד הצדיק וכענין חסרי',
צ"ל  לכן אתעלד"ת, בחי' נמצא שאין העם מאשמת
הפגם  למלאות השתלשלות מסדר מלמעלה ההמשכה
הי' דוקא המשחה בשמן המשוח שהכה"ג וזהו כו'.
המשחה  בשמן שנמשך שלהיות זה, פר להביא יכול
יתיר  בחילא התשובה ע"י יכול הי' סדכ"ס, מבחי'
להיות  ההשתלשלות מסדר שלמעלה מבחי' להמשיך
למלאות  הפתח על ה' ופסח כענין דילוג בבחי' נמשך
המרובה  משא"כ לנש"י. הפנימי שפע ושיומשך הפגם,
יכול  אינו מ"מ אה"ר, בחי' ג"כ הוא כי אם בגדים,
הדילוג  בחי' הוא אוה"מ, פתח אל זה פר  להביא
גדולים  בכהנים כי ונמצא מהשתלשלות. מלמעלה
אה"ר, הם שניהם כי אם מדריגות, חילוקי יש עצמם
מהמרובה  נעלה יותר הוא המשחה בשמן המשוח מ"מ
הפר  להביא יכול אינו בגדים המרובה שהרי בגדים,

כו'.

oxd` `eai z`fa
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a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

øáãîù äî åäæåעשיה ֿ ֿ יצירה בריאה ïéðòîבעולמות
úåìéöàä ïéðòî àìù øçàשתפיסה לעיל שהתבאר כפי  ,

לא לגמרי  אחר ענין  של תפיסה היא משל ידי  על
הנמשל עלֿדרך הוא האצילות ועולם  הנמשל, ממהות 
המשל שהם ֿ עשיה ֿ יצירה בריאה העולמות  לעומת

äàéøáäבלבד, íìåòã úé÷ìàä äâùääå äòéãéäã åðééä
,'åë úå÷ìà åðéàù øçà ïéðòî àåäהרוחנית ההשגה גם

מענין  כלומר  אחר, מענין השגה היא הבריאה בעולם
אלוקות, ùîîשאינו úå÷ìà àåä ìëä éøä úåìéöàáã

.'åë ììë úåùéä ïéðò íù êééù åðéàå אין באצילות ולכן
הבורא גילוי  של עולם והוא  כלל נבראים של ענין

בלבד.
øáãîù äîåהבריאה ïéðòîבעולם àìù øçà ïéðòá

úåìéöàäהכוונהúå÷ìà åðéàù øçà ïéðòîù àåä–
ישות, לו  שיש  åë',נברא  é÷ìàä ïéðòä âùåîå ïáåî

äâùää éáâì éøîâì øçà úåäî àåä úàæä äâùäã
.'åë úåìéöàã

äî íâå אומר 9àéñøåëáשהזוהר àðð÷î äàìéò àîéàù
בעולם שוכנת האצילות של הבינה שספירת כלומר  –
היא ו"עילאה" הבינה, ספירת היא ("אימא " הבריאה

"מק והיא האצילות, של שוכנתהבינה  היינו  ננא"
הבריאה), עולם שהוא הכסא  עולם היינו "בכורסייא"
היא הבריאה בעולם שההבנה לומר ניתן  כיצד ולכאורה
הבריאה של ההשגה  הרי האצילות, של הבינה  מספירת

האצילות? מעולם לגמרי  אחר מענין היא
כפי באצילות  הבינה של שההשגה מבאר, זה על

ש לגמרי , אחר באופן היא לבריאה äîåãשיורדת åðéà
àéäù åîëì äàéøáä íìåòá àéäù åîë äðéáä úðéçá

àéä éøä úåìéöàáã ,'åë úåìéöàáהבינהãåçé úðéçáá
áåúëù åîëå äîëçä úðéçá íò10ïãòî àöåé øäðå

הגן , את òãåðëåלהשקות ,äðéá úðéçá àåä øäðã
ä÷ã äòéáð àåä ïéòîã ,øäðå ïéòî åîë ïä äðéáå äîëçã

טיפין  äîëçãטיפין ïéà úðéçá åäæùשל באופן  שנמשך
בלבד åë',נקודה  úåèùôúä úðéçáá àåä äðéáå כמו
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א).9. (כג, ו' תיקון זוהר י.10.תקוני ב, בראשית
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מרובים. מים  שהוא àöåéהנהר øäðå áéúëåהווה בלשון
åðééä ÷ñôä éìá ãéîú àöåé àåäùוהבינה שהחכמה

,'åë úå÷éáãå ãåçé úðéçááבהמשכת הראשון השלב  וזה
ההארה שנמשכת האצילות, בעולם שהיא כפי  הבינה,
את "להשקות  ומשם הבינה, לספירת החכמה מספירת

האצילות. של המלכות לספירת כלומר הגן"
áéúë êë øçàåהפסוק ãøôéבהמשך íùîåוהיה
ראשים ùåøéôלארבעה  על, מדבר הפסוק של זה  שבחלק

השני úåëìîהשלב úðéçáì äðéá úðéçáî êùîðù øçà
יורדת משם האצילות, עולם  úùáìúîåבתוך úèùôúîå

äéùò-äøéöé-äàéøáá ושםàéä éøäהבינהãåøéô úðéçáá
'åëאחרי כבר היא הבריאה בעולם הבינה שהרי 

שאומר  וכפי  והבריאה, האצילות עולם שבין  ה"פרסא "
"ומשם äøåúיפרד ",בפסוק  éèå÷ìá äæî øàáúðù åîëå

ïåùàøä ùåøã úåëìî äîä íéùù ìéçúîä-øåáéã11.
úé÷ìà äâùä ùé äàéøáä íìåòáã íâäåזאת בכל שהרי
שם , מקננת העליונה שהבינה åðéàאומרים íå÷î-ìëî

,'åë úåìéöà íìåòáù äâùääì ììë äîåãבעולם שהרי
יש. בבחינת שהם הנבראים ידי  על היא ההשגה  הבריאה

øîåì ùéå בין ההבדל את להבין שנוכל נוסף משל
של המהות תפיסת לבין רוחניים נבראים של ההשגה
לבין  בעצם" "מוחין בין  ההבדל פי  על ממש, האלוקות

למידות", השייכים ïéçåîä"מוחין úðéçá úåììëã
.úåãîä ìà íéëééùä ïéçåî úðéçá ïä äàéøáã ואילו

בעצם. מוחין  הם האצילות של המוחין
,ïéçåîá úåâéøãî 'á ùéù òãåð äðäãשל אופנים ב' -

- שכלית ìàהשגה íéëééùä ïéçåîå íöòá ïéçåî
,úåãîä
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ב):11. (לט, השירים שיר תורה dlrnlלקוטי oaei l"pd lkne
zpiga `ed ocr dpd ik .'ek cxti myne ocrn `vei xdpe y"na ok mb
mlrd zpiga `edy `rici dnkga `le mikg zeliv`c d`lir dnkg
ynn oi` zpiga `edy 'ek `vnz oi`n dnkgde y"nke zilkza lehiae
`vei xdpe l"pk mlrd zpigaa `ed oiicry oirnd znbeck `edy oirn 'wpe
zewydl dnkg zpigan jynpe `veiy zeliv`c dpia zpiga `ed ocrn
oikynpy zeliv`c zepeilr zecnd xewn mipad m` zpiga `edy 'ek
lkyd zehytzd zpiga `edy xdpd zeaegx 'wpe zeliv`c dpia zpigan

jynp dpia zpigay s` oi` zpiga `edy dnkg zpigaa didy enkn xzei
yil oi`n `edy dbyd ielibl mlrdn `ay xg`n f"kr dnkg zpigan
`veiy inybd xdpd znbeck xzei zehytzda daxzn `linn ynn
`vei xdpe iabc edfe .l"pk genay lkydn mikynp alay zecnde oirndn
zekln zpigal zeliv`c dpia zpigan jynpy xg` 'it cxti myne aizk
zpiga dyrp diyr dxivi d`ixaa dhnl zyalzne zhytzny zeliv`c

`cextc oinlre b"ra mi`xap zeedzdl ixnbl cexit.

•
.e

v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

i"yz mixn`nd xtq

גם  גשמיים. בדברים מעשיות מצוות קיום ע"י אתעדל"ע באתעדל"ת – מ"ת כוונת
שישיג  – אלקות ידיעת מצות הגשמי. הלב בבשר שיורגשו צריך הלבבות, דחובת מצוות

דוקא  בדיבור ת"ת מצות הגשמי. במוח

‰ek‰Â ּדלתּתא 4ּבמּתןּֿתֹורה ּבאתערּותא ׁשּיהיה ¿««»»ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָ
על  מ"ן העלאת ּבבחינת ּדלעּלא ְְְֲִִִִֵַַַַַָָָאתערּותא
הּמצות  נּתנּו ּתֹורה ּדבמּתן ּדוקא. למּטה העבֹודה ְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָֹידי
ּבּדברים  נתלּבׁשּו ּומצוֹות ׁשהּתֹורה ּדזהּו ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָמעׂשּיֹות,
וגם  ּגׁשמי, ּבקלף ּתפּלין ּגׁשמי ּבצמר ציצית ְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶַַַַַָהּגׁשמּיים,
,יתּבר ויראתֹו הוי' ּבאהבת הּלבבֹות ּדחֹובת ְְְְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָמצות
נרּגׁשים  והּיראה האהבה ׁשּיהיּו היא הּמצוה ׁשעּור ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַָָָָָהּנה
ּבׂשרי  ּבהרּגׁש אֹותם ירּגיׁש הּלב ּדבׂשר והינּו ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָּבּלב,
,"ּכמֹו לרע "ואהבּת ּבמצות ּגם הּוא וכן ְְְְְְֲִֵֵַַַַָָָָמּמׁש,
ּבלבבֹו מרּגׁש יהיה יׂשראל ּדאהבת היא הּמצוה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָֻּדׁשעּור
חסֿוׁשלֹום  ּולהפ חברֹו, ׁשל ּבטֹובתֹו ּדיׂשמח ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָמּמׁש,

הן  חברֹו ּבטֹובת יׁשּתּדל יכלּתֹו ּובכל רב, ּבצער ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַַָָיצטער
מצות  וגם הרּוחנּיים. ּבעניניו והן הּגׁשמּיים ְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָָָָּבצרכיו
היא  הּמצוה ׁשעּור הּנה אלקּות, ּבידיעת הּמח ְְֱִִִִִִֵַַַַַָֹֹּדחֹובת
ׁשּכתב  ּוכמֹו וׂשכלֹו, מחֹו ּבכלי ּומּׂשג נתּפס ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָֹֻׁשּיהיה
ּכל  ממציא ראׁשֹון מצּוי ׁשם ׁשּיׁש "לידע ְְִִֵֵֶַַַַָָָָהרמּב"ם
ּׁשּביניהם  ּומה ּובארץ ּבּׁשמים הּנמצאים וכל ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהּנמצאים,
ההׂשּכלה  ענין ּדזהּו הּמצאֹו", מאמּתת אּלא נמצאּו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹלא
"לידע", זה על ואֹומר מאין, יׁש ּבריאת ּבענין ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָוההּׂשגה
להבין  הּׂשכל ּוכלי הּמח ּכלי את ליּגע ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹׁשּצריכים
הר  עׂשה, מצות היא זה ּדבר וידיעת טֹובה, י ּבהּׂשגה ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

הּגׁשמי, ּבּמח ּומּׂשג נתּפס ׁשּיהיה הּוא הּמצוה ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָֹֻּדׁשעּור
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לא  אזי עורף אלי פנו כי בבחי' הוא שמלמטה מפני
שזהו  אור וריבוי התוס' בחי' הוא ברכאן סיפוק יהיב
חיות  כ"א במק"מ, כמ"ש ישראל כל מן יגרע פי'
והעצה  כו'. וחיצוניות אחורי' מבחי' נמשך העולמות
עם  הקרבן הקרבת ידי שעל פר, והביא הוא לזה

הפגם  מתמלא זה ידי על הפנימי התשובה שפע ונמשך
שהוא  הפר מעלת כי דוקא, פר וענין ישראל. לכל
ענפי' כעין הוא ועז כבש משא"כ שור, פני מעיקר
החיות  העלאות יותר גורם הפר העלאת ולכן מהאילן,
אדם  בחי' עם הכסא את נושאות והחיות בבחי' להיות
נמשך  וממילא הוא, אדם לא כי לבחי' הכסא שעל
שור. בכח תבואות ורב וכמ"ש יותר, בריבוי אור התוס'
שנתגדל  פרות, ל' פורת בן כענין ריבוי ל' פר וגם
מלמעלה  אורות וריבוי תוס' וה"ע הפרות. מחלום
משמש  פתח אוה"מ, פתח אל והבאתו מהשתלשלות.
אל  הפר והבאת והמשכות. העלאות ויציאה, כניסה
שיהי' היינו הפתח, על ה' ופסח כענין הוא אוה"מ פתח
הפתח, בחי' על מהשתלשלות מלמעלה דילוג בחי'

ל' יחטא המשיח הכהן כי מפני והיינו מל'. בחי' הוא
רש"י  פי' חטאי', שלמה ובני אני והייתי מלשון חסרון,
שזהו  במ"א, כמ"ש בזהמ"ג אבד הצדיק וכענין חסרי',
צ"ל  לכן אתעלד"ת, בחי' נמצא שאין העם מאשמת
הפגם  למלאות השתלשלות מסדר מלמעלה ההמשכה
הי' דוקא המשחה בשמן המשוח שהכה"ג וזהו כו'.
המשחה  בשמן שנמשך שלהיות זה, פר להביא יכול
יתיר  בחילא התשובה ע"י יכול הי' סדכ"ס, מבחי'
להיות  ההשתלשלות מסדר שלמעלה מבחי' להמשיך
למלאות  הפתח על ה' ופסח כענין דילוג בבחי' נמשך
המרובה  משא"כ לנש"י. הפנימי שפע ושיומשך הפגם,
יכול  אינו מ"מ אה"ר, בחי' ג"כ הוא כי אם בגדים,
הדילוג  בחי' הוא אוה"מ, פתח אל זה פר  להביא
גדולים  בכהנים כי ונמצא מהשתלשלות. מלמעלה
אה"ר, הם שניהם כי אם מדריגות, חילוקי יש עצמם
מהמרובה  נעלה יותר הוא המשחה בשמן המשוח מ"מ
הפר  להביא יכול אינו בגדים המרובה שהרי בגדים,

כו'.
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øáãîù äî åäæåעשיה ֿ ֿ יצירה בריאה ïéðòîבעולמות
úåìéöàä ïéðòî àìù øçàשתפיסה לעיל שהתבאר כפי  ,

לא לגמרי  אחר ענין  של תפיסה היא משל ידי  על
הנמשל עלֿדרך הוא האצילות ועולם  הנמשל, ממהות 
המשל שהם ֿ עשיה ֿ יצירה בריאה העולמות  לעומת

äàéøáäבלבד, íìåòã úé÷ìàä äâùääå äòéãéäã åðééä
,'åë úå÷ìà åðéàù øçà ïéðòî àåäהרוחנית ההשגה גם

מענין  כלומר  אחר, מענין השגה היא הבריאה בעולם
אלוקות, ùîîשאינו úå÷ìà àåä ìëä éøä úåìéöàáã

.'åë ììë úåùéä ïéðò íù êééù åðéàå אין באצילות ולכן
הבורא גילוי  של עולם והוא  כלל נבראים של ענין

בלבד.
øáãîù äîåהבריאה ïéðòîבעולם àìù øçà ïéðòá

úåìéöàäהכוונהúå÷ìà åðéàù øçà ïéðòîù àåä–
ישות, לו  שיש  åë',נברא  é÷ìàä ïéðòä âùåîå ïáåî

äâùää éáâì éøîâì øçà úåäî àåä úàæä äâùäã
.'åë úåìéöàã

äî íâå אומר 9àéñøåëáשהזוהר àðð÷î äàìéò àîéàù
בעולם שוכנת האצילות של הבינה שספירת כלומר  –
היא ו"עילאה" הבינה, ספירת היא ("אימא " הבריאה

"מק והיא האצילות, של שוכנתהבינה  היינו  ננא"
הבריאה), עולם שהוא הכסא  עולם היינו "בכורסייא"
היא הבריאה בעולם שההבנה לומר ניתן  כיצד ולכאורה
הבריאה של ההשגה  הרי האצילות, של הבינה  מספירת

האצילות? מעולם לגמרי  אחר מענין היא
כפי באצילות  הבינה של שההשגה מבאר, זה על

ש לגמרי , אחר באופן היא לבריאה äîåãשיורדת åðéà
àéäù åîëì äàéøáä íìåòá àéäù åîë äðéáä úðéçá

àéä éøä úåìéöàáã ,'åë úåìéöàáהבינהãåçé úðéçáá
áåúëù åîëå äîëçä úðéçá íò10ïãòî àöåé øäðå

הגן , את òãåðëåלהשקות ,äðéá úðéçá àåä øäðã
ä÷ã äòéáð àåä ïéòîã ,øäðå ïéòî åîë ïä äðéáå äîëçã

טיפין  äîëçãטיפין ïéà úðéçá åäæùשל באופן  שנמשך
בלבד åë',נקודה  úåèùôúä úðéçáá àåä äðéáå כמו
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ycew zexb`

תרפ"ה  סיון אס"ח, א' ב"ה

ליענינגראד 

אי"א  וו"ח הנכבד הרב ידידי כבוד

שי' זלמן מוהר"ש

וברכה  שלום

ר' החסיד הנכבד ידידנו את לפניו להכיר בזה הנני

יודעים  שי' מאנ"ש רבים בטח אשר ליעוין, הלוי שי' זלמן

כבודו  את לבקש בזה והנני הימים, מכבר אותו ומכירים

וימלא  בעזרו יהי' והשי"ת קירוב. מיני בכל לקרבו

ועבודה  התו' על לישב ולברכה לטובה לבבו משאלות

ושנים. ימים באריכות

ומברכו  הדו"ש ידידו והנני

שניאורסאהן. יצחק יוסף

ci jxk v"iixden w"b`
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ּבעניני  ּגׁשמּיים ּבענינים הם ּכּלם הּתֹורה הלכֹות ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָֻוכן
ּבזרעים  ּדינים עניני ּופרטי ּתחּומין ׁשּבת ְְְְְְִִִִִִֵֵַָָָָּברכֹות
מצות  ועצם וטהרֹות, קדׁשים נזיקין נׁשים ְְְְֲֳֳִִִִִִֶֶַָָָמֹועדים
"ודּברּת ׁשּכתּוב ּוכמֹו ּדוקא, ּבדּבּור הּוא הּתֹורה ְְְְְִִִֶַַַָָָָלּמּוד
ּבּפה  למֹוציאיהם למֹוצאיהם", הם "חּיים ּוכתיב 5ּבם", ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ

ּוכמאמר  מה 6ּדוקא, ּדזהּו מעׂשה, הוי ׂשפתיו ּדעקימת ְְְְֲֲֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָ
ּדוקא, ּבגׁשמּיּות הּמצות להיֹות ּתֹורה ּבמּתן ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָֹּׁשּנתחּדׁש
מּכלי  ׁשּמריקים ּכדבר ׁשמ ּתּורק ׁשמן אנּו "אבל ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַָָָָּדזהּו
ּבדברים  מלּבׁשים ּומצוֹות הּתֹורה להיֹות ּכלי", ְְְְְִִִִִִֶַָָָֻאל

ְִִַּגׁשמּיים.
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א.5) נד, עירובין בפה: למוציאיהם
פל"ז.6) בתניא הובא א. ד, כריתות א. סה סנהדרין בתוס'). (עיי"ש ב. צ, ב "מ שפתיו: דעקימת וכמאמר

•

w"dla `"yzÎz"y'd - zegiyd xtq

 בוורשה האיומים המלחמה ימי ושבע עשרים
ואחד  ושמונים  ת"ש תשרי י"ד  תרצ"ט אלול י"ז
ופחד  האכזריות ימי  ת"ש טבת ד'  תשרי י"ד 

עצמי. אל לחזור לי נותנים אינם שאחריהם, המות
הנורא  והפחד ואחיותינו אחינו של המר מצבם
המן, מחשבת של באיום מתבונן כשאני אותי האופף
מכל  אמריקה יהודי זועק: ואני מנוח, לי נותנים אינם
מיד! ואחיותיכם אחיכם את הצילו והחוגים, העדות
על  לשלוט האדם שעל מלמדת החסידות תורת
לדעת  חסיד שעל היא, החסידות מדרכי ואחת עצמו,
הלב  רגש חוויית את מסויימת במדה לכלוא איך
על  שליט "מוח אומר: נ"ע שהרבי כמו הפנימית,

.1הלב "
איך  מלמדת חסידות הלב , על שליט מוח אכן,
על  רק לא ישלוט שבמוח שהשכל לכך להביא אפשר
אלא  השכל, פי על מדות שתהיינה שבלב  המדות
הלב  רגש חוויית את יכלוא גם שבמוח שהשכל
במדה  לנצל איך מלמדות החסידות ודרכי הפנימית,
עבודת  בחיי הלב  על שליט המוח את ביותר הטובה

ה'.
הנפש. עצם על ולא הלב  על רק שליט מוח ברם,
זועק  הנפש עצם עליו, שיכסו מרשה אינו הנפש עצם

כוח  בכל עצמו מבטא הנפש עצם מכסה. לכל מתחת
זמן  ובכל מקום בכל ומקום. זמן של הבדל בלי הנפש

הנפש. עצם את מעסיק זה דבר הנפש: עצם אומר
ברוחי  חי הריני פורים, בסעודת כאן כעת  ָבישבי
תומכי  ישיבות תלמידי עם וביחוד ואנ"ש היהודים עם
ולכל  אליכם קורא נפשי ועצם שם, שנשארו תמימים

הצילו! הצילו, מישראל: אחד

* * *

והתקוה, הבטחון הפשוטה, האמונה חוזק  ָבידעי
ותלמידי  תורה ובבני בכלל ובאנ"ש ביהודים שישנם
אלה  שגם בטוח הריני בפרט, תמימים תומכי
במרתפים  המתחבאים צלמות, בארץ היושבים
בשמחת  עצמם לשמח הם גם רוצים ובחורבות,
ירחם  כלל. מציאותי זה אין במצבם אבל פורים,

ישראל. לכלל ישועה ויעניק השי"ת
השבורים  אחינו עם חי וברוחי כאן אתכם  ָבישבי
לבי  את לנחם בקריאה אליכם פונה אני והנדכאים,
להציל  האפשרות לי לתת כדי מגביות לערוך השבור,
מנוחה  למקום ולהביאם תמימים תומכי תלמידי את

ובעבודה. בתורה בעבודתם להמשיך שיוכלו
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א.1) רכד, זח"ג ע"פ פי"ב תניא

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr en sc dheq(iriax meil)

,`xnbd daiyn .jk xn`zCøôéîì àkéà ,àîéz éëåxnege lw lr §¦¥¨¦¨§¦§©
,dfäìâòl äîjka `id dxengy ,dcear da zlqet jklyïkL ©§¤§¨¤¥

da úBìñBt íéðLdzpy za `l` dlbr diexw dpi` ixdy,xn`z ¨¦§¨
da elqti `l jkl ,da zelqet mipyd oi`y jka `id dlwy dxta

.zecear x`yénð éàxnege lwd z` jextl ozip ceríéLã÷ , ¦©¦¨¨¦
,ïäa úìñBt äãBáò ïéàå ,ïäa ìñBt íenL ,eçéëBéleqt oi`y ixd ¦¤¥¨¤§¥£¨¤¤¨¤

cenll yiy `ziixad dxn` jkl ,da elqti zeceary mxeb mend
,dey dxfbn z`fïläl äî ,'ìBò' ïläì øîàðå ,'ìBò' ïàk øîàð¤¡©¨§¤¡©§©¨©§©¨

dlbra,s`úBãBáò øàL,zelqetïàk óàdxta,s`øàL §¨£©¨§¨
úBãBáòdpnn dywn ,`ziixad dx`azpy xg` ,dzre .zelqet £

,ax ixac lr `xnbdäúàaL íB÷nîedxta elqtiy xewnd ixd - ¦¨¤¨¨
,jk m`e ,dlbrn `l` epi` ,ler caln zecear x`yïläì äî©§©¨

da zlqet `yn zcear oi` ,dlbraïàk óà ,CåLîzL ãò,dxta ©¤¦§Ÿ©¨
`yn zcear da leqtz `l,CåLîzL ãòoia jka ax wlig recne ©¤¦§Ÿ

