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(30 December 12 - 5 January 13)

שבוע פרשת שמות
י"ז - כ"ג טבת ה'תשע"ג



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

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

: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§¦¨©¦§¥¨

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

ì EúøBú:ìàøNé Bnòì 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

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

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

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

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

âé÷
:íéøöî úàéöéî úåàìôð øôåñé åá

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

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

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

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

: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§¦¨©¦§¥¨

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

ì EúøBú:ìàøNé Bnòì 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

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

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

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

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

âé÷
:íéøöî úàéöéî úåàìôð øôåñé åá

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

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

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `t sc migqt(ipy meil)

.miaxdøáwáeagex zgz didy xawa gpen znd `vnp m` j` - ©¤¤
,jxcdeléôàznd did m`,÷øBôîe øaeLîmy xaerdéðtî ,àîè £¦§¨§¨¨¥¦§¥

Bôøöî øáwäL`nhn xawd llg lky ,mly elek eli`k znl ¤©¤¤§¨§
e .eay wixd mewnd elit`eíéøeîà íéøác änawxetn znd m`y ©¤§¨¦£¦

,xedh xaerdaxary ote`åéìâøa Cläî,eilr `yn `laeìáàm` §§©¥§©§¨£¨
didïeòè`ynBà`edyk my xaryáeëø,dnda iab lr,àîè ¨¨¨¥

ìäàé àìå òbé àlL øLôà ,åéìâøa ClänL éôìoia xaer `edyk §¦¤§©¥§©§¨¤§¨¤Ÿ¦©§Ÿ©£¦
,znd iwlgìáà`edykáeëø Bà ïeòèo`kl cpcpzn `ed ixd £¨¨¨

e ,o`kleìäàé àìå òbé àlL øLôà éà.eiccv lr ¦¤§¨¤Ÿ¦©§Ÿ©£¦
eíéøeîà íéøác änamy xare jxcd agexl akyen znd m`y ©¤§¨¦£¦

,xedh `ed ixd gqt dyer e` xifpäàîeèa ìáà ,íBäzä úàîeèa§§©©§£¨§§¨
äòeãégqtd dyer e` xifpd s` ,mc` my xawpy reci didy - §¨

my xaryda øékä àlL ìk ,íBäzä úàîeè àéä äæ éàå .àîè̈¥§¥¤¦§©©§Ÿ¤Ÿ¦¦¨
mc` elit`ãçà`vnpdda øékä ìáà ,íìBòä óBñamc`ãçà ¤¨§¨¨£¨¦¦¨¤¨
`ed elit`e.íBäzä úàîeè äæ ïéà ,íìBòä óBña§¨¨¥¤§©©§

Bàöî`edyk znlúàîeè äæ éøä ,úBøBøváe øôòa ,ïáza ïeîè §¨¨©¤¤¤¨¨©§£¥¤§©
,íBäzä.mlern mc` jk lr rci `le zne el` eilr eltpy okzi ik ©§

e`vn la`íénae`äìéôàae`íéòìqä é÷é÷ðamiphw mirwy - ©©¦¨£¥¨¦§¦¥©§¨¦
,mirlqd oiay,íBäzä úàîeè äæ ïéàdqekn d`nehd oi`y oeik ¥¤§©©§

dkld dxn`p `le ,dze`xle my uivdl mc` leki `l` znlrpe
.medzk lkd on dqeknd d`neha `l` medzd z`neh ly ef

:`ziixad zniiqneøîà àìåxzidì àlà íBäzä úàîeèz`neh §Ÿ¨§§©©§¤¨§
a úî,ãáìepcnly itke ,daif e` uxy oebk zexg` ze`nehl `le ¥¦§¨
lirl(:t).

äðùî
on xzepae ,`nhpy gqt oaxwa mibdep cvik zx`an ef dpyn

:ezlik` onf xg`l gqtdàîèð`edyk gqtdBà ,íìL`nhpy ¦§¨¨¥
äøéaä éðôì BúBà ïéôøBN ,Baeø,ycwnd zia iptl -äëøònä éöòî §¦¦§¥©¦¨¥£¥©©£¨¨

iab lr zepaxwd z` mda sexyl micreind ycwdd ivra -
.gafndBèeòéî àîèð,gqtd lyåokøúBpäonf xg`l xedh gqtn ¦§¨¦§©¨

`l` ,ycwd ivrn ycwnd iptl eze` mitxey oi` ,ezlik`ïéôøBN§¦
ïäéúBøöça BúBàmilyexiay,ïäéúBbb ìò Bàe.ïîöò éöòîla` §©§¥¤©©¥¤¥£¥©§¨

ïéð÷évädf jxevl mivr ozil mivex mpi`y oird ixve mipvnwd - ©©§¨¦
,mpennnBúBà ïéôøBNxzepd z` e` `nhpy hrnd z` -éðôì §¦¦§¥

.äëøònä éöòî úBðäéì ìéáLa ,äøéaä©¦¨¦§¦¥¨¥£¥©©£¨¨

àøîâ
iptl eze` mitxey eaex e` elek `nhpy gqty dpyna epcnl

:`xnbd zxxan .ycwndàîòè éàîmilrad z` ekixvdy ©©£¨
xya lk oick milyexi lka `le ,`weec ycwnd iptl etxeyl

:`xnbd daiyn .dtixy oerhd milw miycwøa éñBé éaø øîà̈©©¦¥©
ïLéiáì éãk ,àðéðçmeaiig ,d`nehd on exneyl exdfp `ly lr £¦¨§¥§©§¨

jezne ,my miievn miaxdy mewna dxiad iptl etxeyl
.d`neh icil aey e`eai `ly jk xg` exdfi eyiiaziy

:dpyna epipy'åëå Bèeòéî àîèðodizexvga eze` oitxey xzepde ¦§¨¦
.onvr ivrn odizebb lr e`eäðéîøeixacn epzpyn lr eywde - §¦§

lirl dpynd(.hn),øNa Bãéa LiL økæðå íéìLeøéî àöiL éî ïëå§¥¦¤¨¨¦¨©¦§¦§©¤¥§¨§©
Lã÷milyexi znegl uegn xyad `viy oeike ,milw miycwn Ÿ¤

,ezlik` mewn `idy milyexia dtixy oerhe ,lqtp `edíàxak ¦
øáòz` ekxcaíéôBöxyt`y oexg`d mewnd `edy xtk my - ¨©¦

xefgl minkg edegixhd `l ,ycwnd zia z` epnn ze`xl
`l` ,daxd dpnn wgxzd xaky oeik milyexilBîB÷îa BôøBN§¦§

.cner `ed eayåàì íàåz` oiicr xar `l m`e -,mitev §¦¨
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ג oilitz zgpd xcq
xgaend onfd ixd ,(dngd zriwy e` miakekd z`v cr ,xgyd zelr e` ,dngd upn) elek meid lk jyna oilitz gipdl milekiy it lr s`

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

: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§¦¨©¦§¥¨

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

ì EúøBú:ìàøNé Bnòì 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

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

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

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

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

âé÷
:íéøöî úàéöéî úåàìôð øôåñé åá

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

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

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

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

: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§¦¨©¦§¥¨

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

ì EúøBú:ìàøNé Bnòì 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

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

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

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

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

âé÷
:íéøöî úàéöéî úåàìôð øôåñé åá

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

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

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `t sc migqt(ipy meil)

.miaxdøáwáeagex zgz didy xawa gpen znd `vnp m` j` - ©¤¤
,jxcdeléôàznd did m`,÷øBôîe øaeLîmy xaerdéðtî ,àîè £¦§¨§¨¨¥¦§¥

Bôøöî øáwäL`nhn xawd llg lky ,mly elek eli`k znl ¤©¤¤§¨§
e .eay wixd mewnd elit`eíéøeîà íéøác änawxetn znd m`y ©¤§¨¦£¦

,xedh xaerdaxary ote`åéìâøa Cläî,eilr `yn `laeìáàm` §§©¥§©§¨£¨
didïeòè`ynBà`edyk my xaryáeëø,dnda iab lr,àîè ¨¨¨¥

ìäàé àìå òbé àlL øLôà ,åéìâøa ClänL éôìoia xaer `edyk §¦¤§©¥§©§¨¤§¨¤Ÿ¦©§Ÿ©£¦
,znd iwlgìáà`edykáeëø Bà ïeòèo`kl cpcpzn `ed ixd £¨¨¨

e ,o`kleìäàé àìå òbé àlL øLôà éà.eiccv lr ¦¤§¨¤Ÿ¦©§Ÿ©£¦
eíéøeîà íéøác änamy xare jxcd agexl akyen znd m`y ©¤§¨¦£¦

,xedh `ed ixd gqt dyer e` xifpäàîeèa ìáà ,íBäzä úàîeèa§§©©§£¨§§¨
äòeãégqtd dyer e` xifpd s` ,mc` my xawpy reci didy - §¨

my xaryda øékä àlL ìk ,íBäzä úàîeè àéä äæ éàå .àîè̈¥§¥¤¦§©©§Ÿ¤Ÿ¦¦¨
mc` elit`ãçà`vnpdda øékä ìáà ,íìBòä óBñamc`ãçà ¤¨§¨¨£¨¦¦¨¤¨
`ed elit`e.íBäzä úàîeè äæ ïéà ,íìBòä óBña§¨¨¥¤§©©§

Bàöî`edyk znlúàîeè äæ éøä ,úBøBøváe øôòa ,ïáza ïeîè §¨¨©¤¤¤¨¨©§£¥¤§©
,íBäzä.mlern mc` jk lr rci `le zne el` eilr eltpy okzi ik ©§

e`vn la`íénae`äìéôàae`íéòìqä é÷é÷ðamiphw mirwy - ©©¦¨£¥¨¦§¦¥©§¨¦
,mirlqd oiay,íBäzä úàîeè äæ ïéàdqekn d`nehd oi`y oeik ¥¤§©©§

dkld dxn`p `le ,dze`xle my uivdl mc` leki `l` znlrpe
.medzk lkd on dqeknd d`neha `l` medzd z`neh ly ef

:`ziixad zniiqneøîà àìåxzidì àlà íBäzä úàîeèz`neh §Ÿ¨§§©©§¤¨§
a úî,ãáìepcnly itke ,daif e` uxy oebk zexg` ze`nehl `le ¥¦§¨
lirl(:t).

äðùî
on xzepae ,`nhpy gqt oaxwa mibdep cvik zx`an ef dpyn

:ezlik` onf xg`l gqtdàîèð`edyk gqtdBà ,íìL`nhpy ¦§¨¨¥
äøéaä éðôì BúBà ïéôøBN ,Baeø,ycwnd zia iptl -äëøònä éöòî §¦¦§¥©¦¨¥£¥©©£¨¨

iab lr zepaxwd z` mda sexyl micreind ycwdd ivra -
.gafndBèeòéî àîèð,gqtd lyåokøúBpäonf xg`l xedh gqtn ¦§¨¦§©¨

`l` ,ycwd ivrn ycwnd iptl eze` mitxey oi` ,ezlik`ïéôøBN§¦
ïäéúBøöça BúBàmilyexiay,ïäéúBbb ìò Bàe.ïîöò éöòîla` §©§¥¤©©¥¤¥£¥©§¨

ïéð÷évädf jxevl mivr ozil mivex mpi`y oird ixve mipvnwd - ©©§¨¦
,mpennnBúBà ïéôøBNxzepd z` e` `nhpy hrnd z` -éðôì §¦¦§¥

.äëøònä éöòî úBðäéì ìéáLa ,äøéaä©¦¨¦§¦¥¨¥£¥©©£¨¨

àøîâ
iptl eze` mitxey eaex e` elek `nhpy gqty dpyna epcnl

:`xnbd zxxan .ycwndàîòè éàîmilrad z` ekixvdy ©©£¨
xya lk oick milyexi lka `le ,`weec ycwnd iptl etxeyl

:`xnbd daiyn .dtixy oerhd milw miycwøa éñBé éaø øîà̈©©¦¥©
ïLéiáì éãk ,àðéðçmeaiig ,d`nehd on exneyl exdfp `ly lr £¦¨§¥§©§¨

jezne ,my miievn miaxdy mewna dxiad iptl etxeyl
.d`neh icil aey e`eai `ly jk xg` exdfi eyiiaziy

:dpyna epipy'åëå Bèeòéî àîèðodizexvga eze` oitxey xzepde ¦§¨¦
.onvr ivrn odizebb lr e`eäðéîøeixacn epzpyn lr eywde - §¦§

lirl dpynd(.hn),øNa Bãéa LiL økæðå íéìLeøéî àöiL éî ïëå§¥¦¤¨¨¦¨©¦§¦§©¤¥§¨§©
Lã÷milyexi znegl uegn xyad `viy oeike ,milw miycwn Ÿ¤

,ezlik` mewn `idy milyexia dtixy oerhe ,lqtp `edíàxak ¦
øáòz` ekxcaíéôBöxyt`y oexg`d mewnd `edy xtk my - ¨©¦

xefgl minkg edegixhd `l ,ycwnd zia z` epnn ze`xl
`l` ,daxd dpnn wgxzd xaky oeik milyexilBîB÷îa BôøBN§¦§

.cner `ed eayåàì íàåz` oiicr xar `l m`e -,mitev §¦¨
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המשך ביאור למס' פסחים ליום שני עמ' ב



ד

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  .................................  קיג, מזמורי תהלים קיב  )ב

   אלקיך' שובה ישראל עד הויה "מאמר ד  )ג

ה   ................................  ז"כתש'ה, ו תשרי"וא', יום ג

יב  ...........................  מ"תשד'ה, תשרי' ו ללימכתב כ  )ד

  , 'יום גשיחת   )ה

 טז  ...................................  ז"תשכ'ה, ו תשרי"וא

   יום הכיפורים –לקוטי שיחות   )ו

לד  ................................................  דכרך ) ק"בלה(

 ח"ג הרה"ק הרה"לכ מתוך פניני לוי יצחק על התורה  )ז

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

זכרונות אם המלכות הרבנית הצדקנית מרת חנה   )ח

לח  ..  תרגום מאידיש, חוברת לה אהןל שניאורס"ה ז"ע

לט  ............  האזינופרשת  –ילקוט גאולה ומשיח   )ט

מב  .........  לשבוע יום הכיפוריםשיעור יומי חומש   )י

ס  ...............  לשבוע יום הכיפוריםשיעורי תהלים   )יא

   )מוגה(שיעורים בספר התניא   )יב

אס  ..................................  לשבוע יום הכיפורים 

דע  ............  לשבוע יום הכיפורים" היום יום"לוח   )יג

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

:מהדורת חזק –ם "שיעורי רמב

עט   ..........  לשבוע יום הכיפוריםפרקים ליום ' ג –  )טו

צט   .........  לשבוע יום הכיפוריםפרק אחד ליום  –  )טז

קו  ..............  לשבוע יום הכיפוריםספר המצוות  –  )יז

  נביאים וכתובים   )יח

זק  ............................  צד-גתהלים פרק צ, מלכים א פרק כ

  מסכת שבועות –משניות   )יט

טק  ...............................................    יביאור קהת

יזק  ................................................  מסכת יומאעין יעקב   )כ

  מסכת פסחים עם ביאורים   )כא

יחק  ..............................................  פועד דף   פמדף 

  

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב 

   שולחן ערוך הלכות שבת עם הערות וציונים  )כב

מטק  ................................................  ר הזקן"אדמו

  שולחן ערוך הלכות שבת  )כג

מטק  ................................................  ר הזקן"אדמו

  לקוטי תורה   )כד

נק  ....................................................  ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כה

גנק  ..............................................  ר האמצעי"מואד

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

גנק  ........................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תורת שמואל תרל  )כז

דנק  ..............................................  ש"ר מוהר"אדמו

   ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   )כח

דנק  .............................................  ב"ר מוהרש"אדמו

  ט"תרפ'ספר המאמרים ה  )כט

ונק  .............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

   לקוטי דיבורים  )ל

ונק  .............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  צ"ר מוהריי"ק אדמו"יומן כ  )לא

זנק  ............................................   צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )לב

זנק  .......................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

נחק  ....................  לשבוע יום הכיפוריםלוח זמנים   )לג

נטק  ........  כ"יוו ק"ש סדר מצות הדלקת נרות לערב  )לד

,ixyz e"`e ,'b mei .c"qa
f"kyz'd

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
‰·eL'גֹו אלקי הוי' עד ּוממׁשי1יׂשראל , »ְְֱֲִִֵֶַַָָָֹ

אל 2ּבּכתּוב  וׁשּובּו ּדברים עּמכם קחּו , ְְְִִֶֶַָָָ

ּומסּים  הּנה 2הוי', ׂשפתינּו. פרים ּונׁשּלמה , ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָ

ּבהפטרה  לאמרם ז"ל חכמינּו ּתּקנּו אּלּו ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָּפסּוקים

הּקריאה  אם מינּה' 'נפקא (ללא ׁשּובה ְְְְִִִַַַָָָָָֹּדׁשּבת

,וּיל ּבפרׁשת אֹו האזינּו ּבפרׁשת היא ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָּבּתֹורה

הּפרׁשּיֹות, ּבתֹוכן הּׁשינּוי ׁשּלמרֹות ְְְְִִֶֶַַַַָָוהינּו

יׂשראל) ׁשּובה לעֹולם ׁשּזהּו3מפטירין לפי , ְְְְִִִִֵֶֶַָָָ

ּכּמּובן  ּתׁשּובה, ימי ּדעׂשרת הענין ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָּכללּות

ּבתֹורת  ּומהּביאּורים ז"ל חכמינּו ְְֲִִֵֵֵַַַָָמּדרׁשֹות

הּקׁשר  להבין וצרי זה. ּפסּוק על ְְֲִִִֶֶֶַַַָָָהחסידּות

ּדעׂשרת  הּתׁשּובה מעלת עם זה ּדפסּוק  ְְְֲֲִֶֶֶַַַַַַָָָוהּׁשּיכּות

ּתׁשּובה  להיֹות צריכה ׁשּבהם ּתׁשּובה, ְְְְְִִֵֶֶָָָָימי

הרמּב"ם  ׁשּכתב ּוכמֹו אּלּו4מעּולה, ׁשּבימים ְְְְִֵֶֶַַַָָָָ

מּיד, ּומתקּבלת ּביֹותר יפה היא ְְְִִִֵֶֶַַָָָָהּתׁשּובה

ׁשּכיון 5ׁשּנאמר  והינּו גֹו', ּבהּמצאֹו הוי' ּדרׁשּו ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָָָ

(ּבהּמצאֹו קירּוב ׁשל ּבאֹופן הּוא עצמֹו ְְְְִֵֶֶֶַַָָָׁשהּקּב"ה

קירּוב  החסידּות: ּובלׁשֹון קרֹוב), ּבהיֹותֹו ְְֲִִִֵַָגֹו'

ענינים 6הּמאֹור  ּבאמצע ׁשּיהיּו ׁשּי לא הרי , ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹ

מתקּבלת  ּובמילא כּו', ּומעּכבים ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָהמבלּבלים

ּבמקֹום  הּקירּוב ּכמֹו (ּבּזמן, מּיד ְְְְִֵַַַַָָָהּתׁשּובה

יׂשראל  ׁשּובה ׁשהּפסּוק הענין, ּונקּודת ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָּכביכֹול).