.dlbrl dxt
,`xnbd zvxznàéä éàpzzecear x`yy xewnd edn ,df xac - ©¨¥¦

,mi`pz zwelgna iepy ,dxta zelqet ler calnàkéàc`pz §¦¨
dì éúééîcdey dxfbaäìâòî,dxen`d `ziixad `ideàkéàå §©§¦¨¥¤§¨§¦¨

`pzdì éúééîcdxta zelqet zecear x`yyäøôc äôebî- §©§¦¨¦¨§¨¨
,dnvr dnec` dxt zyxtn,àéðúcdlr `l xy`' dxta xn`p §©§¨

dilrél ïéà ,'ìBòda leqtiy,ïépî úBãBáò øàL ,ìBò àlà ¥¦¤¨§¨£¦©¦
,'ìò äéìò äìò àì øLà' ,øîBì ãeîìzdlr `l xy`' xn`p `le ©§©£¤Ÿ¨¨¨¤¨Ÿ

r ler'dilr dlr `l xy`' miyxec okl ,'dilíB÷î ìkîm` mb ¦¨¨
,ler dpi`,ïk íà,da lqet ler `weec e`ly oeikøîBì ãeîìz äî ¦¥©©§©

,'ìBò',xnelìñBt ìBòda,äãBáò úòLa ïéalerd gipdy xnelk ¥¥¦§©£¨
jxevl,lerd z` `yiz dxtdyäãBáò úòLa àlL ïéaepi`y - ¥¤Ÿ¦§©£¨

ick dxtd lr lerd gipd `l` ,lerd z` eykr `yiz dxtdy jixv
eli`e ,ecin e`yn lwdlúBìñBt ïéà úBãBáò øàLdaàlà §¨£¥§¤¨

äãBáò úòLagipdyk `le ,ekiledl ick `yn dilr gipdy oebk - ¦§©£¨
dxt oia wligy ax ,dzrne .ecin e`yn lwdl i`xw`a dilr
,jeynzy cr dlbrae ,`ynd ziilr zryn zlqet dxty ,dlbrl
,ef `ziixak xaq `l` ,dlbrn dxta zecear x`y leqt cnl `l

.dnvr dnec` dxt zyxtn dxta zecear x`y dcnly
dtebn zeceard x`y z` dcnly `ziixad ixacl ,`xnbd dywn

,dxta zecear x`y daxn dz` recn ,dxt lyàì øLà' ,àîéàå§¥¨£¤Ÿ
'äéìò äìò`ed ixd ,dk`ln xac lk rnyny,ììkxn`py dne ¨¨¨¤¨§¨

eixg`,'ìBò'`ed ixd,èøt`edy `vnp,èøôe ììk,`id dcnde §¨§¨§¨
hxte llk yiyky,èøôaM äî àlà ììëa ïéàeyexit hxtdy ¥¦§¨¤¨©¤¦§¨

`vnp ,llk lyïéà ìBò ,la` ,da leqti -àì àðéøçà éãéîleqti ¥¦¦©£¦¨Ÿ
' ,`xnbd zvxzn .da'øLào`k xn`py,àeä àéeaøz` daxne £¤¦¨

.hxte llk o`k miyxec oi` jkle ,zeceard x`y

,`xnbd zxne`àðååb éàä ék äìâò éab énð àéðúåmze`k - §©§¨©¦©¥¤§¨¦©©§¨
a dkyn `l xy`' dtexr dlbra xn`p ,dxta epipyy zeyxc,'ìBò

éì ïéàda lqetyïépî úBãBáò øàL ,ìBò àlà,da zelqety ¥¦¤¨§¨£¦©¦
øîBì ãeîìz,weqta df iptl,'da ãaò àì øLà'dceary ixd ©§©£¤Ÿª©¨

íB÷î ìkî,da zlqetøîBì ãeîìz äî ,ïk íàweqtd jynda ¦¨¨¦¥©©§©
,'ìBò',xnelìñBt ìBòdaúòLa àlL ïéa äãBáò úòLa ïéa ¥¥¦§©£¨¥¤Ÿ¦§©

äãBáòlwdl oebk ,dcear myl `ly dilr xac egipd m` elit` - £¨
eli`e ,ecin e`ynúBìñBt ïéà úBãBáò øàLdaúòLa àlà §¨£¥§¤¨¦§©

äãBáòdilr gipdyk `le ,ekiledl ick `yn dilr gipdy oebk - £¨
i`xw`a.

,dlbra zecear x`y miaxn recn ,`xnbd dywnàîéàådny §¥¨
weqtd zligza xn`py'da ãaò àì øLà',dcear lk rnyny £¤Ÿª©¨

`ed ixd,ììkjk xg` xn`py dne,'ìBò'`ed ixd,èøt`vnp §¨§¨
`edy,èøôe ììkixde,èøôaM äî àlà ììëa ïéà`vnpìBò §¨§¨¥¦§¨¤¨©¤¦§¨

ïéàla` ,da leqti -àì àðéøçà éãéî,`xnbd zvxzn .da leqti ¥¦¦©£¦¨Ÿ
'øLà'o`k xn`pyàeä àéeaøoi` jkle ,zeceard x`y z` daxne £¤¦¨

.hxte llk o`k miyxec
ïðçBé éaøî dépéî éòa ,eäaà éaø øîà,opgei iax z` izl`y - ¨©©¦©¨¨¦¦¥¥©¦¨¨

ìBò úëéLî,dlbra zlqetyänëa.zlqet `idéì øîà §¦©§©¨¨©¦
jeynzynìBò àìîk.zlqtp `ideäì àéòaéàzia ipa ewtzqd - ¦§Ÿ¦©§¨§

m`d ,opgei iax xn`y 'ler `lnk' ,yxcndBkøàì,xn` ler ly §¨§
éãéãì ,déîL á÷òé éaøå ïðaøî àeää eäì øîà .Baçøì Bà§¨§¨©§©¥©¨¨§©¦©£Ÿ§¥§¦¦

ïðçBé éaøc dépéî éì àLøtî,opgei iax yxit il -ìBò úëéLî ¦¨§¨¦¦¥§©¦¨¨§¦©
Baçøì`edy.çôè,`xnbd zl`eyàîéìåxeriyy jk m` §¨§¤©§¥¨

`ed dkiyndçôè,`xnbd daiyn .ler xkfed dn myleà÷ àä ¤©¨¨
ïì òîLî,jka opgei iaxìBòc àøeòéLeagxléàîì ,éåä çôè ©§©¨¦¨§¤©¨¥§©

dpéî à÷ôð,gth `ed ler xeriyy jkaøkîîe çwîìwqetdy - ©§¨¦¨§¦¨¦§¨
.gth agexa ler el zzl jixv ,mzq ler el xeknl exag mr

äìâò àéáä äøBz äøîà äî éðtî ,ìeàL ïa ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨¤¨¦§¥¨¨§¨¨¨¦¤§¨
àáé ,àeä Ceøa LBãwä øîà ,ìçða`idy dlbräNò àlL øác §©©¨©©¨¨¨Ÿ¨¨¤Ÿ¨¨

oiicrúBøétdcli `le `id dzpy za ixdyóøòéå ,ozi` lgpa ¥§¥¨¥
`edyíB÷îadywBçépä àlL éî ìò øtëéå ,úBøét äNBò ïéàL ¦§¤¥¤¥¦©¥©¦¤Ÿ¦¦

df llgl.úBøét úBNòì,`xnbd zxxanéàîoa opgei iax zpeek ©£¥©
zeyrl el egipd `ly le`yàîéìéà ,úBøétzexitäiáøe äiøt ¥¦¥¨§¦¨§¦¨
,da weqrl bexdl egipd `lyñéøqàå ï÷fà äzòî àlàe`vnpy ¤¨¥©¨©¨¥§©¨¦

,millgïðéôøò àìc énð éëäoeikn ,dlbr mdilr mitxer oi` ike - ¨¦©¦§Ÿ¨§¦©
,zcll miie`x mpi`yàlàel egipd `ly dpeekd el` zexit ¤¨

cer zeyrl.úBöî¦§
,dpyna epipy.äL÷ BòîLîk ïúéà ,ïúéà ìçð ìà dúBà ïéãéøBîe¦¦¨¤©©¥¨¥¨§©§¨¨¤

øîàpL ,äL÷ àeäL ïúéàì ïépî ,ïðaø eðz,mrla zyxta ¨©¨¨¦©¦§¥¨¤¨¤¤¤¡©
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רכה c"ag i`iyp epizeax zxezn

ycew zexb`

תרפ"ה  סיון אס"ח, א' ב"ה

ליענינגראד 

אי"א  וו"ח הנכבד הרב ידידי כבוד

שי' זלמן מוהר"ש

וברכה  שלום

ר' החסיד הנכבד ידידנו את לפניו להכיר בזה הנני

יודעים  שי' מאנ"ש רבים בטח אשר ליעוין, הלוי שי' זלמן

כבודו  את לבקש בזה והנני הימים, מכבר אותו ומכירים

וימלא  בעזרו יהי' והשי"ת קירוב. מיני בכל לקרבו

ועבודה  התו' על לישב ולברכה לטובה לבבו משאלות

ושנים. ימים באריכות

ומברכו  הדו"ש ידידו והנני

שניאורסאהן. יצחק יוסף
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

ּבעניני  ּגׁשמּיים ּבענינים הם ּכּלם הּתֹורה הלכֹות ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָֻוכן
ּבזרעים  ּדינים עניני ּופרטי ּתחּומין ׁשּבת ְְְְְְִִִִִִֵֵַָָָָּברכֹות
מצות  ועצם וטהרֹות, קדׁשים נזיקין נׁשים ְְְְֲֳֳִִִִִִֶֶַָָָמֹועדים
"ודּברּת ׁשּכתּוב ּוכמֹו ּדוקא, ּבדּבּור הּוא הּתֹורה ְְְְְִִִֶַַַָָָָלּמּוד
ּבּפה  למֹוציאיהם למֹוצאיהם", הם "חּיים ּוכתיב 5ּבם", ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ

ּוכמאמר  מה 6ּדוקא, ּדזהּו מעׂשה, הוי ׂשפתיו ּדעקימת ְְְְֲֲֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָ
ּדוקא, ּבגׁשמּיּות הּמצות להיֹות ּתֹורה ּבמּתן ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָֹּׁשּנתחּדׁש
מּכלי  ׁשּמריקים ּכדבר ׁשמ ּתּורק ׁשמן אנּו "אבל ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַָָָָּדזהּו
ּבדברים  מלּבׁשים ּומצוֹות הּתֹורה להיֹות ּכלי", ְְְְְִִִִִִֶַָָָֻאל

ְִִַּגׁשמּיים.
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א.5) נד, עירובין בפה: למוציאיהם
פל"ז.6) בתניא הובא א. ד, כריתות א. סה סנהדרין בתוס'). (עיי"ש ב. צ, ב "מ שפתיו: דעקימת וכמאמר
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w"dla `"yzÎz"y'd - zegiyd xtq

 בוורשה האיומים המלחמה ימי ושבע עשרים
ואחד  ושמונים  ת"ש תשרי י"ד  תרצ"ט אלול י"ז
ופחד  האכזריות ימי  ת"ש טבת ד'  תשרי י"ד 

עצמי. אל לחזור לי נותנים אינם שאחריהם, המות
הנורא  והפחד ואחיותינו אחינו של המר מצבם
המן, מחשבת של באיום מתבונן כשאני אותי האופף
מכל  אמריקה יהודי זועק: ואני מנוח, לי נותנים אינם
מיד! ואחיותיכם אחיכם את הצילו והחוגים, העדות
על  לשלוט האדם שעל מלמדת החסידות תורת
לדעת  חסיד שעל היא, החסידות מדרכי ואחת עצמו,
הלב  רגש חוויית את מסויימת במדה לכלוא איך
על  שליט "מוח אומר: נ"ע שהרבי כמו הפנימית,

.1הלב "
איך  מלמדת חסידות הלב , על שליט מוח אכן,
על  רק לא ישלוט שבמוח שהשכל לכך להביא אפשר
אלא  השכל, פי על מדות שתהיינה שבלב  המדות
הלב  רגש חוויית את יכלוא גם שבמוח שהשכל
במדה  לנצל איך מלמדות החסידות ודרכי הפנימית,
עבודת  בחיי הלב  על שליט המוח את ביותר הטובה

ה'.
הנפש. עצם על ולא הלב  על רק שליט מוח ברם,
זועק  הנפש עצם עליו, שיכסו מרשה אינו הנפש עצם

כוח  בכל עצמו מבטא הנפש עצם מכסה. לכל מתחת
זמן  ובכל מקום בכל ומקום. זמן של הבדל בלי הנפש

הנפש. עצם את מעסיק זה דבר הנפש: עצם אומר
ברוחי  חי הריני פורים, בסעודת כאן כעת  ָבישבי
תומכי  ישיבות תלמידי עם וביחוד ואנ"ש היהודים עם
ולכל  אליכם קורא נפשי ועצם שם, שנשארו תמימים

הצילו! הצילו, מישראל: אחד

* * *

והתקוה, הבטחון הפשוטה, האמונה חוזק  ָבידעי
ותלמידי  תורה ובבני בכלל ובאנ"ש ביהודים שישנם
אלה  שגם בטוח הריני בפרט, תמימים תומכי
במרתפים  המתחבאים צלמות, בארץ היושבים
בשמחת  עצמם לשמח הם גם רוצים ובחורבות,
ירחם  כלל. מציאותי זה אין במצבם אבל פורים,

ישראל. לכלל ישועה ויעניק השי"ת
השבורים  אחינו עם חי וברוחי כאן אתכם  ָבישבי
לבי  את לנחם בקריאה אליכם פונה אני והנדכאים,
להציל  האפשרות לי לתת כדי מגביות לערוך השבור,
מנוחה  למקום ולהביאם תמימים תומכי תלמידי את

ובעבודה. בתורה בעבודתם להמשיך שיוכלו
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א.1) רכד, זח"ג ע"פ פי"ב תניא

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr en sc dheq(iriax meil)

,`xnbd daiyn .jk xn`zCøôéîì àkéà ,àîéz éëåxnege lw lr §¦¥¨¦¨§¦§©
,dfäìâòl äîjka `id dxengy ,dcear da zlqet jklyïkL ©§¤§¨¤¥

da úBìñBt íéðLdzpy za `l` dlbr diexw dpi` ixdy,xn`z ¨¦§¨
da elqti `l jkl ,da zelqet mipyd oi`y jka `id dlwy dxta

.zecear x`yénð éàxnege lwd z` jextl ozip ceríéLã÷ , ¦©¦¨¨¦
,ïäa úìñBt äãBáò ïéàå ,ïäa ìñBt íenL ,eçéëBéleqt oi`y ixd ¦¤¥¨¤§¥£¨¤¤¨¤

cenll yiy `ziixad dxn` jkl ,da elqti zeceary mxeb mend
,dey dxfbn z`fïläl äî ,'ìBò' ïläì øîàðå ,'ìBò' ïàk øîàð¤¡©¨§¤¡©§©¨©§©¨

dlbra,s`úBãBáò øàL,zelqetïàk óàdxta,s`øàL §¨£©¨§¨
úBãBáòdpnn dywn ,`ziixad dx`azpy xg` ,dzre .zelqet £

,ax ixac lr `xnbdäúàaL íB÷nîedxta elqtiy xewnd ixd - ¦¨¤¨¨
,jk m`e ,dlbrn `l` epi` ,ler caln zecear x`yïläì äî©§©¨

da zlqet `yn zcear oi` ,dlbraïàk óà ,CåLîzL ãò,dxta ©¤¦§Ÿ©¨
`yn zcear da leqtz `l,CåLîzL ãòoia jka ax wlig recne ©¤¦§Ÿ

.dlbrl dxt
,`xnbd zvxznàéä éàpzzecear x`yy xewnd edn ,df xac - ©¨¥¦

,mi`pz zwelgna iepy ,dxta zelqet ler calnàkéàc`pz §¦¨
dì éúééîcdey dxfbaäìâòî,dxen`d `ziixad `ideàkéàå §©§¦¨¥¤§¨§¦¨

`pzdì éúééîcdxta zelqet zecear x`yyäøôc äôebî- §©§¦¨¦¨§¨¨
,dnvr dnec` dxt zyxtn,àéðúcdlr `l xy`' dxta xn`p §©§¨

dilrél ïéà ,'ìBòda leqtiy,ïépî úBãBáò øàL ,ìBò àlà ¥¦¤¨§¨£¦©¦
,'ìò äéìò äìò àì øLà' ,øîBì ãeîìzdlr `l xy`' xn`p `le ©§©£¤Ÿ¨¨¨¤¨Ÿ

r ler'dilr dlr `l xy`' miyxec okl ,'dilíB÷î ìkîm` mb ¦¨¨
,ler dpi`,ïk íà,da lqet ler `weec e`ly oeikøîBì ãeîìz äî ¦¥©©§©

,'ìBò',xnelìñBt ìBòda,äãBáò úòLa ïéalerd gipdy xnelk ¥¥¦§©£¨
jxevl,lerd z` `yiz dxtdyäãBáò úòLa àlL ïéaepi`y - ¥¤Ÿ¦§©£¨

ick dxtd lr lerd gipd `l` ,lerd z` eykr `yiz dxtdy jixv
eli`e ,ecin e`yn lwdlúBìñBt ïéà úBãBáò øàLdaàlà §¨£¥§¤¨

äãBáò úòLagipdyk `le ,ekiledl ick `yn dilr gipdy oebk - ¦§©£¨
dxt oia wligy ax ,dzrne .ecin e`yn lwdl i`xw`a dilr
,jeynzy cr dlbrae ,`ynd ziilr zryn zlqet dxty ,dlbrl
,ef `ziixak xaq `l` ,dlbrn dxta zecear x`y leqt cnl `l

.dnvr dnec` dxt zyxtn dxta zecear x`y dcnly
dtebn zeceard x`y z` dcnly `ziixad ixacl ,`xnbd dywn

,dxta zecear x`y daxn dz` recn ,dxt lyàì øLà' ,àîéàå§¥¨£¤Ÿ
'äéìò äìò`ed ixd ,dk`ln xac lk rnyny,ììkxn`py dne ¨¨¨¤¨§¨

eixg`,'ìBò'`ed ixd,èøt`edy `vnp,èøôe ììk,`id dcnde §¨§¨§¨
hxte llk yiyky,èøôaM äî àlà ììëa ïéàeyexit hxtdy ¥¦§¨¤¨©¤¦§¨

`vnp ,llk lyïéà ìBò ,la` ,da leqti -àì àðéøçà éãéîleqti ¥¦¦©£¦¨Ÿ
' ,`xnbd zvxzn .da'øLào`k xn`py,àeä àéeaøz` daxne £¤¦¨

.hxte llk o`k miyxec oi` jkle ,zeceard x`y

,`xnbd zxne`àðååb éàä ék äìâò éab énð àéðúåmze`k - §©§¨©¦©¥¤§¨¦©©§¨
a dkyn `l xy`' dtexr dlbra xn`p ,dxta epipyy zeyxc,'ìBò

éì ïéàda lqetyïépî úBãBáò øàL ,ìBò àlà,da zelqety ¥¦¤¨§¨£¦©¦
øîBì ãeîìz,weqta df iptl,'da ãaò àì øLà'dceary ixd ©§©£¤Ÿª©¨

íB÷î ìkî,da zlqetøîBì ãeîìz äî ,ïk íàweqtd jynda ¦¨¨¦¥©©§©
,'ìBò',xnelìñBt ìBòdaúòLa àlL ïéa äãBáò úòLa ïéa ¥¥¦§©£¨¥¤Ÿ¦§©

äãBáòlwdl oebk ,dcear myl `ly dilr xac egipd m` elit` - £¨
eli`e ,ecin e`ynúBìñBt ïéà úBãBáò øàLdaúòLa àlà §¨£¥§¤¨¦§©

äãBáòdilr gipdyk `le ,ekiledl ick `yn dilr gipdy oebk - £¨
i`xw`a.

,dlbra zecear x`y miaxn recn ,`xnbd dywnàîéàådny §¥¨
weqtd zligza xn`py'da ãaò àì øLà',dcear lk rnyny £¤Ÿª©¨

`ed ixd,ììkjk xg` xn`py dne,'ìBò'`ed ixd,èøt`vnp §¨§¨
`edy,èøôe ììkixde,èøôaM äî àlà ììëa ïéà`vnpìBò §¨§¨¥¦§¨¤¨©¤¦§¨

ïéàla` ,da leqti -àì àðéøçà éãéî,`xnbd zvxzn .da leqti ¥¦¦©£¦¨Ÿ
'øLà'o`k xn`pyàeä àéeaøoi` jkle ,zeceard x`y z` daxne £¤¦¨

.hxte llk o`k miyxec
ïðçBé éaøî dépéî éòa ,eäaà éaø øîà,opgei iax z` izl`y - ¨©©¦©¨¨¦¦¥¥©¦¨¨

ìBò úëéLî,dlbra zlqetyänëa.zlqet `idéì øîà §¦©§©¨¨©¦
jeynzynìBò àìîk.zlqtp `ideäì àéòaéàzia ipa ewtzqd - ¦§Ÿ¦©§¨§

m`d ,opgei iax xn`y 'ler `lnk' ,yxcndBkøàì,xn` ler ly §¨§
éãéãì ,déîL á÷òé éaøå ïðaøî àeää eäì øîà .Baçøì Bà§¨§¨©§©¥©¨¨§©¦©£Ÿ§¥§¦¦

ïðçBé éaøc dépéî éì àLøtî,opgei iax yxit il -ìBò úëéLî ¦¨§¨¦¦¥§©¦¨¨§¦©
Baçøì`edy.çôè,`xnbd zl`eyàîéìåxeriyy jk m` §¨§¤©§¥¨

`ed dkiyndçôè,`xnbd daiyn .ler xkfed dn myleà÷ àä ¤©¨¨
ïì òîLî,jka opgei iaxìBòc àøeòéLeagxléàîì ,éåä çôè ©§©¨¦¨§¤©¨¥§©

dpéî à÷ôð,gth `ed ler xeriyy jkaøkîîe çwîìwqetdy - ©§¨¦¨§¦¨¦§¨
.gth agexa ler el zzl jixv ,mzq ler el xeknl exag mr

äìâò àéáä äøBz äøîà äî éðtî ,ìeàL ïa ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨¤¨¦§¥¨¨§¨¨¨¦¤§¨
àáé ,àeä Ceøa LBãwä øîà ,ìçða`idy dlbräNò àlL øác §©©¨©©¨¨¨Ÿ¨¨¤Ÿ¨¨

oiicrúBøétdcli `le `id dzpy za ixdyóøòéå ,ozi` lgpa ¥§¥¨¥
`edyíB÷îadywBçépä àlL éî ìò øtëéå ,úBøét äNBò ïéàL ¦§¤¥¤¥¦©¥©¦¤Ÿ¦¦

df llgl.úBøét úBNòì,`xnbd zxxanéàîoa opgei iax zpeek ©£¥©
zeyrl el egipd `ly le`yàîéìéà ,úBøétzexitäiáøe äiøt ¥¦¥¨§¦¨§¦¨
,da weqrl bexdl egipd `lyñéøqàå ï÷fà äzòî àlàe`vnpy ¤¨¥©¨©¨¥§©¨¦

,millgïðéôøò àìc énð éëäoeikn ,dlbr mdilr mitxer oi` ike - ¨¦©¦§Ÿ¨§¦©
,zcll miie`x mpi`yàlàel egipd `ly dpeekd el` zexit ¤¨

cer zeyrl.úBöî¦§
,dpyna epipy.äL÷ BòîLîk ïúéà ,ïúéà ìçð ìà dúBà ïéãéøBîe¦¦¨¤©©¥¨¥¨§©§¨¨¤

øîàpL ,äL÷ àeäL ïúéàì ïépî ,ïðaø eðz,mrla zyxta ¨©¨¨¦©¦§¥¨¤¨¤¤¤¡©
,ipiwd z` d`xyk
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ipyרכו ,oey`x - ` - xacna zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

øáãîá úùøô
ààäLî-ìà ýåýé øaãéåïåùàøéðéñ øaãîa ©§©¥̧§Ÿ̈¯¤¤²§¦§©¬¦©−

äðMa éðMä Lãçì ãçàa ãrBî ìäàa§´Ÿ¤¥®§¤¨Á©¸Ÿ¤©¥¦¹©¨¨´
:øîàì íéøöî õøàî íúàöì úéðMäáeàN ©¥¦À§¥¨²¥¤¬¤¦§©−¦¥«Ÿ§À

íúçtLîì ìàøNé-éða úãr-ìk Làø-úà¤ŸÆ¨£©´§¥«¦§¨¥½§¦§§Ÿ−̈
øëæ-ìk úBîL øtñîa íúáà úéáì§¥´£Ÿ¨®§¦§©´¥½¨¨−̈