צרי ּכּמה) (עד היכן עד לבאר ּבא גֹו' ְִֵֵַַַַָָָָָעד

ׁש אֹומר זה ועל הּתׁשּובה, ענין ּובה להיֹות ְְְְִִֵֶַַַָָ

הּתׁשּובה  ׁשאֹופן הינּו ,אלקי הוי' עד ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָָֹיׂשראל

אלקי יהיה הוי' אׁשר עד להיֹות ׁשּזֹוהי 7צרי , ְְֱֲֲִִִִֶֶֶֶַָָָֹ

ּבעׂשרת  ּבׁשלימּותּה ׁשהיא ּכפי הּתׁשּובה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָמדריגת

ּתׁשּובה. ְְֵָימי

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

ב.1) יד, ג.2)הושע ס"ח.3)שם, סתכ"ח או"ח שו"ע ה"ו.4)ראה פ"ב תשובה ו.5)הל' נה, ב.6)ישעי' כא, חיים דרך

ב. ע' תרח"ץ .58 ע' תרצ"ז נג. ע' תרנ"א סה"מ ואילך. ד א).7)כד, (סה, שובה לשבת דרושים בלקו"ת שובה ד"ה ראה

.(15 ע' תש"ד (סה"מ תש"ד לד). ע' תרח"ץ (סה"מ תרח"ץ הנ"ל ד"ה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
שובה: שבת של ההפטרה את הפותח בפסוק הושע, בספר נאמר

'B‚ EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ „Ú Ï‡¯NÈ ‰·eL1·e˙ka CÈLÓÓe ,2eÁ˜ , »ƒ¿»≈«¬»»¡…∆«¿ƒ«»¿
ÌiÒÓe ,'ÈÂ‰ Ï‡ e·eLÂ ÌÈ¯·c ÌÎnÚ2ÌÈ¯Ù ‰ÓlLe , ƒ»∆¿»ƒ¿∆¬»»¿«≈¿«¿»»ƒ

.eÈ˙ÙN¿»≈
ewz el‡ ÌÈ˜eÒt ‰p‰ƒ≈¿ƒ≈ƒ¿
‰¯ËÙ‰a Ì¯Ó‡Ï Ï"Ê eÈÓÎÁ¬»≈«¿»¿»««¿»»
‡˜Ù' ‡ÏÏ) ‰·eL ˙aLc¿«»»¿…«¿»

'dÈÓ הבדל ‰È¯w‡‰ללא Ì‡ ƒ»ƒ«¿ƒ»
‰¯Bza זו L¯Ùa˙בשבת ‡È‰ «»ƒ¿»»«

,CÏiÂ ˙L¯Ùa B‡ eÈÊ‡‰ שהיא «¬ƒ¿»»««≈∆
שבת  שיש בשנים אלא קבוע לא דבר

קוראים  ובה לסוכות הכיפורים יום בין

שובה  בשבת אז האזינו, פרשת את

בשנים  ואילו וילך. פרשת את קוראים

עם  יחד וילך פרשת את קוראים אחרות

ובשבת  השנה ראש לפני ניצבים פרשת

האזינו  פרשת את קוראים שובה

ÔÎB˙a ÈeÈM‰ ˙B¯ÓlL eÈ‰Â¿«¿∆«¿«ƒ¿∆
,˙BiL¯t‰ התוכן דומה אינו שהרי «»»ƒ

פרשת  של לתוכן האזינו פרשת של

ÌÏBÚÏוילך  ÔÈ¯ÈËÙÓ אופן בכל «¿ƒƒ¿»
Ï‡¯NÈ ‰·eL שבדרך למרות וזאת »ƒ¿»≈

הפרשה  תוכן בין ושייכות קשר יש כלל

ההפטרה) 3e‰fLלתוכן ÈÙÏ ,¿ƒ∆∆
ישראל" "שובה זו, הפטרה של התוכן

ÈÓÈהוא  ˙¯NÚc ÔÈÚ‰ ˙eÏÏk¿»»ƒ¿»«¬∆∆¿≈
˙BL¯cÓ Ô·enk ,‰·eLz¿»«»ƒ¿»
ÌÈ¯e‡Èa‰Óe Ï"Ê eÈÓÎÁ¬»≈«≈«≈ƒ
˜eÒt ÏÚ ˙e„ÈÒÁ‰ ˙¯B˙a¿««¬ƒ«»
¯Lw‰ ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ .‰Ê∆¿»ƒ¿»ƒ«∆∆

‰Ê ˜eÒÙc ˙eÎiM‰Â בפרט ¿««»¿»∆
‰eLz·‰ובמיוחד  ˙ÏÚÓ ÌÚƒ«¬««¿»

Ì‰aL ,‰·eLz ÈÓÈ ˙¯NÚc«¬∆∆¿≈¿»∆»∆
‰·eLz ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿¿»

,‰ÏeÚÓ התשובה מעניין שאת ביתר ¿»
בכל  שהוא השנה כפי ¿BÓÎeימות

Ì"aÓ¯‰ ·˙kL4ÌÈÓÈaL ∆»«»«¿«∆¿»ƒ
¯˙BÈa ‰ÙÈ ‡È‰ ‰·eLz‰ el‡≈«¿»ƒ»»¿≈
¯Ó‡pL ,„iÓ ˙Ïa˜˙Óe5 ƒ¿«∆∆ƒ»∆∆¡«
,'B‚ B‡ˆn‰a 'ÈÂ‰ eL¯cƒ¿¬»»¿ƒ»¿
BÓˆÚ ‰"aw‰L ÔÂÈkL eÈ‰Â¿«¿∆≈»∆«»»«¿
·e¯È˜ ÏL ÔÙB‡a ‡e‰¿∆∆≈

,(·B¯˜ B˙BÈ‰a 'B‚ B‡ˆn‰a) מי" כתוב אחד שבמקום הגמרא כדברי ¿ƒ»¿ƒ¿»
ואין  בהימצאו" ה' "דרשו כתוב אחר ובמקום אליו" קראנו בכל אלוקינו כה'

ימי  בעשרת "בהימצאו", דווקא וביחיד תמיד עונה ה' בציבור כי סתירה זו

‰B‡n¯תשובה  ·e¯È˜ :˙e„ÈÒÁ‰ ÔBLÏ·e6, בתורת מבואר ƒ¿«¬ƒ≈«»
המיוחדת  האלוקית שההארה החסידות

תשובה  ימי בעשרת מלמעלה המאירה

בתשובה  להתעורר לאדם ומסייעת

כי  "בהימצאו", נקרא זה זמן (ולכן

יותר  וקרוב מצוי ה' אלה בימים

(מקור  המאור ל"קירוב משולה לאדם),

הניצוץ  אל הוא) ברוך הקדוש האור,

"בהימצאו" של זה ובמצב (האדם)",

ÚˆÓ‡a eÈ‰iL CiL ‡Ï È¯‰¬≈…«»∆ƒ¿¿∆¿«
והאדם האלוקות ÌÈÈÚƒ¿»ƒבין

ÌÈ·kÚÓe ÌÈÏaÏ·Ó‰ את «¿«¿¿ƒ¿«¿ƒ
מלהתקבל  ÏÈÓ·e‡התשובה ,'eÎ¿≈»

„iÓ ‰·eLz‰ ˙Ïa˜˙Óƒ¿«∆∆«¿»ƒ»
ÌB˜Óa ·e¯Èw‰ BÓk ,ÔÓfa)«¿«¿«≈¿»

ÏBÎÈ·k הרמב"ם לדברי כלומר, ƒ¿»
"מיד" מתקבלת התשובה אלה שבימים

ללא  בזמן, מיד – כפולה משמעות יש

הקירוב, אופן מבחינת ו"מיד" עיכוב,

גשמי). במקום לקרבה בדומה

˜eÒt‰L ,ÔÈÚ‰ ˙„e˜e¿«»ƒ¿»∆«»
‡a 'B‚ „Ú Ï‡¯NÈ ‰·eL»ƒ¿»≈«»
‰nk „Ú) ÔÎÈ‰ „Ú ¯‡·Ï¿»≈«≈»««»
דרגה  ובאיזו עומק באיזה כלומר

ÔÈÚגבוהה) ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿ƒ¿«
¯ÓB‡ ‰Ê ÏÚÂ ,‰·eLz‰«¿»¿«∆≈
'ÈÂ‰ „Ú Ï‡¯NÈ ‰·eL»ƒ¿»≈«¬»»
ÔÙB‡L eÈ‰ ,EÈ˜Ï‡¡…∆«¿∆∆
„Ú ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰·eLz‰«¿»»ƒƒ¿«

EÈ˜Ï‡ ‰È‰È 'ÈÂ‰ ¯L‡7, שם ¬∆¬»»ƒ¿∆¡…∆
שלמעלה  האלוקות על מורה הוי'

על  מורה אלוקים ושם מהעולמות,

בהתאם  מוגבלת אלוקית הארה

משמעו  אלוקיך" הוי' ו"עד לעולמות

כך  כדי עד לאלוקות מתקרב שהאדם

בפנימיות  בו וחודר בו מאיר שהוי'

ÈÙk ‰·eLz‰ ˙‚È¯„Ó È‰BfL∆ƒ«¿≈««¿»¿ƒ
˙¯NÚa d˙eÓÈÏLa ‡È‰L∆ƒƒ¿≈»«¬∆∆

‰·eLz ÈÓÈ.להלן שיתבאר וכפי ¿≈¿»
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ה  מפתח  כללי

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

ג  .................................  קיג, מזמורי תהלים קיב  )ב

   אלקיך' שובה ישראל עד הויה "מאמר ד  )ג

ה   ................................  ז"כתש'ה, ו תשרי"וא', יום ג

יב  ...........................  מ"תשד'ה, תשרי' ו ללימכתב כ  )ד

  , 'יום גשיחת   )ה

 טז  ...................................  ז"תשכ'ה, ו תשרי"וא

   יום הכיפורים –לקוטי שיחות   )ו

לד  ................................................  דכרך ) ק"בלה(

 ח"ג הרה"ק הרה"לכ מתוך פניני לוי יצחק על התורה  )ז

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

זכרונות אם המלכות הרבנית הצדקנית מרת חנה   )ח

לח  ..  תרגום מאידיש, חוברת לה אהןל שניאורס"ה ז"ע

לט  ............  האזינופרשת  –ילקוט גאולה ומשיח   )ט

מב  .........  לשבוע יום הכיפוריםשיעור יומי חומש   )י

ס  ...............  לשבוע יום הכיפוריםשיעורי תהלים   )יא

   )מוגה(שיעורים בספר התניא   )יב

אס  ..................................  לשבוע יום הכיפורים 

דע  ............  לשבוע יום הכיפורים" היום יום"לוח   )יג

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

:מהדורת חזק –ם "שיעורי רמב

עט   ..........  לשבוע יום הכיפוריםפרקים ליום ' ג –  )טו

צט   .........  לשבוע יום הכיפוריםפרק אחד ליום  –  )טז

קו  ..............  לשבוע יום הכיפוריםספר המצוות  –  )יז

  נביאים וכתובים   )יח

זק  ............................  צד-גתהלים פרק צ, מלכים א פרק כ

  מסכת שבועות –משניות   )יט

טק  ...............................................    יביאור קהת

יזק  ................................................  מסכת יומאעין יעקב   )כ

  מסכת פסחים עם ביאורים   )כא

יחק  ..............................................  פועד דף   פמדף 

  

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב 

   שולחן ערוך הלכות שבת עם הערות וציונים  )כב

מטק  ................................................  ר הזקן"אדמו

  שולחן ערוך הלכות שבת  )כג

מטק  ................................................  ר הזקן"אדמו

  לקוטי תורה   )כד

נק  ....................................................  ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כה

גנק  ..............................................  ר האמצעי"מואד

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

גנק  ........................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תורת שמואל תרל  )כז

דנק  ..............................................  ש"ר מוהר"אדמו

   ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   )כח

דנק  .............................................  ב"ר מוהרש"אדמו

  ט"תרפ'ספר המאמרים ה  )כט

ונק  .............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

   לקוטי דיבורים  )ל

ונק  .............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  צ"ר מוהריי"ק אדמו"יומן כ  )לא

זנק  ............................................   צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )לב

זנק  .......................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

נחק  ....................  לשבוע יום הכיפוריםלוח זמנים   )לג

נטק  ........  כ"יוו ק"ש סדר מצות הדלקת נרות לערב  )לד

,ixyz e"`e ,'b mei .c"qa
f"kyz'd

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
‰·eL'גֹו אלקי הוי' עד ּוממׁשי1יׂשראל , »ְְֱֲִִֵֶַַָָָֹ

אל 2ּבּכתּוב  וׁשּובּו ּדברים עּמכם קחּו , ְְְִִֶֶַָָָ

ּומסּים  הּנה 2הוי', ׂשפתינּו. פרים ּונׁשּלמה , ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָ

ּבהפטרה  לאמרם ז"ל חכמינּו ּתּקנּו אּלּו ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָּפסּוקים

הּקריאה  אם מינּה' 'נפקא (ללא ׁשּובה ְְְְִִִַַַָָָָָֹּדׁשּבת

,וּיל ּבפרׁשת אֹו האזינּו ּבפרׁשת היא ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָּבּתֹורה

הּפרׁשּיֹות, ּבתֹוכן הּׁשינּוי ׁשּלמרֹות ְְְְִִֶֶַַַַָָוהינּו

יׂשראל) ׁשּובה לעֹולם ׁשּזהּו3מפטירין לפי , ְְְְִִִִֵֶֶַָָָ

ּכּמּובן  ּתׁשּובה, ימי ּדעׂשרת הענין ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָּכללּות

ּבתֹורת  ּומהּביאּורים ז"ל חכמינּו ְְֲִִֵֵֵַַַָָמּדרׁשֹות

הּקׁשר  להבין וצרי זה. ּפסּוק על ְְֲִִִֶֶֶַַַָָָהחסידּות

ּדעׂשרת  הּתׁשּובה מעלת עם זה ּדפסּוק  ְְְֲֲִֶֶֶַַַַַַָָָוהּׁשּיכּות

ּתׁשּובה  להיֹות צריכה ׁשּבהם ּתׁשּובה, ְְְְְִִֵֶֶָָָָימי

הרמּב"ם  ׁשּכתב ּוכמֹו אּלּו4מעּולה, ׁשּבימים ְְְְִֵֶֶַַַָָָָ

מּיד, ּומתקּבלת ּביֹותר יפה היא ְְְִִִֵֶֶַַָָָָהּתׁשּובה

ׁשּכיון 5ׁשּנאמר  והינּו גֹו', ּבהּמצאֹו הוי' ּדרׁשּו ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָָָ

(ּבהּמצאֹו קירּוב ׁשל ּבאֹופן הּוא עצמֹו ְְְְִֵֶֶֶַַָָָׁשהּקּב"ה

קירּוב  החסידּות: ּובלׁשֹון קרֹוב), ּבהיֹותֹו ְְֲִִִֵַָגֹו'

ענינים 6הּמאֹור  ּבאמצע ׁשּיהיּו ׁשּי לא הרי , ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹ

מתקּבלת  ּובמילא כּו', ּומעּכבים ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָהמבלּבלים

ּבמקֹום  הּקירּוב ּכמֹו (ּבּזמן, מּיד ְְְְִֵַַַַָָָהּתׁשּובה

יׂשראל  ׁשּובה ׁשהּפסּוק הענין, ּונקּודת ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָּכביכֹול).

צרי ּכּמה) (עד היכן עד לבאר ּבא גֹו' ְִֵֵַַַַָָָָָעד

ׁש אֹומר זה ועל הּתׁשּובה, ענין ּובה להיֹות ְְְְִִֵֶַַַָָ

הּתׁשּובה  ׁשאֹופן הינּו ,אלקי הוי' עד ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָָֹיׂשראל

אלקי יהיה הוי' אׁשר עד להיֹות ׁשּזֹוהי 7צרי , ְְֱֲֲִִִִֶֶֶֶַָָָֹ

ּבעׂשרת  ּבׁשלימּותּה ׁשהיא ּכפי הּתׁשּובה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָמדריגת

ּתׁשּובה. ְְֵָימי
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ב.1) יד, ג.2)הושע ס"ח.3)שם, סתכ"ח או"ח שו"ע ה"ו.4)ראה פ"ב תשובה ו.5)הל' נה, ב.6)ישעי' כא, חיים דרך

ב. ע' תרח"ץ .58 ע' תרצ"ז נג. ע' תרנ"א סה"מ ואילך. ד א).7)כד, (סה, שובה לשבת דרושים בלקו"ת שובה ד"ה ראה

.(15 ע' תש"ד (סה"מ תש"ד לד). ע' תרח"ץ (סה"מ תרח"ץ הנ"ל ד"ה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
שובה: שבת של ההפטרה את הפותח בפסוק הושע, בספר נאמר

'B‚ EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ „Ú Ï‡¯NÈ ‰·eL1·e˙ka CÈLÓÓe ,2eÁ˜ , »ƒ¿»≈«¬»»¡…∆«¿ƒ«»¿
ÌiÒÓe ,'ÈÂ‰ Ï‡ e·eLÂ ÌÈ¯·c ÌÎnÚ2ÌÈ¯Ù ‰ÓlLe , ƒ»∆¿»ƒ¿∆¬»»¿«≈¿«¿»»ƒ

.eÈ˙ÙN¿»≈
ewz el‡ ÌÈ˜eÒt ‰p‰ƒ≈¿ƒ≈ƒ¿
‰¯ËÙ‰a Ì¯Ó‡Ï Ï"Ê eÈÓÎÁ¬»≈«¿»¿»««¿»»
‡˜Ù' ‡ÏÏ) ‰·eL ˙aLc¿«»»¿…«¿»

'dÈÓ הבדל ‰È¯w‡‰ללא Ì‡ ƒ»ƒ«¿ƒ»
‰¯Bza זו L¯Ùa˙בשבת ‡È‰ «»ƒ¿»»«

,CÏiÂ ˙L¯Ùa B‡ eÈÊ‡‰ שהיא «¬ƒ¿»»««≈∆
שבת  שיש בשנים אלא קבוע לא דבר

קוראים  ובה לסוכות הכיפורים יום בין

שובה  בשבת אז האזינו, פרשת את

בשנים  ואילו וילך. פרשת את קוראים

עם  יחד וילך פרשת את קוראים אחרות

ובשבת  השנה ראש לפני ניצבים פרשת

האזינו  פרשת את קוראים שובה

ÔÎB˙a ÈeÈM‰ ˙B¯ÓlL eÈ‰Â¿«¿∆«¿«ƒ¿∆
,˙BiL¯t‰ התוכן דומה אינו שהרי «»»ƒ

פרשת  של לתוכן האזינו פרשת של

ÌÏBÚÏוילך  ÔÈ¯ÈËÙÓ אופן בכל «¿ƒƒ¿»
Ï‡¯NÈ ‰·eL שבדרך למרות וזאת »ƒ¿»≈

הפרשה  תוכן בין ושייכות קשר יש כלל

ההפטרה) 3e‰fLלתוכן ÈÙÏ ,¿ƒ∆∆
ישראל" "שובה זו, הפטרה של התוכן

ÈÓÈהוא  ˙¯NÚc ÔÈÚ‰ ˙eÏÏk¿»»ƒ¿»«¬∆∆¿≈
˙BL¯cÓ Ô·enk ,‰·eLz¿»«»ƒ¿»
ÌÈ¯e‡Èa‰Óe Ï"Ê eÈÓÎÁ¬»≈«≈«≈ƒ
˜eÒt ÏÚ ˙e„ÈÒÁ‰ ˙¯B˙a¿««¬ƒ«»
¯Lw‰ ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ .‰Ê∆¿»ƒ¿»ƒ«∆∆

‰Ê ˜eÒÙc ˙eÎiM‰Â בפרט ¿««»¿»∆
‰eLz·‰ובמיוחד  ˙ÏÚÓ ÌÚƒ«¬««¿»

Ì‰aL ,‰·eLz ÈÓÈ ˙¯NÚc«¬∆∆¿≈¿»∆»∆
‰·eLz ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿¿»

,‰ÏeÚÓ התשובה מעניין שאת ביתר ¿»
בכל  שהוא השנה כפי ¿BÓÎeימות

Ì"aÓ¯‰ ·˙kL4ÌÈÓÈaL ∆»«»«¿«∆¿»ƒ
¯˙BÈa ‰ÙÈ ‡È‰ ‰·eLz‰ el‡≈«¿»ƒ»»¿≈
¯Ó‡pL ,„iÓ ˙Ïa˜˙Óe5 ƒ¿«∆∆ƒ»∆∆¡«
,'B‚ B‡ˆn‰a 'ÈÂ‰ eL¯cƒ¿¬»»¿ƒ»¿
BÓˆÚ ‰"aw‰L ÔÂÈkL eÈ‰Â¿«¿∆≈»∆«»»«¿
·e¯È˜ ÏL ÔÙB‡a ‡e‰¿∆∆≈

,(·B¯˜ B˙BÈ‰a 'B‚ B‡ˆn‰a) מי" כתוב אחד שבמקום הגמרא כדברי ¿ƒ»¿ƒ¿»
ואין  בהימצאו" ה' "דרשו כתוב אחר ובמקום אליו" קראנו בכל אלוקינו כה'

ימי  בעשרת "בהימצאו", דווקא וביחיד תמיד עונה ה' בציבור כי סתירה זו

‰B‡n¯תשובה  ·e¯È˜ :˙e„ÈÒÁ‰ ÔBLÏ·e6, בתורת מבואר ƒ¿«¬ƒ≈«»
המיוחדת  האלוקית שההארה החסידות

תשובה  ימי בעשרת מלמעלה המאירה

בתשובה  להתעורר לאדם ומסייעת

כי  "בהימצאו", נקרא זה זמן (ולכן

יותר  וקרוב מצוי ה' אלה בימים

(מקור  המאור ל"קירוב משולה לאדם),

הניצוץ  אל הוא) ברוך הקדוש האור,

"בהימצאו" של זה ובמצב (האדם)",

ÚˆÓ‡a eÈ‰iL CiL ‡Ï È¯‰¬≈…«»∆ƒ¿¿∆¿«
והאדם האלוקות ÌÈÈÚƒ¿»ƒבין

ÌÈ·kÚÓe ÌÈÏaÏ·Ó‰ את «¿«¿¿ƒ¿«¿ƒ
מלהתקבל  ÏÈÓ·e‡התשובה ,'eÎ¿≈»

„iÓ ‰·eLz‰ ˙Ïa˜˙Óƒ¿«∆∆«¿»ƒ»
ÌB˜Óa ·e¯Èw‰ BÓk ,ÔÓfa)«¿«¿«≈¿»

ÏBÎÈ·k הרמב"ם לדברי כלומר, ƒ¿»
"מיד" מתקבלת התשובה אלה שבימים

ללא  בזמן, מיד – כפולה משמעות יש

הקירוב, אופן מבחינת ו"מיד" עיכוב,

גשמי). במקום לקרבה בדומה

˜eÒt‰L ,ÔÈÚ‰ ˙„e˜e¿«»ƒ¿»∆«»
‡a 'B‚ „Ú Ï‡¯NÈ ‰·eL»ƒ¿»≈«»
‰nk „Ú) ÔÎÈ‰ „Ú ¯‡·Ï¿»≈«≈»««»
דרגה  ובאיזו עומק באיזה כלומר

ÔÈÚגבוהה) ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿ƒ¿«
¯ÓB‡ ‰Ê ÏÚÂ ,‰·eLz‰«¿»¿«∆≈
'ÈÂ‰ „Ú Ï‡¯NÈ ‰·eL»ƒ¿»≈«¬»»
ÔÙB‡L eÈ‰ ,EÈ˜Ï‡¡…∆«¿∆∆
„Ú ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰·eLz‰«¿»»ƒƒ¿«

EÈ˜Ï‡ ‰È‰È 'ÈÂ‰ ¯L‡7, שם ¬∆¬»»ƒ¿∆¡…∆
שלמעלה  האלוקות על מורה הוי'

על  מורה אלוקים ושם מהעולמות,

בהתאם  מוגבלת אלוקית הארה

משמעו  אלוקיך" הוי' ו"עד לעולמות

כך  כדי עד לאלוקות מתקרב שהאדם

בפנימיות  בו וחודר בו מאיר שהוי'