:íúìbìâìâäìrîå äðL íéøNr ïaî §ª§§Ÿ¨«¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨
íúà eã÷ôz ìàøNéa àáö àöé-ìk̈Ÿ¥¬¨−̈§¦§¨¥®¦§§¬Ÿ¨²

:ïøäàå äzà íúàáöìãLéà eéäé íëzàå §¦§Ÿ−̈©¨¬§©«£«Ÿ§¦§¤´¦«§½¦¬
:àeä åéúáà-úéáì Làø Léà ähnì Léà¦−©©¤®¦²¬Ÿ§¥«£Ÿ−̈«

(éåì)äeãîré øLà íéLðàä úBîL älàå§¥̧¤Æ§´¨«£¨¦½£¤¬©«©§−
:øeàéãL-ïa øeöéìà ïáeàøì íëzàåìïBòîL ¦§¤®¦§¥¾¡¦−¤§¥«§¦§¾

:écLéøeö-ïa ìàéîìLæ-ïa ïBLçð äãeäéì §ª«¦¥−¤¦«©¨«¦«¾̈©§−¤
:áãðénrç:øreö-ïa ìàðúð øëùOéìèïìeáæì ©¦«¨¨«§¦̧¨½̈§©§¥−¤¨«¦§ª¾

:ïìç-ïa áàéìàéòîLéìà íéøôàì óñBé éðáì ¡¦−̈¤¥«Ÿ¦§¥´¥½§¤§©¾¦¡¦«¨−̈
:øeöäãt-ïa ìàéìîb äMðîì ãeäénr-ïa¤©¦®¦§©¤¾©§¦¥−¤§¨«

àé:éðòãb-ïa ïãéáà ïîéðáìáé-ïa øæréçà ïãì §¦̧§¨¦½£¦−̈¤¦§Ÿ¦«§¾̈£¦¤−¤¤
:écLénrâé:ïøër-ïa ìàérât øLàìãéãâì ©¦«©¨«§¨¥¾©§¦¥−¤¨§¨«§¾̈

:ìàeòc-ïa óñéìàåè:ïðér-ïa òøéçà éìzôðì ¤§¨−̈¤§¥«§©̧§¨¦½£¦©−¤¥¨«
æèälàáéúëø÷éàééø÷úBhî éàéNð äãrä éàeø÷ ¥µ¤§¥´¨«¥½̈§¦¥−©´

:íä ìàøNé éôìà éLàø íúBáà(ìàøùé)æéçwiå £¨®¨¥²©§¥¬¦§¨¥−¥«©¦©¬
eáwð øLà älàä íéLðàä úà ïøäàå äLî¤−§©«£®Ÿ¥µ¨«£¨¦´¨¥½¤£¤¬¦§−

:úBîLaçéãçàa eìéä÷ä äãrä-ìk úàå §¥«§¥̧¨¨«¥¹̈¦§¦À§¤¨Æ
úéáì íúçtLî-ìr eãìéúiå éðMä Lãçì©´Ÿ¤©¥¦½©¦§©«§¬©¦§§Ÿ−̈§¥´
äìrîå äðL íéøNr ïaî úBîL øtñîa íúáà£Ÿ¨®§¦§©´¥À¦¤̧¤§¦¬¨¨²¨©−§¨

:íúìbìâìèéäLî-úà ýåýé äeö øLàk §ª§§Ÿ¨«©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤®
:éðéñ øaãîa íã÷ôiåñ ©¦§§¥−§¦§©¬¦¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(221 'nr g zegiy ihewl)

Ï‡¯NÈa ‡·ˆ ‡ˆÈ Ïk(ג (א, »…≈»»¿ƒ¿»≈
החּיים' ה'אֹור כ)ּכתב הּבאים (פסוק מּכל אחד היה "לא : ִִִֶַַַַָָָָָָָֹ

ּגּבֹורי  ּכּלן אּלא ּבּצבא, לצאת ראּוי היה ׁשּלא הּמסּפר ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָֹֻלכלל

ּבאדֹון  ּדבּוק ּכׁשּיהּודי ּבעּכּו"ם". ׁשאינֹו נס וזה . . ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָֹּכח

לחּקי  מעל מתעּלה הּוא ּתֹורתֹו, קּיּום ידי על יתּבר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֻהּנפלאֹות

ׁשל  הרׁשם ּתחת עדין עמד יׂשראל ׁשעם ּומּכיון ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹהּטבע;

למעמד  זכה הּתֹורה, לחּקי ונתּון מסּור והיה סיני הר ְְְְֲֲִֵַַַַַַָָָָָָָָֻמעמד

זה. ִִֶנּסי

éðùëíúãìBz ìàøNé øëa ïáeàø-éðá eéäiå©¦«§³§¥«§¥Æ§´Ÿ¦§¨¥½«§Ÿ¨¬
úBîL øtñîa íúáà úéáì íúçtLîì§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®§¦§©³¥Æ
ìk äìrîå äðL íéøNr ïaî øëæ-ìk íúìbìâì§ª§§Ÿ½̈¨¨À̈¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−Ÿ

:àáö àöéàëäML ïáeàø ähîì íäéã÷t Ÿ¥¬¨¨«§ª«¥¤−§©¥´§¥®¦¨¯
:úBàî Lîçå óìà íéraøàåôáëïBòîL éðáì §©§¨¦²¤−¤©«£¥¬¥«¦§¥´¦§½

åéã÷t íúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ®̈§ªÀ̈
íéøNr ïaî øëæ-ìk íúìbìâì úBîL øtñîa§¦§©³¥Æ§ª§§Ÿ½̈¨¨À̈¦¤̧¤§¦³

:àáö àöé ìk äìrîå äðLâëähîì íäéã÷t ¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«§ª«¥¤−§©¥´
ìLe óìà íéMîçå ärLz ïBòîL:úBàî Lô ¦§®¦§¨¯©«£¦¦²¤−¤§¬¥«

ãëíúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz ãâ éðáì¦§¥´½̈«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®
ìk äìrîå äðL íéøNr ïaî úBîL øtñîa§¦§©´¥À¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−Ÿ

:àáö àöéäëäMîç ãâ ähîì íäéã÷t Ÿ¥¬¨¨«§ª«¥¤−§©¥´¨®£¦¨³
:íéMîçå úBàî LLå óìà íéraøàåôåëéðáì §©§¨¦Æ¤½¤§¥¬¥−©«£¦¦«¦§¥´

íúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz äãeäé§½̈«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®
äðL íéøNr ïaî úîL øtñîaàöé ìk äìrîå §¦§©´¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬

:àáöæëíéráLå äraøà äãeäé ähîì íäéã÷t ¨¨«§ª«¥¤−§©¥´§¨®©§¨¨¯§¦§¦²
:úBàî LLå óìàôçëíúãìBz øëùOé éðáì ¤−¤§¥¬¥«¦§¥´¦¨½̈«§Ÿ¨¬

ïaî úîL øtñîa íúáà úéáì íúçtLîì§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ®̈§¦§©´¥ÀŸ¦¤̧
:àáö àöé ìk äìrîå äðL íéøNrèëíäéã÷t ¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«§ª«¥¤−

òaøàå óìà íéMîçå äraøà øëùOé ähîì§©¥´¦¨®̈©§¨¨¯©«£¦¦²¤−¤§©§©¬
:úBàîôìíúçtLîì íúãìBz ïìeáæ éðáì ¥«¦§¥´§ª½«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈

äðL íéøNr ïaî úîL øtñîa íúáà úéáì§¥´£Ÿ¨®§¦§©´¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ
:àáö àöé ìk äìrîåàìïìeáæ ähîì íäéã÷t ¨©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«§ª«¥¤−§©¥´§ª®

:úBàî òaøàå óìà íéMîçå äráLôáìéðáì ¦§¨¯©«£¦¦²¤−¤§©§©¬¥«¦§¥³
úéáì íúçtLîì íúãìBz íéøôà éðáì óñBé¥Æ¦§¥´¤§©½¦«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´
äìrîå äðL íéøNr ïaî úîL øtñîa íúáà£Ÿ®̈§¦§©´¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨

:àáö àöé ìkâìíéøôà ähîì íäéã÷t −ŸŸ¥¬¨¨«§ª«¥¤−§©¥´¤§®̈¦
:úBàî Lîçå óìà íéraøàôãìäMðî éðáì ©§¨¦¬¤−¤©«£¥¬¥«¦§¥´§©¤½

øtñîa íúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®§¦§©´
:àáö àöé ìk äìrîå äðL íéøNr ïaî úBîL¥À¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«
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ìa íéîëç eðLì äøBza ÷ñBòä ìk ,øîBà øéàî éaø :íúðLîáe íäa øçaL Ceøa ,äðLnä ïBLäëBæ ,dîL ¨£¨¦¦§©¦§¨¨¤¨©¨¤§¦§¨¨©¦¥¦¥¨¨¥©¨¦§¨¤
áäBà ,íB÷nä úà áäBà ,áeäà ,òø àø÷ð .Bì àeä éàãk Blk íìBòä ìkL àlà ,ãBò àìå .äaøä íéøáãì¦§¨¦©§¥§¤¨¤¨¨¨ª§©¦§¨¥©¨¥¤©¨¥
ãéñç ÷écö úBéäì BzøLëîe ,äàøéå äåðò BzLaìîe ,úBiøaä úà çnNî ,íB÷nä úà çnNî ,úBiøaä úà¤©§¦§©¥©¤©¨§©¥©¤©§¦©§©§£¨¨§¦§¨©§©§¦§©¦¨¦
éì" :øîàpL ,äøeáâå äðéa äiLeúå äöò åpnî ïéðäðå ,úeëæ éãéì Bzáø÷îe ,àèçä ïî Bz÷çøîe ,ïîàðå øLé̈¨§¤¡¨§©©§¦©¥§§¨©§¦¥§§¤¡¦¦¤¥¨§¦¨¦¨§¨¤¤¡©¦
ïéòîë äNòðå ,äøBú éæø Bì ïélâîe ,ïéc øewçå äìLîîe úeëìî Bì úðúBðå ."äøeáâ éì äðéá éðà äiLeúå äöò¥¨§¦¨£¦¦¨¦§¨§¤¤©§¤§¨¨§¦¦§©¦¨¥¨§©£¤§©§¨
:íéNònä ìk ìò BzîîBøîe Bzìcâîe ,BðBaìò ìò ìçBîe çeø Cøàå òeðö äåäå ,÷ñBô BðéàL øäðëe øabúnä©¦§©¥§¨¨¤¥¥§Ÿ¤¨©§¤¤©¥©¤§§©©§§©§©¨©©£¦

ycew zegiyn zecewp

כוונתו אחד מצד והיפוכו: דבר לכאורה, יש, מאיר רבי בדברי
בתורה עסק לעודד עללשמההיא כן? עושה הוא כיצד שני ומצד

הרי - וכו"') אהוב רע, ("נקרא הרבה" "דברים לאדם שמבטיח ידי
לשמה?! תורה לימוד זה יהא לא זו למטרה ילמד אם

הדברים: בביאור לומר ויש

("כל לשמה בתורה עוסק שכבר במי מדברת המשנה
מטרה לשום ולא התורה השגת לשם תורה ולומד העוסק")

אחרת קדושה מטרה לא אפילו המילה1אחרת, על הוא והדגש .
כאדםעוסק" ויגיעה, עמל מתוך שלומד כלומר לשמה", בתורה

וליל. יום בעסקו הטרוד

להיות עשוי תורה, בלימוד כלֿכולו העסוק כזה, אדם
תורה.. אלא לי אין האומר ש"כל מכיון - השאלה מן מוטרד

לו" אין תורה הוא2אפילו חייב התורה לעסק בנוסף כלומר, ,

וכו') ויראתו (אהבתו ה' עבודת עניני שאר בכל גם דבר3לעסוק ,
הרמב"ם וכלשון רב; עמל לאהבתו4הדורש הדרך היא "והיאך ,

הנפלאים.. וברואיו במעשיו האדם שיתבונן בשעה ויראתו?

וכו'". לאחוריו נרתע הוא מיד עצמם, האלו בדברים וכשמחשב
שואל - אםֿכן חסד; גמילות בעניני גם לעסוק עליו לכך ובנוסף
תורה בלימוד הוא עסקו שכל בכך האמנם - עצמו את הוא

? העבודה עניני שאר כל אצלו יחסרו

בתורה העוסק "כל - לו ואומרת המשנה משיבה כך על
הרבה". לדברים זוכה לשמה,

שכר "מקבל ולא הרבה" לדברים "זוכה כאן שנאמר הטעם
בנוסף - אלא שכר, קבלת של בגדר זה אין שאכן הוא הרבה"
הרבה". לדברים הוא "זוכה - לשמה תורה הלומד של לשכרו
לימוד ממעלת פחותה שמעלתם "דברים" מקבל הוא כלומר,
עניני שאר בכל לו מסייעים אלה "דברים" אך לשמה, תורה

אלה. ענינים לו יחסרו שלא כדי ה', עבודת

נחלקים לשמה" בתורה ה"עוסק בהם שזוכה אלה "דברים"
: סוגים לשני

אףֿעלֿפי כלומר, בלבד. חלקי באופן שמקבל "דברים" א.

בשלימות לו ניתנים הם אין שלו, ה' בעבודת לו מסייעים שהם
ענוה "ומלבשתו - שלם באופן להשיגם כדי לעבוד עליו ומוטל
כ"לבוש" לו ניתנות והיראה הענוה שמידות דהיינו ויראה",
עניו). זה עלֿידי נעשה אינו (אבל לאדם וחיצוני מקיף שהוא

" כן "ומכשרתוכמו ונאמן"; ישר חסיד, צדיק, ומרחקתולהיות

" החטא"; ה"דברים"ומקרבתומן לכל השווה הצד זכות". לידי
אינם הם אך בלבד, מסייעים בתור לו שניתנים הוא האלה

ויגיעה. מעבודה לגמרי אותו פוטרים

בשלימותם, בהם זוכה לשמה בתורה שהעוסק "דברים" ב.
את אוהב המקום, את "אוהב - שלו יגיעה בתוספת צורך ללא
"ונהנין הבריות", את משמח המקום, את "משמח הבריות",

וגבורה". בינה ותושיה, עצה ממנו

בענינים הן לסיוע זוכה לשמה תורה הלומד כי אפוא נמצא
ויתירה לחבירו". אדם ש"בין בענינים והן למקום" אדם ש"בין
בהשאת הבריות את להנות הוא יוכל דעלמא" ב"מילי אף מזו,

ותושיה. עצה
(401 עמ' יז, כרך (לקוטיֿשיחות,

** *

לגמרי): שונה (בדרך הנ"ל השאלה על להשיב יש עוד

אל שבא למי אלא תורה ללומד פונים אינם המשנה דברי
לחשוב עשוי זה, אדם עצה. מפיו ליטול כדי לשמה תורה לומד
והוא לשמה התורה בלימוד ורק אך עסוק זה שאיש מכיון -

עצה לי ישיא כיצד העולם, עניני מכל ומופרש מהבריות מובדל
בזה)! וכיוצא ציבורית עסקנות מסחר, (כדוגמת העולם בעניני

ותושייה". עצה ממנו "ונהנין ואומרת, המשנה מבהירה
שהעצה יתכן אבל עצה" ממנו ש"מקבלין בלבד זו לא והיינו,
שעוסק שמכיון כלומר עצה", ממנו "נהנים אלא מוצלחת, אינה
במילי גם ובחכמתו בשכלו להתעלות הוא זוכה לשמה, בתורה
דעת על ומתקבלות ומועילות טובות עצותיו וממילא דעלמא,

מהן. "הנאה" של לאופן עד הבריות
(406 עמ' י"ז, כרך שיחות, (לקוטי

וכדומה.1. יעשון" אשר המעשה את "לידע ב)2.כגון עמ' סוף (קח ה סימן הקודש אגרת וראה ב; קט, מאמרז"ל3.יבמות ראה

לו". אין תורה אפילו תורה.. אלא לו אין האומר "כל ב) קט, ב.4.(יבמות הלכה ב, פרק התורה יסודי הלכות
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øáãîá úùøô
ààäLî-ìà ýåýé øaãéåïåùàøéðéñ øaãîa ©§©¥̧§Ÿ̈¯¤¤²§¦§©¬¦©−

äðMa éðMä Lãçì ãçàa ãrBî ìäàa§´Ÿ¤¥®§¤¨Á©¸Ÿ¤©¥¦¹©¨¨´
:øîàì íéøöî õøàî íúàöì úéðMäáeàN ©¥¦À§¥¨²¥¤¬¤¦§©−¦¥«Ÿ§À

íúçtLîì ìàøNé-éða úãr-ìk Làø-úà¤ŸÆ¨£©´§¥«¦§¨¥½§¦§§Ÿ−̈
øëæ-ìk úBîL øtñîa íúáà úéáì§¥´£Ÿ¨®§¦§©´¥½¨¨−̈

:íúìbìâìâäìrîå äðL íéøNr ïaî §ª§§Ÿ¨«¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨
íúà eã÷ôz ìàøNéa àáö àöé-ìk̈Ÿ¥¬¨−̈§¦§¨¥®¦§§¬Ÿ¨²

:ïøäàå äzà íúàáöìãLéà eéäé íëzàå §¦§Ÿ−̈©¨¬§©«£«Ÿ§¦§¤´¦«§½¦¬
:àeä åéúáà-úéáì Làø Léà ähnì Léà¦−©©¤®¦²¬Ÿ§¥«£Ÿ−̈«

(éåì)äeãîré øLà íéLðàä úBîL älàå§¥̧¤Æ§´¨«£¨¦½£¤¬©«©§−
:øeàéãL-ïa øeöéìà ïáeàøì íëzàåìïBòîL ¦§¤®¦§¥¾¡¦−¤§¥«§¦§¾

:écLéøeö-ïa ìàéîìLæ-ïa ïBLçð äãeäéì §ª«¦¥−¤¦«©¨«¦«¾̈©§−¤
:áãðénrç:øreö-ïa ìàðúð øëùOéìèïìeáæì ©¦«¨¨«§¦̧¨½̈§©§¥−¤¨«¦§ª¾

:ïìç-ïa áàéìàéòîLéìà íéøôàì óñBé éðáì ¡¦−̈¤¥«Ÿ¦§¥´¥½§¤§©¾¦¡¦«¨−̈
:øeöäãt-ïa ìàéìîb äMðîì ãeäénr-ïa¤©¦®¦§©¤¾©§¦¥−¤§¨«

àé:éðòãb-ïa ïãéáà ïîéðáìáé-ïa øæréçà ïãì §¦̧§¨¦½£¦−̈¤¦§Ÿ¦«§¾̈£¦¤−¤¤
:écLénrâé:ïøër-ïa ìàérât øLàìãéãâì ©¦«©¨«§¨¥¾©§¦¥−¤¨§¨«§¾̈

:ìàeòc-ïa óñéìàåè:ïðér-ïa òøéçà éìzôðì ¤§¨−̈¤§¥«§©̧§¨¦½£¦©−¤¥¨«
æèälàáéúëø÷éàééø÷úBhî éàéNð äãrä éàeø÷ ¥µ¤§¥´¨«¥½̈§¦¥−©´

:íä ìàøNé éôìà éLàø íúBáà(ìàøùé)æéçwiå £¨®¨¥²©§¥¬¦§¨¥−¥«©¦©¬
eáwð øLà älàä íéLðàä úà ïøäàå äLî¤−§©«£®Ÿ¥µ¨«£¨¦´¨¥½¤£¤¬¦§−

:úBîLaçéãçàa eìéä÷ä äãrä-ìk úàå §¥«§¥̧¨¨«¥¹̈¦§¦À§¤¨Æ
úéáì íúçtLî-ìr eãìéúiå éðMä Lãçì©´Ÿ¤©¥¦½©¦§©«§¬©¦§§Ÿ−̈§¥´
äìrîå äðL íéøNr ïaî úBîL øtñîa íúáà£Ÿ¨®§¦§©´¥À¦¤̧¤§¦¬¨¨²¨©−§¨

:íúìbìâìèéäLî-úà ýåýé äeö øLàk §ª§§Ÿ¨«©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤®
:éðéñ øaãîa íã÷ôiåñ ©¦§§¥−§¦§©¬¦¨«
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Ï‡¯NÈa ‡·ˆ ‡ˆÈ Ïk(ג (א, »…≈»»¿ƒ¿»≈
החּיים' ה'אֹור כ)ּכתב הּבאים (פסוק מּכל אחד היה "לא : ִִִֶַַַַָָָָָָָֹ

ּגּבֹורי  ּכּלן אּלא ּבּצבא, לצאת ראּוי היה ׁשּלא הּמסּפר ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָֹֻלכלל

ּבאדֹון  ּדבּוק ּכׁשּיהּודי ּבעּכּו"ם". ׁשאינֹו נס וזה . . ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָֹּכח

לחּקי  מעל מתעּלה הּוא ּתֹורתֹו, קּיּום ידי על יתּבר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֻהּנפלאֹות

ׁשל  הרׁשם ּתחת עדין עמד יׂשראל ׁשעם ּומּכיון ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹהּטבע;

למעמד  זכה הּתֹורה, לחּקי ונתּון מסּור והיה סיני הר ְְְְֲֲִֵַַַַַַָָָָָָָָֻמעמד

זה. ִִֶנּסי

éðùëíúãìBz ìàøNé øëa ïáeàø-éðá eéäiå©¦«§³§¥«§¥Æ§´Ÿ¦§¨¥½«§Ÿ¨¬
úBîL øtñîa íúáà úéáì íúçtLîì§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®§¦§©³¥Æ
ìk äìrîå äðL íéøNr ïaî øëæ-ìk íúìbìâì§ª§§Ÿ½̈¨¨À̈¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−Ÿ

:àáö àöéàëäML ïáeàø ähîì íäéã÷t Ÿ¥¬¨¨«§ª«¥¤−§©¥´§¥®¦¨¯
:úBàî Lîçå óìà íéraøàåôáëïBòîL éðáì §©§¨¦²¤−¤©«£¥¬¥«¦§¥´¦§½

åéã÷t íúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ®̈§ªÀ̈
íéøNr ïaî øëæ-ìk íúìbìâì úBîL øtñîa§¦§©³¥Æ§ª§§Ÿ½̈¨¨À̈¦¤̧¤§¦³

:àáö àöé ìk äìrîå äðLâëähîì íäéã÷t ¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«§ª«¥¤−§©¥´
ìLe óìà íéMîçå ärLz ïBòîL:úBàî Lô ¦§®¦§¨¯©«£¦¦²¤−¤§¬¥«

ãëíúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz ãâ éðáì¦§¥´½̈«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®
ìk äìrîå äðL íéøNr ïaî úBîL øtñîa§¦§©´¥À¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−Ÿ

:àáö àöéäëäMîç ãâ ähîì íäéã÷t Ÿ¥¬¨¨«§ª«¥¤−§©¥´¨®£¦¨³
:íéMîçå úBàî LLå óìà íéraøàåôåëéðáì §©§¨¦Æ¤½¤§¥¬¥−©«£¦¦«¦§¥´

íúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz äãeäé§½̈«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®
äðL íéøNr ïaî úîL øtñîaàöé ìk äìrîå §¦§©´¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬

:àáöæëíéráLå äraøà äãeäé ähîì íäéã÷t ¨¨«§ª«¥¤−§©¥´§¨®©§¨¨¯§¦§¦²
:úBàî LLå óìàôçëíúãìBz øëùOé éðáì ¤−¤§¥¬¥«¦§¥´¦¨½̈«§Ÿ¨¬

ïaî úîL øtñîa íúáà úéáì íúçtLîì§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ®̈§¦§©´¥ÀŸ¦¤̧
:àáö àöé ìk äìrîå äðL íéøNrèëíäéã÷t ¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«§ª«¥¤−

òaøàå óìà íéMîçå äraøà øëùOé ähîì§©¥´¦¨®̈©§¨¨¯©«£¦¦²¤−¤§©§©¬
:úBàîôìíúçtLîì íúãìBz ïìeáæ éðáì ¥«¦§¥´§ª½«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈

äðL íéøNr ïaî úîL øtñîa íúáà úéáì§¥´£Ÿ¨®§¦§©´¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ
:àáö àöé ìk äìrîåàìïìeáæ ähîì íäéã÷t ¨©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«§ª«¥¤−§©¥´§ª®

:úBàî òaøàå óìà íéMîçå äráLôáìéðáì ¦§¨¯©«£¦¦²¤−¤§©§©¬¥«¦§¥³
úéáì íúçtLîì íúãìBz íéøôà éðáì óñBé¥Æ¦§¥´¤§©½¦«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´
äìrîå äðL íéøNr ïaî úîL øtñîa íúáà£Ÿ®̈§¦§©´¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨

:àáö àöé ìkâìíéøôà ähîì íäéã÷t −ŸŸ¥¬¨¨«§ª«¥¤−§©¥´¤§®̈¦
:úBàî Lîçå óìà íéraøàôãìäMðî éðáì ©§¨¦¬¤−¤©«£¥¬¥«¦§¥´§©¤½

øtñîa íúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®§¦§©´
:àáö àöé ìk äìrîå äðL íéøNr ïaî úBîL¥À¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«

zea` iwxtl mixe`ia

` dpyn iyiy wxt

ìa íéîëç eðLì äøBza ÷ñBòä ìk ,øîBà øéàî éaø :íúðLîáe íäa øçaL Ceøa ,äðLnä ïBLäëBæ ,dîL ¨£¨¦¦§©¦§¨¨¤¨©¨¤§¦§¨¨©¦¥¦¥¨¨¥©¨¦§¨¤
áäBà ,íB÷nä úà áäBà ,áeäà ,òø àø÷ð .Bì àeä éàãk Blk íìBòä ìkL àlà ,ãBò àìå .äaøä íéøáãì¦§¨¦©§¥§¤¨¤¨¨¨ª§©¦§¨¥©¨¥¤©¨¥
ãéñç ÷écö úBéäì BzøLëîe ,äàøéå äåðò BzLaìîe ,úBiøaä úà çnNî ,íB÷nä úà çnNî ,úBiøaä úà¤©§¦§©¥©¤©¨§©¥©¤©§¦©§©§£¨¨§¦§¨©§©§¦§©¦¨¦
éì" :øîàpL ,äøeáâå äðéa äiLeúå äöò åpnî ïéðäðå ,úeëæ éãéì Bzáø÷îe ,àèçä ïî Bz÷çøîe ,ïîàðå øLé̈¨§¤¡¨§©©§¦©¥§§¨©§¦¥§§¤¡¦¦¤¥¨§¦¨¦¨§¨¤¤¡©¦
ïéòîë äNòðå ,äøBú éæø Bì ïélâîe ,ïéc øewçå äìLîîe úeëìî Bì úðúBðå ."äøeáâ éì äðéá éðà äiLeúå äöò¥¨§¦¨£¦¦¨¦§¨§¤¤©§¤§¨¨§¦¦§©¦¨¥¨§©£¤§©§¨
:íéNònä ìk ìò BzîîBøîe Bzìcâîe ,BðBaìò ìò ìçBîe çeø Cøàå òeðö äåäå ,÷ñBô BðéàL øäðëe øabúnä©¦§©¥§¨¨¤¥¥§Ÿ¤¨©§¤¤©¥©¤§§©©§§©§©¨©©£¦

ycew zegiyn zecewp

כוונתו אחד מצד והיפוכו: דבר לכאורה, יש, מאיר רבי בדברי
בתורה עסק לעודד עללשמההיא כן? עושה הוא כיצד שני ומצד

הרי - וכו"') אהוב רע, ("נקרא הרבה" "דברים לאדם שמבטיח ידי
לשמה?! תורה לימוד זה יהא לא זו למטרה ילמד אם

הדברים: בביאור לומר ויש

("כל לשמה בתורה עוסק שכבר במי מדברת המשנה
מטרה לשום ולא התורה השגת לשם תורה ולומד העוסק")

אחרת קדושה מטרה לא אפילו המילה1אחרת, על הוא והדגש .
כאדםעוסק" ויגיעה, עמל מתוך שלומד כלומר לשמה", בתורה

וליל. יום בעסקו הטרוד

להיות עשוי תורה, בלימוד כלֿכולו העסוק כזה, אדם
תורה.. אלא לי אין האומר ש"כל מכיון - השאלה מן מוטרד

לו" אין תורה הוא2אפילו חייב התורה לעסק בנוסף כלומר, ,

וכו') ויראתו (אהבתו ה' עבודת עניני שאר בכל גם דבר3לעסוק ,
הרמב"ם וכלשון רב; עמל לאהבתו4הדורש הדרך היא "והיאך ,

הנפלאים.. וברואיו במעשיו האדם שיתבונן בשעה ויראתו?

וכו'". לאחוריו נרתע הוא מיד עצמם, האלו בדברים וכשמחשב
שואל - אםֿכן חסד; גמילות בעניני גם לעסוק עליו לכך ובנוסף
תורה בלימוד הוא עסקו שכל בכך האמנם - עצמו את הוא

? העבודה עניני שאר כל אצלו יחסרו

בתורה העוסק "כל - לו ואומרת המשנה משיבה כך על
הרבה". לדברים זוכה לשמה,

שכר "מקבל ולא הרבה" לדברים "זוכה כאן שנאמר הטעם
בנוסף - אלא שכר, קבלת של בגדר זה אין שאכן הוא הרבה"
הרבה". לדברים הוא "זוכה - לשמה תורה הלומד של לשכרו
לימוד ממעלת פחותה שמעלתם "דברים" מקבל הוא כלומר,
עניני שאר בכל לו מסייעים אלה "דברים" אך לשמה, תורה

אלה. ענינים לו יחסרו שלא כדי ה', עבודת

נחלקים לשמה" בתורה ה"עוסק בהם שזוכה אלה "דברים"
: סוגים לשני

אףֿעלֿפי כלומר, בלבד. חלקי באופן שמקבל "דברים" א.

בשלימות לו ניתנים הם אין שלו, ה' בעבודת לו מסייעים שהם
ענוה "ומלבשתו - שלם באופן להשיגם כדי לעבוד עליו ומוטל
כ"לבוש" לו ניתנות והיראה הענוה שמידות דהיינו ויראה",
עניו). זה עלֿידי נעשה אינו (אבל לאדם וחיצוני מקיף שהוא

" כן "ומכשרתוכמו ונאמן"; ישר חסיד, צדיק, ומרחקתולהיות

" החטא"; ה"דברים"ומקרבתומן לכל השווה הצד זכות". לידי
אינם הם אך בלבד, מסייעים בתור לו שניתנים הוא האלה

ויגיעה. מעבודה לגמרי אותו פוטרים

בשלימותם, בהם זוכה לשמה בתורה שהעוסק "דברים" ב.
את אוהב המקום, את "אוהב - שלו יגיעה בתוספת צורך ללא
"ונהנין הבריות", את משמח המקום, את "משמח הבריות",

וגבורה". בינה ותושיה, עצה ממנו

בענינים הן לסיוע זוכה לשמה תורה הלומד כי אפוא נמצא
ויתירה לחבירו". אדם ש"בין בענינים והן למקום" אדם ש"בין
בהשאת הבריות את להנות הוא יוכל דעלמא" ב"מילי אף מזו,

ותושיה. עצה
(401 עמ' יז, כרך (לקוטיֿשיחות,

** *

לגמרי): שונה (בדרך הנ"ל השאלה על להשיב יש עוד

אל שבא למי אלא תורה ללומד פונים אינם המשנה דברי
לחשוב עשוי זה, אדם עצה. מפיו ליטול כדי לשמה תורה לומד
והוא לשמה התורה בלימוד ורק אך עסוק זה שאיש מכיון -

עצה לי ישיא כיצד העולם, עניני מכל ומופרש מהבריות מובדל
בזה)! וכיוצא ציבורית עסקנות מסחר, (כדוגמת העולם בעניני

ותושייה". עצה ממנו "ונהנין ואומרת, המשנה מבהירה
שהעצה יתכן אבל עצה" ממנו ש"מקבלין בלבד זו לא והיינו,
שעוסק שמכיון כלומר עצה", ממנו "נהנים אלא מוצלחת, אינה
במילי גם ובחכמתו בשכלו להתעלות הוא זוכה לשמה, בתורה
דעת על ומתקבלות ומועילות טובות עצותיו וממילא דעלמא,

מהן. "הנאה" של לאופן עד הבריות
(406 עמ' י"ז, כרך שיחות, (לקוטי

וכדומה.1. יעשון" אשר המעשה את "לידע ב)2.כגון עמ' סוף (קח ה סימן הקודש אגרת וראה ב; קט, מאמרז"ל3.יבמות ראה

לו". אין תורה אפילו תורה.. אלא לו אין האומר "כל ב) קט, ב.4.(יבמות הלכה ב, פרק התורה יסודי הלכות
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íiðLe íúàáöì íéMîçå úBàî-òaøàå§©§©¥¬©«£¦¦−§¦§Ÿ¨®§¦¦−
:eòqéñæéCBúa íiåìä äðçî ãrBî-ìäà òñðå ¦¨«§¨©¯«Ÿ¤¥²©«£¥¬©«§¦¦−§´

Bãé-ìr Léà eòqé ïk eðçé øLàk úðçnä©©«£®Ÿ©«£¤³©«£Æ¥´¦½̈¦¬©¨−
:íäéìâãìñçéíúàáöì íéøôà äðçî ìâc §¦§¥¤«¤´¤©«£¥¬¤§©²¦§¦§Ÿ−̈

:ãeäénr-ïa òîLéìà íéøôà éðáì àéNðå äné̈®̈§¨¦Æ¦§¥´¤§©½¦¡¦«¨−̈¤©¦«
èé:úBàî Lîçå óìà íéraøà íäéã÷ôe Bàáöe§¨−§ª«¥¤®©§¨¦¬¤−¤©«£¥¬¥«
ëìàéìîb äMðî éðáì àéNðå äMðî ähî åéìrå§¨−̈©¥´§©¤®§¨¦Æ¦§¥´§©¤½©§¦¥−

:øeöäãt-ïaàëìLe íéðL íäéã÷ôe BàáöeíéL ¤§¨«§¨−§ª«¥¤®§©¦̄§¦²
:íéúàîe óìàáëîéða ähîeïîéðá éðáì àéNðå ï ¤−¤¨¨«¦©¥−¦§¨¦®§¨¦Æ¦§¥´¦§¨¦½

:éðòãb-ïa ïãéáàâëäMîç íäéã÷ôe Bàáöe £¦−̈¤¦§Ÿ¦«§¨−§ª«¥¤®£¦¨¯
ìLe:úBàî òaøàå óìà íéLãëíéã÷tä-ìk §¦²¤−¤§©§©¬¥«¨©§ª¦º

äàîe íéôìà-úðîLe óìà úàî íéøôà äðçîì§©«£¥´¤§©À¦§©¬¤²¤§«Ÿ©£¨¦¬¥−̈
ìLe íúàáöì:eòqé íéLñäëïã äðçî ìâc §¦§Ÿ¨®§¦¦−¦¨«¤´¤©«£¥¬¨²

-ïa øæréçà ïã éðáì àéNðå íúàáöì äðôö̈−Ÿ¨§¦§Ÿ®̈§¨¦Æ¦§¥´½̈£¦¤−¤¤
:écLénråëóìà íéMLå íéðL íäéã÷ôe Bàáöe ©¦«©¨«§¨−§ª«¥¤®§©¦̄§¦¦²¤−¤

:úBàî òáLeæëàéNðå øLà ähî åéìr íéðçäå §©¬¥«§©«Ÿ¦¬¨−̈©¥´¨¥®§¨¦Æ
:ïøër-ïa ìàérât øLà éðáìçëíäéã÷ôe Bàáöe ¦§¥´¨¥½©§¦¥−¤¨§¨«§¨−§ª«¥¤®

:úBàî Lîçå óìà íéraøàå ãçàèëähîe ¤¨¯§©§¨¦²¤−¤©«£¥¬¥«©¥−
:ïðér-ïa òøéçà éìzôð éðáì àéNðå éìzôð©§¨¦®§¨¦Æ¦§¥´©§¨¦½£¦©−¤¥¨«

ììL íäéã÷ôe Bàáöeòaøàå óìà íéMîçå äL §¨−§ª«¥¤®§¨¯©«£¦¦²¤−¤§©§©¬
:úBàîàìóìà úàî ïã äðçîì íéã÷tä-ìk ¥«¨©§ª¦Æ§©´£¥½̈§©´¤À¤

äðøçàì úBàî LLå óìà íéMîçå äráLå§¦§¨¯©«£¦¦²¤−¤§¥´¥®¨©«£Ÿ¨¬
:íäéìâãì eòñéôáììàøNé-éðá éãe÷t älà ¦§−§¦§¥¤«¥²¤§¥¬§¥«¦§¨¥−

-LL íúàáöì úðçnä éãe÷t-ìk íúáà úéáì§¥´£Ÿ¨®¨§¥³©©«£ŸÆ§¦§Ÿ½̈¥«
ìLe óìà úBàîúBàî Lîçå íéôìà úL ¥¬¤̧¤Æ§´¤£¨¦½©«£¥¬¥−

:íéMîçåâìéða CBúa eã÷túä àì íiåìäå ©«£¦¦«§©̧§¦¦½´Ÿ¨§¨«§½§−§¥´
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk ìàøNéãìeNriå ¦§¨¥®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«©©«£−

ýåýé äeö-øLà ìëk ìàøNé éðaäLî-úà §¥´¦§¨¥®Â§ÂŸ£¤¦¨̧§Ÿ̈¹¤¤À
åéúçtLîì Léà eòñð ïëå íäéìâãì eðç-ïk¥«¨³§¦§¥¤Æ§¥´¨½̈¦¬§¦§§Ÿ−̈

:åéúáà úéa-ìrô ©¥¬£Ÿ¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(8 'nr bi zegiy ihewl)

eÁÈ „ÚBÓ Ï‰‡Ï ·È·Ò „‚pÓ(ב (ב, ƒ∆∆»ƒ¿…∆≈«¬
אּמה, אלּפים מיל, היה לּמׁשּכן יׂשראל מחנה ּבין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָהּמרחק

ּבׁשּבת לבא ׁשּיּוכלּו מיל (רש"י)ּכדי מרחק היה זה ּומּטעם , ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

ּבין  הּקּימת הּמיחדת הּקרבה :ל לֹומר החל. ּבימֹות ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹֻּגם

ּביֹום  ה'ּמׁשּכן') לבין יׂשראל' 'מחנה (ּבין הּקּב"ה לבין ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָיהּודי

צריכה  הּׁשּבת קדּׁשת החל; ּבימֹות ּגם להּמׁש צריכה ְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָָָֹֻהּׁשּבת

הּׁשבּוע. ימֹות ׁשל ּדחל' ה'עּובדין על ְְְְְִִֶַַַַַָָֹלהׁשּפיע

éòéáøâàøac íBéa äLîe ïøäà úãìBz älàå§¥²¤«§¬Ÿ©«£−Ÿ¤®§À¦¤¯
:éðéñ øäa äLî-úà ýåýéáúBîL älàå §Ÿ̈²¤¤−§©¬¦¨«§¥²¤§¬

øærìà àeäéáàå áãð | øëaä ïøäà-éða§¥©«£−Ÿ©§´Ÿ¨¨®©«£¦¾¤§¨−̈
:øîúéàåâíéðäkä ïøäà éða úBîL älà §¦«¨¨«¥À¤§Æ§¥´©«£½Ÿ©«Ÿ£¦−

:ïäëì íãé àlî-øLà íéçLnäãáãð úîiå ©§ª¦®£¤¦¥¬¨−̈§©¥«©¨´¨¨¨´
éðôì äøæ Là íáø÷äa ýåýé éðôì àeäéáàå©«£¦´¦§¥´§Ÿ̈¿§©§¦¨Á¥̧¨¹̈¦§¥³
ïäëéå íäì eéä-àì íéðáe éðéñ øaãîa ýåýé§Ÿ̈Æ§¦§©´¦©½¨¦−«Ÿ¨´¨¤®©§©¥³

:íäéáà ïøäà éðt-ìr øîúéàå øærìàô ¤§¨¨Æ§¦´¨½̈©§¥−©«£¬Ÿ£¦¤«
ä:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåå-úà áø÷ä ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©§¥Æ¤

ïäkä ïøäà éðôì Búà zãîräå éåì ähî©¥´¥¦½§©«£©§¨´Ÿ½¦§¥−©«£´Ÿ©Ÿ¥®
:Búà eúøLåæ-úàå BzøîLî-úà eøîLå §¥«§−Ÿ«§¨«§´¤¦§©§À§¤

ãárì ãrBî ìäà éðôì äãrä-ìk úøîLî¦§¤̧¤Æ¨¨´¥½̈¦§¥−´Ÿ¤¥®©«£−Ÿ
:ïkLnä úãár-úàçìäà éìk-ìk-úà eøîLå ¤£Ÿ©¬©¦§¨«§¨«§À¤¨§¥Æ´Ÿ¤

-úà ãárì ìàøNé éða úøîLî-úàå ãrBî¥½§¤¦§¤−¤§¥´¦§¨¥®©«£−Ÿ¤
:ïkLnä úãárèïøäàì íiåìä-úà äzúðå £Ÿ©¬©¦§¨«§¨«©¨Æ¤©«§¦¦½§©«£−Ÿ

:ìàøNé éða úàî Bì änä íðeúð íðeúð åéðáìe§¨¨®§¦̧§¦¬¥̧¨Æ½¥¥−§¥¬¦§¨¥«
é-úà eøîLå ã÷ôz åéða-úàå ïøäà-úàå§¤©«£³Ÿ§¤¨¨Æ¦§½Ÿ§¨«§−¤

:úîeé áøwä øfäå íúpäkôàéýåýé øaãéå §ª¨®̈§©¨¬©¨¥−¨«©§©¥¬§Ÿ̈−
:øîàl äLî-ìàáé-úà ézç÷ì äpä éðàå ¤¤¬¥«Ÿ©«£¦º¦¥¯¨©´§¦¤

øèt øBëa-ìk úçz ìàøNé éða CBzî íiåìä©«§¦¦À¦Æ§¥´¦§¨¥½©¯©¨§²¤¬¤
:íiåìä éì eéäå ìàøNé éðaî íçøâééì ék ¤−¤¦§¥´¦§¨¥®§¨¬¦−©«§¦¦«¦´¦»

íéøöî õøàa øBëa-ìë éúkä íBéa øBëa-ìk̈§¼§Á©Ÿ¦̧¨§¹§¤´¤¦§©À¦
-ãr íãàî ìàøNéa øBëa-ìë éì ézLc÷ä¦§©̧§¦¦³¨§Æ§¦§¨¥½¥«¨−̈©

:ýåýé éðà eéäé éì äîäaô §¥¨®¦¬¦«§−£¦¬§Ÿ̈«
ã ycew zegiyn zecewp ã(29 'nr l zegiy ihewl)

‰LÓe Ô¯‰‡ ˙B„ÏBz ‰l‡Â(א (ג, ¿≈∆¿«¬……∆
B„ÏÈ el‡k . . ‰¯Bz B¯·Á Ôa ˙‡ „nÏÓ‰ ÏkL(רש"י) ∆»«¿«≈∆≈¬≈»¿ƒ¿»

ּבזקנּותֹו ּבנים לֹו יהיּו ּבילדּותֹו, ּבנים לֹו "היּו רז"ל ְְְְְְִִִִַַַָָָָאמרּו

ּבזקנּותֹו". ּתלמידים לֹו יהיּו ּבילדּותֹו, ּתלמידים לֹו היּו . .ְְְְְְְִִִִִִַַַָ

ׁשעסק  ּומי ּגׁשמית, הֹולדה ּכדין רּוחנית 'הֹולדה' ׁשּדין ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָוהינּו,

זקנה  לעת ּבהּגיעֹו ּגם ּבכ להמׁשי חּיב הּזּולת על ְְְְְְְְִִִֵַַַַַַַַָָָָָּבהׁשּפעה

iyily - a - xacna - xeaiva d`ixwl yneg

äììLe íéðL äMðî ähîì íäéã÷tóìà íéL §ª«¥¤−§©¥´§©¤®§©¦̄§¦²¤−¤
:íéúàîeôåìíúçtLîì íúãìBz ïîéðá éðáì ¨¨«¦¦§¥´¦§¨¦½«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈

äðL íéøNr ïaî úîL øtñîa íúáà úéáì§¥´£Ÿ®̈§¦§©´¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ
:àáö àöé ìk äìrîåæìïîéðá ähîì íäéã÷t ¨©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«§ª«¥¤−§©¥´¦§¨¦®

ìLe äMîç:úBàî òaøàå óìà íéLôçìéðáì £¦¨¯§¦²¤−¤§©§©¬¥«¦§¥´
øtñîa íúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz ïã̈½«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ®̈§¦§©´

Nr ïaî úîL:àáö àöé ìk äìrîå äðL íéø ¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«
èìòáLe óìà íéMLå íéðL ïã ähîì íäéã÷t§ª«¥¤−§©¥´®̈§©¦̄§¦¦²¤−¤§©¬

:úBàîôîíúçtLîì íúãìBz øLà éðáì ¥«¦§¥´¨¥½«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈
äðL íéøNr ïaî úîL øtñîa íúáà úéáì§¥´£Ÿ®̈§¦§©´¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ

:àáö àöé ìk äìrîåàîøLà ähîì íäéã÷t ¨©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«§ª«¥¤−§©¥´¨¥®
:úBàî Lîçå óìà íéraøàå ãçàôáîéða ¤¨¯§©§¨¦²¤−¤©«£¥¬¥«§¥´

íúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz éìzôð©§¨¦½«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ®̈
àöé ìk äìrîå äðL íéøNr ïaî úîL øtñîa§¦§©´¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬

:àáöâîìL éìzôð ähîì íäéã÷tíéMîçå äL ¨¨«§ª«¥¤−§©¥´©§¨¦®§¨¯©«£¦¦²
:úBàî òaøàå óìàôãîøLà íéã÷tä älà ¤−¤§©§©¬¥«¥´¤©§ª¦¿£¤Á

øNr íéðL ìàøNé éàéNðe ïøäàå äLî ã÷ẗ©̧¤³§©«£ŸÆ§¦¥´¦§¨¥½§¥¬¨−̈
:eéä åéúáà-úéáì ãçà-Léà Léàäî-ìk eéäiå ¦®¦«¤¨¬§¥«£Ÿ−̈¨«©¦«§²¨

íéøNr ïaî íúáà úéáì ìàøNé-éðá éãe÷t§¥¬§¥«¦§¨¥−§¥´£Ÿ¨®¦¤̧¤§¦³
:ìàøNéa àáö àöé-ìk äìrîå äðLåîeéäiå ¨¨Æ¨©½§¨¨Ÿ¥¬¨−̈§¦§¨¥«©¦«§Æ

ìLe óìà úBàî-LL íéã÷tä-ìkíéôìà úL ¨©§ª¦½¥«¥¬¤−¤§´¤£¨¦®
:íéMîçå úBàî Lîçåæîíúáà ähîì íiåìäå ©«£¥¬¥−©«£¦¦«§©«§¦¦−§©¥´£Ÿ®̈
:íëBúa eã÷túä àìôçî-ìà ýåýé øaãéå ¬Ÿ¨§¨«§−§¨«©§©¥¬§Ÿ̈−¤

:øîàl äLîèîã÷ôú àì éåì ähî-úà Cà ¤¬¥«Ÿ©´¤©¥³¥¦Æ´Ÿ¦§½Ÿ
:ìàøNé éða CBúa àOú àì íLàø-úàå§¤Ÿ−̈´Ÿ¦¨®§−§¥¬¦§¨¥«

ðìrå úãrä ïkLî-ìr íiåìä-úà ã÷ôä äzàå§©¿̈©§¥´¤©«§¦¦Á©¦§©̧¨«¥ª¹§©´
-úà eàNé änä Bì-øLà-ìk ìrå åéìk-ìk̈¥¨»§©´¨£¤¼¥¹¨¦§³¤

k-úàå ïkLnäáéáñå eäúøLé íäå åéìk-ì ©¦§¨Æ§¤¨¥½̈§¥−§¨«§ª®§¨¦¬
:eðçé ïkLnìàðBúà eãéøBé ïkLnä rñðáe ©¦§−̈©«£«¦§´Ÿ©©¦§À̈¦³ŸÆ

øfäå íiåìä Búà eîé÷é ïkLnä úðçáe íiåìä©«§¦¦½©«£ŸÆ©¦§½̈¨¦¬Ÿ−©«§¦¦®§©¨¬
:úîeé áøwäáðeäðçî-ìr Léà ìàøNé éða eðçå ©¨¥−¨«§¨−§¥´¦§¨¥®¦¯©©«£¥²

:íúàáöì Bìâc-ìr Léàåâðáéáñ eðçé íiåìäå §¦¬©¦§−§¦§Ÿ¨«§©«§¦¦À©«£³¨¦Æ
éða úãr-ìr óö÷ äéäé-àìå úãrä ïkLîì§¦§©´¨«¥ª½§Ÿ¦«§¤´¤½¤©£©−§¥´

ïkLî úøîLî-úà íiåìä eøîLå ìàøNé¦§¨¥®§¨«§Æ©«§¦¦½¤¦§¤−¤¦§©¬
:úeãräãðäeö øLà ìëk ìàøNé éða eNriå ¨«¥«©©«£−§¥´¦§¨¥®Â§ÂŸ£¤̧¦¨¯

:eNr ïk äLî-úà ýåýéô §Ÿ̈²¤¤−¥¬¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(111 'nr bi zegiy ihewl)

˙B‡Ó LÓÁÂ ÛÏ‡ ÌÈÚa¯‡Â ‰ML Ô·e‡¯ ‰hÓÏ Ì‰È„˜t¿À≈∆¿«≈¿≈ƒ»¿«¿»ƒ∆∆«¬≈≈

כא) (א,

לחמּׁשים. הּמתחּלק מסּפר יׁשנֹו ׁשבט ׁשּבכל להעיר, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָיׁש

ּבטעם  עּיּון וצרי ּכלל, ׁשכיחה ּתֹופעה זֹו אין ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָולכאֹורה

עׂשרֹות' 'ׂשרי ּגם יׁש הרי – חמׁשים' 'ׂשרי מּׁשּום ואי ְֲֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָָהּדבר.

לפניו" רצים איׁש מ"חמּׁשים ּולהעיר מאֹות'. טו,ו'ׂשרי (ש"ב ְְְֲִִִִִִֵֵָָָָָ

זֹו.א) קבּוצה ׁשל חׁשיבּותּה על הּמֹורה ,ְֲִֶֶַַָָ

éùéìùáàïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ
:øîàìáíúáà úéáì úúàá Bìâc-ìr Léà ¥«Ÿ¦´©¦§³§ŸŸÆ§¥´£Ÿ½̈

:eðçé ãrBî-ìäàì áéáñ ãâpî ìàøNé éða eðçé©«£−§¥´¦§¨¥®¦¤¾¤¨¦¬§«Ÿ¤¥−©«£«
âäãeäé äðçî ìâc äçøæî äîã÷ íéðçäå§©«Ÿ¦Æ¥´§¨¦§½̈¨¤²¤©«£¥¬§−̈

:áãðénr-ïa ïBLçð äãeäé éðáì àéNðå íúàáöì§¦§Ÿ®̈§¨¦Æ¦§¥´§½̈©§−¤©¦«¨¨«
ãLLå óìà íéráLå äraøà íäéã÷ôe Bàáöe§¨−§ª«¥¤®©§¨¨¯§¦§¦²¤−¤§¥¬

:úBàîäéðáì àéNðå øëùOé ähî åéìr íéðçäå ¥«§©«Ÿ¦¬¨−̈©¥´¦¨¨®§¨¦Æ¦§¥´
:øreö-ïa ìàðúð øëùOéååéã÷ôe Bàáöe ¦¨½̈§©§¥−¤¨«§¨−§ª®̈

:úBàî òaøàå óìà íéMîçå äraøàæähî ©§¨¨¯©«£¦¦²¤−¤§©§©¬¥«©¥−
:ïìç-ïa áàéìà ïìeáæ éðáì àéNðå ïìeáæçBàáöe §ª®§¨¦Æ¦§¥´§ª½¡¦−̈¤¥«Ÿ§¨−

:úBàî òaøàå óìà íéMîçå äráL åéã÷ôe§ª¨®¦§¨¯©«£¦¦²¤−¤§©§©¬¥«
èíéðîLe óìà úàî äãeäé äðçîì íéã÷tä-ìk̈©§ª¦º§©«£¥´§À̈§©̧¤¹¤§Ÿ¦¬

íúàáöì úBàî-òaøàå íéôìà-úLLå óìà¤²¤§¥«¤£¨¦¬§©§©¥−§¦§Ÿ¨®
äðLàø:eòqéñéäðîéz ïáeàø äðçî ìâc ¦«Ÿ−̈¦¨«¤´¤©«£¥¯§¥²¥−̈¨

-ïa øeöéìà ïáeàø éðáì àéNðå íúàáöì§¦§Ÿ®̈§¨¦Æ¦§¥´§¥½¡¦−¤
:øeàéãLàéóìà íéraøàå äML åéã÷ôe Bàáöe §¥«§¨−§ª®̈¦¨¯§©§¨¦²¤−¤

:úBàî LîçåáéïBòîL ähî åéìr íðBçäå ©«£¥¬¥«§©«¦¬¨−̈©¥´¦§®
:écLéøeö-ïa ìàéîìL ïBòîL éðáì àéNðå§¨¦Æ¦§¥´¦§½§ª«¦¥−¤¦«©¨«

âéìLe óìà íéMîçå ärLz íäéã÷ôe BàáöeL §¨−§ª«¥¤®¦§¨¯©«£¦¦²¤−¤§¬
:úBàîãéóñéìà ãâ éðáì àéNðå ãb ähîe ¥«©¥−®̈§¨¦Æ¦§¥´½̈¤§¨−̈

:ìàeòø-ïaåèíéraøàå äMîç íäéã÷ôe Bàáöe ¤§¥«§¨−§ª«¥¤®£¦¨³§©§¨¦Æ
:íéMîçå úBàî LLå óìàæèíéã÷tä-ìk ¤½¤§¥¬¥−©«£¦¦«¨©§ª¦º

óìà íéMîçå ãçàå óìà úàî ïáeàø äðçîì§©«£¥´§¥À§©̧¤¹¤§¤¨̧©«£¦¦¬¤²¤



רכט iriax - b - xacna - xeaiva d`ixwl yneg

íiðLe íúàáöì íéMîçå úBàî-òaøàå§©§©¥¬©«£¦¦−§¦§Ÿ¨®§¦¦−
:eòqéñæéCBúa íiåìä äðçî ãrBî-ìäà òñðå ¦¨«§¨©¯«Ÿ¤¥²©«£¥¬©«§¦¦−§´

Bãé-ìr Léà eòqé ïk eðçé øLàk úðçnä©©«£®Ÿ©«£¤³©«£Æ¥´¦½̈¦¬©¨−
:íäéìâãìñçéíúàáöì íéøôà äðçî ìâc §¦§¥¤«¤´¤©«£¥¬¤§©²¦§¦§Ÿ−̈

:ãeäénr-ïa òîLéìà íéøôà éðáì àéNðå äné̈®̈§¨¦Æ¦§¥´¤§©½¦¡¦«¨−̈¤©¦«
èé:úBàî Lîçå óìà íéraøà íäéã÷ôe Bàáöe§¨−§ª«¥¤®©§¨¦¬¤−¤©«£¥¬¥«
ëìàéìîb äMðî éðáì àéNðå äMðî ähî åéìrå§¨−̈©¥´§©¤®§¨¦Æ¦§¥´§©¤½©§¦¥−

:øeöäãt-ïaàëìLe íéðL íäéã÷ôe BàáöeíéL ¤§¨«§¨−§ª«¥¤®§©¦̄§¦²
:íéúàîe óìàáëîéða ähîeïîéðá éðáì àéNðå ï ¤−¤¨¨«¦©¥−¦§¨¦®§¨¦Æ¦§¥´¦§¨¦½

:éðòãb-ïa ïãéáàâëäMîç íäéã÷ôe Bàáöe £¦−̈¤¦§Ÿ¦«§¨−§ª«¥¤®£¦¨¯
ìLe:úBàî òaøàå óìà íéLãëíéã÷tä-ìk §¦²¤−¤§©§©¬¥«¨©§ª¦º

äàîe íéôìà-úðîLe óìà úàî íéøôà äðçîì§©«£¥´¤§©À¦§©¬¤²¤§«Ÿ©£¨¦¬¥−̈
ìLe íúàáöì:eòqé íéLñäëïã äðçî ìâc §¦§Ÿ¨®§¦¦−¦¨«¤´¤©«£¥¬¨²

-ïa øæréçà ïã éðáì àéNðå íúàáöì äðôö̈−Ÿ¨§¦§Ÿ®̈§¨¦Æ¦§¥´½̈£¦¤−¤¤
:écLénråëóìà íéMLå íéðL íäéã÷ôe Bàáöe ©¦«©¨«§¨−§ª«¥¤®§©¦̄§¦¦²¤−¤

:úBàî òáLeæëàéNðå øLà ähî åéìr íéðçäå §©¬¥«§©«Ÿ¦¬¨−̈©¥´¨¥®§¨¦Æ
:ïøër-ïa ìàérât øLà éðáìçëíäéã÷ôe Bàáöe ¦§¥´¨¥½©§¦¥−¤¨§¨«§¨−§ª«¥¤®

:úBàî Lîçå óìà íéraøàå ãçàèëähîe ¤¨¯§©§¨¦²¤−¤©«£¥¬¥«©¥−
:ïðér-ïa òøéçà éìzôð éðáì àéNðå éìzôð©§¨¦®§¨¦Æ¦§¥´©§¨¦½£¦©−¤¥¨«

ììL íäéã÷ôe Bàáöeòaøàå óìà íéMîçå äL §¨−§ª«¥¤®§¨¯©«£¦¦²¤−¤§©§©¬
:úBàîàìóìà úàî ïã äðçîì íéã÷tä-ìk ¥«¨©§ª¦Æ§©´£¥½̈§©´¤À¤

äðøçàì úBàî LLå óìà íéMîçå äráLå§¦§¨¯©«£¦¦²¤−¤§¥´¥®¨©«£Ÿ¨¬
:íäéìâãì eòñéôáììàøNé-éðá éãe÷t älà ¦§−§¦§¥¤«¥²¤§¥¬§¥«¦§¨¥−

-LL íúàáöì úðçnä éãe÷t-ìk íúáà úéáì§¥´£Ÿ¨®¨§¥³©©«£ŸÆ§¦§Ÿ½̈¥«
ìLe óìà úBàîúBàî Lîçå íéôìà úL ¥¬¤̧¤Æ§´¤£¨¦½©«£¥¬¥−

:íéMîçåâìéða CBúa eã÷túä àì íiåìäå ©«£¦¦«§©̧§¦¦½´Ÿ¨§¨«§½§−§¥´
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk ìàøNéãìeNriå ¦§¨¥®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«©©«£−

ýåýé äeö-øLà ìëk ìàøNé éðaäLî-úà §¥´¦§¨¥®Â§ÂŸ£¤¦¨̧§Ÿ̈¹¤¤À
åéúçtLîì Léà eòñð ïëå íäéìâãì eðç-ïk¥«¨³§¦§¥¤Æ§¥´¨½̈¦¬§¦§§Ÿ−̈

:åéúáà úéa-ìrô ©¥¬£Ÿ¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(8 'nr bi zegiy ihewl)

eÁÈ „ÚBÓ Ï‰‡Ï ·È·Ò „‚pÓ(ב (ב, ƒ∆∆»ƒ¿…∆≈«¬
אּמה, אלּפים מיל, היה לּמׁשּכן יׂשראל מחנה ּבין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָהּמרחק

ּבׁשּבת לבא ׁשּיּוכלּו מיל (רש"י)ּכדי מרחק היה זה ּומּטעם , ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

ּבין  הּקּימת הּמיחדת הּקרבה :ל לֹומר החל. ּבימֹות ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹֻּגם

ּביֹום  ה'ּמׁשּכן') לבין יׂשראל' 'מחנה (ּבין הּקּב"ה לבין ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָיהּודי

צריכה  הּׁשּבת קדּׁשת החל; ּבימֹות ּגם להּמׁש צריכה ְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָָָֹֻהּׁשּבת

הּׁשבּוע. ימֹות ׁשל ּדחל' ה'עּובדין על ְְְְְִִֶַַַַַָָֹלהׁשּפיע

éòéáøâàøac íBéa äLîe ïøäà úãìBz älàå§¥²¤«§¬Ÿ©«£−Ÿ¤®§À¦¤¯
:éðéñ øäa äLî-úà ýåýéáúBîL älàå §Ÿ̈²¤¤−§©¬¦¨«§¥²¤§¬

øærìà àeäéáàå áãð | øëaä ïøäà-éða§¥©«£−Ÿ©§´Ÿ¨¨®©«£¦¾¤§¨−̈
:øîúéàåâíéðäkä ïøäà éða úBîL älà §¦«¨¨«¥À¤§Æ§¥´©«£½Ÿ©«Ÿ£¦−

:ïäëì íãé àlî-øLà íéçLnäãáãð úîiå ©§ª¦®£¤¦¥¬¨−̈§©¥«©¨´¨¨¨´
éðôì äøæ Là íáø÷äa ýåýé éðôì àeäéáàå©«£¦´¦§¥´§Ÿ̈¿§©§¦¨Á¥̧¨¹̈¦§¥³
ïäëéå íäì eéä-àì íéðáe éðéñ øaãîa ýåýé§Ÿ̈Æ§¦§©´¦©½¨¦−«Ÿ¨´¨¤®©§©¥³

:íäéáà ïøäà éðt-ìr øîúéàå øærìàô ¤§¨¨Æ§¦´¨½̈©§¥−©«£¬Ÿ£¦¤«
ä:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåå-úà áø÷ä ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©§¥Æ¤

ïäkä ïøäà éðôì Búà zãîräå éåì ähî©¥´¥¦½§©«£©§¨´Ÿ½¦§¥−©«£´Ÿ©Ÿ¥®
:Búà eúøLåæ-úàå BzøîLî-úà eøîLå §¥«§−Ÿ«§¨«§´¤¦§©§À§¤

ãárì ãrBî ìäà éðôì äãrä-ìk úøîLî¦§¤̧¤Æ¨¨´¥½̈¦§¥−´Ÿ¤¥®©«£−Ÿ
:ïkLnä úãár-úàçìäà éìk-ìk-úà eøîLå ¤£Ÿ©¬©¦§¨«§¨«§À¤¨§¥Æ´Ÿ¤

-úà ãárì ìàøNé éða úøîLî-úàå ãrBî¥½§¤¦§¤−¤§¥´¦§¨¥®©«£−Ÿ¤
:ïkLnä úãárèïøäàì íiåìä-úà äzúðå £Ÿ©¬©¦§¨«§¨«©¨Æ¤©«§¦¦½§©«£−Ÿ

:ìàøNé éða úàî Bì änä íðeúð íðeúð åéðáìe§¨¨®§¦̧§¦¬¥̧¨Æ½¥¥−§¥¬¦§¨¥«
é-úà eøîLå ã÷ôz åéða-úàå ïøäà-úàå§¤©«£³Ÿ§¤¨¨Æ¦§½Ÿ§¨«§−¤

:úîeé áøwä øfäå íúpäkôàéýåýé øaãéå §ª¨®̈§©¨¬©¨¥−¨«©§©¥¬§Ÿ̈−
:øîàl äLî-ìàáé-úà ézç÷ì äpä éðàå ¤¤¬¥«Ÿ©«£¦º¦¥¯¨©´§¦¤

øèt øBëa-ìk úçz ìàøNé éða CBzî íiåìä©«§¦¦À¦Æ§¥´¦§¨¥½©¯©¨§²¤¬¤
:íiåìä éì eéäå ìàøNé éðaî íçøâééì ék ¤−¤¦§¥´¦§¨¥®§¨¬¦−©«§¦¦«¦´¦»

íéøöî õøàa øBëa-ìë éúkä íBéa øBëa-ìk̈§¼§Á©Ÿ¦̧¨§¹§¤´¤¦§©À¦
-ãr íãàî ìàøNéa øBëa-ìë éì ézLc÷ä¦§©̧§¦¦³¨§Æ§¦§¨¥½¥«¨−̈©

:ýåýé éðà eéäé éì äîäaô §¥¨®¦¬¦«§−£¦¬§Ÿ̈«
ã ycew zegiyn zecewp ã(29 'nr l zegiy ihewl)

‰LÓe Ô¯‰‡ ˙B„ÏBz ‰l‡Â(א (ג, ¿≈∆¿«¬……∆
B„ÏÈ el‡k . . ‰¯Bz B¯·Á Ôa ˙‡ „nÏÓ‰ ÏkL(רש"י) ∆»«¿«≈∆≈¬≈»¿ƒ¿»

ּבזקנּותֹו ּבנים לֹו יהיּו ּבילדּותֹו, ּבנים לֹו "היּו רז"ל ְְְְְְִִִִַַַָָָָאמרּו

ּבזקנּותֹו". ּתלמידים לֹו יהיּו ּבילדּותֹו, ּתלמידים לֹו היּו . .ְְְְְְְִִִִִִַַַָ

ׁשעסק  ּומי ּגׁשמית, הֹולדה ּכדין רּוחנית 'הֹולדה' ׁשּדין ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָוהינּו,

זקנה  לעת ּבהּגיעֹו ּגם ּבכ להמׁשי חּיב הּזּולת על ְְְְְְְְִִִֵַַַַַַַַָָָָָּבהׁשּפעה

iyily - a - xacna - xeaiva d`ixwl yneg

äììLe íéðL äMðî ähîì íäéã÷tóìà íéL §ª«¥¤−§©¥´§©¤®§©¦̄§¦²¤−¤
:íéúàîeôåìíúçtLîì íúãìBz ïîéðá éðáì ¨¨«¦¦§¥´¦§¨¦½«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈

äðL íéøNr ïaî úîL øtñîa íúáà úéáì§¥´£Ÿ®̈§¦§©´¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ
:àáö àöé ìk äìrîåæìïîéðá ähîì íäéã÷t ¨©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«§ª«¥¤−§©¥´¦§¨¦®

ìLe äMîç:úBàî òaøàå óìà íéLôçìéðáì £¦¨¯§¦²¤−¤§©§©¬¥«¦§¥´
øtñîa íúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz ïã̈½«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ®̈§¦§©´

Nr ïaî úîL:àáö àöé ìk äìrîå äðL íéø ¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«
èìòáLe óìà íéMLå íéðL ïã ähîì íäéã÷t§ª«¥¤−§©¥´®̈§©¦̄§¦¦²¤−¤§©¬

:úBàîôîíúçtLîì íúãìBz øLà éðáì ¥«¦§¥´¨¥½«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈
äðL íéøNr ïaî úîL øtñîa íúáà úéáì§¥´£Ÿ®̈§¦§©´¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ

:àáö àöé ìk äìrîåàîøLà ähîì íäéã÷t ¨©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«§ª«¥¤−§©¥´¨¥®
:úBàî Lîçå óìà íéraøàå ãçàôáîéða ¤¨¯§©§¨¦²¤−¤©«£¥¬¥«§¥´

íúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz éìzôð©§¨¦½«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ®̈
àöé ìk äìrîå äðL íéøNr ïaî úîL øtñîa§¦§©´¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬

:àáöâîìL éìzôð ähîì íäéã÷tíéMîçå äL ¨¨«§ª«¥¤−§©¥´©§¨¦®§¨¯©«£¦¦²
:úBàî òaøàå óìàôãîøLà íéã÷tä älà ¤−¤§©§©¬¥«¥´¤©§ª¦¿£¤Á

øNr íéðL ìàøNé éàéNðe ïøäàå äLî ã÷ẗ©̧¤³§©«£ŸÆ§¦¥´¦§¨¥½§¥¬¨−̈
:eéä åéúáà-úéáì ãçà-Léà Léàäî-ìk eéäiå ¦®¦«¤¨¬§¥«£Ÿ−̈¨«©¦«§²¨

íéøNr ïaî íúáà úéáì ìàøNé-éðá éãe÷t§¥¬§¥«¦§¨¥−§¥´£Ÿ¨®¦¤̧¤§¦³
:ìàøNéa àáö àöé-ìk äìrîå äðLåîeéäiå ¨¨Æ¨©½§¨¨Ÿ¥¬¨−̈§¦§¨¥«©¦«§Æ

ìLe óìà úBàî-LL íéã÷tä-ìkíéôìà úL ¨©§ª¦½¥«¥¬¤−¤§´¤£¨¦®
:íéMîçå úBàî Lîçåæîíúáà ähîì íiåìäå ©«£¥¬¥−©«£¦¦«§©«§¦¦−§©¥´£Ÿ®̈
:íëBúa eã÷túä àìôçî-ìà ýåýé øaãéå ¬Ÿ¨§¨«§−§¨«©§©¥¬§Ÿ̈−¤

:øîàl äLîèîã÷ôú àì éåì ähî-úà Cà ¤¬¥«Ÿ©´¤©¥³¥¦Æ´Ÿ¦§½Ÿ
:ìàøNé éða CBúa àOú àì íLàø-úàå§¤Ÿ−̈´Ÿ¦¨®§−§¥¬¦§¨¥«

ðìrå úãrä ïkLî-ìr íiåìä-úà ã÷ôä äzàå§©¿̈©§¥´¤©«§¦¦Á©¦§©̧¨«¥ª¹§©´
-úà eàNé änä Bì-øLà-ìk ìrå åéìk-ìk̈¥¨»§©´¨£¤¼¥¹¨¦§³¤

k-úàå ïkLnäáéáñå eäúøLé íäå åéìk-ì ©¦§¨Æ§¤¨¥½̈§¥−§¨«§ª®§¨¦¬
:eðçé ïkLnìàðBúà eãéøBé ïkLnä rñðáe ©¦§−̈©«£«¦§´Ÿ©©¦§À̈¦³ŸÆ

øfäå íiåìä Búà eîé÷é ïkLnä úðçáe íiåìä©«§¦¦½©«£ŸÆ©¦§½̈¨¦¬Ÿ−©«§¦¦®§©¨¬
:úîeé áøwäáðeäðçî-ìr Léà ìàøNé éða eðçå ©¨¥−¨«§¨−§¥´¦§¨¥®¦¯©©«£¥²

:íúàáöì Bìâc-ìr Léàåâðáéáñ eðçé íiåìäå §¦¬©¦§−§¦§Ÿ¨«§©«§¦¦À©«£³¨¦Æ
éða úãr-ìr óö÷ äéäé-àìå úãrä ïkLîì§¦§©´¨«¥ª½§Ÿ¦«§¤´¤½¤©£©−§¥´

ïkLî úøîLî-úà íiåìä eøîLå ìàøNé¦§¨¥®§¨«§Æ©«§¦¦½¤¦§¤−¤¦§©¬
:úeãräãðäeö øLà ìëk ìàøNé éða eNriå ¨«¥«©©«£−§¥´¦§¨¥®Â§ÂŸ£¤̧¦¨¯

:eNr ïk äLî-úà ýåýéô §Ÿ̈²¤¤−¥¬¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(111 'nr bi zegiy ihewl)

˙B‡Ó LÓÁÂ ÛÏ‡ ÌÈÚa¯‡Â ‰ML Ô·e‡¯ ‰hÓÏ Ì‰È„˜t¿À≈∆¿«≈¿≈ƒ»¿«¿»ƒ∆∆«¬≈≈

כא) (א,

לחמּׁשים. הּמתחּלק מסּפר יׁשנֹו ׁשבט ׁשּבכל להעיר, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָיׁש

ּבטעם  עּיּון וצרי ּכלל, ׁשכיחה ּתֹופעה זֹו אין ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָולכאֹורה

עׂשרֹות' 'ׂשרי ּגם יׁש הרי – חמׁשים' 'ׂשרי מּׁשּום ואי ְֲֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָָהּדבר.