ÈÙk ‰·eLz‰ ˙‚È¯„Ó È‰BfL∆ƒ«¿≈««¿»¿ƒ
˙¯NÚa d˙eÓÈÏLa ‡È‰L∆ƒƒ¿≈»«¬∆∆

‰·eLz ÈÓÈ.להלן שיתבאר וכפי ¿≈¿»
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אלקים ÔÈÚ‰Âב) ּבין החילּוק ּדהּנה ּבזה, ¿»ƒ¿»ְֱִִִֵֵֶַָֹ

הּוא  ׁשאלקים הּוא, להוי' (אלקי)ֱֱֲִֶֶַָָֹֹ

רּבים  והינּו8לׁשֹון ההתחּלקּות, ענין על ׁשּמֹורה , ְְְְְְִִִֶֶַַַַַַ

והתחּלקּות  ועתיד, הוה עבר ּבּזמן, ְְְְְְְִִִֶַַַַָָָֹהתחּלקּות

אמנם, ההתחּלקּות. ענין לכללּות ועד ְְְְְְִִִַַַַַָָָָּבּמקֹום,

ּכאחד  ויהיה הוה היה ּפירּוׁשֹו והינּו,9הוי' , ְְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָֹ

 ֿ ּבפני הּוא ׁשהעבר רֹואים ׁשּבפֹועל ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָׁשּלמרֹות

הּוא  והעתיד ּבפניֿעצמֹו, הּוא ההוה ְְְְִִֵֶֶַַַָֹעצמֹו,

לעּומתֿזה, מּצד לא הּוא זה וענין  ְְְְְִִִֵֶֶַַַָֹּבפניֿעצמֹו,

ּבאֹופן  הּסדר להיֹות צרי ּבקדּוׁשה אפילּו ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָאּלא

לכּמה  מינּה' ו'נפקא ועתיד, הוה עבר ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּיׁשנֹו

הּזמּנים, ּדחלּוקי הענין ּבכללּות ּבּתֹורה ְְְְִִִִִִֵַַַָָָָּדינים

ענינים  ׁשּיׁש ועתיד, הוה ּדעבר החלּוקה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָֹוכן

ּבהיפ ולא זה, אחר זה ּדוקא להיֹות ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָֹׁשּצריכים

אּלא  אחת, ּבבת לא אפילּו ּדעֹות, (ּולכּמה ְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָֹהּסדר

ּדוקא) זה אחר ּגדרי 10זה מּצד הּוא זה ּכל הּנה , ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ

ּדהיה  ּבאֹופן הּוא ּדהּוי' הענין ואילּו כּו', ְְְְְִִֶַָָָָָָָָהעֹולם

ּכאחד. ויהיה ְְְִֶֶֶָֹהוה

e‰ÊÂ ּומצֹות הּתֹורה ענין ּכללּות ּבין החלּוק ּגם ¿∆ְְְִִִֵַַַַָָ

הּתֹורה  ּכללּות ּדהּנה, הּתׁשּובה. ְְְְְִִֵַַַָָָלענין

ּבמדידה  ׁשּנמׁשכים ּבאֹופן הּוא ְְְְִִִִִֶֶֶָָָּומצֹותיה

הּקדׁש' ּב'אּגרת ּכמבֹואר ׁשרֹוב 11והגּבלה, ְְְְִֶֶֶֶַַַָָָֹ

ׁשּיׁש וכּנ"ל כּו', מצּומצם ׁשיעּור להן יׁש ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָהּמצֹות

להיֹות  מּוכרחים ּדין ׁשעלּֿפי ענינים ְְְִִִִִִֶַַָָָּכּמה

עבֹודה  יׁש א ּדוקא. ּובמקֹום ּבזמן ְְְְֲִִֵַַַָָָָמחּולקים
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ובכ"מ.8) ב. ה, להצ"צ סהמ"צ ב. נו, וארא תו"א ז. לה, וישלח יג. כ, וירא פרש"י (ברע"מ).9)ראה סע"ב רנז, זח"ג

א). (פב, פ"ז שעהיוה"א תניא פ"ט. תשע) ולא עשר (שער א שער לה.10)פרדס כלל ענגל) (להר"י לתורה ציונים ראה

ס"י.11)

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˜eÏÈÁ‰ ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â (ההבדל ·) ÌÈ˜Ï‡ ÔÈa כך שעל ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈«ƒ≈¡…ƒ

זו  בהפטרה ÔBLÏנאמר ‡e‰ ÌÈ˜Ï‡L ,‡e‰ 'ÈÂ‰Ï (EÈ˜Ï‡¡…∆«¬»»∆¡…ƒ¿
ÌÈa¯8˙e˜lÁ˙‰‰ ÔÈÚ ÏÚ ‰¯BnL המאיר , האלוקי האור של «ƒ∆∆«ƒ¿««ƒ¿«¿

התחלקות  של שונים לסוגים זה שם ÔÓfa,באמצעות ˙e˜lÁ˙‰ eÈ‰Â ,¿«¿ƒ¿«¿«¿«
,„È˙ÚÂ ‰Â‰ ¯·Ú שזהו היינו »»…∆¿»ƒ

גדרים  קיימים שמצידו האלוקי האור

ועתיד  הווה לעבר, המתחלק זמן של

,ÌB˜na ˙e˜lÁ˙‰Â יש ומצידו ¿ƒ¿«¿«»
שונים  מקומות בין התחלקות גם

היחוד  ב'שער הזקן רבנו (כדברי

הזמן  שגדרי התניא שבספר והאמונה'

עולם  שמאפיינים הגדרים הם והמקום

עולם  שם ובחינת "גדר – ומוגבל מדוד

זמן  ובחינת מקום בחינת על נופל

מערב  מזרח הוא מקום בחינת דוקא,

זמן  ובחינת ומטה, מעלה דרום צפון

ועתיד") הווה eÏÏÎÏ˙עבר „ÚÂ ,¿«ƒ¿»
˙e˜lÁ˙‰‰ ÔÈÚ המושג עצם גם ƒ¿««ƒ¿«¿

ועולמות  שונים לנבראים התחלקות

ואילו  אלוקים, משם נובע שונים

אחת  אחדות הכול הוי' שם מבחינת

ולמעלה  הזמן מגדרי למעלה פשוטה,

ומבאר. שהולך כפי המקום, מגדרי

‰Â‰ ‰È‰ BLe¯Èt 'ÈÂ‰ ,ÌÓ‡»¿»¬»»≈»»…∆
„Á‡k ‰È‰ÈÂ9, חלוקה מבלי ¿ƒ¿∆¿∆»

B¯ÓlL˙ביניהם  ,eÈ‰Â ,¿«¿∆«¿
ÏÚBÙaL מנקודת הם שהדברים כפי ∆¿«

מוגבלים  כנבראים שלנו המבט

ŒÈÙa ‡e‰ ¯·Ú‰L ÌÈ‡B¯ƒ∆∆»»ƒ¿≈
ŒÈÙa ‡e‰ ‰Â‰‰ ,BÓˆÚ«¿«…∆ƒ¿≈
ŒÈÙa ‡e‰ „È˙Ú‰Â ,BÓˆÚ«¿¿∆»ƒƒ¿≈

,BÓˆÚ ברורה חלוקה שקיימת כך «¿
vÓ„ביניהם ‡Ï ‡e‰ ‰Ê ÔÈÚÂ¿ƒ¿»∆…ƒ«

,‰ÊŒ˙ÓeÚÏ כינוי הוא זה" "לעומת ¿«∆
הקדושה  היפך הטומאה, לכוחות

לעומת  זה את גם ראה, רעה וביום בטוב, היה טובה "ביום בקהלת (ככתוב

ועתיד  הווה לעבר, והחלוקה הזמן מושג – ולענייננו האלוקים"), עשה זה

הקדושה  מהיפך שנובעים דברים ˆ¯CÈאינם ‰Le„˜a eÏÈÙ‡ ‡l‡∆»¬ƒƒ¿»»ƒ
,„È˙ÚÂ ‰Â‰ ¯·Ú BLiL ÔÙB‡a ¯„q‰ ˙BÈ‰Ï הזמן חלוקת ƒ¿«≈∆¿∆∆∆¿»»…∆¿»ƒ

הקדושה  בתוך דברים מתנהלים שבו הסדר גם היא הללו, הגדרים לשלושת

dÈÓ'עצמה  ‡˜Ù'Â משמעות יש לדבר כלומר מזה, nÎÏ‰יוצא ¿«¿»ƒ»¿«»
‰¯Bza ÌÈÈc שונות הלכות È˜eÏÁcלגבי ÔÈÚ‰ ˙eÏÏÎa ƒƒ«»ƒ¿»»ƒ¿»¿ƒ≈

,ÌÈpÓf‰ הלכתית משמעות יש הזמנים הבדלי של הכללי ÔÎÂלמושג «¿«ƒ¿≈
,„È˙ÚÂ ‰Â‰ ¯·Úc ‰˜eÏÁ‰ הלכה לענייני משמעותית בפרט היא גם «¬»¿»»…∆¿»ƒ

ÌÈÈÚ LiL בהלכה‡ÏÂ ,‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ‡˜Âc ˙BÈ‰Ï ÌÈÎÈ¯vL ∆≈ƒ¿»ƒ∆¿ƒƒƒ¿«¿»∆««∆¿…
¯„q‰ CÙÈ‰a להיפך ולא השני לפני אחד דבר להקדים שיש היינו ¿≈∆«≈∆

,˙BÚc ‰nÎÏe) דעות ולפי ¿«»≈
מסוים  דבר כאשר בהלכה, מסוימות

יש  אחר, לדבר קודם להיות צריך

הדברים  של ועשייתם כך על להקפיד

a·˙להיותצריכה  ‡Ï eÏÈÙ‡¬ƒ…¿«
‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ‡l‡ ,˙Á‡««∆»∆««∆

(‡˜Âc10, שהדבר למרות זאת, ובכל «¿»
זאת  בכל קדושה, בענייני גם חשוב

È¯„b „vÓ ‡e‰ ‰Ê Ïk ‰p‰ƒ≈»∆ƒ«ƒ¿≈
,'eÎ ÌÏBÚ‰ לשם שייך הדבר ולכן »»

Èe‰c'"אלוקים" ÔÈÚ‰ eÏÈ‡Â¿ƒ»ƒ¿»¿«»»
‰È‰ÈÂ ‰Â‰ ‰È‰c ÔÙB‡a ‡e‰¿∆¿»»…∆¿ƒ¿∆

„Á‡k וללא למעלה הזמן מושג מכל ¿∆»
עבר, של הגדרים לשלושת חלוקה כל

ועתיד. הווה

˜eÏÁ‰ Ìb e‰ÊÂ ההבדלÔÈa ¿∆««ƒ≈
˙BˆÓe ‰¯Bz‰ ÔÈÚ ˙eÏÏk¿»ƒ¿««»ƒ¿

,‰·eLz‰ ÔÈÚÏ שהולך כפי ¿ƒ¿««¿»
‰Bz¯‰ומבאר  ˙eÏÏk ,‰p‰c .¿ƒ≈¿»«»

a ‡e‰ ‰È˙BˆÓeÔÙB‡ ƒ¿∆»¿∆
,‰Ïa‚‰Â ‰„È„Óa ÌÈÎLÓpL∆ƒ¿»ƒƒ¿ƒ»¿«¿»»
'L„w‰ ˙¯b‡'a ¯‡B·Ók11 «¿»¿ƒ∆∆«…∆

התניא  LÈשבספר ˙Bˆn‰ ·B¯L∆«ƒ¿≈
,'eÎ ÌˆÓeˆÓ ¯eÚÈL Ô‰Ï»∆ƒ¿¿»
ב'אגרת  שמפרט (וכפי ומוגבל מדוד

דוגמאות: של בשורה שם הקודש'

גודלין  י"ב הציצית אורך "כמו

אצבעיים  על אצבעיים והתפילין

טפחים  ד' והלולב דוקא ומרובעות

טפח  והשופר טפחים ז' והסוכה

להן  יש בקרבנות וכן סאה מ' והמקווה

וכן  כו' ופרים שתים בני ואילים שנה בני כבשים כמו לזמן מצומצם שיעור

עליהם  עומד שהעולם מהעמודים שהוא אף בממונו וגמ"ח הצדקה במעשה

מן  למצווה חומש קצוב שיעור לה יש הכי אפילו יבנה, חסד עולם וכדכתיב

כו'...") בינונית למדה ומעשר ÌÈÈÚהמובחר ‰nk LiL Ï"pÎÂ¿««∆≈«»ƒ¿»ƒ
ÌÈ˜ÏeÁÓ ˙BÈ‰Ï ÌÈÁ¯ÎeÓ ÔÈc ÈtŒÏÚL החלוקה פי על להתבצע ∆«ƒƒ¿»ƒƒ¿¿»ƒ

‡˜Âc ÌB˜Ó·e ÔÓÊa בגדרי קשור המצוות קיום כללי שבאופן ונמצא ƒ¿«¿»«¿»
ומוגבלים. מדודים שהם והזמן המקום
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והינּו הּתׁשּובה, עבֹודת ׁשהיא מּזה, ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָנעלית

ֿ ׁשאפיל  חס הּדר את ועבר ּופגם חטא אם ּו ְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָ

עבֹודת  הּנה ּומצֹות, ּתֹורה ּבעניני והחסיר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָוׁשלֹום

החסרֹונֹות  ּכל את ממּלאת היא ְְְִֵֶֶַַַָָהּתׁשּובה

החּסרֹון, מילּוי ׁשּפֹועלת ּבלבד זֹו ולא ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָֹוהּפגמים,

ּכפלים  ּגדֹולה, ּתֹוספת ׁשּנעׂשית אּדרּבה, ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָאּלא

יכֹול 12לתּוׁשּיה  אינֹו ּגמּור ׁשּצּדיק ּכ ּכדי עד , ְְִִֵֵֶַַָָָָ

ּבמקֹום  ׁשּיׁשנֹו והּגילּוי האֹור ריּבּוי את ְְְְִִִֶֶֶַָָלסּבֹול

עֹומדים  ּתׁשּובה אינֹו13ׁשּבעלי לכאֹורה אמנם, . ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָ

,הּדר את ועבר ּופגם חטא ׁשּבעבר ּדכיון ְְֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָמּובן,

ּומתּקן  מתחרט, זמן ׁשּלאחרי ּבכ הּתֹועלת ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָמהי

אבּוד  ּכבר ּבעבר ׁשהיה מה הרי כּו', ְְֲֵֵֶֶַַָָָָָָּוממּלא

זמן  ּכל רק ׁשּזהּו הּוא, הענין א ְְְְִֶֶַַַַַָָָ(פארפאלן).

ּכאׁשר  אבל לעתיד, הוה עבר ּבין חלּוקים ֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשּיׁש

ׁשהוי' ענין (ׁשּזהּו הוי' ּדׁשם לדרּגא ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָמתעּלים

ׁשענינֹו הוי'), הּוא ׁשאלקי והינּו ,אלקי ְְְֱֱֲֲִֶֶֶֶֶַַָָָֹֹנעׂשה

ׁשּבנֹוגע  ּכׁשם הרי ּכאחד, ויהיה הוה היה ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹהּוא

ּובלׁשֹון  חפׁשית, ּבחירה לאדם יׁש ְְְִִִִֵֶָָָָָָלעתיד

ּכן 14הרמּב"ם  הּנה כּו', נתּונה אדם לכל רׁשּות : ְְְְִֵֵַַָָָָָ

הּבית' 'ּבעל ׁשהּוא והינּו לעבר, ּבנֹוגע ּגם ְְְִֵֶֶַַַַַַַָָהּוא

כּו', לתּקנֹו העבר על וגם ההוה על העתיד, ְְְִֶֶֶַַַַַַָָָֹעל

ּתׁשּובה  ּבׁשלימּותּה, היא הּתׁשּובה ׁשּכאׁשר ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָועד

מּתחּלתֹו עֹונֹו נעקר אזי ׁשּלכן 15מאהבה, , ְֱֲֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָ

חטאים, עליו ׁשאין מנת על האּׁשה את ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהמקּדׁש

ּבנגלה  ּדין עלּֿפי הּנה מאהבה, ּתׁשּובה ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָועׂשה

את  המקּדׁש ּכמֹו מקּדׁשת, היא הרי ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָֻּדתֹורה,
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א.12) פמ"ו, שמו"ר ו. יא, ה"ד.13)איוב פ"ז תשובה הל' רמב"ם ב. לד, ברכות רפ"ה.14)ראה תשובה ראה 15)הל'
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,‰·eLz‰ ˙„B·Ú ‡È‰L ,‰fÓ ˙ÈÏÚ ‰„B·Ú LÈ C‡ שכל «≈¬»«¬≈ƒ∆∆ƒ¬««¿»

והמדודים הקבועים מהגדרים יציאה היא ‡Ìמהותה eÏÈÙ‡L eÈ‰Â¿«¿∆¬ƒƒ
C¯c‰ ˙‡ ¯·ÚÂ Ì‚Ùe ‡ËÁ התורה פי על ÌBÏLÂŒÒÁהנכונה »»»«¿»«∆«∆∆«¿»

‡È‰ ‰·eLz‰ ˙„B·Ú ‰p‰ ,˙BˆÓe ‰¯Bz ÈÈÚa ¯ÈÒÁ‰Â¿∆¿ƒ¿ƒ¿¿≈»ƒ¿ƒ≈¬««¿»ƒ
˙‡lÓÓ ומשלימהÏk ˙‡ ¿«≈∆»

ÌÈÓ‚t‰Â ˙BB¯ÒÁ‰ שנגרמו «∆¿¿«¿»ƒ
והעבירות, החטאים BÊעלֿידי ‡ÏÂ¿…

ÔB¯qÁ‰ ÈeÏÈÓ ˙ÏÚBtL „·Ïaƒ¿«∆∆∆ƒ«ƒ»
היה  שבו למצב האדם את ומביאה

החטא, ‡a¯c‰,קודם ‡l‡ עניינה ∆»«¿«»
מזה  יותר הרבה היא התשובה של

˙ÈNÚpL של הרוחני הנפשי במצבו ∆«¬≈
ÌÈÏÙkהאדם ,‰ÏB„b ˙ÙÒBz∆∆¿»ƒ¿«ƒ

‰iLe˙Ï12, הת שובה ועלֿידי ¿ƒ»
רק  לא שהחסיר האדם מה את משלים

ב"כפלים" גדולה, עליה מתעלה אלא

הקודם, מצבו Ckלעומת È„k „Ú«¿≈»
¯eÓb ˜ÈcvL חטא לא שמעולם ∆«ƒ»

ÏBaÒÏ ÏBÎÈ BÈ‡ ולהכיל לקלוט ≈»ƒ¿
ÈeÏÈb‰Â ¯B‡‰ ÈeaÈ¯ ˙‡∆ƒ»¿«ƒ

העליון ÌB˜Óaהאלוקי BLiL∆∆¿¿»
ÌÈ„ÓBÚ ‰·eLz ÈÏÚaL13 ∆«¬≈¿»¿ƒ

שבעלי  "במקום ז"ל חכמינו כמאמר

אינם  גמורים צדיקים עומדים, תשובה

שם" לעמוד .יכולים
,Ô·eÓ BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏ ,ÌÓ‡»¿»ƒ¿»≈»
העילוי  את פועלת אכן התשובה איך

הזה  ÚaL·¯המופלא ÔÂÈÎc¿≈»∆∆»»
,C¯c‰ ˙‡ ¯·ÚÂ Ì‚Ùe ‡ËÁ»»»«¿»«∆«∆∆
È¯Á‡lL CÎa ˙ÏÚBz‰ È‰Ó«ƒ«∆∆¿»∆¿«¬≈
‡lÓÓe Ôw˙Óe ,Ë¯Á˙Ó ÔÓÊ¿«ƒ¿»≈¿«≈¿«≈
¯·Úa ‰È‰L ‰Ó È¯‰ ,'eÎ¬≈«∆»»∆»»
= ÔÏ‡Ù¯‡Ù) „e·‡ ¯·k¿»»«¿«¿

את )אבוד  להשיב ניתן לא ולמעשה

שהפגם  וכיוון לאחור, הזמן גלגל

אין  הנעשה ואת נעשה כבר והחיסרון

לגבי  התשובה ידי על עכשיו החיסרון ובמילוי בחרטה יש תועלת איזו להשיב,

בעבר? שנעשה החטא מעשה

e‰fL ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡ שכבר מה את עכשיו לתקן האפשרות חוסר «»ƒ¿»∆∆
הוא  בעבר ÌÈ˜eÏÁנעשה LiL ÔÓÊ Ïk וחלוקה ¯˜ ÔÈaהבדלים «»¿«∆≈ƒƒ≈

,„È˙ÚÏ ‰Â‰ ¯·Ú וממילא אליו לחזור אפשר ואי עבר כבר העבר ואז »»…∆∆»ƒ
נעשה  שכבר וחסרון פגם ולהשלים לתקן אפשרות L‡k¯אין Ï·‡¬»«¬∆

‰NÚ 'ÈÂ‰L ÔÈÚ e‰fL) 'ÈÂ‰ ÌLc ‡b¯„Ï ÌÈlÚ˙Óƒ¿«ƒ¿«¿»¿≈¬»»∆∆ƒ¿»∆¬»»«¬∆

,EÈ˜Ï‡ עד ישראל "שובה הפסוק של הפנימית שהמשמעות לעיל כנזכר ¡…∆
את  שמסמל השם ש"הוי'", כזו בדרגה תשובה לעשות היא אלוקיך" ה'