לפניו" רצים איׁש מ"חמּׁשים ּולהעיר מאֹות'. טו,ו'ׂשרי (ש"ב ְְְֲִִִִִִֵֵָָָָָ

זֹו.א) קבּוצה ׁשל חׁשיבּותּה על הּמֹורה ,ְֲִֶֶַַָָ

éùéìùáàïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ
:øîàìáíúáà úéáì úúàá Bìâc-ìr Léà ¥«Ÿ¦´©¦§³§ŸŸÆ§¥´£Ÿ½̈

:eðçé ãrBî-ìäàì áéáñ ãâpî ìàøNé éða eðçé©«£−§¥´¦§¨¥®¦¤¾¤¨¦¬§«Ÿ¤¥−©«£«
âäãeäé äðçî ìâc äçøæî äîã÷ íéðçäå§©«Ÿ¦Æ¥´§¨¦§½̈¨¤²¤©«£¥¬§−̈

:áãðénr-ïa ïBLçð äãeäé éðáì àéNðå íúàáöì§¦§Ÿ®̈§¨¦Æ¦§¥´§½̈©§−¤©¦«¨¨«
ãLLå óìà íéráLå äraøà íäéã÷ôe Bàáöe§¨−§ª«¥¤®©§¨¨¯§¦§¦²¤−¤§¥¬

:úBàîäéðáì àéNðå øëùOé ähî åéìr íéðçäå ¥«§©«Ÿ¦¬¨−̈©¥´¦¨¨®§¨¦Æ¦§¥´
:øreö-ïa ìàðúð øëùOéååéã÷ôe Bàáöe ¦¨½̈§©§¥−¤¨«§¨−§ª®̈

:úBàî òaøàå óìà íéMîçå äraøàæähî ©§¨¨¯©«£¦¦²¤−¤§©§©¬¥«©¥−
:ïìç-ïa áàéìà ïìeáæ éðáì àéNðå ïìeáæçBàáöe §ª®§¨¦Æ¦§¥´§ª½¡¦−̈¤¥«Ÿ§¨−

:úBàî òaøàå óìà íéMîçå äráL åéã÷ôe§ª¨®¦§¨¯©«£¦¦²¤−¤§©§©¬¥«
èíéðîLe óìà úàî äãeäé äðçîì íéã÷tä-ìk̈©§ª¦º§©«£¥´§À̈§©̧¤¹¤§Ÿ¦¬

íúàáöì úBàî-òaøàå íéôìà-úLLå óìà¤²¤§¥«¤£¨¦¬§©§©¥−§¦§Ÿ¨®
äðLàø:eòqéñéäðîéz ïáeàø äðçî ìâc ¦«Ÿ−̈¦¨«¤´¤©«£¥¯§¥²¥−̈¨

-ïa øeöéìà ïáeàø éðáì àéNðå íúàáöì§¦§Ÿ®̈§¨¦Æ¦§¥´§¥½¡¦−¤
:øeàéãLàéóìà íéraøàå äML åéã÷ôe Bàáöe §¥«§¨−§ª®̈¦¨¯§©§¨¦²¤−¤

:úBàî LîçåáéïBòîL ähî åéìr íðBçäå ©«£¥¬¥«§©«¦¬¨−̈©¥´¦§®
:écLéøeö-ïa ìàéîìL ïBòîL éðáì àéNðå§¨¦Æ¦§¥´¦§½§ª«¦¥−¤¦«©¨«

âéìLe óìà íéMîçå ärLz íäéã÷ôe BàáöeL §¨−§ª«¥¤®¦§¨¯©«£¦¦²¤−¤§¬
:úBàîãéóñéìà ãâ éðáì àéNðå ãb ähîe ¥«©¥−®̈§¨¦Æ¦§¥´½̈¤§¨−̈

:ìàeòø-ïaåèíéraøàå äMîç íäéã÷ôe Bàáöe ¤§¥«§¨−§ª«¥¤®£¦¨³§©§¨¦Æ
:íéMîçå úBàî LLå óìàæèíéã÷tä-ìk ¤½¤§¥¬¥−©«£¦¦«¨©§ª¦º

óìà íéMîçå ãçàå óìà úàî ïáeàø äðçîì§©«£¥´§¥À§©̧¤¹¤§¤¨̧©«£¦¦¬¤²¤



iriayרל - c - xacna - xeaiva d`ixwl yneg

:ýåýé éðà íiåìä éì-eéäå ízîäaåîééeãt úàå §¤§¨®§¨«¦¬©«§¦¦−£¦¬§Ÿ̈«§¥Æ§¥´
ìMä-ìr íéôãrä íéúànäå íéráMäå äL ©§½̈§©¦§¦−§©¨¨®¦¨«Ÿ§¦Æ©

:ìàøNé éða øBëaî íiåìäæîúLîç zç÷ìå ©«§¦¦½¦§−§¥¬¦§¨¥«§¨«©§À̈£¥¯¤
çwz Lãwä ì÷La úìbìbì íéì÷L úLîç£¥²¤§¨¦−©ª§®Ÿ¤§¤³¤©¸Ÿ¤Æ¦½̈

:ì÷Mä äøb íéøNrçîïøäàì óñkä äzúðå ¤§¦¬¥−̈©¨«¤§¨«©¨´©¤½¤§©«£−Ÿ
:íäa íéôãrä ééeãt åéðáìeèîúà äLî çwiå §¨®̈§¥¾¨«Ÿ§¦−¨¤«©¦©´¤½¥−

:íiåìä ééeãt ìr íéôãòä úàî íBéãtä óñk¤´¤©¦§®¥¥Æ¨´Ÿ§¦½©−§¥¬©«§¦¦«
ðäMîç óñkä-úà ç÷ì ìàøNé éða øBëa úàî¥¥À§²§¥¬¦§¨¥−¨©´¤©¨®¤£¦¨̧

ìLe íéMLå:Lãwä ì÷La óìàå úBàî L §¦¦¹§¬¥²¨¤−¤§¤¬¤©«Ÿ¤
àðåéðáìe ïøäàì íéeãtä óñk-úà äLî ïziå©¦¥̧¤¹¤¤¯¤©§¦²§©«£¬Ÿ§¨¨−

:äLî-úà ýåýé äeö øLàk ýåýé ét-ìrô ©¦´§Ÿ̈®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(d"nyz oeiq 'c zgiy)

Ï‡¯NÈ È·a ¯BÎa Ïk ˙Áz ÌiÂl‰ ˙‡ Á˜(מה (ג, «∆«¿ƒƒ««»¿ƒ¿≈ƒ¿»≈

והלוּים  לּבכֹורים, מּלכּתחּלה נֹועדה לה' הּׁשרּות ְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַַַָָעבֹודת

מי  אצל ּגם זֹו עבֹודה להיֹות ׁשּיכֹולה הרי ּתחּתיהם; ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָנכנסּו

ּבטבעֹו ׁשּׁשּי מי ּגם :ללּמד מּלכּתחּלה. לּה נֹועד ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּלא

להּגיע  יכֹול העֹולם, ּבעניני התעּסקּות זבּולּון, ׁשבט ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָלעבֹודת

ׁשבט  "ולא הרמּב"ם: ּובלׁשֹון לה'. ׁשרּות לוי, ׁשבט ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹלעבֹודת

קדׁש נתקּדׁש . . רּוחֹו נדבה אׁשר . . איׁש ּכל אּלא ּבלבד, ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹלוי

ֳִָקדׁשים".

éòéáùãàïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ
:øîàìáéåì éða CBzî úä÷ éða Làø-úà àNð ¥«Ÿ¨À¤ŸÆ§¥´§½̈¦−§¥´¥¦®

:íúáà úéáì íúçtLîìâìL ïaîäðL íéL §¦§§Ÿ−̈§¥¬£Ÿ¨«¦¤̧§¦³¨¨Æ
àávì àa-ìk äðL íéMîç-ïa ãrå äìrîå̈©½§¨§©−¤£¦¦´¨¨®¨¨Æ©¨½̈

:ãrBî ìäàa äëàìî úBNrìãúãár úàæ ©«£¬§¨−̈§¬Ÿ¤¥«²Ÿ£Ÿ©¬
:íéLãwä Lã÷ ãrBî ìäàa úä÷-éðaäàáe §¥«§−̈§´Ÿ¤¥®−Ÿ¤©¢¨¦«¨̧

úëøt úà eãøBäå äðçnä rñða åéðáe ïøäà©«£³Ÿ¨¨Æ¦§´Ÿ©©©«£¤½§¦¾¥−¨´Ÿ¤
:úãrä ïøà úà dá-eqëå Cñnäååéìr eðúðå ©¨¨®§¦̧½̈¥−£¬Ÿ¨«¥ª«§¨«§´¨À̈

úìëz ìéìk-ãâá eNøôe Lçz øBò éeñk§Æ´©½©¨«§¯¤«¤§¦²§¥−¤
:åéca eîNå äìrîìîæíéðtä ïçìL | ìrå ¦§¨®§¨§¨−©¨«§©´ª§©´©¨¦À

úørwä-úà åéìr eðúðå úìëz ãâa eNøôé¦§§»¤´¤§¥¼¤¼§¨«§´Â¨Â̈¤©§¨³Ÿ
Cñpä úBN÷ úàå úiwðnä-úàå útkä-úàå§¤©©ŸÆ§¤©§©¦½Ÿ§¥−§´©¨®¤

:äéäé åéìr ãéîzä íçìåçãâa íäéìr eNøôe §¤¬¤©¨¦−¨¨¬¦«§¤«¨«§´£¥¤À¤µ¤
eîNå Lçz øBò äñëîa Búà eqëå éðL úrìBz©´©¨¦½§¦´Ÿ½§¦§¥−´®̈©§¨−

:åéca-úàèúøðî-úà eqëå úìëz ãâa | eç÷ìå ¤©¨«§¨«§´¤¤́§¥À¤§¦º¤§Ÿ©³
î-úàå äéúøð-úàå øBànä-úàå äéç÷ì ©¨Æ§¤¥´Ÿ¤½¨§¤©§¨¤−¨§¤

-ìk úàå äéúzçîdì-eúøLé øLà dðîL éìk ©§Ÿ¤®¨§¥Æ¨§¥´©§½̈£¤¬§¨«§−̈
:íäaéäñëî-ìà äéìk-ìk-úàå dúà eðúðå ¨¤«§¨«§³Ÿ¨Æ§¤¨¥¤½¨¤¦§¥−

:èBnä-ìr eðúðå Lçz øBòàéçaæî | ìrå ´¨®©§¨«§−©©«§©´¦§©´
äñëîa Búà eqëå úìëz ãâa eNøôé áäfä©¨À̈¦§§Æ¤´¤§¥½¤§¦´Ÿ½§¦§¥−

:åéca-úà eîNå Lçz øBòáé-ìk-úà eç÷ìå ´¨®©§¨−¤©¨«§¨«§Á¤¨
eðúðå Lãwa íá-eúøLé øLà úøMä éìk§¥̧©¨¥¹£¤¯§¨«§¨´©ÀŸ¤§¨«§Æ
Lçz øBò äñëîa íúBà eqëå úìëz ãâa-ìà¤¤´¤§¥½¤§¦´½̈§¦§¥−´¨®©

:èBnä-ìr eðúðåâéeNøôe çaænä-úà eðMãå §¨«§−©©«§¦§−¤©¦§¥®©¨«§´
:ïîbøà ãâa åéìrãéåéìk-ìk-úà åéìr eðúðå ¨½̈¤−¤©§¨¨«§¨«§´Â¨Â̈¤¨¥º̈

-úà úzçnä-úà íäa åéìr eúøLé øLà£¤´§¨«§¯¨¨´¨¤À¤©©§³Ÿ¤
éìk ìk ú÷øænä-úàå íériä-úàå úâìænä©¦§¨ŸÆ§¤©¨¦´§¤©¦§¨½Ÿ−Ÿ§¥´
eîNå Lçz øBò éeñk åéìr eNøôe çaænä©¦§¥®©¨«§´¨À̈§²¬©−©§¨¬

:åécáåèLãwä-úà úqëì åéðáe-ïøäà älëå ©¨«§¦¨´©«£ŸÂ¨Â̈§©¸Ÿ¤©¹Ÿ¤
ïë-éøçàå äðçnä rñða Lãwä éìk-ìk-úàå§¤¨§¥´©Ÿ»¤»¦§´Ÿ©©©«£¤¼§©«£¥¥À
Lãwä-ìà eòbé-àìå úàNì úä÷-éðá eàáé̈³Ÿ§¥«§¨Æ¨¥½§«Ÿ¦§¬¤©−Ÿ¤
:ãrBî ìäàa úä÷-éðá àOî älà eúîå̈¥®¥²¤©¨¬§¥«§−̈§¬Ÿ¤¥«

æèøBànä ïîL ïäkä ïøäà-ïa | øærìà úc÷ôe§ª©º¤§¨¨´¤©«£´Ÿ©Ÿ¥À¤³¤©¨Æ
äçLnä ïîLå ãéîzä úçðîe íénqä úøè÷e§´Ÿ¤©©¦½¦§©¬©¨¦−§¤´¤©¦§¨®
Lã÷a Ba-øLà-ìëå ïkLnä-ìk úc÷t§ª©À¨©¦§¨Æ§¨£¤½§−Ÿ¤

:åéìëáeôæéïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå §¥¨«©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ
:øîàìçéúçtLî èáL-úà eúéøëz-ìà ¥«Ÿ©©§¦¾¤¥−¤¦§§´Ÿ

:íiåìä CBzî éúäwäèéeéçå íäì eNr | úàæå ©§¨¦®¦−©«§¦¦«§´Ÿ£´¨¤À§¨Æ
ïøäà íéLãwä Lã÷-úà ízLâa eúîé àìå§´Ÿ¨ª½§¦§−̈¤´Ÿ¤©¢¨¦®©«£³Ÿ
Búãár-ìr Léà Léà íúBà eîNå eàáé åéðáe¨¨Æ¨½Ÿ§¨´À̈¦¬¦²©£«Ÿ̈−

:BàOî-ìàåë-úà òlák úBàøì eàáé-àìå §¤©¨«§«Ÿ¨¯Ÿ¦§²§©©¬¤
ôôô :eúîå Lãwä©−Ÿ¤¨¥«

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 §¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥

iyy ,iying - b - xacna - xeaiva d`ixwl yneg
ועֹוד  יהּודי עֹוד לקרב ּתלמידים, עם ּתֹורה ללמד עליו -ְְְְְִִִִִֵַָָָָֹ

לּתֹורה. ְִַָיהּודי

éùéîçãééðéñ øaãîa äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥³§Ÿ̈Æ¤¤½§¦§©¬¦©−
:øîàìåèíúáà úéáì éåì éða-úà ã÷t ¥«Ÿ§ŸÆ¤§¥´¥¦½§¥¬£Ÿ−̈

:íã÷ôz äìrîå Lãç-ïaî øëæ-ìk íúçtLîì§¦§§Ÿ¨®¨¨¨²¦¤¬Ÿ¤¨©−§¨¦§§¥«
æè:äeö øLàk ýåýé ét-ìr äLî íúà ã÷ôiå©¦§¬ŸŸ¨²¤−©¦´§Ÿ̈®©«£¤−ª¨«
æéúä÷e ïBLøb íúîLa éåì-éðá älà-eéäiå©¦«§¥¬¤§¥«¥¦−¦§Ÿ®̈¥«§¾§−̈

:éøøîeçéíúçtLîì ïBLøâ-éða úBîL älàå §¨¦«§¥²¤§¬§¥¥«§−§¦§§Ÿ®̈
:érîLå éðáìèéíøîr íúçtLîì úä÷ éðáe ¦§¦−§¦§¦«§¥¬§−̈§¦§§Ÿ¨®©§¨´

:ìàéfrå ïBøáç øäöéåëíúçtLîì éøøî éðáe §¦§½̈¤§−§ª¦¥«§¥¯§¨¦²§¦§§Ÿ−̈
úéáì éålä úçtLî íä älà éLeîe éìçî©§¦´¦®¥¬¤¥²¦§§¬Ÿ©¥¦−§¥¬

:íúáààëúçtLîe éðálä úçtLî ïBLøâì £Ÿ¨«§¥´§½¦§©̧©Æ©¦§¦½¦§©−©
:épLøbä úçtLî íä älà érîMäáëíäéã÷t ©¦§¦®¥´¤¥½¦§§−Ÿ©¥«§ª¦«§ª«¥¤Æ

íäéã÷t äìrîå Lãç-ïaî øëæ-ìk øtñîa§¦§©´¨¨½̈¦¤−Ÿ¤¨®̈§¨§ª´¥¤½
:úBàî Lîçå íéôìà úráLâëúçtLî ¦§©¬£¨¦−©«£¥¬¥«¦§§−Ÿ

:äné eðçé ïkLnä éøçà épLøbäãëàéNðe ©¥«§ª¦®©«£¥¯©¦§¨²©«£−¨«¨§¦¬
:ìàì-ïa óñéìà épLøbì áà-úéáäëúøîLîe ¥«−̈©¥«§ª¦®¤§¨−̈¤¨¥«¦§¤³¤

ñëî ìäàäå ïkLnä ãrBî ìäàa ïBLøâ-éðaeä §¥¥«§Æ§´Ÿ¤¥½©¦§−̈§¨®Ÿ¤¦§¥¾
:ãrBî ìäà çút Cñîeåë-úàå øöçä érì÷å ¨©¾¤−©¬Ÿ¤¥«§©§¥´¤«¨¥À§¤

-ìrå ïkLnä-ìr øLà øöçä çút Cñî̈©Æ¤´©¤«¨¥½£¤¯©©¦§¨²§©
:Búãár ìëì åéøúéî úàå áéáñ çaænäñ ©¦§¥−©¨¦®§¥Æ¥«¨½̈§−Ÿ£«Ÿ̈«

æëéøäöiä úçtLîe éîøîrä úçtLî úä÷ìå§¦§À̈¦§©³©¨«©§¨¦Æ¦§©´©©¦§¨¦½
íä älà éìàéfrä úçtLîe éðøáçä úçtLîe¦§©̧©Æ©«¤§Ÿ¦½¦§©−©¨«¨¦«¥¦®¥¬¤¥−

:éúäwä úçtLîçëLãç-ïaî øëæ-ìk øtñîa ¦§§¬Ÿ©§¨¦«§¦§©Æ¨¨½̈¦¤−Ÿ¤
éøîL úBàî LLå íéôìà úðîL äìrîå̈¨®§¨§Ÿ©³£¨¦Æ§¥´¥½«Ÿ§¥−

:Lãwä úøîLîèëìr eðçé úä÷-éða úçtLî ¦§¤¬¤©«Ÿ¤¦§§¬Ÿ§¥«§−̈©«£®©²
:äðîéz ïkLnä Cøéìáà-úéá àéNðe ¤¬¤©¦§−̈¥¨«¨§¦¬¥«−̈

:ìàéfr-ïa ïôöéìà éúäwä úçtLîì§¦§§´Ÿ©§¨¦®¡¦«¨−̈¤ª¦¥«
àìúçaænäå äøðnäå ïçìMäå ïøàä ízøîLîe¦§©§À̈¨«¨³Ÿ§©ª§¨Æ§©§Ÿ̈´§©¦§§½Ÿ

ìëå Cñnäå íäa eúøLé øLà Lãwä éìëe§¥´©½Ÿ¤£¤¬§¨«§−¨¤®§©̧¨½̈§−Ÿ
:Búãáráìïøäà-ïa øærìà éålä éàéNð àéNðe £«Ÿ̈«§¦Æ§¦¥´©¥¦½¤§¨−̈¤©«£´Ÿ

:Lãwä úøîLî éøîL úc÷t ïäkäâìéøøîì ©Ÿ¥®§ª©¾«Ÿ§¥−¦§¤¬¤©«Ÿ¤¦§¨¦¾
íä älà éLenä úçtLîe éìçnä úçtLî¦§©̧©Æ©©§¦½¦§©−©©¦®¥¬¤¥−

:éøøî úçtLîãìøëæ-ìk øtñîa íäéã÷ôe ¦§§¬Ÿ§¨¦«§ª«¥¤Æ§¦§©´¨¨½̈
:íéúàîe íéôìà úLL äìrîå Lãç-ïaî¦¤−Ÿ¤¨¨®§¨¥¬¤£¨¦−¨¨«¦

äììàéøeö éøøî úçtLîì áà-úéá àéNðe§¦³¥«¨Æ§¦§§´Ÿ§¨¦½«¦¥−
:äðôö eðçé ïkLnä Cøé ìr ìéçéáà-ïa¤£¦®̈¦©´¤¤̄©¦§¨²©«£−¨«Ÿ¨

åìïkLnä éLø÷ éøøî éða úøîLî úc÷ôe§ª©´¦§¤»¤»§¥´§¨¦¼©§¥Æ©¦§½̈
:Búãár ìëå åéìk-ìëå åéðãàå åéãnrå åéçéøáe§¦−̈§©ª¨´©«£¨®̈§¨̧¥½̈§−Ÿ£«Ÿ̈«

æìíúãúéå íäéðãàå áéáñ øöçä éãnrå§©ª¥¯¤«¨¥²¨¦−§©§¥¤®¦¥«Ÿ−̈
:íäéøúéîeçìéðôì äîã÷ ïkLnä éðôì íéðçäå ¥«§¥¤«§©«Ÿ¦´¦§¥´©¦§¿̈¥´§¨¦§¥Á

øæî | ãrBî-ìäàåéðáe ïøäàå | äLî äç «Ÿ¤¥̧¦§¹̈¨¤´§©«£´Ÿ¨À̈
éða úøîLîì Lc÷nä úøîLî íéøîL«Ÿ§¦Æ¦§¤´¤©¦§½̈§¦§¤−¤§¥´

:úîeé áøwä øfäå ìàøNéèìíiåìä éãe÷t-ìk ¦§¨¥®§©¨¬©¨¥−¨«¨§¥¸©«§¦¦¹
äLî ã÷t øLàýåýé ét-ìr ïøäàå £¤Á¨©̧¤¯§À©« À£À²ÀŸÀ©¦¬§Ÿ̈−

íéðL äìrîå Lãç-ïaî øëæ-ìk íúçtLîì§¦§§Ÿ®̈¨¨¨Æ¦¤´Ÿ¤¨©½§¨§©¬¦
:óìà íéøNråñ §¤§¦−¨«¤

ã ycew zegiyn zecewp ã(15 'nr gi zegiy ihewl)

‰ÏÚÓÂ L„Á ÔaÓ(טו (ג, ƒ∆…∆»«¿»
ÔÈn‰ ˙‡ ‰ÓÈÏL‰ ‡È‰Â(רש"י) ¿ƒƒ¿ƒ»∆«ƒ¿»

הּמלכּות ׁשּספירת ּבחסידּות ּכל ÓÈÏLÓ‰מבאר את ְְְֲִִֶַַַַָֹ«¿ƒ»ֶָ

בי"ע; ּבעֹולמֹות ּגם אֹורם את ממׁשיכה ׁשהיא ּבכ ְְְְִִִֶֶַַַָָָָהּספירֹות

חבּוׁש ו'אין ּבהם מתלּבׁשת היא (ׁשהרי מּכחּה זה אין ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹאבל

ואף  ּבּה. ׁשּמאיר הּספירֹות אֹור מּכח אּלא עצמֹו'), ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹמּתיר

ָּכאן:

היּו עּבּורּה ימי א למצרים, הּכניסה עם נֹולדה ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָיֹוכבד

ÈÙÏ.זֹו ּכניסה ƒ¿≈ְִָ

éùùîøëæ øëa-ìk ãB÷t äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¸¨§³Ÿ¨¨Æ
øtñî úà àNå äìrîå Lãç-ïaî ìàøNé éðáì¦§¥´¦§¨¥½¦¤−Ÿ¤¨¨®§¨§¾̈¥−¦§©¬

:íúîLàîúçz ýåýé éðà éì íiåìä-úà zç÷ìå §Ÿ¨«§¨«©§¨Æ¤©«§¦¦¬¦Æ£¦´§Ÿ̈½©¬©
úçz íiåìä úîäa úàå ìàøNé éðáa øëa-ìk̈§−Ÿ¦§¥´¦§¨¥®§¥Æ¤«¡©´©«§¦¦½©´©

:ìàøNé éða úîäáa øBëa-ìkáîäLî ã÷ôiå ¨§½§¤«¡©−§¥¬¦§¨¥«©¦§´Ÿ¤½
éðáa øBëa-ìk-úà Búà ýåýé äeö øLàk©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−Ÿ®¤¨§−¦§¥¬

:ìàøNéâîúîL øtñîa øëæ øBëa-ìë éäéå ¦§¨¥«©§¦Á¨§¸¨¹̈§¦§©¬¥²Ÿ
óìà íéøNrå íéðL íäéã÷ôì äìrîå Lãç-ïaî¦¤¬Ÿ¤¨©−§¨¦§ª«¥¤®§©³¦§¤§¦Æ¤½¤

ìL:íéúàîe íéráLå äLôãîýåýé øaãéå §¨¬§¦§¦−¨¨«¦©§©¥¬§Ÿ̈−
:øîàl äLî-ìàäî-ìk úçz íiåìä-úà ç÷ ¤¤¬¥«Ÿ©´¤©«§¦¦À©³©¨

úçz íiåìä úîäa-úàå ìàøNé éðáa øBëa§Æ¦§¥´¦§¨¥½§¤¤«¡©¬©«§¦¦−©´©



רלי iriay - c - xacna - xeaiva d`ixwl yneg

:ýåýé éðà íiåìä éì-eéäå ízîäaåîééeãt úàå §¤§¨®§¨«¦¬©«§¦¦−£¦¬§Ÿ̈«§¥Æ§¥´
ìMä-ìr íéôãrä íéúànäå íéráMäå äL ©§½̈§©¦§¦−§©¨¨®¦¨«Ÿ§¦Æ©

:ìàøNé éða øBëaî íiåìäæîúLîç zç÷ìå ©«§¦¦½¦§−§¥¬¦§¨¥«§¨«©§À̈£¥¯¤
çwz Lãwä ì÷La úìbìbì íéì÷L úLîç£¥²¤§¨¦−©ª§®Ÿ¤§¤³¤©¸Ÿ¤Æ¦½̈

:ì÷Mä äøb íéøNrçîïøäàì óñkä äzúðå ¤§¦¬¥−̈©¨«¤§¨«©¨´©¤½¤§©«£−Ÿ
:íäa íéôãrä ééeãt åéðáìeèîúà äLî çwiå §¨®̈§¥¾¨«Ÿ§¦−¨¤«©¦©´¤½¥−

:íiåìä ééeãt ìr íéôãòä úàî íBéãtä óñk¤´¤©¦§®¥¥Æ¨´Ÿ§¦½©−§¥¬©«§¦¦«
ðäMîç óñkä-úà ç÷ì ìàøNé éða øBëa úàî¥¥À§²§¥¬¦§¨¥−¨©´¤©¨®¤£¦¨̧

ìLe íéMLå:Lãwä ì÷La óìàå úBàî L §¦¦¹§¬¥²¨¤−¤§¤¬¤©«Ÿ¤
àðåéðáìe ïøäàì íéeãtä óñk-úà äLî ïziå©¦¥̧¤¹¤¤¯¤©§¦²§©«£¬Ÿ§¨¨−

:äLî-úà ýåýé äeö øLàk ýåýé ét-ìrô ©¦´§Ÿ̈®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(d"nyz oeiq 'c zgiy)

Ï‡¯NÈ È·a ¯BÎa Ïk ˙Áz ÌiÂl‰ ˙‡ Á˜(מה (ג, «∆«¿ƒƒ««»¿ƒ¿≈ƒ¿»≈

והלוּים  לּבכֹורים, מּלכּתחּלה נֹועדה לה' הּׁשרּות ְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַַַָָעבֹודת

מי  אצל ּגם זֹו עבֹודה להיֹות ׁשּיכֹולה הרי ּתחּתיהם; ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָנכנסּו

ּבטבעֹו ׁשּׁשּי מי ּגם :ללּמד מּלכּתחּלה. לּה נֹועד ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּלא

להּגיע  יכֹול העֹולם, ּבעניני התעּסקּות זבּולּון, ׁשבט ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָלעבֹודת

ׁשבט  "ולא הרמּב"ם: ּובלׁשֹון לה'. ׁשרּות לוי, ׁשבט ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹלעבֹודת

קדׁש נתקּדׁש . . רּוחֹו נדבה אׁשר . . איׁש ּכל אּלא ּבלבד, ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹלוי

ֳִָקדׁשים".

éòéáùãàïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ
:øîàìáéåì éða CBzî úä÷ éða Làø-úà àNð ¥«Ÿ¨À¤ŸÆ§¥´§½̈¦−§¥´¥¦®

:íúáà úéáì íúçtLîìâìL ïaîäðL íéL §¦§§Ÿ−̈§¥¬£Ÿ¨«¦¤̧§¦³¨¨Æ
àávì àa-ìk äðL íéMîç-ïa ãrå äìrîå̈©½§¨§©−¤£¦¦´¨¨®¨¨Æ©¨½̈

:ãrBî ìäàa äëàìî úBNrìãúãár úàæ ©«£¬§¨−̈§¬Ÿ¤¥«²Ÿ£Ÿ©¬
:íéLãwä Lã÷ ãrBî ìäàa úä÷-éðaäàáe §¥«§−̈§´Ÿ¤¥®−Ÿ¤©¢¨¦«¨̧

úëøt úà eãøBäå äðçnä rñða åéðáe ïøäà©«£³Ÿ¨¨Æ¦§´Ÿ©©©«£¤½§¦¾¥−¨´Ÿ¤
:úãrä ïøà úà dá-eqëå Cñnäååéìr eðúðå ©¨¨®§¦̧½̈¥−£¬Ÿ¨«¥ª«§¨«§´¨À̈

úìëz ìéìk-ãâá eNøôe Lçz øBò éeñk§Æ´©½©¨«§¯¤«¤§¦²§¥−¤
:åéca eîNå äìrîìîæíéðtä ïçìL | ìrå ¦§¨®§¨§¨−©¨«§©´ª§©´©¨¦À

úørwä-úà åéìr eðúðå úìëz ãâa eNøôé¦§§»¤´¤§¥¼¤¼§¨«§´Â¨Â̈¤©§¨³Ÿ
Cñpä úBN÷ úàå úiwðnä-úàå útkä-úàå§¤©©ŸÆ§¤©§©¦½Ÿ§¥−§´©¨®¤

:äéäé åéìr ãéîzä íçìåçãâa íäéìr eNøôe §¤¬¤©¨¦−¨¨¬¦«§¤«¨«§´£¥¤À¤µ¤
eîNå Lçz øBò äñëîa Búà eqëå éðL úrìBz©´©¨¦½§¦´Ÿ½§¦§¥−´®̈©§¨−

:åéca-úàèúøðî-úà eqëå úìëz ãâa | eç÷ìå ¤©¨«§¨«§´¤¤́§¥À¤§¦º¤§Ÿ©³
î-úàå äéúøð-úàå øBànä-úàå äéç÷ì ©¨Æ§¤¥´Ÿ¤½¨§¤©§¨¤−¨§¤

-ìk úàå äéúzçîdì-eúøLé øLà dðîL éìk ©§Ÿ¤®¨§¥Æ¨§¥´©§½̈£¤¬§¨«§−̈
:íäaéäñëî-ìà äéìk-ìk-úàå dúà eðúðå ¨¤«§¨«§³Ÿ¨Æ§¤¨¥¤½¨¤¦§¥−

:èBnä-ìr eðúðå Lçz øBòàéçaæî | ìrå ´¨®©§¨«§−©©«§©´¦§©´
äñëîa Búà eqëå úìëz ãâa eNøôé áäfä©¨À̈¦§§Æ¤´¤§¥½¤§¦´Ÿ½§¦§¥−

:åéca-úà eîNå Lçz øBòáé-ìk-úà eç÷ìå ´¨®©§¨−¤©¨«§¨«§Á¤¨
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הּמלכּות ׁשּספירת ּבחסידּות ּכל ÓÈÏLÓ‰מבאר את ְְְֲִִֶַַַַָֹ«¿ƒ»ֶָ

בי"ע; ּבעֹולמֹות ּגם אֹורם את ממׁשיכה ׁשהיא ּבכ ְְְְִִִֶֶַַַָָָָהּספירֹות

חבּוׁש ו'אין ּבהם מתלּבׁשת היא (ׁשהרי מּכחּה זה אין ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹאבל

ואף  ּבּה. ׁשּמאיר הּספירֹות אֹור מּכח אּלא עצמֹו'), ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹמּתיר

ָּכאן:

היּו עּבּורּה ימי א למצרים, הּכניסה עם נֹולדה ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָיֹוכבד

ÈÙÏ.זֹו ּכניסה ƒ¿≈ְִָ
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העּמים", מּכל "סגּלה ּכנגד ּבפרׁשתנּו, הם מנינים ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹֻׁשלׁשה

קדֹוׁש". ו"גֹוי ּכהנים" Ï‡¯NÈ"ממלכת Èa ÔÈÓ את ׁשּבּטא , ְְֲִֶֶַָֹƒ¿«¿≈ƒ¿»≈ִֵֶֶ

לא  ׁשּבמנין ּדבר ּכי העֹולם, אּמֹות לגּבי הּמיחדת ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻֻחׁשיבּותם

העּמים". מּכל "סגּלה ּכנגד - ÈÂÏּבטל Èa ÔÈÓ ּבפני ׁשּנמנּו , ְְִִֵֶֶַָָָָֻƒ¿«¿≈≈ƒְְִִֵֶ

ּכנגד  - הּקדׁש מׁשמרת ׁשֹומרי ׁשל מיחד ּבגדר להיֹותם ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֻעצמם

(ׂשרים). ּכהנים" ˜‰˙"ממלכת Èa ÔÈÓקדׁש" נאמר ּבהם , ְֲִִֶֶַָֹƒ¿«¿≈¿»ֱֶֶֶַָֹ

קדֹוׁש". "ּגֹוי ּכנגד - ְֳִֶֶַָָהּקדׁשים"

øéèôîæé:øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ
çéCBzî éúäwä úçtLî èáL-úà eúéøëz-ìà©©§¦¾¤¥−¤¦§§´Ÿ©§¨¦®¦−

:íiåìäèéeúîé àìå eéçå íäì eNr | úàæå ©«§¦¦«§´Ÿ£´¨¤À§¨Æ§´Ÿ¨ª½
eàáé åéðáe ïøäà íéLãwä Lã÷-úà ízLâa§¦§−̈¤´Ÿ¤©¢¨¦®©«£³Ÿ¨¨Æ¨½Ÿ
:BàOî-ìàå Búãár-ìr Léà Léà íúBà eîNå§¨´À̈¦¬¦²©£«Ÿ̈−§¤©¨«

ë:eúîå Lãwä-úà òlák úBàøì eàáé-àìå§«Ÿ¨¯Ÿ¦§²§©©¬¤©−Ÿ¤¨¥«
ôôô

.ïîéñ å"äé÷ìç ,íé÷åñô è"ð÷

.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



רלג

øåáéöá äàéø÷ì øáãîá úùøôì äøèôä

íåâøú ãçàå àø÷î íéðùìå

á ÷øô òùåä

áàìBçk ìàøNé-éða øtñî äéäå§Â¨Â̈¦§©³§¥«¦§¨¥Æ§´
äéäå øôqé àìå ãné-àì øLà íiä©½̈£¤¬«Ÿ¦©−§´Ÿ¦¨¥®§Â¨Â̈
énr-àì íäì øîàé-øLà íB÷îa¦§º£¤¥«¨¥³¨¤Æ«Ÿ©¦´

:éç-ìû éða íäì øîàé ízàáeöa÷ðå ©¤½¥«¨¥¬¨¤−§¥¬¥¨«§Â¦§§Â
eîNå åcçé ìàøNé-éðáe äãeäé-éða§¥«§¨³§¥«¦§¨¥Æ©§½̈§¨¬
ék õøàä-ïî eìrå ãçà Làø íäì̈¤²¬Ÿ¤−̈§¨´¦¨¨®¤¦¬

:ìàrøæé íBé ìBãââíëéçàì eøîà ¨−¬¦§§¤«¦§¬©«£¥¤−
:äîçø íëéúBçàìå énrãeáéø ©¦®§©«£«¥¤−ª¨«¨¦³

éëðàå ézLà àì àéä-ék eáéø íënàá§¦§¤Æ¦½¦¦Æ´Ÿ¦§¦½§¨«Ÿ¦−
äéðtî äéðeðæ øñúå dLéà àì́Ÿ¦¨®§¨¥³§¤̧¨Æ¦¨¤½¨

:äéãL ïéaî äéôeôàðåääpèéLôà-ït §©«£¤−¨¦¥¬¨¤«¨¤©§¦¤´¨
äézîNå dãìeä íBék äézâväå änør£ª½̈§¦̧©§¦½¨§−¦¨«§¨®§©§¦´¨
äézîäå äiö õøàk äzLå øaãnë©¦§À̈§©¦̧¨Æ§¤´¤¦½̈©«£¦¦−¨

:àîvaåéðá-ék íçøà àì äéða-úàå ©¨¨«§¤¨¤−¨´Ÿ£©¥®¦«§¥¬
:änä íéðeðææäLéáBä ínà äúðæ ék §¦−¥«¨¦³¨«§¨Æ¦½̈¦−¨

éáäàî éøçà äëìà äøîà ék íúøBä«¨¨®¦´¨§À̈¥«§º̈©«£¥³§©«£©Æ
éðîL ézLôe éøîö éîéîe éîçì éðúð«Ÿ§¥³©§¦Æ¥©½©§¦´¦§¦½©§¦−

:ééewLåçEkøc-úà CN-éððä ïëì §¦¨«¨¥²¦«§¦¨¬¤©§¥−
äéúBáéúðe døãb-úà ézøãâå íéøéqa©¦¦®§¨«©§¦Æ¤§¥½̈§¦«¤−¨

`xenl iy
,ãné àì øLà (à.íéãcîð úBéäì eìëeé àlLøîàé øLà íB÷îa £¤Ÿ¦©¤Ÿ§¦§¦§¨¦¦§£¤¥¨¥

,íäì.íäéìò øîàð äéä øLà íB÷îa,ízà énò àìíéòøä íäéNòî éôì ¨¤¦§£¤¨¨¤¡¨£¥¤Ÿ©¦©¤§¦©£¥¤¨¨¦

.Ck øîàð äéä,éç ìà éða.íòî øúBé ,íéðák Bì íéáéáçL,ãçà Làø (á ¨¨¤¡¨¨§¥¥¨¤£¦¦§¨¦¥¥©Ÿ¤¨
.çéLnä Cìî,õøàä ïî eìòå.íúeìb õøàî eìòéåíBé ìBãb ék ¤¤©¨¦©§¨¦¨¨¤§©£¥¤¤¨¨¦¨

,ìàòøæéäéäé ãaëðå ìBãb íBé ék ¦§§¤¦¨§¦§¨¦§¤

íöéôä øLà ìàøNé õea÷ íBé¦¦§¨¥£¤¡¦¨

éðt ìò íéòøæ øefôk ä"á÷ä©§¦§¨¦©§¥

.äãOä,énò íëéçàì eøîà (â ©¨¤¦§©£¥¤©¦
eøîà ,ïéîéðáe äãeäé éða ízà©¤§¥§¨¦§¨¦¦§

íäL ,íéèáMä úøNò éða íëéçàì©£¥¤§¥£¤¤©§¨¦¤¥

eëìäL ét ìò óà ,íëBîk énò©¦§¤©©¦¤¨§

íei÷ì eáeLéå ,íëéðôì úeìba©¨¦§¥¤§¨§¦

.äøBzä,äîçø íëéúBçàìå ©¨§©£¥¤ª¨¨
eøîà ,íéèáMä úøNòaL íéLpìå§©¨¦¤©£¤¤©§¨¦¦§

.ïäéìò 'ä íçøL ïäìeáéø (ã ¨¤¤¦¥£¥¤¦
,eáéø íënàáàéápä áL ïàk §¦§¤¦¨¨©¨¦

,älçza øîàL äçëBzä éøáãì§¦§¥©¨¨¤¨©©§¦¨

eNò ,øBcaL íé÷écvä ìà øîàå§¨©¤©©¦¦¤©£

úàø÷pL ,øeavä úeììk íò äáéøî§¦¨¦§¨©¦¤¦§¥

íéèøtä íäL äéðáì "íà"¥§¨¤¨¤¥©§¨¦

.øeavaL,ézLà àì àéä ékék ¤©¦¦¦Ÿ¦§¦¦

.éìòî äçøñ,dLéà àì éëðàå ¨§¨¥¨©§¨Ÿ¦Ÿ¦¨
.äéëøö dì ïéîæäì éìò ïéàåøñúå §¥¨©§©§¦¨§¨¤¨§¨¥

,äéðtî äéðeðæãBò òaöz àlL §¤¨¦¨¤¨¤Ÿ¦§©

,øîBìk .äéøçà úBðæäì äéðt úà¤¨¤¨§©§©£¤¨§©

.íéòø íéNòî ãBò eNòé àlL¤Ÿ©£©£¦¨¦

,äéãL ïéaî äéôeôàðåàìå §©£¤¨¦¥¨¤¨§Ÿ

íéîNa éðéî äéãL ïéa íéNz̈¦¥¨¤¨¦¥§¨¦

eøéñiL ,øîBìk .íéôàBpä áéäìäì§©§¦©£¦§©¤¨¦

.íéøòä ïéaî úBøæ úBãBáò éðéî¦¥£¨¦¥¤¨¦

,änøò äpèéLôà ït (äït ¤©§¦¤¨£ª¨¤

,øîBìk .äéèéLëzî äpèéLôà©§¦¤¨¦©§¦¤¨§©

.íäî éúðéëL ÷lñà,dãìeä íBék £©¥§¦¨¦¥¤§¦¨§¨
,øîBìk .íéøöîa äéúàönL íBik©¤§¨¦¨§¦§©¦§©

.äøBzä úà eìawL íã÷ eéäL éôk§¦¤¨Ÿ¤¤¦§¤©¨

,øaãnk.øaãnä Bîk ,ìkì ø÷ôä ©¦§¨¤§¥©Ÿ§©¦§¨

,äiö õøàk äzLådúBà íéNà §©¦¨§¤¤¦¨¨¦¨

.äîîBL õøàk,äéða úàå (åíä §¤¤¥¨§¤¨¤¨¥

.øeavä ìL íéèøtäíéðeðæ éðá ék ©§¨¦¤©¦¦§¥§¦
,änäúBòèì íéëéLîî íäL ¥¨¤¥©§¦¦¦§

.íäéúBáà éëøãaäúðæ ék (æ §©§¥£¥¤¦¨§¨
,ínà.éìòî äçøñ änàä úeììk,äLéáä.äLea éNòî äúNò ¦¨§¨¨ª¨¨§¨¥¨©Ÿ¦¨¨§¨©£¥¨

,íúøBä.íúBà äúøäL éî,éáäàî éøçàeéäL úBnàä éøçà ¨¨¦¤¨§¨¨©£¥§©£©©£¥¨ª¤¨

.íänò úéøa ìàøNéìå,ééewL.íé÷Lî øàLe ïéiä,CN (ç"BúkeNî øñä" Bîk .øãâa øâBñ.(ä,ä äéòùé),íéøéqa"íéëáñ íéøéñ" Bîk .íéöB÷a §¦§¨¥§¦¦¨¤§¦¨©©¦§¨©§¦¨¥§¨¥§¨¥§¨©¦¦§¦§¦¦§ª¦

mixn zxhr
äleàbä ïîæaàãné-àì øLà íiä ìBçk ìàøNé-éða øtñî äéäåéà ¦§©©§¨§Â¨Â̈¦§©³§¥«¦§¨¥Æ§´©½̈£¤¬«Ÿ¦©−¦

íúBà ãBcîì øLôàíäì øîàé-øLà íB÷îa äéäå øôqé àìåïîfa ¤§¨¦§¨§´Ÿ¦¨¥®§Â¨Â̈¦§º£¤¥«¨¥³¨¤Æ©§©

äfäízà énr-àìíéòøä íäéNòî éôìíäì øîàéàeää ïîfaéða ©¤«Ÿ©¦´©¤½§¦©£¥¤¨¨¦¥«¨¥¬¨¤−©§©©§¥¬
éç-ìûíîçøéå íúeáL áéLé àeäå 'ä ìà eáeLé ék:áeöa÷ðåçéLnä éîéa ¥¨«¦¨¤§¨¦§¨¦©£¥§Â¦§§Â¦¥©¨¦©

åcçé ìàøNé-éðáe äãeäé-éða§¥«§¨³§¥«¦§¨¥Æ©§½̈
ãçà Làø íäì eîNåCìî eäæ §¨¬¨¤²¬Ÿ¤−̈¤¤¤

çéLnäõøàä-ïî eìråúBöøàî ©¨¦©§¨´¦¨®̈¤¥©§

íöøà ìà eìòé äìBbäíBé ìBãâ ék ©¨©£¤©§¨¦¬¨−¬
ìàrøæéíöéôä øLà ìàøNé õea÷ ¦§§¤«¦¦§¨¥£¤¡¦¨

äãOä éðt ìò íéòøæ øfôîk ìàä:â ¨¥¦§©¥§¨¦©§¥©¨¤

ïéîéðáe äãeäé éða ízàeøîà ©¤§¥§¨¦§¨¦¦§¬
íëéçàìíäL íéèáMä úøNò éða ©«£¥¤−§¥£¤¤©§¨¦¤¥

énríúBìâäì ézøäî ék íò íëúBîk ©¦®§§¤¦¦¦©§¦§©§¨

eøîà ïëå ,énò àì æà íéúàø÷e§¨¦¨Ÿ©¦§¥¨§

íëéúBçàìåíéèáMä úøNò éLð §©«£«¥¤−§¥£¤¤©§¨¦

:äîçøãøBcaL íé÷écvä ìà øîà ª¨«¨¨©¤©©¦¦¤©

íënàá eáéøúBøBcì íà àéäL ¦³§¦§¤Æ¤¦¥©

íéàaäeáéøíáéLäì eäòøa Léà ©¨¦¦½¦§¥¥©£¦¨

äáBè Cøãìékäzòîàì àéä- §¤¤¨¦¥©¨¦Æ´Ÿ
ézLàéìòî äúøñ ékàì éëðàå ¦§¦½¦¨§¨¥¨©§¨«Ÿ¦−´Ÿ
dLéàd÷etñ dì ïéîæäìøñúå ¦®̈§©§¦¨¦¨§¨¥³

äéôeôàðå äéðtî äéðeðæíéîNa §¤̧¨Æ¦¨¤½¨§©«£¤−¨§¨¦

äéãL ïéaîdkøc áBæòzL äzòî: ¦¥¬¨¤«¨¥©¨¤©£©§¨

ädkøc áBæòz àì íà ék-ït ¦¦Ÿ©£©§¨¤
äpèéLôàøàMúå äéãâaîänør ©§¦¤´¨¦§¨¤¨§¦¨¥£ª½̈
äézâväåLeáì éìaî dúBà ãéîòà §¦̧©§¦½¨©£¦¨¦§¦§

äñëîeäézîNå dãìeä íBék ¦§¤§−¦¨«§®̈§©§¦´¨
øaãnë,øaãnä Bîk ìkì ø÷ôä ©¦§À̈¤§¥©Ÿ§©¦§¨

äzLådúBà íéNàäiö õøàk §©¦̧¨Æ¨¦¨§¤´¤¦½̈
äîîL:àîva äézîäåå-úàå §¨¨©«£¦¦−¨©¨¨«§¤
äéðaíäaL íé÷écvä ìò óààì ¨¤−¨©©©©¦¦¤¨¤´Ÿ

íçøàäìBba eëìiLíéðeðæ éðá-ék £©¥®¤¥§©¨¦«§¥¬§¦−
änääøæ äãBáò éãáBò:æäúðæ ék ¥«¨§¥£¨¨¨¦³¨«§¨Æ
ínàíàä ,éìòî äúøñ änàä úeììk ¦½̈§¨¨ª¨¨§¨¥¨©¨¥

íúBà äúøäLíúøBä äLéáBä ¤¨§¨¨¦−¨«¨®̈
äîéìëe äLeá äNòî äúNòék ¨§¨©£¥¨§¦¨¦´

éáäàî éøçà äëìà äøîà̈§À̈¥«§º̈©«£¥³§©«£©Æ
íéBbä éëøãaéðúðéì íéðúBpäéîçì §©§¥©¦«Ÿ§¥³©§¦¦©§¦Æ

ézLôe éøîö éîéîeía äåèzL ¥©½©§¦´¦§¦½¤¦§¤¨

íéãâaéðîLCeñìééewLå¯ íé÷Lîe §¨¦©§¦−¨§¦¨«©§¦

áìçå ïéé Bîk âpòúäì:çïëììéàBä §¦§©¥§©¦§¨¨¨¥²¦

äáLç CëåCN-éððäøâBñíéøéqa Ekøc-úàíéöBwa-úà ézøãâå §¨¨§¨¦«§¦¨¬¥¤©§¥−©¦¦®©¦§¨«©§¦Æ¤

xihtn - c - xacna - xeaiva d`ixwl yneg
: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

ã ycew zegiyn zecewp ã(24 'nr gi zegiy ihewl)

˙‰˜ Èa L‡¯ ˙‡ ‡N(ב (ד, »…∆…¿≈¿»

העּמים", מּכל "סגּלה ּכנגד ּבפרׁשתנּו, הם מנינים ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹֻׁשלׁשה

קדֹוׁש". ו"גֹוי ּכהנים" Ï‡¯NÈ"ממלכת Èa ÔÈÓ את ׁשּבּטא , ְְֲִֶֶַָֹƒ¿«¿≈ƒ¿»≈ִֵֶֶ

לא  ׁשּבמנין ּדבר ּכי העֹולם, אּמֹות לגּבי הּמיחדת ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻֻחׁשיבּותם

העּמים". מּכל "סגּלה ּכנגד - ÈÂÏּבטל Èa ÔÈÓ ּבפני ׁשּנמנּו , ְְִִֵֶֶַָָָָֻƒ¿«¿≈≈ƒְְִִֵֶ

ּכנגד  - הּקדׁש מׁשמרת ׁשֹומרי ׁשל מיחד ּבגדר להיֹותם ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֻעצמם

(ׂשרים). ּכהנים" ˜‰˙"ממלכת Èa ÔÈÓקדׁש" נאמר ּבהם , ְֲִִֶֶַָֹƒ¿«¿≈¿»ֱֶֶֶַָֹ

קדֹוׁש". "ּגֹוי ּכנגד - ְֳִֶֶַָָהּקדׁשים"
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Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−
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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
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המשך ביאור למסכת כתובות ליום שבת קודש עמ' א



רלז לוח זמנים לשבוע פרשת במדבר בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת
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,aegd z` minezidéáb àaâéî éîúécmilekiy minezid oicy ± §©§¥¦§¨¨¥
,mdia` ly zeaeg zeableäééðéî ïðéaâî àì ééeaâàmiaeb `l j` ± ©§¥Ÿ©§¦©¦¥§

o`ke ,rwxw mdia` gipd ok m` `l` mdia` ly zeaeg mdn
aeg ziiaba zlrez yi jkitle .rwxw mdia` gipd `ly xaecn
dywn `xnbd .zyy ax zhiyl s` ,`zxhn iketd df oi`e ,df