באדם  ויחדור "אלוקיך" להיות יהפוך והגבלה, ממדידה שלמעלה האלוקות

מדוד  להיות שירד האלוקי האור את המסמל "אלוקים" שם כמו בפנימיות

‰e‡ומוגבל  EÈ˜Ï‡L eÈ‰Â¿«¿∆¡…∆
'ÈÂ‰ המביאה תשובה כלומר, ¬»»

"אלוקים" שגם כך כדי עד להתעלות

"הוי'"המסמל  להיות הופך הגבלה,

והגבלה),שלמעלה  «¿BÈÚL∆ƒממדידה
הוי' שם ‰Â‰של ‰È‰ ‡e‰»»…∆

,„Á‡k ‰È‰ÈÂ הזמן מגדרי למעלה ¿ƒ¿∆¿∆»
ועתיד  הווה לעבר, חלוקה כל וללא

LÈ „È˙ÚÏ Ú‚BaL ÌLk È¯‰¬≈¿≈∆¿≈«∆»ƒ≈
,˙ÈLÙÁ ‰¯ÈÁa Ì„‡Ï מה »»»¿ƒ»»¿ƒ

להתנהג  וכיצד ¿ÔBLÏ·eƒלעשות
Ì"aÓ¯‰14Ì„‡ ÏÎÏ ˙eL¯ : »«¿«¿¿»»»

Ìb ‡e‰ Ôk ‰p‰ ,'eÎ ‰e˙¿»ƒ≈≈«
‡e‰L eÈ‰Â ,¯·ÚÏ Ú‚Ba¿≈«∆»»¿«¿∆
ÏÚ ,„È˙Ú‰ ÏÚ '˙Èa‰ ÏÚa'««««ƒ«∆»ƒ«
Bw˙Ï ¯·Ú‰ ÏÚ Ì‚Â ‰Â‰‰«…∆¿««∆»»¿«¿

,'eÎ כבר העבר שלמעשה ולמרות

מעל  הרוחנית ההתעלות ואיננו, עבר

שליטה  לאדם מאפשרת הזמן גדרי

להשלים  ויכולת העתיד, על גם מלאה

מלא, תיקון העבר חסרונות את ולתקן

ביותר, גדולה להתעלות להביא ואפילו

העבר  על שלו וההשפעה "כפליים",

מאד  גדולה L‡kL¯היא „ÚÂ¿«∆«¬∆
,d˙eÓÈÏLa ‡È‰ ‰·eLz‰«¿»ƒƒ¿≈»
¯˜Ú ÈÊ‡ ,‰·‰‡Ó ‰·eLz¿»≈«¬»¬«∆¡»

B˙lÁzÓ BBÚ15, חכמינו כמאמר ¬ƒ¿ƒ»
תשובה  עושה האדם שכאשר ז"ל

כשגגות", לו נעשו "זדונות ה' מיראת

יותר  בדרגה היא התשובה כאשר ואילו

"זדונות  ה', מאהבת תשובה גבוהה,

נעקר  העוון וכך כזכיות", לו נעשו

היה, לא מעולם כאילו Ó˙מתחילה, ÏÚ ‰M‡‰ ˙‡ Lc˜Ó‰ ÔÎlL∆»≈«¿«≈∆»ƒ»«¿»
Ó‡‰·‰,בתנאי ‰·eLz ‰NÚÂ ,ÌÈ‡ËÁ ÂÈÏÚ ÔÈ‡L למרות הרי ∆≈»»¬»ƒ¿»»¿»≈«¬»

לגמרי  החטא את עוקרת מאהבה שהתשובה כיוון בעבר, חטא כן שבפועל

לגמרי  הפגם את ומתקנת החיסרון את Ï‚a‰ומשלימה ÔÈc ÈtŒÏÚ ‰p‰ƒ≈«ƒƒ¿ƒ¿∆
,‰¯B˙c(מופשט רוחני מושג רק זה שאין (כך למעשה ‰È‡הלכה È¯‰ ¿»¬≈ƒ
˙Lc˜Ó אכן חטאים עליו שאין התנאי מאהבה, התשובה בעקבות כי ¿À∆∆

Ó˙התקיים, ÏÚ ‰M‡‰ ˙‡ Lc˜Ó‰ BÓk בתנאי‰ÈÏÚ ÔÈ‡L ¿«¿«≈∆»ƒ»«¿»∆≈»∆»
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אלקים ÔÈÚ‰Âב) ּבין החילּוק ּדהּנה ּבזה, ¿»ƒ¿»ְֱִִִֵֵֶַָֹ

הּוא  ׁשאלקים הּוא, להוי' (אלקי)ֱֱֲִֶֶַָָֹֹ

רּבים  והינּו8לׁשֹון ההתחּלקּות, ענין על ׁשּמֹורה , ְְְְְְִִִֶֶַַַַַַ

והתחּלקּות  ועתיד, הוה עבר ּבּזמן, ְְְְְְְִִִֶַַַַָָָֹהתחּלקּות

אמנם, ההתחּלקּות. ענין לכללּות ועד ְְְְְְִִִַַַַַָָָָּבּמקֹום,

ּכאחד  ויהיה הוה היה ּפירּוׁשֹו והינּו,9הוי' , ְְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָֹ

 ֿ ּבפני הּוא ׁשהעבר רֹואים ׁשּבפֹועל ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָׁשּלמרֹות

הּוא  והעתיד ּבפניֿעצמֹו, הּוא ההוה ְְְְִִֵֶֶַַַָֹעצמֹו,

לעּומתֿזה, מּצד לא הּוא זה וענין  ְְְְְִִִֵֶֶַַַָֹּבפניֿעצמֹו,

ּבאֹופן  הּסדר להיֹות צרי ּבקדּוׁשה אפילּו ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָאּלא

לכּמה  מינּה' ו'נפקא ועתיד, הוה עבר ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּיׁשנֹו

הּזמּנים, ּדחלּוקי הענין ּבכללּות ּבּתֹורה ְְְְִִִִִִֵַַַָָָָּדינים

ענינים  ׁשּיׁש ועתיד, הוה ּדעבר החלּוקה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָֹוכן

ּבהיפ ולא זה, אחר זה ּדוקא להיֹות ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָֹׁשּצריכים

אּלא  אחת, ּבבת לא אפילּו ּדעֹות, (ּולכּמה ְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָֹהּסדר

ּדוקא) זה אחר ּגדרי 10זה מּצד הּוא זה ּכל הּנה , ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ

ּדהיה  ּבאֹופן הּוא ּדהּוי' הענין ואילּו כּו', ְְְְְִִֶַָָָָָָָָהעֹולם

ּכאחד. ויהיה ְְְִֶֶֶָֹהוה

e‰ÊÂ ּומצֹות הּתֹורה ענין ּכללּות ּבין החלּוק ּגם ¿∆ְְְִִִֵַַַַָָ

הּתֹורה  ּכללּות ּדהּנה, הּתׁשּובה. ְְְְְִִֵַַַָָָלענין

ּבמדידה  ׁשּנמׁשכים ּבאֹופן הּוא ְְְְִִִִִֶֶֶָָָּומצֹותיה

הּקדׁש' ּב'אּגרת ּכמבֹואר ׁשרֹוב 11והגּבלה, ְְְְִֶֶֶֶַַַָָָֹ

ׁשּיׁש וכּנ"ל כּו', מצּומצם ׁשיעּור להן יׁש ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָהּמצֹות

להיֹות  מּוכרחים ּדין ׁשעלּֿפי ענינים ְְְִִִִִִֶַַָָָּכּמה

עבֹודה  יׁש א ּדוקא. ּובמקֹום ּבזמן ְְְְֲִִֵַַַָָָָמחּולקים
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ובכ"מ.8) ב. ה, להצ"צ סהמ"צ ב. נו, וארא תו"א ז. לה, וישלח יג. כ, וירא פרש"י (ברע"מ).9)ראה סע"ב רנז, זח"ג

א). (פב, פ"ז שעהיוה"א תניא פ"ט. תשע) ולא עשר (שער א שער לה.10)פרדס כלל ענגל) (להר"י לתורה ציונים ראה

ס"י.11)

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˜eÏÈÁ‰ ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â (ההבדל ·) ÌÈ˜Ï‡ ÔÈa כך שעל ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈«ƒ≈¡…ƒ

זו  בהפטרה ÔBLÏנאמר ‡e‰ ÌÈ˜Ï‡L ,‡e‰ 'ÈÂ‰Ï (EÈ˜Ï‡¡…∆«¬»»∆¡…ƒ¿
ÌÈa¯8˙e˜lÁ˙‰‰ ÔÈÚ ÏÚ ‰¯BnL המאיר , האלוקי האור של «ƒ∆∆«ƒ¿««ƒ¿«¿

התחלקות  של שונים לסוגים זה שם ÔÓfa,באמצעות ˙e˜lÁ˙‰ eÈ‰Â ,¿«¿ƒ¿«¿«¿«
,„È˙ÚÂ ‰Â‰ ¯·Ú שזהו היינו »»…∆¿»ƒ

גדרים  קיימים שמצידו האלוקי האור

ועתיד  הווה לעבר, המתחלק זמן של

,ÌB˜na ˙e˜lÁ˙‰Â יש ומצידו ¿ƒ¿«¿«»
שונים  מקומות בין התחלקות גם

היחוד  ב'שער הזקן רבנו (כדברי

הזמן  שגדרי התניא שבספר והאמונה'

עולם  שמאפיינים הגדרים הם והמקום

עולם  שם ובחינת "גדר – ומוגבל מדוד

זמן  ובחינת מקום בחינת על נופל

מערב  מזרח הוא מקום בחינת דוקא,

זמן  ובחינת ומטה, מעלה דרום צפון

ועתיד") הווה eÏÏÎÏ˙עבר „ÚÂ ,¿«ƒ¿»
˙e˜lÁ˙‰‰ ÔÈÚ המושג עצם גם ƒ¿««ƒ¿«¿

ועולמות  שונים לנבראים התחלקות

ואילו  אלוקים, משם נובע שונים

אחת  אחדות הכול הוי' שם מבחינת

ולמעלה  הזמן מגדרי למעלה פשוטה,

ומבאר. שהולך כפי המקום, מגדרי

‰Â‰ ‰È‰ BLe¯Èt 'ÈÂ‰ ,ÌÓ‡»¿»¬»»≈»»…∆
„Á‡k ‰È‰ÈÂ9, חלוקה מבלי ¿ƒ¿∆¿∆»

B¯ÓlL˙ביניהם  ,eÈ‰Â ,¿«¿∆«¿
ÏÚBÙaL מנקודת הם שהדברים כפי ∆¿«

מוגבלים  כנבראים שלנו המבט

ŒÈÙa ‡e‰ ¯·Ú‰L ÌÈ‡B¯ƒ∆∆»»ƒ¿≈
ŒÈÙa ‡e‰ ‰Â‰‰ ,BÓˆÚ«¿«…∆ƒ¿≈
ŒÈÙa ‡e‰ „È˙Ú‰Â ,BÓˆÚ«¿¿∆»ƒƒ¿≈

,BÓˆÚ ברורה חלוקה שקיימת כך «¿
vÓ„ביניהם ‡Ï ‡e‰ ‰Ê ÔÈÚÂ¿ƒ¿»∆…ƒ«

,‰ÊŒ˙ÓeÚÏ כינוי הוא זה" "לעומת ¿«∆
הקדושה  היפך הטומאה, לכוחות

לעומת  זה את גם ראה, רעה וביום בטוב, היה טובה "ביום בקהלת (ככתוב

ועתיד  הווה לעבר, והחלוקה הזמן מושג – ולענייננו האלוקים"), עשה זה

הקדושה  מהיפך שנובעים דברים ˆ¯CÈאינם ‰Le„˜a eÏÈÙ‡ ‡l‡∆»¬ƒƒ¿»»ƒ
,„È˙ÚÂ ‰Â‰ ¯·Ú BLiL ÔÙB‡a ¯„q‰ ˙BÈ‰Ï הזמן חלוקת ƒ¿«≈∆¿∆∆∆¿»»…∆¿»ƒ

הקדושה  בתוך דברים מתנהלים שבו הסדר גם היא הללו, הגדרים לשלושת

dÈÓ'עצמה  ‡˜Ù'Â משמעות יש לדבר כלומר מזה, nÎÏ‰יוצא ¿«¿»ƒ»¿«»
‰¯Bza ÌÈÈc שונות הלכות È˜eÏÁcלגבי ÔÈÚ‰ ˙eÏÏÎa ƒƒ«»ƒ¿»»ƒ¿»¿ƒ≈

,ÌÈpÓf‰ הלכתית משמעות יש הזמנים הבדלי של הכללי ÔÎÂלמושג «¿«ƒ¿≈
,„È˙ÚÂ ‰Â‰ ¯·Úc ‰˜eÏÁ‰ הלכה לענייני משמעותית בפרט היא גם «¬»¿»»…∆¿»ƒ

ÌÈÈÚ LiL בהלכה‡ÏÂ ,‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ‡˜Âc ˙BÈ‰Ï ÌÈÎÈ¯vL ∆≈ƒ¿»ƒ∆¿ƒƒƒ¿«¿»∆««∆¿…
¯„q‰ CÙÈ‰a להיפך ולא השני לפני אחד דבר להקדים שיש היינו ¿≈∆«≈∆

,˙BÚc ‰nÎÏe) דעות ולפי ¿«»≈
מסוים  דבר כאשר בהלכה, מסוימות

יש  אחר, לדבר קודם להיות צריך

הדברים  של ועשייתם כך על להקפיד

a·˙להיותצריכה  ‡Ï eÏÈÙ‡¬ƒ…¿«
‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ‡l‡ ,˙Á‡««∆»∆««∆

(‡˜Âc10, שהדבר למרות זאת, ובכל «¿»
זאת  בכל קדושה, בענייני גם חשוב

È¯„b „vÓ ‡e‰ ‰Ê Ïk ‰p‰ƒ≈»∆ƒ«ƒ¿≈
,'eÎ ÌÏBÚ‰ לשם שייך הדבר ולכן »»

Èe‰c'"אלוקים" ÔÈÚ‰ eÏÈ‡Â¿ƒ»ƒ¿»¿«»»
‰È‰ÈÂ ‰Â‰ ‰È‰c ÔÙB‡a ‡e‰¿∆¿»»…∆¿ƒ¿∆

„Á‡k וללא למעלה הזמן מושג מכל ¿∆»
עבר, של הגדרים לשלושת חלוקה כל

ועתיד. הווה

˜eÏÁ‰ Ìb e‰ÊÂ ההבדלÔÈa ¿∆««ƒ≈
˙BˆÓe ‰¯Bz‰ ÔÈÚ ˙eÏÏk¿»ƒ¿««»ƒ¿

,‰·eLz‰ ÔÈÚÏ שהולך כפי ¿ƒ¿««¿»
‰Bz¯‰ומבאר  ˙eÏÏk ,‰p‰c .¿ƒ≈¿»«»

a ‡e‰ ‰È˙BˆÓeÔÙB‡ ƒ¿∆»¿∆
,‰Ïa‚‰Â ‰„È„Óa ÌÈÎLÓpL∆ƒ¿»ƒƒ¿ƒ»¿«¿»»
'L„w‰ ˙¯b‡'a ¯‡B·Ók11 «¿»¿ƒ∆∆«…∆

התניא  LÈשבספר ˙Bˆn‰ ·B¯L∆«ƒ¿≈
,'eÎ ÌˆÓeˆÓ ¯eÚÈL Ô‰Ï»∆ƒ¿¿»
ב'אגרת  שמפרט (וכפי ומוגבל מדוד

דוגמאות: של בשורה שם הקודש'

גודלין  י"ב הציצית אורך "כמו

אצבעיים  על אצבעיים והתפילין

טפחים  ד' והלולב דוקא ומרובעות

טפח  והשופר טפחים ז' והסוכה

להן  יש בקרבנות וכן סאה מ' והמקווה

וכן  כו' ופרים שתים בני ואילים שנה בני כבשים כמו לזמן מצומצם שיעור

עליהם  עומד שהעולם מהעמודים שהוא אף בממונו וגמ"ח הצדקה במעשה

מן  למצווה חומש קצוב שיעור לה יש הכי אפילו יבנה, חסד עולם וכדכתיב

כו'...") בינונית למדה ומעשר ÌÈÈÚהמובחר ‰nk LiL Ï"pÎÂ¿««∆≈«»ƒ¿»ƒ
ÌÈ˜ÏeÁÓ ˙BÈ‰Ï ÌÈÁ¯ÎeÓ ÔÈc ÈtŒÏÚL החלוקה פי על להתבצע ∆«ƒƒ¿»ƒƒ¿¿»ƒ

‡˜Âc ÌB˜Ó·e ÔÓÊa בגדרי קשור המצוות קיום כללי שבאופן ונמצא ƒ¿«¿»«¿»
ומוגבלים. מדודים שהם והזמן המקום

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

f"kyz'd ,ixyz e"`e ,'b mei

והינּו הּתׁשּובה, עבֹודת ׁשהיא מּזה, ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָנעלית

ֿ ׁשאפיל  חס הּדר את ועבר ּופגם חטא אם ּו ְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָ

עבֹודת  הּנה ּומצֹות, ּתֹורה ּבעניני והחסיר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָוׁשלֹום

החסרֹונֹות  ּכל את ממּלאת היא ְְְִֵֶֶַַַָָהּתׁשּובה

החּסרֹון, מילּוי ׁשּפֹועלת ּבלבד זֹו ולא ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָֹוהּפגמים,

ּכפלים  ּגדֹולה, ּתֹוספת ׁשּנעׂשית אּדרּבה, ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָאּלא

יכֹול 12לתּוׁשּיה  אינֹו ּגמּור ׁשּצּדיק ּכ ּכדי עד , ְְִִֵֵֶַַָָָָ

ּבמקֹום  ׁשּיׁשנֹו והּגילּוי האֹור ריּבּוי את ְְְְִִִֶֶֶַָָלסּבֹול

עֹומדים  ּתׁשּובה אינֹו13ׁשּבעלי לכאֹורה אמנם, . ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָ

,הּדר את ועבר ּופגם חטא ׁשּבעבר ּדכיון ְְֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָמּובן,

ּומתּקן  מתחרט, זמן ׁשּלאחרי ּבכ הּתֹועלת ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָמהי

אבּוד  ּכבר ּבעבר ׁשהיה מה הרי כּו', ְְֲֵֵֶֶַַָָָָָָּוממּלא

זמן  ּכל רק ׁשּזהּו הּוא, הענין א ְְְְִֶֶַַַַַָָָ(פארפאלן).

ּכאׁשר  אבל לעתיד, הוה עבר ּבין חלּוקים ֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשּיׁש

ׁשהוי' ענין (ׁשּזהּו הוי' ּדׁשם לדרּגא ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָמתעּלים

ׁשענינֹו הוי'), הּוא ׁשאלקי והינּו ,אלקי ְְְֱֱֲֲִֶֶֶֶֶַַָָָֹֹנעׂשה

ׁשּבנֹוגע  ּכׁשם הרי ּכאחד, ויהיה הוה היה ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹהּוא

ּובלׁשֹון  חפׁשית, ּבחירה לאדם יׁש ְְְִִִִֵֶָָָָָָלעתיד

ּכן 14הרמּב"ם  הּנה כּו', נתּונה אדם לכל רׁשּות : ְְְְִֵֵַַָָָָָ

הּבית' 'ּבעל ׁשהּוא והינּו לעבר, ּבנֹוגע ּגם ְְְִֵֶֶַַַַַַַָָהּוא

כּו', לתּקנֹו העבר על וגם ההוה על העתיד, ְְְִֶֶֶַַַַַַָָָֹעל

ּתׁשּובה  ּבׁשלימּותּה, היא הּתׁשּובה ׁשּכאׁשר ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָועד

מּתחּלתֹו עֹונֹו נעקר אזי ׁשּלכן 15מאהבה, , ְֱֲֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָ

חטאים, עליו ׁשאין מנת על האּׁשה את ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהמקּדׁש

ּבנגלה  ּדין עלּֿפי הּנה מאהבה, ּתׁשּובה ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָועׂשה

את  המקּדׁש ּכמֹו מקּדׁשת, היא הרי ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָֻּדתֹורה,
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א.12) פמ"ו, שמו"ר ו. יא, ה"ד.13)איוב פ"ז תשובה הל' רמב"ם ב. לד, ברכות רפ"ה.14)ראה תשובה ראה 15)הל'

ובפרש"י. סע"א פו, יומא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,‰·eLz‰ ˙„B·Ú ‡È‰L ,‰fÓ ˙ÈÏÚ ‰„B·Ú LÈ C‡ שכל «≈¬»«¬≈ƒ∆∆ƒ¬««¿»

והמדודים הקבועים מהגדרים יציאה היא ‡Ìמהותה eÏÈÙ‡L eÈ‰Â¿«¿∆¬ƒƒ
C¯c‰ ˙‡ ¯·ÚÂ Ì‚Ùe ‡ËÁ התורה פי על ÌBÏLÂŒÒÁהנכונה »»»«¿»«∆«∆∆«¿»

‡È‰ ‰·eLz‰ ˙„B·Ú ‰p‰ ,˙BˆÓe ‰¯Bz ÈÈÚa ¯ÈÒÁ‰Â¿∆¿ƒ¿ƒ¿¿≈»ƒ¿ƒ≈¬««¿»ƒ
˙‡lÓÓ ומשלימהÏk ˙‡ ¿«≈∆»

ÌÈÓ‚t‰Â ˙BB¯ÒÁ‰ שנגרמו «∆¿¿«¿»ƒ
והעבירות, החטאים BÊעלֿידי ‡ÏÂ¿…

ÔB¯qÁ‰ ÈeÏÈÓ ˙ÏÚBtL „·Ïaƒ¿«∆∆∆ƒ«ƒ»
היה  שבו למצב האדם את ומביאה

החטא, ‡a¯c‰,קודם ‡l‡ עניינה ∆»«¿«»
מזה  יותר הרבה היא התשובה של

˙ÈNÚpL של הרוחני הנפשי במצבו ∆«¬≈
ÌÈÏÙkהאדם ,‰ÏB„b ˙ÙÒBz∆∆¿»ƒ¿«ƒ

‰iLe˙Ï12, הת שובה ועלֿידי ¿ƒ»
רק  לא שהחסיר האדם מה את משלים

ב"כפלים" גדולה, עליה מתעלה אלא

הקודם, מצבו Ckלעומת È„k „Ú«¿≈»
¯eÓb ˜ÈcvL חטא לא שמעולם ∆«ƒ»

ÏBaÒÏ ÏBÎÈ BÈ‡ ולהכיל לקלוט ≈»ƒ¿
ÈeÏÈb‰Â ¯B‡‰ ÈeaÈ¯ ˙‡∆ƒ»¿«ƒ

העליון ÌB˜Óaהאלוקי BLiL∆∆¿¿»
ÌÈ„ÓBÚ ‰·eLz ÈÏÚaL13 ∆«¬≈¿»¿ƒ

שבעלי  "במקום ז"ל חכמינו כמאמר

אינם  גמורים צדיקים עומדים, תשובה

שם" לעמוד .יכולים
,Ô·eÓ BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏ ,ÌÓ‡»¿»ƒ¿»≈»
העילוי  את פועלת אכן התשובה איך

הזה  ÚaL·¯המופלא ÔÂÈÎc¿≈»∆∆»»
,C¯c‰ ˙‡ ¯·ÚÂ Ì‚Ùe ‡ËÁ»»»«¿»«∆«∆∆
È¯Á‡lL CÎa ˙ÏÚBz‰ È‰Ó«ƒ«∆∆¿»∆¿«¬≈
‡lÓÓe Ôw˙Óe ,Ë¯Á˙Ó ÔÓÊ¿«ƒ¿»≈¿«≈¿«≈
¯·Úa ‰È‰L ‰Ó È¯‰ ,'eÎ¬≈«∆»»∆»»
= ÔÏ‡Ù¯‡Ù) „e·‡ ¯·k¿»»«¿«¿

את )אבוד  להשיב ניתן לא ולמעשה

שהפגם  וכיוון לאחור, הזמן גלגל

אין  הנעשה ואת נעשה כבר והחיסרון

לגבי  התשובה ידי על עכשיו החיסרון ובמילוי בחרטה יש תועלת איזו להשיב,

בעבר? שנעשה החטא מעשה

e‰fL ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡ שכבר מה את עכשיו לתקן האפשרות חוסר «»ƒ¿»∆∆
הוא  בעבר ÌÈ˜eÏÁנעשה LiL ÔÓÊ Ïk וחלוקה ¯˜ ÔÈaהבדלים «»¿«∆≈ƒƒ≈

,„È˙ÚÏ ‰Â‰ ¯·Ú וממילא אליו לחזור אפשר ואי עבר כבר העבר ואז »»…∆∆»ƒ
נעשה  שכבר וחסרון פגם ולהשלים לתקן אפשרות L‡k¯אין Ï·‡¬»«¬∆

‰NÚ 'ÈÂ‰L ÔÈÚ e‰fL) 'ÈÂ‰ ÌLc ‡b¯„Ï ÌÈlÚ˙Óƒ¿«ƒ¿«¿»¿≈¬»»∆∆ƒ¿»∆¬»»«¬∆

,EÈ˜Ï‡ עד ישראל "שובה הפסוק של הפנימית שהמשמעות לעיל כנזכר ¡…∆
את  שמסמל השם ש"הוי'", כזו בדרגה תשובה לעשות היא אלוקיך" ה'

באדם  ויחדור "אלוקיך" להיות יהפוך והגבלה, ממדידה שלמעלה האלוקות

מדוד  להיות שירד האלוקי האור את המסמל "אלוקים" שם כמו בפנימיות

‰e‡ומוגבל  EÈ˜Ï‡L eÈ‰Â¿«¿∆¡…∆
'ÈÂ‰ המביאה תשובה כלומר, ¬»»

"אלוקים" שגם כך כדי עד להתעלות

"הוי'"המסמל  להיות הופך הגבלה,

והגבלה),שלמעלה  «¿BÈÚL∆ƒממדידה
הוי' שם ‰Â‰של ‰È‰ ‡e‰»»…∆

,„Á‡k ‰È‰ÈÂ הזמן מגדרי למעלה ¿ƒ¿∆¿∆»
ועתיד  הווה לעבר, חלוקה כל וללא

LÈ „È˙ÚÏ Ú‚BaL ÌLk È¯‰¬≈¿≈∆¿≈«∆»ƒ≈
,˙ÈLÙÁ ‰¯ÈÁa Ì„‡Ï מה »»»¿ƒ»»¿ƒ

להתנהג  וכיצד ¿ÔBLÏ·eƒלעשות
Ì"aÓ¯‰14Ì„‡ ÏÎÏ ˙eL¯ : »«¿«¿¿»»»

Ìb ‡e‰ Ôk ‰p‰ ,'eÎ ‰e˙¿»ƒ≈≈«
‡e‰L eÈ‰Â ,¯·ÚÏ Ú‚Ba¿≈«∆»»¿«¿∆
ÏÚ ,„È˙Ú‰ ÏÚ '˙Èa‰ ÏÚa'««««ƒ«∆»ƒ«
Bw˙Ï ¯·Ú‰ ÏÚ Ì‚Â ‰Â‰‰«…∆¿««∆»»¿«¿

,'eÎ כבר העבר שלמעשה ולמרות

מעל  הרוחנית ההתעלות ואיננו, עבר

שליטה  לאדם מאפשרת הזמן גדרי

להשלים  ויכולת העתיד, על גם מלאה

מלא, תיקון העבר חסרונות את ולתקן

ביותר, גדולה להתעלות להביא ואפילו

העבר  על שלו וההשפעה "כפליים",

מאד  גדולה L‡kL¯היא „ÚÂ¿«∆«¬∆
,d˙eÓÈÏLa ‡È‰ ‰·eLz‰«¿»ƒƒ¿≈»
¯˜Ú ÈÊ‡ ,‰·‰‡Ó ‰·eLz¿»≈«¬»¬«∆¡»

B˙lÁzÓ BBÚ15, חכמינו כמאמר ¬ƒ¿ƒ»
תשובה  עושה האדם שכאשר ז"ל

כשגגות", לו נעשו "זדונות ה' מיראת

יותר  בדרגה היא התשובה כאשר ואילו

"זדונות  ה', מאהבת תשובה גבוהה,

נעקר  העוון וכך כזכיות", לו נעשו

היה, לא מעולם כאילו Ó˙מתחילה, ÏÚ ‰M‡‰ ˙‡ Lc˜Ó‰ ÔÎlL∆»≈«¿«≈∆»ƒ»«¿»
Ó‡‰·‰,בתנאי ‰·eLz ‰NÚÂ ,ÌÈ‡ËÁ ÂÈÏÚ ÔÈ‡L למרות הרי ∆≈»»¬»ƒ¿»»¿»≈«¬»

לגמרי  החטא את עוקרת מאהבה שהתשובה כיוון בעבר, חטא כן שבפועל

לגמרי  הפגם את ומתקנת החיסרון את Ï‚a‰ומשלימה ÔÈc ÈtŒÏÚ ‰p‰ƒ≈«ƒƒ¿ƒ¿∆
,‰¯B˙c(מופשט רוחני מושג רק זה שאין (כך למעשה ‰È‡הלכה È¯‰ ¿»¬≈ƒ
˙Lc˜Ó אכן חטאים עליו שאין התנאי מאהבה, התשובה בעקבות כי ¿À∆∆

Ó˙התקיים, ÏÚ ‰M‡‰ ˙‡ Lc˜Ó‰ BÓk בתנאי‰ÈÏÚ ÔÈ‡L ¿«¿«≈∆»ƒ»«¿»∆≈»∆»
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eb'ח jiwl` 'ied cr l`xyi daey

אצל  והלכה נדרים, עליה ׁשאין מנת על ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָהאּׁשה

את  עֹוקר ׁשחכם לפי מקּודׁשת, והּתירּה, ְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָָחכם

ּבׁשעת  עליה היה ׁשּלא (ּכמי מעיקרֹו ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹהּנדר

מאהבה 16קידּוׁשין) ּתׁשּובה העֹוׂשה כן ּוכמֹו , ְְֲִִֵֵֶַָָָ

עליו  היּו ׁשּלא (ּכמי מּתחילתֹו עֹונֹו ְְֱֲִִִֶֶָָָָָֹנעקר

.17חטאים) ֲִָ

ׁשל e‰ÊÂג) הּׁשּבת (ּבהפטרת ּׁשּכתּוב מה ¿∆ְְֶֶַַַַַָָָ

עד  יׂשראל ׁשּובה ּתׁשּובה) ימי ְְְֲִֵֵֶֶַָָָעׂשרת

הּתׁשּובה  ׁשּתהיה ׁשּכדי והינּו ,אלקי ְְְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַָָָֹהוי'

הּבית' 'ּבעל ׁשּנעׂשה ּבאֹופן הּׁשלמּות ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַּבתכלית

זה  הרי מּתחילתֹו), עֹונֹו (ׁשּנעקר העבר על ְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָּגם

,אלקי הוי' עד היא הּתׁשּובה ּכאׁשר ְְֱֲֲִֶֶַַַַָָָָֹּדוקא

ׁשם  לדרּגת ׁשּמתעּלה הינּו ,אלקי נעׂשה ְְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשהוי'

נעׂשה  ׁשּלכן ּכאחד, ויהיה הוה היה ׁשהּוא ְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹהוי',

ההוה  על  ּכמֹו העבר, על ּגם הּבית' ְִֶֶַַַַַַַַָָֹ'ּבעל

ימי  ּדעׂשרת ּׁשהּתׁשּובה מה ּגם וזהּו ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָוהעתיד.

הּתׁשּובה  ׁשאֹופן ּדכיון מּיד, מתקּבלת ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָּתׁשּובה

לדרּגת  ׁשּמתעּלה ,אלקי נעׂשה ׁשהוי' עד ְְְֱֲֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹהּוא

לכן  הּזמן, ּומדידֹות מחּלּוקי  ׁשּלמעלה הוי' ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָׁשם

ׁשּתתקּבל  עד זמן ׁשהּית ׁשּתהיה ׁשּי ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָֹלא

מתקּבלת  הּתׁשּובה אּלא זמן, לאחר ְְְְְִֶֶֶַַַַַַָָָהּתׁשּובה

ִַמּיד.

ּבהמׁשÔÈÚÂד) ּׁשּכתּוב מה עלֿידי נעׂשה זה ¿ƒ¿»ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָ

זה  ׁשענין ּדברים, עּמכם קחּו ְְְִִִֶֶֶַָָָָהּכתּוב:

עֹולם  ּבנין הּוא ׁשאז ראׁשֿהּׁשנה , עם ְִִֶַָָָָָָֹקׁשּור

וחסידּות  ּבקּבלה (ּכמבֹואר הּוא 18הּדיּבּור וכן ,( ְְְֲִִֵַַַַָָָ

ליֹום  זּכרֹון הּוא ראׁשֿהּׁשנה ׁשהרי ּבפׁשטּות, ְְְֲִֵֶַַַָָָֹּגם

ּבראׁשית 19ראׁשֹון  למעׂשה חיזּוק ליּתן ּכדי , ְְְֲִִִִֵֵֵֵַ

העֹולם  ּבריאת ׁשהרי הּדיּבּור, ענין עם ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָהּקׁשּורים

גֹו' אלקים וּיאמר הּקּב"ה, ׁשל ּדּבּורֹו עלֿידי ז"ל 20היתה רּבֹותינּו ּכמאמר ,21 ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹֹ

ולא  ּדברים, עּמכם קחּו ּכאן ּׁשּכתּוב ּומה העֹולם. נברא מאמרֹות ְְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָָָָָָֹּבעׂשרה
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(ובפרש"י).16) ב עד, ע'17)כתובות חי"ז לקו"ש ע'ראה חשון סה"מ (תו"מ תשמ"ה שרה חיי ויהיו ד"ה גם וראה .185

ואילך). ובכ"מ.18)רפח סע"א. ס, לר"ה דרושים ג. לא, ראה פ' לקו"ת א.19)ראה כז, מר"ה דר"ה, מוסף תפלת

ועוד.20) ג. א, רפ"ה.21)בראשית אבות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
d¯Èz‰Â ÌÎÁ Ïˆ‡ ‰ÎÏ‰Â ,ÌÈ¯„,הנדר את ממנה והסיר ¿»ƒ¿»¿»≈∆»»¿ƒƒ»

ÌÎÁL ÈÙÏ ,˙L„e˜Ó הנדר את B¯˜ÈÚÓהמתיר ¯„p‰ ˙‡ ¯˜BÚ ¿∆∆¿ƒ∆»»≈∆«∆∆≈ƒ»
(ÔÈLe„È˜ ˙ÚLa ‰ÈÏÚ ‰È‰ ‡lL ÈÓk)16, מה" הגמרא, ובלשון ¿ƒ∆…»»»∆»ƒ¿«ƒƒ

מכאן  אלא מרפא אינו ורופא מעיקרו הנדר את עוקר חכם לרופא, חכם בין

‰NBÚ‰ולהבא" ÔÎ BÓÎe¿≈»∆
BBÚ ¯˜Ú ‰·‰‡Ó ‰·eLz¿»≈«¬»∆¡»¬

) B˙ÏÈÁzÓ ונחשב‡lL ÈÓk ƒ¿ƒ»¿ƒ∆…
ÌÈ‡ËÁ ÂÈÏÚ eÈ‰»»»¬»ƒ

.17)מלכתחילה 
˙¯ËÙ‰a) ·e˙kM ‰Ó e‰ÊÂ (‚¿∆«∆»¿«¿»«
ÈÓÈ ˙¯NÚ ÏL ˙aM‰««»∆¬∆∆¿≈
„Ú Ï‡¯NÈ ‰·eL (‰·eLz¿»»ƒ¿»≈«

eÈ‰Â ,EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ משמעות ¬»»¡…∆¿«¿
הוי' "עד התשובה של ההגדרה

היא  È‰zL‰אלוקיך" È„kL∆¿≈∆ƒ¿∆
˙eÓÏM‰ ˙ÈÏÎ˙a ‰·eLz‰«¿»¿«¿ƒ«¿≈

כאמור  NÚpL‰שהיא, ÔÙB‡a ,¿∆∆«¬∆
'˙Èa‰ ÏÚa' השפעה לו ויש ««««ƒ

מלאה  ‰Ú·¯ושליטה ÏÚ Ìb««∆»»
È¯‰ ,(B˙ÏÈÁzÓ BBÚ ¯˜ÚpL)∆∆¡«¬ƒ¿ƒ»¬≈
‰·eLz‰ ¯L‡k ‡˜Âc ‰Ê∆«¿»«¬∆«¿»
'ÈÂ‰L ,EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ „Ú ‡È‰ƒ«¬»»¡…∆∆¬»»
‰lÚ˙nL eÈ‰ ,EÈ˜Ï‡ ‰NÚ«¬∆¡…∆«¿∆ƒ¿«∆

תשובה  העושה ÌLהאדם ˙b¯„Ï¿«¿«≈
‰È‰ÈÂ ‰Â‰ ‰È‰ ‡e‰L ,'ÈÂ‰¬»»∆»»…∆¿ƒ¿∆
ÏÚa' ‰NÚ ÔÎlL ,„Á‡k¿∆»∆»≈«¬∆««
ÏÚ BÓk ,¯·Ú‰ ÏÚ Ìb '˙Èa‰««ƒ««∆»»¿«

„È˙Ú‰Â ‰Â‰‰ לעיל שנתבאר כפי «…∆¿∆»ƒ
לשנות  יכולת לו אין אכן כן לא שאם

בעבר. נעשה שכבר מה את כעת

Ìb e‰ÊÂ על הפנימי Ó‰הטעם ¿∆««
ÈÓÈ ˙¯NÚc ‰·eLz‰M∆«¿»«¬∆∆¿≈

,„iÓ ˙Ïa˜˙Ó ‰·eLz ללא ¿»ƒ¿«∆∆ƒ«
‰עיכוב  ÔÙB‡L ÔÂÈÎc ,‰·eLz ¿≈»∆∆«¿»

תשובה  ימי עשרת בתכלית ‰e‡של

NÚ‰השלמות, 'ÈÂ‰L „Ú«∆¬»»«¬∆
ÌL ˙b¯„Ï ‰lÚ˙nL ,EÈ˜Ï‡¡…∆∆ƒ¿«∆¿«¿«≈

'ÈÂ‰,"כאחד ויהי' הווה "הי', שענינו ¬»»
הדרגה  È˜elÁÓהיינו ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈ƒ≈

,ÔÓf‰ ˙B„È„Óe הבדלי ולגביה ¿ƒ«¿«
אינם  שונים לזמנים והחלוקה הזמנים

כלל  CiLקיימים ‡Ï ÔÎÏיתכן ÔÓÊלא ˙i‰L ‰È‰zL ועיכוב„Ú »≈…«»∆ƒ¿∆¿ƒ«¿««
˙Ïa˜˙Ó ‰·eLz‰ ‡l‡ ,ÔÓÊ ¯Á‡Ï ‰·eLz‰ Ïa˜˙zL∆ƒ¿«≈«¿»¿««¿«∆»«¿»ƒ¿«∆∆

.„iÓƒ«
‰Ê ÔÈÚÂ הזמן „) מגדרי שלמעלה למדרגה È„ÈŒÏÚההתעלות ‰NÚ ¿ƒ¿»∆«¬∆«¿≈

:·e˙k‰ CLÓ‰a ·e˙kM ‰Ó«∆»¿∆¿≈«»
‰Ê ÔÈÚL ,ÌÈ¯·c ÌÎnÚ eÁ¿̃ƒ»∆¿»ƒ∆ƒ¿»∆

דברים" עמכם "קחו ÌÚשל ¯eL»̃ƒ
ÔÈa ‡e‰ Ê‡L ,‰M‰ŒL‡…̄«»»∆»ƒ¿»
¯‡B·Ók) ¯eaÈc‰ ÌÏBÚ»«ƒ«¿»

˙e„ÈÒÁÂ ‰Ïa˜a18 שבראש ¿«»»«¬ƒ
של  מחדש) (הקמה ה'בנין' הוא השנה

לאחר  העליונה, המלכות ספירת

והתעלות  התעלמות יש השנה שבסיום

העולמות  על למלוך העליון הרצון של

חיות, להם ולהשפיע הנבראים ועל

בעבודתם  ישראל בני השנה ובראש

מלכות  עול ובקבלת שופר בתקיעת

המלכות  ל'בנין' גורמים מחדש, שמים

הדיבור, ענין היא והמלכות מחדש,

מלך  דבר "באשר הכתוב כלשון

העם  על שולט המלך כי שלטון",

שבאדם  וכשם דיבורו, באמצעות

משפיע  הוא שבו האמצעי הוא הדיבור

ממנו), חוץ Ìbופועל ‡e‰ ÔÎÂ¿≈«
,˙eËLÙa ופנימיות עומק מלבד ¿«¿

העליון  הדיבור 'בניין' של העניין

העליונה) המלכות ≈¬∆È¯‰L(ספירת
ÌBÈÏ ÔB¯kÊ ‡e‰ ‰M‰ŒL‡…̄«»»ƒ»¿

ÔBL‡¯19, להתחלת הזיכרון יום ƒ
הזה  והזיכרון והאדם, העולם בריאת

eÊÈÁ˜הוא  ÔzÈÏ È„k וחיות ¿≈ƒ≈ƒ
ÈL‡¯a˙ודשת מח  ‰NÚÓÏ¿«¬≈¿≈ƒ

,¯eaÈc‰ ÔÈÚ ÌÚ ÌÈ¯eLw‰«¿ƒƒƒ¿««ƒ
‰˙È‰ ÌÏBÚ‰ ˙‡È¯a È¯‰L∆¬≈¿ƒ«»»»¿»
,‰"aw‰ ÏL B¯eac È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ∆«»»

בתורה  שכתוב ‡ÌÈ˜Ïכמו ¯Ó‡iÂ«…∆¡…ƒ
'B‚20Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók ,21 ¿«¬««≈«

B¯Ó‡Ó˙במשנה  ‰¯NÚa היינו «¬»»«¬»
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f"kyz'd ,ixyz e"`e ,'b mei

החיזּוק ּבל  על להֹורֹות ּכדי זה הרי מאמר, ׁשֹון ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָ

הּדברים  עלֿידי ׁשּנעׂשה מאמרֹות עׂשרה ְְֲֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָׁשל

הּדּברֹות, עׂשרת ׁשהם ּדברים) עּמכם ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָ(קחּו

ּבּזהר  ּׁשּכתּוב מה ּבכּמה 22ּכּידּוע (ּומבאר ְְֶַַַַַַָָָָֹֹ

הּפסּוק 23מקֹומֹות  על הּכף 24) עׂשרה עׂשרה ְֲֲַַַַָָָָָ

עׂשרת  על רֹומז עׂשרה ׁשעׂשרה הּקדׁש, ְֲֲֲֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹּבׁשקל

עׂשרת  ׁשעלֿידי מאמרֹות, ועׂשרה ְְֲֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָהּדּברֹות

ׁשּבהם  מאמרֹות ּבעׂשרה חיזּוק נעׂשה ְֲֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָהּדּברֹות

ז"ל  רּבֹותינּו מאמר ועלּֿדר העֹולם. ְְֲִֵֶֶַַַַַָָָנברא

ׁשּבת  ּדכתיב 25ּבמּסכת וׁשקטה 26מאי יראה ארץ ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָ

ּדאמר  כּו', ׁשקטה ּולבּסֹוף יראה ּבתחילה ְְְְִִַַָָָָָָָכּו',

ּדכתיב  מאי לקיׁש יֹום 27ריׁש בקר ויהי ערב ויהי ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָֹ

ׁשהתנה  מלּמד לי, לּמה יתירה ה"א ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָהּׁשּׁשי,

אם  להם ואמר ּבראׁשית מעׂשה עם ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָהּקּב"ה

כּו' מתקיימין אּתם הּתֹורה מקּבלים ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָיׂשראל

אחר, ּבמקֹום המיּוחד הּׁשּׁשי הּׁשּׁשי, יֹום ְְְִִִִֵֶַַַַָָ(וזהּו

ערב  ויהי ּתלּוי ׁשּבֹו ּתֹורה, ּבֹו ׁשּניּתנה ּבסיון ְְְִִִֶֶֶֶַָָָָו'

ׁשעלֿידי  והינּו ּבראׁשית), ּגמר ׁשל בקר ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַֹויהי

וחיזּוק  ּביסּוס נעׂשה הּדּברֹות, עׂשרת ְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָקּבלת

ׁשּנברא  העֹולם ּגם ועלֿידם מאמרֹות, ְְֲֲִֶַַַָָָָָָָָָהעׂשרה

ֶָּבהם.