:df uexiz lràäå[ixde-]éðz÷ 'äáBb äæå äáBb äæ'itle ,dpyna §¨¤¤§¤¤¨¨¥
aegd wx `l` miabp zeaegd ipy oi` ,`ng xa inx ly evexiz
dpynd zpeek :`xnbd zvxzn .minezil ipyd oicd lra aiigy

,`id,Bì ïéàå úBaâì éeàø äæå ,äáBb äæ,miaeb minezid ,xnelk ¤¤§¤¨¦§§¥
`l oky ,zeabl okidn el oi` j` zeabidl eaeg ie`x ipyd eli`e
dabp ok` ipyd aegdy dpynd zpeek oi`e ,rwxw a`d gipd

.lreta
:df xe`ia lr dywn `xnbdøáca úBáeLz ézL ,àáø øîàizy - ¨©¨¨§¥§©¨¨

.df xaqd lr yi zeiyewàãç,dpey`x `iyew ±cixdäáBb äæ' £¨§¤¤
éðz÷ 'äáBb äæåzeaegd ipy ok`y `id oeyld zernyne ,dpyna §¤¤¨¨¥

.zeabl miie`x mdy wx `le ,lreta miabpãBòås`y ,`iyew §
,rwxw minezid ia` gipd `ly ,`ng xa inx cinrdy dxwna

éîúéì àòøà eäðéaâì`edy aega rwxw minezil mpic lra oziy ± ¦§¦§©§¨§©§¥
,mdia`l aiigålkei f`eäééðéî eäðéaâéìå øãäéìxefgl -dzeable §¥§©§¦§¦§¦¥§

,el aiig mdia`y aega ,mdnäaø øîà ïîçð áø øîàc ,ïîçð áøãk¦§©©§¨§¨©©©§¨¨©©¨
ïäéáà úáBça ò÷ø÷ eábL íéîBúé ,äeáà øa,áBç ìòamdia` ly ©£¨§¦¤¨©§©§©£¦¤©©

,ïäî ïúBà äáBâå øæBçdidy aeg zxenz eaby rwxwd oky ¥§¤¨¥¤
:`xnbd dwiqn .aiig mdia` didy zeaegl zcarzyn ,mdia`l

àéL÷.`ng xa inx ly evexiz dyw ok` ± ©§¨
:`ng xa inx ly exe`ia z` ayiil dqpn `xnbddî÷Bìå- §§¨
dxwna ,'daeb dfe daeb df' dpynd oic z` cinrieeäì úéàc§¦§

éîúéìrwxwdéãéãì déì úéàå ,úéøeaéærwxw ,mpic lral yie ± §©§¥¦¦§¦¥§¦¥
å úécéòrwxweáb éîúé éìæàc ,úéðBðéamiaebe minezid mikledy ± ¦¦§¥¦§¨§¥©§¥¨

rwxwd z` epnndéì eaâîe ,úéðBðéael mipzep minezid eli`e ± ¥¦©§¥
rwxwd z`énð éàc ,úéøeaéæxaeqd zyy ax zrcl s`y ±ìLa' ¦¦§¦©¦§¤

,'ïéîL ïä íãà ìkf rwxwe,zipepiaa epic ixd aeg lrae ,zixeaif e ¨¨¨¥¨¦
c ,ef rwxw el miabn md ok it lr s`àä[ixdy-]ïéòøôð ïéà ¨¥¦§¨¦

,úéøeaéfî àlà íéîBúé éñëpîzyy ax lr zeywdl oi` ,ok m`e ¦¦§¥§¦¤¨¦¦¦
dfe daeb df' dpynd dxn`y jkn elya cner cg` lky xn`y
diiaba zlrez yiy ote`a ,minezia dxaic dpyndy oeik ,'daeb

:`xnbd dgec .efkéléî éðäminezi iqkpn mirxtp oi`y llkd - ¨¥¦¥
wx xn`p ,zixeaifn `l`ñôz àìc àëéäxear rwxw maeg lra ¥¨§Ÿ¨©

.zixeaifd on el miabn oic zia f`e ,eaegñôúc àëéä ìáàlra £¨¥¨§¨©
,eaega zixeaif dpi`y rwxw maeg,ñôzmileki minezid oi`e ¨©

wifgn minezid ly aeg lray df oecipa ,ok m`e .epnn `ivedl
`edy mcbpk oerhl leki `ed ,zeabl mivex mdy zipepiaa
.mdl dzeabdl aiig epi`e ,el miaiig mdy aegd zxenz dwifgn
diaba xaecn dpynay zyy ax ixac z` uxzl xyt` i` ,okle

.minezin

äðùî
mewna xebl xearl ezy` z` sekl lrad zekfa dpc dpynd

l zwlgp l`xyi ux` :xg`ìLì úBöøà Loipr,ïéàeOð,od el`e ¨£¨§¦¦
ïéàéöBî ïéà .ìéìbäå ïcøiä øáòå äãeäédgxk lra dy`d z` §¨§¥¤©©§¥§©¨¦¥¦¦

elit` ux`l ux`n,øéòì øéòî,lilba xirl dcedia xirn oebk ¥¦§¦
ådze` oi`iven oi` okCøëì Cøkî,zxg` ux`ay ,xg`ìáà §¦§©¦§©£¨

øéòî ïéàéöBî ,õøàä dúBàazg`øéòì,zxg`åokCøkîcg` §¨¨¨¤¦¦¥¦¨¦§¦§©
Cøëì,ux`d dze`a xg` ¦§©
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לוח זמנים לשבוע פרשת במדבר בערים שונות בעולם רלח
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:005:588:418:409:149:1310:2110:2119:0519:0719:3019:3218:4919:43מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

7:437:509:199:2110:0210:0610:5210:5417:0817:0217:4217:3716:4517:50ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:145:117:587:578:358:349:459:4418:4718:5019:1419:1818:3119:29נפאל, קטמנדו )ח(

6:566:569:269:269:569:5710:5910:5919:0619:0719:3019:3018:4919:40סינגפור, סינגפור )ח(

4:394:317:167:048:348:309:559:5220:2720:3621:1321:2420:1621:45פולין, ורשא )ק(

6:186:208:398:399:099:1010:0910:1017:5117:5018:1518:1417:3218:24פרו, לימה )ח(

6:086:018:558:509:509:4811:0711:0621:0721:1421:4521:5320:5522:09צרפת, ליאון )ק(

6:076:008:528:459:559:5211:1411:1221:3021:3722:0922:1821:1822:36צרפת, פריז )ק(

5:435:428:158:158:468:469:499:5018:0318:0418:2718:2817:4618:37קולומביה, בוגוטה )ח(

5:515:458:398:349:309:2810:4610:4520:4120:4721:1421:2020:2821:36קנדה, טורונטו )ק(

5:225:168:098:049:049:0110:2110:1920:2220:2820:5821:0520:0921:21קנדה, מונטריאול )ק(

5:415:378:288:269:109:0810:2210:2119:4319:4820:1320:1819:2920:31קפריסין, לרנקה )ק(

5:475:377:537:539:489:4311:1111:0822:0022:0922:5123:0421:5023:29רוסיה, ליובאוויטש )ק(

5:155:057:267:269:199:1410:4310:4021:4221:5222:3222:4521:3323:12רוסיה, מוסקבה )ק(

5:435:378:308:249:299:2510:4610:4420:5221:0021:3221:4020:4021:57רוסיה, רוסטוב על-הדון )ק(

5:475:418:348:289:339:3010:5110:4921:0321:1021:3721:4520:5122:02שוויץ, ציריך )ק(

5:515:508:298:289:019:0110:0710:0718:3818:4019:0219:0418:2119:14תאילנד, בנגקוק )ח(

zereayd bge ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
שתישאר במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור
או חג ערב של הראשונה, הנרות הדלקת לפני צדקה נותנים לזה, זה סמוכים ושבת חג כאשר הבדלה. לאחרי עד שם

שלאחריו. היום עבור גם - שבת ערב

ycew zay axr

שבת במוצאי הנרות להדלקת אש העברת לאפשר כדי וכדומה) גז שלהבת (או נשמה' 'נר השבת כניסת לפני – להדליק יש

החג. בליל קודש

לאחר להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן

זה. זמן

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤

:Lã÷ úaL©¨Ÿ¤

zereayd bg

לפני הדלוקה מאש העברה ידי על ורק אך נעשית הנרות הדלקת הכוכבים, צאת לאחר בלילה, רק – הערב נרות הדלקת זמן

מצית). או (גפרור חדשה אש יצירת ידי על להדליק אופן בשום אסור השבת. כניסת

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤

:áBè íBé

Ceøa:äfä ïîæì eðòébäå eðîi÷å eðéçäL ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¤¤¡¨§¦§¨§¦¦¨¦§©©¤

zereayd bg ly ipy mei l"ega

מברכים: כן ואחרי - השבת כניסת מלפני הדלוקה מאש העברה ידי על - הנרות את מדליקים

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤

:áBè íBé

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cw sc zeaezk(oey`x meil)

.ïäa,d`q mirax` `ed dewn xeriyy minkg exriyy oeiky ixd ¨¤
oke ,da leahl xeq` ,`edy lk `l` df xeriyn xqgp `l m` s`
,mdixacl xeriy minkg epzpe xg`n ,epizpyna x`eand oecipa
dngd zriwy xg`l rbx d`a m`e ,weica mdixac envnv

.dzaezk z` dciqtd
:minkg zhiy z` dliabn `xnbdãéòä ,áø øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©©¥¦

øîàL ,éaø éðôì éñBé éaøa ìàòîLé éaø[l`rnyi iax]åéáà íeMî ©¦¦§¨¥§©¦¥¦§¥©¦¤¨©¦¨¦
,iqei iaxeðL àìzraez dpi` dpnl`dy ote`ay ,dpyna minkg Ÿ¨

dlgny di`x ef ixd dpy ynge mixyr jyna dzaezk z`
,dilràlàonfaäéãé úçzî àöBé äaeúk øèL ïéàL`id oi`y - ¤¨¤¥§©§¨¥¦©©¨¤¨

`idy drya oic ziaa daezkd xhy z` miyxeid cbpk d`iven
,dzaezk z` zraezìáàm`äéãé úçzî àöBé äaeúk øèLziaa £¨§©§¨¥¦©©¨¤¨

,oic,íìBòì dúaeúk äáBbzxqen dzid zlgen dzid m`y meyn ¨§¨¨§¨
.miyxeid icil daezkd xhy z`øèL eléôà ,øîà øæòìà éaøå§©¦¤§¨¨¨©£¦§©

.íéðL Lîçå íéøNò ãò àlà äáBb dðéà äéãé úçzî àöBé äaeúk§¨¥¦©©¨¤¨¥¨¨¤¨©¤§¦§¨¥¨¦
:ax zhiy lr dywn zyy axáéúî[dywd-]úLL áø`ziixadn ¨¦©¥¤

,oldlcäáBb áBç ìòaeaeg,äøkæäa àlLwzy elit` epiidc ©©¤¤Ÿ§©§¨¨
,oecl yie ,eaeg z` reazl leki ,dgin `le dpy ynge mixyr

éîc éëéä,xaecn ote` dfi`a -àøèL è÷ð àìc éàepi` m` - ¥¦¨¥¦§Ÿ¨©§¨¨
,aeg xhy ecia wifgnéáb éàîa,eaeg z` daeb `ed dna -àlà §©¨¥¤¨

mixen` mixacdàøèL èé÷ðcjk lre ,aeg xhy ecia yiy - §¨¦§¨¨
jkn oi` dpy ynge mixyr eaeg z` raz `l m` s`y exn`

,lgny di`xå,`ziixadn wiecnéìeçà øa åàìc àeä áBç ìòá §©©§©©©¥
àeä,eaeg lr lgen epi` aeg lra `weecy -àzìéçà äðîìà àä̈©§¨¨©¦§¨

lr zlgen `id ,daezk xhy dcia yiy s` dpnl` j` -
k.axk `lc gken ixd ,dzaez

:`xnbd zvxzndì ÷øôî àeäå dì áéúBî àeä`ed dywdy df ± ¦¨§§¨¥¨

,uxizyíìBòìote`a `ziixaa xaecnàøèL èé÷ð àìclrady ± §¨§Ÿ¨¦§¨¨
,aeg xhy ecia wifgn epi` aegådelnd raez cvik le`yl oi` §

oky ,ecia xhy oi` m` eaeg z`ïðé÷ñò éàîa àëäep` dna ± ¨¨§©©§¦¨
,`ziixaa miwqeräãBî áéiçLk,el aiig `edy dcen deldy - §¤©¨¤

wiicl oi`y `vnpe ,xhyd `ll eaeg zeabl leki jkitle
oi`e ,daezk xhy dcia dwifgnd dpnl` iabl ef `ziixan

.ax lr o`kn zeywdl
:zeywdl day `xnbdïéðBL ,àòìà éaø øîàäå,`ziixa ilra §¨¨©©¦¦§¨¦

áBç ìòák àéä éøä äLeøbdzaezk z` zeabl dlekiy dn oiprl §¨£¥¦§©©
,zlgen dpi` i`ceea `id ixdy ,mipy ynge mixyr xg`l s`

,oecl yi o`k s`e,éîc éëéääaeúk àèé÷ð àìc éàdcia oi` m` - ¥¦¨¥¦§Ÿ§¦¨§¨
,daezk xhyàéáb éàîa,dzaezk dabz dna ±àèé÷ðc åàì àlà §©©§¨¤¨©¦§¦¨

äaeúk,daezk dcia yiy xaecn i`ce `l` -å`ziixaa wiecn §¨§
àéä éìeçà úa åàìc àéä äLeøâzlgen dpi`y dyexb `weecy - §¨¦§©©©¥¦

ynge mixyr exaryk s` dzaezk reazl dleki ,dzaezk lr
,mipyàä[la`-]äðîìà,aeg xhy dcia dwifgndàzìéçà± ¨©§¨¨©¦§¨

.ax ixack `lye ,dzaezk lr zlgen
:`xnbd zvxznäãBî áéiçLk énð àëäcinrdl xyt` o`k s` ± ¨¨©¦§¤©¨¤

z` dlaiw `l oiicry dcen yxbndy ote`a `ziixad z`
oi`e ,xhy `ll s` dzaezk zeabl dleki jkitle ,dzaezk
dyw `l aeye ,xhy dwifgn dpnl`dy ote`l di`x o`kn `iadl

.ax lr
`xnbd:axl zriiqnd `ziixa d`ianéðz ,÷çöé øa ïîçð áø øîà̈©©©§¨©¦§¨¨¥

àæ÷ øa éác àúéðúîa ,àæ÷ øa äãeäé áøziaa epyy `ziixaa ± ©§¨©¨¨§©§¦¨§¥©¨¨
,`fw xa enyy mkg ly eyxcnäòázz` dpnl`dúaeúkjeza ¨§¨§¨¨

,dlra zzinl dpy ynge mixyr
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רלט לוח זמנים לשבוע פרשת במדבר בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א
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5:155:057:267:269:199:1410:4310:4021:4221:5222:3222:4521:3323:12רוסיה, מוסקבה )ק(

5:435:378:308:249:299:2510:4610:4420:5221:0021:3221:4020:4021:57רוסיה, רוסטוב על-הדון )ק(

5:475:418:348:289:339:3010:5110:4921:0321:1021:3721:4520:5122:02שוויץ, ציריך )ק(

5:515:508:298:289:019:0110:0710:0718:3818:4019:0219:0418:2119:14תאילנד, בנגקוק )ח(

zereayd bge ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
שתישאר במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור
או חג ערב של הראשונה, הנרות הדלקת לפני צדקה נותנים לזה, זה סמוכים ושבת חג כאשר הבדלה. לאחרי עד שם

שלאחריו. היום עבור גם - שבת ערב

ycew zay axr

שבת במוצאי הנרות להדלקת אש העברת לאפשר כדי וכדומה) גז שלהבת (או נשמה' 'נר השבת כניסת לפני – להדליק יש

החג. בליל קודש

לאחר להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן

זה. זמן

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤

:Lã÷ úaL©¨Ÿ¤

zereayd bg

לפני הדלוקה מאש העברה ידי על ורק אך נעשית הנרות הדלקת הכוכבים, צאת לאחר בלילה, רק – הערב נרות הדלקת זמן

מצית). או (גפרור חדשה אש יצירת ידי על להדליק אופן בשום אסור השבת. כניסת

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤

:áBè íBé

Ceøa:äfä ïîæì eðòébäå eðîi÷å eðéçäL ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¤¤¡¨§¦§¨§¦¦¨¦§©©¤

zereayd bg ly ipy mei l"ega

מברכים: כן ואחרי - השבת כניסת מלפני הדלוקה מאש העברה ידי על - הנרות את מדליקים

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤

:áBè íBé

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cw sc zeaezk(oey`x meil)

.ïäa,d`q mirax` `ed dewn xeriyy minkg exriyy oeiky ixd ¨¤
oke ,da leahl xeq` ,`edy lk `l` df xeriyn xqgp `l m` s`
,mdixacl xeriy minkg epzpe xg`n ,epizpyna x`eand oecipa
dngd zriwy xg`l rbx d`a m`e ,weica mdixac envnv

.dzaezk z` dciqtd
:minkg zhiy z` dliabn `xnbdãéòä ,áø øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©©¥¦

øîàL ,éaø éðôì éñBé éaøa ìàòîLé éaø[l`rnyi iax]åéáà íeMî ©¦¦§¨¥§©¦¥¦§¥©¦¤¨©¦¨¦
,iqei iaxeðL àìzraez dpi` dpnl`dy ote`ay ,dpyna minkg Ÿ¨

dlgny di`x ef ixd dpy ynge mixyr jyna dzaezk z`
,dilràlàonfaäéãé úçzî àöBé äaeúk øèL ïéàL`id oi`y - ¤¨¤¥§©§¨¥¦©©¨¤¨

`idy drya oic ziaa daezkd xhy z` miyxeid cbpk d`iven
,dzaezk z` zraezìáàm`äéãé úçzî àöBé äaeúk øèLziaa £¨§©§¨¥¦©©¨¤¨

,oic,íìBòì dúaeúk äáBbzxqen dzid zlgen dzid m`y meyn ¨§¨¨§¨
.miyxeid icil daezkd xhy z`øèL eléôà ,øîà øæòìà éaøå§©¦¤§¨¨¨©£¦§©

.íéðL Lîçå íéøNò ãò àlà äáBb dðéà äéãé úçzî àöBé äaeúk§¨¥¦©©¨¤¨¥¨¨¤¨©¤§¦§¨¥¨¦
:ax zhiy lr dywn zyy axáéúî[dywd-]úLL áø`ziixadn ¨¦©¥¤

,oldlcäáBb áBç ìòaeaeg,äøkæäa àlLwzy elit` epiidc ©©¤¤Ÿ§©§¨¨
,oecl yie ,eaeg z` reazl leki ,dgin `le dpy ynge mixyr

éîc éëéä,xaecn ote` dfi`a -àøèL è÷ð àìc éàepi` m` - ¥¦¨¥¦§Ÿ¨©§¨¨
,aeg xhy ecia wifgnéáb éàîa,eaeg z` daeb `ed dna -àlà §©¨¥¤¨

mixen` mixacdàøèL èé÷ðcjk lre ,aeg xhy ecia yiy - §¨¦§¨¨
jkn oi` dpy ynge mixyr eaeg z` raz `l m` s`y exn`

,lgny di`xå,`ziixadn wiecnéìeçà øa åàìc àeä áBç ìòá §©©§©©©¥
àeä,eaeg lr lgen epi` aeg lra `weecy -àzìéçà äðîìà àä̈©§¨¨©¦§¨

lr zlgen `id ,daezk xhy dcia yiy s` dpnl` j` -
k.axk `lc gken ixd ,dzaez

:`xnbd zvxzndì ÷øôî àeäå dì áéúBî àeä`ed dywdy df ± ¦¨§§¨¥¨

,uxizyíìBòìote`a `ziixaa xaecnàøèL èé÷ð àìclrady ± §¨§Ÿ¨¦§¨¨
,aeg xhy ecia wifgn epi` aegådelnd raez cvik le`yl oi` §

oky ,ecia xhy oi` m` eaeg z`ïðé÷ñò éàîa àëäep` dna ± ¨¨§©©§¦¨
,`ziixaa miwqeräãBî áéiçLk,el aiig `edy dcen deldy - §¤©¨¤

wiicl oi`y `vnpe ,xhyd `ll eaeg zeabl leki jkitle
oi`e ,daezk xhy dcia dwifgnd dpnl` iabl ef `ziixan

.ax lr o`kn zeywdl
:zeywdl day `xnbdïéðBL ,àòìà éaø øîàäå,`ziixa ilra §¨¨©©¦¦§¨¦

áBç ìòák àéä éøä äLeøbdzaezk z` zeabl dlekiy dn oiprl §¨£¥¦§©©
,zlgen dpi` i`ceea `id ixdy ,mipy ynge mixyr xg`l s`

,oecl yi o`k s`e,éîc éëéääaeúk àèé÷ð àìc éàdcia oi` m` - ¥¦¨¥¦§Ÿ§¦¨§¨
,daezk xhyàéáb éàîa,dzaezk dabz dna ±àèé÷ðc åàì àlà §©©§¨¤¨©¦§¦¨

äaeúk,daezk dcia yiy xaecn i`ce `l` -å`ziixaa wiecn §¨§
àéä éìeçà úa åàìc àéä äLeøâzlgen dpi`y dyexb `weecy - §¨¦§©©©¥¦

ynge mixyr exaryk s` dzaezk reazl dleki ,dzaezk lr
,mipyàä[la`-]äðîìà,aeg xhy dcia dwifgndàzìéçà± ¨©§¨¨©¦§¨

.ax ixack `lye ,dzaezk lr zlgen
:`xnbd zvxznäãBî áéiçLk énð àëäcinrdl xyt` o`k s` ± ¨¨©¦§¤©¨¤

z` dlaiw `l oiicry dcen yxbndy ote`a `ziixad z`
oi`e ,xhy `ll s` dzaezk zeabl dleki jkitle ,dzaezk
dyw `l aeye ,xhy dwifgn dpnl`dy ote`l di`x o`kn `iadl

.ax lr
`xnbd:axl zriiqnd `ziixa d`ianéðz ,÷çöé øa ïîçð áø øîà̈©©©§¨©¦§¨¨¥

àæ÷ øa éác àúéðúîa ,àæ÷ øa äãeäé áøziaa epyy `ziixaa ± ©§¨©¨¨§©§¦¨§¥©¨¨
,`fw xa enyy mkg ly eyxcnäòázz` dpnl`dúaeúkjeza ¨§¨§¨¨

,dlra zzinl dpy ynge mixyr
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minid x`yae .lwa xyt` m` cnern xnel aehe ,ezian rqepyk oey`x meia xirl ueg jxca wifgdyk dxne`l jixv
:my zxkfd ila dltz rney dz` jexa mezgie oelna elit` xwea lka dze` xn`i ezial eaey cr jxca akrzny

éðôlî ïBöø éäéì eðëéìBzL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé Eì eðãéröúå íBìLì eðëéøãúå íBìLíBìL §¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥¤¦¥§¨§©§¦¥§¨§©§¦¥§¨
ì eðëîñúåìe äçîNìe íéiçì eðöôç æBçîì eðrébúå ,íBìL) ,íBìLxne` cin xefgl ezrc m`eì eðøéæçúå,(íBìL §¦§§¥§¨§©¦¥¦§¤§¥§©¦§¦§¨§¨§©£¦¥§¨

.íìBòì úBàáe úBLbøúnä úBiðrøet-ìkîe Cøca úBòø úBiçå íéèñìå áøBàå áéBà-ìk ókî eðìévúå§©¦¥¦©¨¥§¥§¦§¦§©¨©¤¤¦¨§¨¦©¦§©§¨§¨
éðéra íéîçøìe ãñçìe ïçì éððzúå ,eðéãé äNrî-ìëa äëøa çìLúåíéãñç eðìîâúå ,eðéàBø-ìë éðéráe E §¦§©§¨¨§¨©£¥¨¥§¦§¥¦§¥§¤¤§©£¦§¥¤§¥¥¨¥§¦§§¥£¨¦

:älôz rîBL ,éé äzà Ceøa :ät-ìk úlôz rîBL äzà ék eðúlôz ìB÷ òîLúå íéáBè¦§¦§©§¦¨¥¦©¨¥©§¦©¨¤¨©¨§¨¥©§¦¨
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