ׂשפתינּו.ÌiÒÓeה) פרים ּונׁשּלמה ּבּכתּוב, ¿«≈ְְְִֵַַָָָָ

על  ׁשּנֹוסף ּדאף ּבזה, ְְְִֶֶַַַָָָוהענין

ּובזמן  הּקרּבן, ענין ּגם להיֹות צרי ְְְְְִִִִַַַַַָָָָהּתׁשּובה

קרּבן, להביא צרי היה קּים היה הּמקּדׁש ְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָָָׁשּבית

ּגּופא  זה הרי קרּבן, מביא ׁשאינֹו זמן ְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָוכל

ּבזמן  מּכלֿמק ֹום ׁשלימה, ּתׁשּובתֹו ׁשאין ְְְִִֵֵֶַָָָָָָהֹוכחה

ּדרביע  הּוא אריה הּנה קּים, הּמקּדׁש ּבית ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָׁשאין

קרּבן,28עליּה להביא יכֹול אינֹו ּתֹורה ׁשעלּֿפי , ְְֲִִֵֵֶַָָָָָ

ּבאֹופן  זה הרי ּבֹו, הּתלּוי ּכל עׂשה ׁשהּוא ְְֲֵֵֶֶֶַָָָָָוכיון
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ב.22) יא, ועוד.23)ח"ג סע"ג. נז, חוקת לקו"ת 2475)ראה ע' תש"ד ואילך. קמו ע' תרנ"ט סה"מ גם וראה פו. ז, נשא

(ובפרש"י).25)ואילך. א ט.26)פח, עו, לא.27)תהלים א, ב.28)בראשית כב, שבועות ב. עח, עירובין ― חז"ל לשון

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÈ¯·c,דיבור  ÌÎnÚ eÁ˜ Ô‡k ·e˙kM ‰Óe .ÌÏBÚ‰ ‡¯·ƒ¿»»»«∆»»¿ƒ»∆¿»ƒ

דיבור  Ó‡Ó¯,בלשון ÔBLÏa ‡ÏÂ הבריאה לגבי שמצינו מהלשון בשונה ¿…ƒ¿«¬»
ענין  של ה"דברים" בין שהקשר מורה זה אין מאמרות", ו"בעשרה "ויאמר"

שנאמר  לכך הסיבה אלא וישיר חזק אינו העולם של וה"מאמרות" התשובה

דברים", עמכם) "(קחו דיבור, לשון

ÏÚ ˙B¯B‰Ï È„k ‰Ê È¯‰¬≈∆¿≈¿«
˙B¯Ó‡Ó ‰¯NÚ ÏL ˜eÊÈÁ‰«ƒ∆¬»»«¬»
ÌÈ¯·c‰ È„ÈŒÏÚ ‰NÚpL∆«¬»«¿≈«¿»ƒ
בלשון  הרמז (וזה הידועים ה"דברים"

Ì‰L (ÌÈ¯·c ÌÎnÚ eÁ¿̃ƒ»∆¿»ƒ∆≈
,˙B¯ac‰ ˙¯NÚ שעשרת היינו ¬∆∆«ƒ¿

וחיות  וקיום חיזוק מוסיפות הדברות

מאמרות  בעשרה שנבראה בבריאה

¯‰fa ·e˙kM ‰Ó Úe„ik22 «»««∆»«…«
˙BÓB˜Ó ‰nÎa ¯‡·Óe)23 ¿…»¿«»¿

החסידות) ‰eÒt˜בתורת ÏÚ24 ««»
שנשיאי  הקרבנות לעניין בתורה האמור

המשכן  בחנוכת הביאו השבטים

Ï˜La Ûk‰ ‰¯NÚ ‰¯NÚ¬»»¬»»««¿∆∆
‰¯NÚ ‰¯NÚL ,L„w‰ כפל «…∆∆¬»»¬»»

שהם ¯ÊÓBהלשון  דברים לשני ≈
האחד  קשורים ושניהם עשר במספר

היינו  ‰B¯ac˙בשני, ˙¯NÚ ÏÚ«¬∆∆«ƒ¿
,˙B¯Ó‡Ó ‰¯NÚÂ ומשמעות «¬»»«¬»

לעיל, כאמור היא, ≈¿»∆È„ÈŒÏÚLהדברים
˜eÊÈÁ ‰NÚ ˙B¯ac‰ ˙¯NÚ¬∆∆«ƒ¿«¬∆ƒ
Ì‰aL ˙B¯Ó‡Ó ‰¯NÚa«¬»»«¬»∆»∆

ÌÏBÚ‰ ‡¯· התורה שניתנה כי ƒ¿»»»
ותוספת  חיזוק מביאה הדברות בעשרת

לבריאה  וקיום .חיות
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ó C¯cŒÏÚÂ¿«∆∆«¬««≈«

˙aL ˙ÎqÓa25·È˙Îc È‡Ó26 ¿«∆∆«»«ƒ¿ƒ
תורה  מתן Ë˜LÂ‰על ‰‡¯È ı¯‡∆∆»¿»¿»»»

‰ÏÈÁ˙a ,'eÎ הבריאה בתחילת ƒ¿ƒ»
‰‡¯È קיום לה יהיה לא שמא חששה »¿»

ÛBq·Ïeתורה eÎ',במתן ‰Ë˜L ¿«»»»
È‡Ó LÈ˜Ï LÈ¯ ¯Ó‡c¿»«≈»ƒ«

·È˙Îc27 שכתוב Ú¯·מהו È‰ÈÂ ƒ¿ƒ«¿ƒ∆∆
‡"‰ ,ÈMM‰ ÌBÈ ¯˜· È‰ÈÂ«¿ƒ…∆«ƒƒ≈

,ÈÏ ‰nÏ ‰¯È˙È לשם מיותרת ה' ¿≈»»»ƒ
"ששי" לכתוב היה אפשר והרי מה,

אלא  ה"א, ÈL‡¯a˙ללא ‰NÚÓ ÌÚ ‰"aw‰ ‰˙‰L „nÏÓ¿«≈∆ƒ¿»«»»ƒ«¬≈¿≈ƒ
'eÎ ÔÈÓÈÈ˜˙Ó Ìz‡ ‰¯Bz‰ ÌÈÏa˜Ó Ï‡¯NÈ Ì‡ Ì‰Ï ¯Ó‡Â¿»«»∆ƒƒ¿»≈¿«¿ƒ«»«∆ƒ¿«¿ƒ

) לעולם וחיות קיום מוסיפה שהתורה מובן זה ממאמר ÌBÈוגם e‰ÊÂ¿∆
,ÈMM‰ להורות הידיעה בה"א השישי יום העולם בבריאת נאמר לכן «ƒƒ

על  ‰ÁeÈÓ„שהכוונה ÈMM‰ וידועÔÂÈÒa 'Â ,¯Á‡ ÌB˜Óa היום «ƒƒ«¿»¿»«≈¿ƒ»
סיון  בחודש BaLהשישי ,‰¯Bz Ba ‰zÈpL תורה מתן ÈeÏzביום ∆ƒ¿»»∆»

¯Ób ÏL ¯˜· È‰ÈÂ ·¯Ú È‰ÈÂ«¿ƒ∆∆«¿ƒ…∆∆¿«
˙ÈL‡¯a הבריאה מלאכת סיום ¿≈ƒ

בראשית), ימי ŒÏÚLבששת eÈ‰Â¿«¿∆«
˙B¯ac‰ ˙¯NÚ ˙Ïa˜ È„È¿≈«»«¬∆∆«ƒ¿

תורה, ÒeÒÈaבמתן ‰NÚ«¬∆ƒ
˙B¯Ó‡Ó ‰¯NÚ‰ ˜eÊÈÁÂ¿ƒ»¬»»«¬»

העולם, נברא על Ì„ÈŒÏÚÂשבהם ¿«»»
עשרת  של והביסוס החיזוק ידי

pL·¯‡אמרות המ  ÌÏBÚ‰ Ìb«»»∆ƒ¿»
Ì‰a.וביסוס חיזוק מקבל »∆

,·e˙ka ÌiÒÓe זו ‰) בהפטרה ¿«≈«»
ישראל" ב"שובה שתחילתה

.eÈ˙ÙN ÌÈ¯Ù ‰ÓlLe¿«¿»»ƒ¿»≈
,‰Êa ÔÈÚ‰Â המשמעות לפי ¿»ƒ¿»»∆

הדברים, של ÛÒBpLהפנימית Û‡c¿«∆«
‰·eLz‰ ÏÚ,עצמו האדם של ««¿»

על  הכפרה לצורך הרי ובנפשו, בליבו

ÔÈÚהחטא  Ìb ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿«ƒ¿«
Lc˜n‰ ˙ÈaL ÔÓÊ·e ,Ôa¯w‰«»¿»ƒ¿«∆≈«ƒ¿»
‡È·‰Ï CÈ¯ˆ ‰È‰ Ìi˜ ‰È‰»»«»»»»ƒ¿»ƒ
‡È·Ó BÈ‡L ÔÓÊ ÏÎÂ ,Ôa¯»̃¿»¿»¿«∆≈≈ƒ

‡Ùeb ‰Ê È¯‰ ,Ôa¯˜ עצמו זה »¿»¬≈∆»
B˙·eLz ÔÈ‡L ‰ÁÎB‰»»∆≈¿»
ÔÓÊa ÌB˜ÓŒÏkÓ ,‰ÓÈÏL¿≈»ƒ»»ƒ¿«
‰p‰ ,Ìi˜ Lc˜n‰ ˙Èa ÔÈ‡L∆≈≈«ƒ¿»«»ƒ≈
dÈÏÚ ÚÈ·¯c ‡e‰ ‰È¯‡28, «¿≈ƒ¿ƒ«¬≈

עליו, שרובץ הוא אריה מילולית:

שהחובה  היא האימרה ומשמעות

הדבר  של שהביצוע אלא מוטלת

כיוון  שעה) (לפי אפשרי בלתי בפועל

‰¯Bz ÈtŒÏÚL כשאין הזה, בזמן ∆«ƒ»
קיים, המקדש ÏBÎÈבית BÈ‡≈»

‡e‰L ÔÂÈÎÂ ,Ôa¯˜ ‡È·‰Ï¿»ƒ»¿»¿≈»∆
,Ba ÈeÏz‰ Ïk ‰NÚ של והמניעה »»»«»

דבר  לא היא בפועל הקרבן הבאת

בו  ÔÙB‡aהתלוי ‰Ê È¯‰¬≈∆¿∆
,eÈ˙ÙN ÌÈ¯Ù ‰ÓlLec וכפי ¿¿«¿»»ƒ¿»≈

מן  קרבנות להקריב אפשר אי שכאשר זה פסוק על ז"ל חכמינו שדרשו

ונחשבת  הדבר את משלימה השפתיים באמצעות התפילה ("פרים"), הבהמה
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אצל  והלכה נדרים, עליה ׁשאין מנת על ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָהאּׁשה

את  עֹוקר ׁשחכם לפי מקּודׁשת, והּתירּה, ְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָָחכם

ּבׁשעת  עליה היה ׁשּלא (ּכמי מעיקרֹו ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹהּנדר

מאהבה 16קידּוׁשין) ּתׁשּובה העֹוׂשה כן ּוכמֹו , ְְֲִִֵֵֶַָָָ

עליו  היּו ׁשּלא (ּכמי מּתחילתֹו עֹונֹו ְְֱֲִִִֶֶָָָָָֹנעקר

.17חטאים) ֲִָ

ׁשל e‰ÊÂג) הּׁשּבת (ּבהפטרת ּׁשּכתּוב מה ¿∆ְְֶֶַַַַַָָָ

עד  יׂשראל ׁשּובה ּתׁשּובה) ימי ְְְֲִֵֵֶֶַָָָעׂשרת

הּתׁשּובה  ׁשּתהיה ׁשּכדי והינּו ,אלקי ְְְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַָָָֹהוי'

הּבית' 'ּבעל ׁשּנעׂשה ּבאֹופן הּׁשלמּות ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַּבתכלית

זה  הרי מּתחילתֹו), עֹונֹו (ׁשּנעקר העבר על ְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָּגם

,אלקי הוי' עד היא הּתׁשּובה ּכאׁשר ְְֱֲֲִֶֶַַַַָָָָֹּדוקא

ׁשם  לדרּגת ׁשּמתעּלה הינּו ,אלקי נעׂשה ְְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשהוי'

נעׂשה  ׁשּלכן ּכאחד, ויהיה הוה היה ׁשהּוא ְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹהוי',

ההוה  על  ּכמֹו העבר, על ּגם הּבית' ְִֶֶַַַַַַַַָָֹ'ּבעל

ימי  ּדעׂשרת ּׁשהּתׁשּובה מה ּגם וזהּו ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָוהעתיד.

הּתׁשּובה  ׁשאֹופן ּדכיון מּיד, מתקּבלת ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָּתׁשּובה

לדרּגת  ׁשּמתעּלה ,אלקי נעׂשה ׁשהוי' עד ְְְֱֲֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹהּוא

לכן  הּזמן, ּומדידֹות מחּלּוקי  ׁשּלמעלה הוי' ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָׁשם

ׁשּתתקּבל  עד זמן ׁשהּית ׁשּתהיה ׁשּי ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָֹלא

מתקּבלת  הּתׁשּובה אּלא זמן, לאחר ְְְְְִֶֶֶַַַַַַָָָהּתׁשּובה

ִַמּיד.

ּבהמׁשÔÈÚÂד) ּׁשּכתּוב מה עלֿידי נעׂשה זה ¿ƒ¿»ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָ

זה  ׁשענין ּדברים, עּמכם קחּו ְְְִִִֶֶֶַָָָָהּכתּוב:

עֹולם  ּבנין הּוא ׁשאז ראׁשֿהּׁשנה , עם ְִִֶַָָָָָָֹקׁשּור

וחסידּות  ּבקּבלה (ּכמבֹואר הּוא 18הּדיּבּור וכן ,( ְְְֲִִֵַַַַָָָ

ליֹום  זּכרֹון הּוא ראׁשֿהּׁשנה ׁשהרי ּבפׁשטּות, ְְְֲִֵֶַַַָָָֹּגם

ּבראׁשית 19ראׁשֹון  למעׂשה חיזּוק ליּתן ּכדי , ְְְֲִִִִֵֵֵֵַ

העֹולם  ּבריאת ׁשהרי הּדיּבּור, ענין עם ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָהּקׁשּורים

גֹו' אלקים וּיאמר הּקּב"ה, ׁשל ּדּבּורֹו עלֿידי ז"ל 20היתה רּבֹותינּו ּכמאמר ,21 ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹֹ

ולא  ּדברים, עּמכם קחּו ּכאן ּׁשּכתּוב ּומה העֹולם. נברא מאמרֹות ְְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָָָָָָֹּבעׂשרה
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(ובפרש"י).16) ב עד, ע'17)כתובות חי"ז לקו"ש ע'ראה חשון סה"מ (תו"מ תשמ"ה שרה חיי ויהיו ד"ה גם וראה .185

ואילך). ובכ"מ.18)רפח סע"א. ס, לר"ה דרושים ג. לא, ראה פ' לקו"ת א.19)ראה כז, מר"ה דר"ה, מוסף תפלת

ועוד.20) ג. א, רפ"ה.21)בראשית אבות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
d¯Èz‰Â ÌÎÁ Ïˆ‡ ‰ÎÏ‰Â ,ÌÈ¯„,הנדר את ממנה והסיר ¿»ƒ¿»¿»≈∆»»¿ƒƒ»

ÌÎÁL ÈÙÏ ,˙L„e˜Ó הנדר את B¯˜ÈÚÓהמתיר ¯„p‰ ˙‡ ¯˜BÚ ¿∆∆¿ƒ∆»»≈∆«∆∆≈ƒ»
(ÔÈLe„È˜ ˙ÚLa ‰ÈÏÚ ‰È‰ ‡lL ÈÓk)16, מה" הגמרא, ובלשון ¿ƒ∆…»»»∆»ƒ¿«ƒƒ

מכאן  אלא מרפא אינו ורופא מעיקרו הנדר את עוקר חכם לרופא, חכם בין

‰NBÚ‰ולהבא" ÔÎ BÓÎe¿≈»∆
BBÚ ¯˜Ú ‰·‰‡Ó ‰·eLz¿»≈«¬»∆¡»¬

) B˙ÏÈÁzÓ ונחשב‡lL ÈÓk ƒ¿ƒ»¿ƒ∆…
ÌÈ‡ËÁ ÂÈÏÚ eÈ‰»»»¬»ƒ

.17)מלכתחילה 
˙¯ËÙ‰a) ·e˙kM ‰Ó e‰ÊÂ (‚¿∆«∆»¿«¿»«
ÈÓÈ ˙¯NÚ ÏL ˙aM‰««»∆¬∆∆¿≈
„Ú Ï‡¯NÈ ‰·eL (‰·eLz¿»»ƒ¿»≈«

eÈ‰Â ,EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ משמעות ¬»»¡…∆¿«¿
הוי' "עד התשובה של ההגדרה

היא  È‰zL‰אלוקיך" È„kL∆¿≈∆ƒ¿∆
˙eÓÏM‰ ˙ÈÏÎ˙a ‰·eLz‰«¿»¿«¿ƒ«¿≈

כאמור  NÚpL‰שהיא, ÔÙB‡a ,¿∆∆«¬∆
'˙Èa‰ ÏÚa' השפעה לו ויש ««««ƒ

מלאה  ‰Ú·¯ושליטה ÏÚ Ìb««∆»»
È¯‰ ,(B˙ÏÈÁzÓ BBÚ ¯˜ÚpL)∆∆¡«¬ƒ¿ƒ»¬≈
‰·eLz‰ ¯L‡k ‡˜Âc ‰Ê∆«¿»«¬∆«¿»
'ÈÂ‰L ,EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ „Ú ‡È‰ƒ«¬»»¡…∆∆¬»»
‰lÚ˙nL eÈ‰ ,EÈ˜Ï‡ ‰NÚ«¬∆¡…∆«¿∆ƒ¿«∆

תשובה  העושה ÌLהאדם ˙b¯„Ï¿«¿«≈
‰È‰ÈÂ ‰Â‰ ‰È‰ ‡e‰L ,'ÈÂ‰¬»»∆»»…∆¿ƒ¿∆
ÏÚa' ‰NÚ ÔÎlL ,„Á‡k¿∆»∆»≈«¬∆««
ÏÚ BÓk ,¯·Ú‰ ÏÚ Ìb '˙Èa‰««ƒ««∆»»¿«

„È˙Ú‰Â ‰Â‰‰ לעיל שנתבאר כפי «…∆¿∆»ƒ
לשנות  יכולת לו אין אכן כן לא שאם

בעבר. נעשה שכבר מה את כעת

Ìb e‰ÊÂ על הפנימי Ó‰הטעם ¿∆««
ÈÓÈ ˙¯NÚc ‰·eLz‰M∆«¿»«¬∆∆¿≈

,„iÓ ˙Ïa˜˙Ó ‰·eLz ללא ¿»ƒ¿«∆∆ƒ«
‰עיכוב  ÔÙB‡L ÔÂÈÎc ,‰·eLz ¿≈»∆∆«¿»

תשובה  ימי עשרת בתכלית ‰e‡של

NÚ‰השלמות, 'ÈÂ‰L „Ú«∆¬»»«¬∆
ÌL ˙b¯„Ï ‰lÚ˙nL ,EÈ˜Ï‡¡…∆∆ƒ¿«∆¿«¿«≈

'ÈÂ‰,"כאחד ויהי' הווה "הי', שענינו ¬»»
הדרגה  È˜elÁÓהיינו ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈ƒ≈

,ÔÓf‰ ˙B„È„Óe הבדלי ולגביה ¿ƒ«¿«
אינם  שונים לזמנים והחלוקה הזמנים

כלל  CiLקיימים ‡Ï ÔÎÏיתכן ÔÓÊלא ˙i‰L ‰È‰zL ועיכוב„Ú »≈…«»∆ƒ¿∆¿ƒ«¿««
˙Ïa˜˙Ó ‰·eLz‰ ‡l‡ ,ÔÓÊ ¯Á‡Ï ‰·eLz‰ Ïa˜˙zL∆ƒ¿«≈«¿»¿««¿«∆»«¿»ƒ¿«∆∆

.„iÓƒ«
‰Ê ÔÈÚÂ הזמן „) מגדרי שלמעלה למדרגה È„ÈŒÏÚההתעלות ‰NÚ ¿ƒ¿»∆«¬∆«¿≈

:·e˙k‰ CLÓ‰a ·e˙kM ‰Ó«∆»¿∆¿≈«»
‰Ê ÔÈÚL ,ÌÈ¯·c ÌÎnÚ eÁ¿̃ƒ»∆¿»ƒ∆ƒ¿»∆

דברים" עמכם "קחו ÌÚשל ¯eL»̃ƒ
ÔÈa ‡e‰ Ê‡L ,‰M‰ŒL‡…̄«»»∆»ƒ¿»
¯‡B·Ók) ¯eaÈc‰ ÌÏBÚ»«ƒ«¿»

˙e„ÈÒÁÂ ‰Ïa˜a18 שבראש ¿«»»«¬ƒ
של  מחדש) (הקמה ה'בנין' הוא השנה

לאחר  העליונה, המלכות ספירת

והתעלות  התעלמות יש השנה שבסיום

העולמות  על למלוך העליון הרצון של

חיות, להם ולהשפיע הנבראים ועל

בעבודתם  ישראל בני השנה ובראש

מלכות  עול ובקבלת שופר בתקיעת

המלכות  ל'בנין' גורמים מחדש, שמים

הדיבור, ענין היא והמלכות מחדש,

מלך  דבר "באשר הכתוב כלשון

העם  על שולט המלך כי שלטון",

שבאדם  וכשם דיבורו, באמצעות

משפיע  הוא שבו האמצעי הוא הדיבור

ממנו), חוץ Ìbופועל ‡e‰ ÔÎÂ¿≈«
,˙eËLÙa ופנימיות עומק מלבד ¿«¿

העליון  הדיבור 'בניין' של העניין

העליונה) המלכות ≈¬∆È¯‰L(ספירת
ÌBÈÏ ÔB¯kÊ ‡e‰ ‰M‰ŒL‡…̄«»»ƒ»¿

ÔBL‡¯19, להתחלת הזיכרון יום ƒ
הזה  והזיכרון והאדם, העולם בריאת

eÊÈÁ˜הוא  ÔzÈÏ È„k וחיות ¿≈ƒ≈ƒ
ÈL‡¯a˙ודשת מח  ‰NÚÓÏ¿«¬≈¿≈ƒ

,¯eaÈc‰ ÔÈÚ ÌÚ ÌÈ¯eLw‰«¿ƒƒƒ¿««ƒ
‰˙È‰ ÌÏBÚ‰ ˙‡È¯a È¯‰L∆¬≈¿ƒ«»»»¿»
,‰"aw‰ ÏL B¯eac È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ∆«»»

בתורה  שכתוב ‡ÌÈ˜Ïכמו ¯Ó‡iÂ«…∆¡…ƒ
'B‚20Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók ,21 ¿«¬««≈«

B¯Ó‡Ó˙במשנה  ‰¯NÚa היינו «¬»»«¬»
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f"kyz'd ,ixyz e"`e ,'b mei

החיזּוק ּבל  על להֹורֹות ּכדי זה הרי מאמר, ׁשֹון ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָ

הּדברים  עלֿידי ׁשּנעׂשה מאמרֹות עׂשרה ְְֲֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָׁשל

הּדּברֹות, עׂשרת ׁשהם ּדברים) עּמכם ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָ(קחּו

ּבּזהר  ּׁשּכתּוב מה ּבכּמה 22ּכּידּוע (ּומבאר ְְֶַַַַַַָָָָֹֹ

הּפסּוק 23מקֹומֹות  על הּכף 24) עׂשרה עׂשרה ְֲֲַַַַָָָָָ

עׂשרת  על רֹומז עׂשרה ׁשעׂשרה הּקדׁש, ְֲֲֲֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹּבׁשקל

עׂשרת  ׁשעלֿידי מאמרֹות, ועׂשרה ְְֲֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָהּדּברֹות

ׁשּבהם  מאמרֹות ּבעׂשרה חיזּוק נעׂשה ְֲֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָהּדּברֹות

ז"ל  רּבֹותינּו מאמר ועלּֿדר העֹולם. ְְֲִֵֶֶַַַַַָָָנברא

ׁשּבת  ּדכתיב 25ּבמּסכת וׁשקטה 26מאי יראה ארץ ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָ

ּדאמר  כּו', ׁשקטה ּולבּסֹוף יראה ּבתחילה ְְְְִִַַָָָָָָָכּו',

ּדכתיב  מאי לקיׁש יֹום 27ריׁש בקר ויהי ערב ויהי ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָֹ

ׁשהתנה  מלּמד לי, לּמה יתירה ה"א ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָהּׁשּׁשי,

אם  להם ואמר ּבראׁשית מעׂשה עם ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָהּקּב"ה

כּו' מתקיימין אּתם הּתֹורה מקּבלים ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָיׂשראל

אחר, ּבמקֹום המיּוחד הּׁשּׁשי הּׁשּׁשי, יֹום ְְְִִִִֵֶַַַַָָ(וזהּו

ערב  ויהי ּתלּוי ׁשּבֹו ּתֹורה, ּבֹו ׁשּניּתנה ּבסיון ְְְִִִֶֶֶֶַָָָָו'

ׁשעלֿידי  והינּו ּבראׁשית), ּגמר ׁשל בקר ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַֹויהי

וחיזּוק  ּביסּוס נעׂשה הּדּברֹות, עׂשרת ְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָקּבלת

ׁשּנברא  העֹולם ּגם ועלֿידם מאמרֹות, ְְֲֲִֶַַַָָָָָָָָָהעׂשרה

ֶָּבהם.

ׂשפתינּו.ÌiÒÓeה) פרים ּונׁשּלמה ּבּכתּוב, ¿«≈ְְְִֵַַָָָָ

על  ׁשּנֹוסף ּדאף ּבזה, ְְְִֶֶַַַָָָוהענין

ּובזמן  הּקרּבן, ענין ּגם להיֹות צרי ְְְְְִִִִַַַַַָָָָהּתׁשּובה

קרּבן, להביא צרי היה קּים היה הּמקּדׁש ְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָָָׁשּבית

ּגּופא  זה הרי קרּבן, מביא ׁשאינֹו זמן ְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָוכל

ּבזמן  מּכלֿמק ֹום ׁשלימה, ּתׁשּובתֹו ׁשאין ְְְִִֵֵֶַָָָָָָהֹוכחה

ּדרביע  הּוא אריה הּנה קּים, הּמקּדׁש ּבית ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָׁשאין

קרּבן,28עליּה להביא יכֹול אינֹו ּתֹורה ׁשעלּֿפי , ְְֲִִֵֵֶַָָָָָ

ּבאֹופן  זה הרי ּבֹו, הּתלּוי ּכל עׂשה ׁשהּוא ְְֲֵֵֶֶֶַָָָָָוכיון
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ב.22) יא, ועוד.23)ח"ג סע"ג. נז, חוקת לקו"ת 2475)ראה ע' תש"ד ואילך. קמו ע' תרנ"ט סה"מ גם וראה פו. ז, נשא

(ובפרש"י).25)ואילך. א ט.26)פח, עו, לא.27)תהלים א, ב.28)בראשית כב, שבועות ב. עח, עירובין ― חז"ל לשון

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÈ¯·c,דיבור  ÌÎnÚ eÁ˜ Ô‡k ·e˙kM ‰Óe .ÌÏBÚ‰ ‡¯·ƒ¿»»»«∆»»¿ƒ»∆¿»ƒ

דיבור  Ó‡Ó¯,בלשון ÔBLÏa ‡ÏÂ הבריאה לגבי שמצינו מהלשון בשונה ¿…ƒ¿«¬»
ענין  של ה"דברים" בין שהקשר מורה זה אין מאמרות", ו"בעשרה "ויאמר"

שנאמר  לכך הסיבה אלא וישיר חזק אינו העולם של וה"מאמרות" התשובה

דברים", עמכם) "(קחו דיבור, לשון

ÏÚ ˙B¯B‰Ï È„k ‰Ê È¯‰¬≈∆¿≈¿«
˙B¯Ó‡Ó ‰¯NÚ ÏL ˜eÊÈÁ‰«ƒ∆¬»»«¬»
ÌÈ¯·c‰ È„ÈŒÏÚ ‰NÚpL∆«¬»«¿≈«¿»ƒ
בלשון  הרמז (וזה הידועים ה"דברים"

Ì‰L (ÌÈ¯·c ÌÎnÚ eÁ¿̃ƒ»∆¿»ƒ∆≈
,˙B¯ac‰ ˙¯NÚ שעשרת היינו ¬∆∆«ƒ¿

וחיות  וקיום חיזוק מוסיפות הדברות

מאמרות  בעשרה שנבראה בבריאה

¯‰fa ·e˙kM ‰Ó Úe„ik22 «»««∆»«…«
˙BÓB˜Ó ‰nÎa ¯‡·Óe)23 ¿…»¿«»¿

החסידות) ‰eÒt˜בתורת ÏÚ24 ««»
שנשיאי  הקרבנות לעניין בתורה האמור

המשכן  בחנוכת הביאו השבטים

Ï˜La Ûk‰ ‰¯NÚ ‰¯NÚ¬»»¬»»««¿∆∆
‰¯NÚ ‰¯NÚL ,L„w‰ כפל «…∆∆¬»»¬»»

שהם ¯ÊÓBהלשון  דברים לשני ≈
האחד  קשורים ושניהם עשר במספר

היינו  ‰B¯ac˙בשני, ˙¯NÚ ÏÚ«¬∆∆«ƒ¿
,˙B¯Ó‡Ó ‰¯NÚÂ ומשמעות «¬»»«¬»

לעיל, כאמור היא, ≈¿»∆È„ÈŒÏÚLהדברים
˜eÊÈÁ ‰NÚ ˙B¯ac‰ ˙¯NÚ¬∆∆«ƒ¿«¬∆ƒ
Ì‰aL ˙B¯Ó‡Ó ‰¯NÚa«¬»»«¬»∆»∆

ÌÏBÚ‰ ‡¯· התורה שניתנה כי ƒ¿»»»
ותוספת  חיזוק מביאה הדברות בעשרת

לבריאה  וקיום .חיות
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ó C¯cŒÏÚÂ¿«∆∆«¬««≈«

˙aL ˙ÎqÓa25·È˙Îc È‡Ó26 ¿«∆∆«»«ƒ¿ƒ
תורה  מתן Ë˜LÂ‰על ‰‡¯È ı¯‡∆∆»¿»¿»»»

‰ÏÈÁ˙a ,'eÎ הבריאה בתחילת ƒ¿ƒ»
‰‡¯È קיום לה יהיה לא שמא חששה »¿»

ÛBq·Ïeתורה eÎ',במתן ‰Ë˜L ¿«»»»
È‡Ó LÈ˜Ï LÈ¯ ¯Ó‡c¿»«≈»ƒ«

·È˙Îc27 שכתוב Ú¯·מהו È‰ÈÂ ƒ¿ƒ«¿ƒ∆∆
‡"‰ ,ÈMM‰ ÌBÈ ¯˜· È‰ÈÂ«¿ƒ…∆«ƒƒ≈

,ÈÏ ‰nÏ ‰¯È˙È לשם מיותרת ה' ¿≈»»»ƒ
"ששי" לכתוב היה אפשר והרי מה,

אלא  ה"א, ÈL‡¯a˙ללא ‰NÚÓ ÌÚ ‰"aw‰ ‰˙‰L „nÏÓ¿«≈∆ƒ¿»«»»ƒ«¬≈¿≈ƒ
'eÎ ÔÈÓÈÈ˜˙Ó Ìz‡ ‰¯Bz‰ ÌÈÏa˜Ó Ï‡¯NÈ Ì‡ Ì‰Ï ¯Ó‡Â¿»«»∆ƒƒ¿»≈¿«¿ƒ«»«∆ƒ¿«¿ƒ

) לעולם וחיות קיום מוסיפה שהתורה מובן זה ממאמר ÌBÈוגם e‰ÊÂ¿∆
,ÈMM‰ להורות הידיעה בה"א השישי יום העולם בבריאת נאמר לכן «ƒƒ

על  ‰ÁeÈÓ„שהכוונה ÈMM‰ וידועÔÂÈÒa 'Â ,¯Á‡ ÌB˜Óa היום «ƒƒ«¿»¿»«≈¿ƒ»
סיון  בחודש BaLהשישי ,‰¯Bz Ba ‰zÈpL תורה מתן ÈeÏzביום ∆ƒ¿»»∆»

¯Ób ÏL ¯˜· È‰ÈÂ ·¯Ú È‰ÈÂ«¿ƒ∆∆«¿ƒ…∆∆¿«
˙ÈL‡¯a הבריאה מלאכת סיום ¿≈ƒ

בראשית), ימי ŒÏÚLבששת eÈ‰Â¿«¿∆«
˙B¯ac‰ ˙¯NÚ ˙Ïa˜ È„È¿≈«»«¬∆∆«ƒ¿

תורה, ÒeÒÈaבמתן ‰NÚ«¬∆ƒ
˙B¯Ó‡Ó ‰¯NÚ‰ ˜eÊÈÁÂ¿ƒ»¬»»«¬»

העולם, נברא על Ì„ÈŒÏÚÂשבהם ¿«»»
עשרת  של והביסוס החיזוק ידי

pL·¯‡אמרות המ  ÌÏBÚ‰ Ìb«»»∆ƒ¿»
Ì‰a.וביסוס חיזוק מקבל »∆

,·e˙ka ÌiÒÓe זו ‰) בהפטרה ¿«≈«»
ישראל" ב"שובה שתחילתה

.eÈ˙ÙN ÌÈ¯Ù ‰ÓlLe¿«¿»»ƒ¿»≈
,‰Êa ÔÈÚ‰Â המשמעות לפי ¿»ƒ¿»»∆

הדברים, של ÛÒBpLהפנימית Û‡c¿«∆«
‰·eLz‰ ÏÚ,עצמו האדם של ««¿»

על  הכפרה לצורך הרי ובנפשו, בליבו

ÔÈÚהחטא  Ìb ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿«ƒ¿«
Lc˜n‰ ˙ÈaL ÔÓÊ·e ,Ôa¯w‰«»¿»ƒ¿«∆≈«ƒ¿»
‡È·‰Ï CÈ¯ˆ ‰È‰ Ìi˜ ‰È‰»»«»»»»ƒ¿»ƒ
‡È·Ó BÈ‡L ÔÓÊ ÏÎÂ ,Ôa¯»̃¿»¿»¿«∆≈≈ƒ

‡Ùeb ‰Ê È¯‰ ,Ôa¯˜ עצמו זה »¿»¬≈∆»
B˙·eLz ÔÈ‡L ‰ÁÎB‰»»∆≈¿»
ÔÓÊa ÌB˜ÓŒÏkÓ ,‰ÓÈÏL¿≈»ƒ»»ƒ¿«
‰p‰ ,Ìi˜ Lc˜n‰ ˙Èa ÔÈ‡L∆≈≈«ƒ¿»«»ƒ≈
dÈÏÚ ÚÈ·¯c ‡e‰ ‰È¯‡28, «¿≈ƒ¿ƒ«¬≈

עליו, שרובץ הוא אריה מילולית:

שהחובה  היא האימרה ומשמעות

הדבר  של שהביצוע אלא מוטלת

כיוון  שעה) (לפי אפשרי בלתי בפועל

‰¯Bz ÈtŒÏÚL כשאין הזה, בזמן ∆«ƒ»
קיים, המקדש ÏBÎÈבית BÈ‡≈»

‡e‰L ÔÂÈÎÂ ,Ôa¯˜ ‡È·‰Ï¿»ƒ»¿»¿≈»∆
,Ba ÈeÏz‰ Ïk ‰NÚ של והמניעה »»»«»

דבר  לא היא בפועל הקרבן הבאת

בו  ÔÙB‡aהתלוי ‰Ê È¯‰¬≈∆¿∆
,eÈ˙ÙN ÌÈ¯Ù ‰ÓlLec וכפי ¿¿«¿»»ƒ¿»≈

מן  קרבנות להקריב אפשר אי שכאשר זה פסוק על ז"ל חכמינו שדרשו

ונחשבת  הדבר את משלימה השפתיים באמצעות התפילה ("פרים"), הבהמה
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eb'י jiwl` 'ied cr l`xyi daey

ּבאֹופן  רק לא והינּו ׂשפתינּו, פרים ְְְְְְְִֵֶַַַָָָֹּדּונׁשּלמה

עֹולה  הקריב ּכאילּו עֹולה ּבתֹורת העֹוסק ְְְִִִֵֶַָָָָׁשּכל

מנחֹות) ּבסֹוף ּבּגמרא ּבאֹופן 29(ּכדאיתא אּלא , ְְְְְִִֶֶַָָָָָ

ּולהעיר, ּבׁשלימּותֹו. הענין ּכל יׁשנֹו ְְְְִִִִִֵֶֶָָָָׁשּמּצּדֹו

ּכׁשּיּבנה  ּפנקסֹו על ּדכתב הענין ּגם ׁשּיׁשנֹו ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשאף

ׁשמנה  חּטאת אביא הּמקּדׁש זה 30ּבית ׁשענין , ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָ

אינֹו זה ענין ּגם הרי עכׁשיו, ּגם להיֹות ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָיכֹול

ּונׁשּלמה  ּבדּוגמת אם ּכי ּבפֹועל, קרּבן ְְְְְְְִִַַַַַָָָָהקרבת

ּגם  ּובא נמׁש ׁשהּדּבּור אּלא ׂשפתינּו, ְְִִִֵֶֶַַָָָָָפרים

ענין  לּולי אבל לׁשכחֹו, ׁשעלּול ּכיון ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָּבכתב,

עלֿידי  ּבלבד, הּדּבּור מסּפיק היה ְְְְִִִִֵַַַַַָָָהּׁשכחה

הענינים  ּפרטי (ּככל וכּו' עֹולה ּבתֹורת ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָהעסק

הענין  נעׂשה ֿ זה ׁשעלֿידי מנחֹות), ּבסֹוף ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָׁשּנמנּו

ׂשפתינּו. פרים ּדּונׁשּלמה ְְְְְִֵֶַָָָּבאֹופן

קחּוe‰ÊÂו) גֹו' אלקי הוי' עד יׂשראל ׁשּובה ¿∆ְְֱֲִֵֶַָָָָֹ

ּככל  וגֹו', הוי' אל וׁשּובּו ּדברים ְְְְֲִִֶֶָָָָָעּמכם

לסּיּום  עד הּכתּובים ׁשּבהמׁש הענינים ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָּפרטי

ׁשעלֿידּה העבֹודה ּכללּות ׁשּזֹוהי ְְֲִֶֶַַַָָָָָָָההפטרה,

עד  ּתׁשּובה, ימי ּדעׂשרת הענינים ּכל את ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָּפֹועלים

ּדסלחּתי  הענין נעׂשה ׁשאז הּכּפּורים, ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָליֹום

נעילה,31כדבר ּדתפּלת וחֹותם לסּיּום ועד , ְְְְְְִִִִִֶַַָָָ

אֹומרים  האלקים 32ׁשאז הּוא ּכמֹו33הוי' ׁשּזהּו , ְְֱֲִִֶֶֶָָָָֹ

ׁשהוי' ,אלקי הוי' עד) יׂשראל ּד(ׁשּובה ְְְֱֲֲִִֵֶֶַָָָָָָָָֹהענין

חד  ּכּוּלא הּב34ואלקים לׁשנה ּבאים ּומּזה אה . ְֱִִִֶֶַַָָָָָָֹ

מכריזים  יׂשראל ּבני ׁשּכל ּכפי ְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָּבירּוׁשלים,

לאחרי  יחד, וכּולם אחד ּבקֹול אֹויס) ְְְְְֲֵֶֶַַַַָָ(ׁשרייען

מדידה  ּוללא  מּגדרים, (למעלה ּגדֹולה' ְְְְְְְִִִִַַָָָָָֹה'ּתקיעה

ּבספרים  ּכדאיתא ּבדּוגמת 35והגּבלה), ׁשּזהּו ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָ
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ואילך.29) 413 ע' חי"ח לקו"ש 30.51)ראה הערה שם לקו"ש תשמ"א. תשרי וא"ו שיחת וראה ב. יב, תנחומא 31)שבת

יח. ט, עקב יא. לג, תשא פרש"י יא. ס"י.32)פקודי סתרכ"ג או"ח אדה"ז לט.33)שו"ע לה; ד, זהר 34)ואתחנן ראה

(ברע"מ). א רסד, ח"ג ואילך. א קסא, ב. כו, ח"ב א. יב, ע"ג.35)ח"א ריש ס, לר"ה דרושים לקו"ת ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בפועל  קרבנות הקריב כאילו ÏkLלאדם ÔÙB‡a ˜¯ ‡Ï eÈ‰Â¿«¿…«¿∆∆»

‡˙È‡„k) ‰ÏBÚ ·È¯˜‰ eÏÈ‡k ‰ÏBÚ ˙¯B˙a ˜ÒBÚ‰ מובא »≈¿«»¿ƒƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»
(˙BÁÓ ÛBÒa ‡¯Óba29, רק הוא עולה קרבן בתורת הלימוד זה ולפי «¿»»¿¿»

ממש  כקרבן נחשב ולא עולה הקריב BcvnL"כאילו" ÔÙB‡a ‡l‡∆»¿∆∆ƒƒ
,B˙eÓÈÏLa ÔÈÚ‰ Ïk BLÈ∆¿»»ƒ¿»ƒ¿≈
(פרים  "ונשלמה הפסוק מלשון כמובן

כיוון  בשפתיים, שהפעולה שפתינו"),

בו  התלוי כל את עשה מצידו שהאדם

נחש  הקרבת בשלימות, כמו ממש בת

קרבן.

Ìb BLiL Û‡L ,¯ÈÚ‰Ïe¿»ƒ∆«∆∆¿«
BÒ˜t ÏÚ ·˙Îc ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿»««ƒ¿»
‡È·‡ Lc˜n‰ ˙Èa ‰aiLk¿∆ƒ»∆≈«ƒ¿»»ƒ

‰ÓL ˙‡hÁ30, בגמרא כמסופר «»¿≈»
לאור  בשבת לקרוא לא גזרו שחכמים

את  להטות האדם יבוא שמא הנר

דבר  זמן, יותר ידלק שהנר כדי השמן

בן  ישמעאל רבי ואמר בשבת, שאסור

פעם  אטה'. ולא אקרא 'אני אלישע:

פנקסו: על כתב ואז והטה קרא אחת

והטיתי  קריתי אלישע בן ישמעאל אני

אביא  המקדש בית לכשיבנה בשבת, נר

שמנה. ÏBÎÈחטאת ‰Ê ÔÈÚL∆ƒ¿»∆»
,ÂÈLÎÚ Ìb ˙BÈ‰Ï ואם הזה בזמן ƒ¿««¿»

פעולה  של אפשרות יש לכאורה כן

מעניין  בה שיהיה הזה בזמן מעשית

Ê‰הקרבנות  ÔÈÚ Ìb È¯‰ של ¬≈«ƒ¿»∆
גבי  על קרבן להביא החובה רישום

˜¯Ôaפנקס  ˙·¯˜‰ BÈ‡≈«¿»«»¿»
˙Ó‚e„a Ì‡ Èk ,ÏÚBÙa¿«ƒƒ¿¿«

,eÈ˙ÙN ÌÈ¯Ù ‰ÓlLe ולא ¿«¿»»ƒ¿»≈
מזה  eac‰L¯יותר ‡l‡ על ∆»∆«ƒ

קרבן  להביא e·‡החובה CLÓƒ¿»»
בפועל  ביטוי Îa˙·,ומקבל Ìb«ƒ¿»

Ï·‡ ,BÁÎLÏ ÏeÏÚL ÔÂÈk≈»∆»¿»¿¬»
‰ÁÎM‰ ÔÈÚ ÈÏeÏ החשש אילו ≈ƒ¿««ƒ¿»

קיים, היה לא שכחה ««‰È‰מפני
È„ÈŒÏÚ ,„·Ïa ¯eac‰ ˜ÈtÒÓ«¿ƒ«ƒƒ¿««¿≈
'eÎÂ ‰ÏBÚ ˙¯B˙a ˜ÒÚ‰»≈∆¿«»¿

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,(˙BÁÓ ÛBÒa eÓpL ÌÈÈÚ‰ ÈË¯t ÏÎk)¿»¿»≈»ƒ¿»ƒ∆ƒ¿¿¿»∆«¿≈∆
בלבד  הדיבור ÌÈ¯Ùבאמצעות ‰ÓlLec ÔÙB‡a ÔÈÚ‰ ‰NÚ«¬∆»ƒ¿»¿∆¿¿«¿»»ƒ

eÈ˙ÙN."ונשלמה" בשלימות, בפועל קרבן הקרבת כמו נחשב שכאמור ¿»≈

ÌÎnÚ eÁ˜ 'B‚ EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ „Ú Ï‡¯NÈ ‰·eL e‰ÊÂ (Â¿∆»ƒ¿»≈«¬»»¡…∆¿ƒ»∆
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f"kyz'd ,ixyz e"`e ,'b mei

ּכמֹו לחרּותנּו, ּגדֹול ּבׁשֹופר ּדתקע ְְְְְִִֵֵַָָָָהענין

ּגדֹול 36ׁשּכתּוב  ּבׁשֹופר יּתקע ההּוא ּבּיֹום והיה ְְִֶַַַָָָָָָ

ּבארץ  והּנּדחים אּׁשּור ּבארץ האֹובדים ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָּובאּו

מׁשיח  עלֿידי ּבימינּו, ּבמהרה גֹו', ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָמצרים

ְִֵצדקנּו.
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יג.36) כז, ישעי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙È‡„k‡שמובא ÌÈ¯ÙÒa35כפי ƒ¿ƒ»ƒ¿»ƒ
e‰fL שבמוצאי גדולה' ה'תקיעה ∆∆

היא  הכיפורים ‰ÔÈÚיום ˙Ó‚e„a¿¿«»ƒ¿»
ÏB„b ¯ÙBLa Ú˜˙cƒ¿«¿»»

,e˙e¯ÁÏ שתהיה התקיעה היינו ¿≈≈
המשיח e˙kL·בביאת BÓk36 ¿∆»

,‡e‰‰ ÌBia ‰È‰Â בוא עם ¿»»««
ÏB„bהגאולה, ¯ÙBLa Ú˜zÈƒ»«¿»»

¯eM‡ ı¯‡a ÌÈ„·B‡‰ e‡·e»»¿ƒ¿∆∆«
,'B‚ ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡a ÌÈÁcp‰Â¿«ƒ»ƒ¿∆∆ƒ¿»ƒ
È„ÈŒÏÚ ,eÈÓÈa ‰¯‰Óaƒ¿≈»¿»≈«¿≈
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i`ce ,ekxv lk dlvpíeMî Ba Léxeqi`íöòä úøéáL,lkd zrcl ¤¦§¦©¨¤¤
ie`xd oaxwa `l` mvr zxiay dxq`p `ly xaeqd iaxl elit`e
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,mi`pzd ewlgp dfa -øîàc ïàîìxaeqd `nw `pz zrcl - §©§¨©
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יי 'eb jiwl` 'ied cr l`xyi daey

ּבאֹופן  רק לא והינּו ׂשפתינּו, פרים ְְְְְְְִֵֶַַַָָָֹּדּונׁשּלמה

עֹולה  הקריב ּכאילּו עֹולה ּבתֹורת העֹוסק ְְְִִִֵֶַָָָָׁשּכל

מנחֹות) ּבסֹוף ּבּגמרא ּבאֹופן 29(ּכדאיתא אּלא , ְְְְְִִֶֶַָָָָָ

ּולהעיר, ּבׁשלימּותֹו. הענין ּכל יׁשנֹו ְְְְִִִִִֵֶֶָָָָׁשּמּצּדֹו

ּכׁשּיּבנה  ּפנקסֹו על ּדכתב הענין ּגם ׁשּיׁשנֹו ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשאף

ׁשמנה  חּטאת אביא הּמקּדׁש זה 30ּבית ׁשענין , ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָ

אינֹו זה ענין ּגם הרי עכׁשיו, ּגם להיֹות ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָיכֹול

ּונׁשּלמה  ּבדּוגמת אם ּכי ּבפֹועל, קרּבן ְְְְְְְִִַַַַַָָָָהקרבת

ּגם  ּובא נמׁש ׁשהּדּבּור אּלא ׂשפתינּו, ְְִִִֵֶֶַַָָָָָפרים

ענין  לּולי אבל לׁשכחֹו, ׁשעלּול ּכיון ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָּבכתב,

עלֿידי  ּבלבד, הּדּבּור מסּפיק היה ְְְְִִִִֵַַַַַָָָהּׁשכחה

הענינים  ּפרטי (ּככל וכּו' עֹולה ּבתֹורת ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָהעסק

הענין  נעׂשה ֿ זה ׁשעלֿידי מנחֹות), ּבסֹוף ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָׁשּנמנּו

ׂשפתינּו. פרים ּדּונׁשּלמה ְְְְְִֵֶַָָָּבאֹופן

קחּוe‰ÊÂו) גֹו' אלקי הוי' עד יׂשראל ׁשּובה ¿∆ְְֱֲִֵֶַָָָָֹ

ּככל  וגֹו', הוי' אל וׁשּובּו ּדברים ְְְְֲִִֶֶָָָָָעּמכם

לסּיּום  עד הּכתּובים ׁשּבהמׁש הענינים ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָּפרטי

ׁשעלֿידּה העבֹודה ּכללּות ׁשּזֹוהי ְְֲִֶֶַַַָָָָָָָההפטרה,

עד  ּתׁשּובה, ימי ּדעׂשרת הענינים ּכל את ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָּפֹועלים

ּדסלחּתי  הענין נעׂשה ׁשאז הּכּפּורים, ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָליֹום

נעילה,31כדבר ּדתפּלת וחֹותם לסּיּום ועד , ְְְְְְִִִִִֶַַָָָ

אֹומרים  האלקים 32ׁשאז הּוא ּכמֹו33הוי' ׁשּזהּו , ְְֱֲִִֶֶֶָָָָֹ

ׁשהוי' ,אלקי הוי' עד) יׂשראל ּד(ׁשּובה ְְְֱֲֲִִֵֶֶַָָָָָָָָֹהענין

חד  ּכּוּלא הּב34ואלקים לׁשנה ּבאים ּומּזה אה . ְֱִִִֶֶַַָָָָָָֹ

מכריזים  יׂשראל ּבני ׁשּכל ּכפי ְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָּבירּוׁשלים,

לאחרי  יחד, וכּולם אחד ּבקֹול אֹויס) ְְְְְֲֵֶֶַַַַָָ(ׁשרייען

מדידה  ּוללא  מּגדרים, (למעלה ּגדֹולה' ְְְְְְְִִִִַַָָָָָֹה'ּתקיעה

ּבספרים  ּכדאיתא ּבדּוגמת 35והגּבלה), ׁשּזהּו ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָ
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ואילך.29) 413 ע' חי"ח לקו"ש 30.51)ראה הערה שם לקו"ש תשמ"א. תשרי וא"ו שיחת וראה ב. יב, תנחומא 31)שבת

יח. ט, עקב יא. לג, תשא פרש"י יא. ס"י.32)פקודי סתרכ"ג או"ח אדה"ז לט.33)שו"ע לה; ד, זהר 34)ואתחנן ראה

(ברע"מ). א רסד, ח"ג ואילך. א קסא, ב. כו, ח"ב א. יב, ע"ג.35)ח"א ריש ס, לר"ה דרושים לקו"ת ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בפועל  קרבנות הקריב כאילו ÏkLלאדם ÔÙB‡a ˜¯ ‡Ï eÈ‰Â¿«¿…«¿∆∆»

‡˙È‡„k) ‰ÏBÚ ·È¯˜‰ eÏÈ‡k ‰ÏBÚ ˙¯B˙a ˜ÒBÚ‰ מובא »≈¿«»¿ƒƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»
(˙BÁÓ ÛBÒa ‡¯Óba29, רק הוא עולה קרבן בתורת הלימוד זה ולפי «¿»»¿¿»

ממש  כקרבן נחשב ולא עולה הקריב BcvnL"כאילו" ÔÙB‡a ‡l‡∆»¿∆∆ƒƒ
,B˙eÓÈÏLa ÔÈÚ‰ Ïk BLÈ∆¿»»ƒ¿»ƒ¿≈
(פרים  "ונשלמה הפסוק מלשון כמובן

כיוון  בשפתיים, שהפעולה שפתינו"),

בו  התלוי כל את עשה מצידו שהאדם

נחש  הקרבת בשלימות, כמו ממש בת

קרבן.

Ìb BLiL Û‡L ,¯ÈÚ‰Ïe¿»ƒ∆«∆∆¿«
BÒ˜t ÏÚ ·˙Îc ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿»««ƒ¿»
‡È·‡ Lc˜n‰ ˙Èa ‰aiLk¿∆ƒ»∆≈«ƒ¿»»ƒ

‰ÓL ˙‡hÁ30, בגמרא כמסופר «»¿≈»
לאור  בשבת לקרוא לא גזרו שחכמים

את  להטות האדם יבוא שמא הנר

דבר  זמן, יותר ידלק שהנר כדי השמן

בן  ישמעאל רבי ואמר בשבת, שאסור

פעם  אטה'. ולא אקרא 'אני אלישע:

פנקסו: על כתב ואז והטה קרא אחת

והטיתי  קריתי אלישע בן ישמעאל אני

אביא  המקדש בית לכשיבנה בשבת, נר

שמנה. ÏBÎÈחטאת ‰Ê ÔÈÚL∆ƒ¿»∆»
,ÂÈLÎÚ Ìb ˙BÈ‰Ï ואם הזה בזמן ƒ¿««¿»

פעולה  של אפשרות יש לכאורה כן

מעניין  בה שיהיה הזה בזמן מעשית

Ê‰הקרבנות  ÔÈÚ Ìb È¯‰ של ¬≈«ƒ¿»∆
גבי  על קרבן להביא החובה רישום

˜¯Ôaפנקס  ˙·¯˜‰ BÈ‡≈«¿»«»¿»
˙Ó‚e„a Ì‡ Èk ,ÏÚBÙa¿«ƒƒ¿¿«

,eÈ˙ÙN ÌÈ¯Ù ‰ÓlLe ולא ¿«¿»»ƒ¿»≈
מזה  eac‰L¯יותר ‡l‡ על ∆»∆«ƒ

קרבן  להביא e·‡החובה CLÓƒ¿»»
בפועל  ביטוי Îa˙·,ומקבל Ìb«ƒ¿»

Ï·‡ ,BÁÎLÏ ÏeÏÚL ÔÂÈk≈»∆»¿»¿¬»
‰ÁÎM‰ ÔÈÚ ÈÏeÏ החשש אילו ≈ƒ¿««ƒ¿»

קיים, היה לא שכחה ««‰È‰מפני
È„ÈŒÏÚ ,„·Ïa ¯eac‰ ˜ÈtÒÓ«¿ƒ«ƒƒ¿««¿≈
'eÎÂ ‰ÏBÚ ˙¯B˙a ˜ÒÚ‰»≈∆¿«»¿

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,(˙BÁÓ ÛBÒa eÓpL ÌÈÈÚ‰ ÈË¯t ÏÎk)¿»¿»≈»ƒ¿»ƒ∆ƒ¿¿¿»∆«¿≈∆
בלבד  הדיבור ÌÈ¯Ùבאמצעות ‰ÓlLec ÔÙB‡a ÔÈÚ‰ ‰NÚ«¬∆»ƒ¿»¿∆¿¿«¿»»ƒ

eÈ˙ÙN."ונשלמה" בשלימות, בפועל קרבן הקרבת כמו נחשב שכאמור ¿»≈

ÌÎnÚ eÁ˜ 'B‚ EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ „Ú Ï‡¯NÈ ‰·eL e‰ÊÂ (Â¿∆»ƒ¿»≈«¬»»¡…∆¿ƒ»∆
CLÓ‰aL ÌÈÈÚ‰ ÈË¯t ÏÎk ,'B‚Â 'ÈÂ‰ Ï‡ e·eLÂ ÌÈ¯·c¿»ƒ¿∆¬»»¿¿»¿»≈»ƒ¿»ƒ∆¿∆¿≈

ÌÈ·e˙k‰,כאן נתבארו שלא הפסוקים ‰‰ËÙ¯‰,כולל ÌeiÒÏ „Ú «¿ƒ«¿ƒ««¿»»
‡ ÌÈÏÚBt d„ÈŒÏÚL ‰„B·Ú‰ ˙eÏÏk È‰BfLÌÈÈÚ‰ Ïk ˙ ∆ƒ¿»»¬»∆«»»¬ƒ∆»»ƒ¿»ƒ

ÌBÈÏ „Ú ,‰·eLz ÈÓÈ ˙¯NÚc«¬∆∆¿≈¿»«¿
ÌÈ¯etk‰ שהעניינים כלומר , «ƒƒ

מתחילה  ההפטרה, אורך לכל האחרים

של  העניינים כל את כוללים סופה, ועד

ימי  לעשרת המיוחדת ה' עבודת

ביום  סיומם ועד מתחילתם תשובה

הכיפורים Ê‡Lהכיפורים ביום ∆»
ÈzÁÏÒc ÔÈÚ‰ ‰NÚ«¬∆»ƒ¿»¿»«¿ƒ

E¯·„Î31Ì˙BÁÂ ÌeiÒÏ „ÚÂ , ƒ¿»∆¿«¿ƒ¿»
,‰ÏÈÚ ˙lÙ˙c הסיום שהוא ƒ¿ƒ«¿ƒ»

הכיפורים  יום ענייני כל של והחתימה

עשרת  כל של והחתימה הסיום (וכן

תשובה) נעילה Ê‡Lימי בתפילת ∆»
הכיפורים יום ÌÈ¯ÓB‡32שבסיום ¿ƒ

‰‡ÌÈ˜Ïומכריזים  ‡e‰ 'ÈÂ‰33, ¬»»»¡…ƒ
‰·eL)c ÔÈÚ‰ BÓk e‰fL∆∆¿»ƒ¿»¿»
,EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ („Ú Ï‡¯NÈƒ¿»≈«¬»»¡…∆
„Á ‡lek ÌÈ˜Ï‡Â 'ÈÂ‰L34 ∆¬»»∆¡…ƒ»«

וחסידות  בקבלה כמבואר אחד, הכול

אל  והשבות היום "וידעת הפסוק על

שלאמיתו  האלוקים" הוא ה' כי לבבך

והגבלה  במדידה המאיר האור דבר של

מהאור  נפרד דבר אינו ("אלוקים")

מידת  כי ("הוי'"), גבול ללא המאיר

לגבי  רק הם וההסתר הצמצום

הקדושֿברוךֿֿהוא  לגבי אך הנבראים,

ואלוקים  "הוי' לפניו, בטל שהכול

חד". כולא

‰fÓe במוצאי וההכרזה מהאמירה ƒ∆
האלוקים" הוא "ה' הכיפורים יום

‰‡a‰ ‰LÏ ÌÈ‡a»ƒ¿»»«»»
,ÌÈÏLe¯Èa האמירה שהיא ƒ»»ƒ

כך  אחר מיד שבאה ÈÙk¿ƒוההכרזה
ÌÈÊÈ¯ÎÓ Ï‡¯NÈ Èa ÏkL∆»¿≈ƒ¿»≈«¿ƒƒ

ÒÈB‡ ÔÚÈÈ¯L) בקול מכריזים ¿«∆¿
ÁÈ„,ניחר) ÌÏeÎÂ „Á‡ ÏB˜aאחדות ‰'ÚÈ˜z‰מתוך È¯Á‡Ï ¿∆»¿»««¿«¬≈«¿ƒ»

'‰ÏB„b תקיעה (שנקראת הכיפורים יום במוצאי הנהוגה בשופר התקיעה ¿»
שהיא  כיוון Ïa‚‰Â‰),"גדולה" ‰„È„Ó ‡ÏÏe ,ÌÈ¯„bÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ¿»ƒ¿…¿ƒ»¿«¿»»
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f"kyz'd ,ixyz e"`e ,'b mei

ּכמֹו לחרּותנּו, ּגדֹול ּבׁשֹופר ּדתקע ְְְְְִִֵֵַָָָָהענין

ּגדֹול 36ׁשּכתּוב  ּבׁשֹופר יּתקע ההּוא ּבּיֹום והיה ְְִֶַַַָָָָָָ

ּבארץ  והּנּדחים אּׁשּור ּבארץ האֹובדים ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָּובאּו

מׁשיח  עלֿידי ּבימינּו, ּבמהרה גֹו', ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָמצרים

ְִֵצדקנּו.

∑
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יג.36) כז, ישעי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙È‡„k‡שמובא ÌÈ¯ÙÒa35כפי ƒ¿ƒ»ƒ¿»ƒ
e‰fL שבמוצאי גדולה' ה'תקיעה ∆∆

היא  הכיפורים ‰ÔÈÚיום ˙Ó‚e„a¿¿«»ƒ¿»
ÏB„b ¯ÙBLa Ú˜˙cƒ¿«¿»»

,e˙e¯ÁÏ שתהיה התקיעה היינו ¿≈≈
המשיח e˙kL·בביאת BÓk36 ¿∆»

,‡e‰‰ ÌBia ‰È‰Â בוא עם ¿»»««
ÏB„bהגאולה, ¯ÙBLa Ú˜zÈƒ»«¿»»

¯eM‡ ı¯‡a ÌÈ„·B‡‰ e‡·e»»¿ƒ¿∆∆«
,'B‚ ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡a ÌÈÁcp‰Â¿«ƒ»ƒ¿∆∆ƒ¿»ƒ
È„ÈŒÏÚ ,eÈÓÈa ‰¯‰Óaƒ¿≈»¿»≈«¿≈

.e˜„ˆ ÁÈLÓ¿ƒ«ƒ¿≈
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ct sc migqt(iying meil)

i`ce ,ekxv lk dlvpíeMî Ba Léxeqi`íöòä úøéáL,lkd zrcl ¤¦§¦©¨¤¤
ie`xd oaxwa `l` mvr zxiay dxq`p `ly xaeqd iaxl elit`e

.dlik`làîòè éàî,xacd mrh `ed dn -éæç àäcie`x ixdy - ©©£¨§¨£¦
`eddéì ìéëàå déì éåèîc ,äìéëàìie`xk ezelvl `ed leki oky - ©£¦¨§©§¥¥§¨¦¥

,elke`leúøéáL àlàly mvräéìàäyakd apf-],[eäééðéa àkéà ¤¨§¦©¨©§¨¦¨¥©§
,mi`pzd ewlgp dfa -øîàc ïàîìxaeqd `nw `pz zrcl - §©§¨©

oaxwa mvr zxiay dxez dxq`yàä ,øLkoaxw ly ,ef dil` - ¨¥¨
,àeä øLkla` .mvr da xeayl xeq` jkitleøîàc ïàîì- ¨¥§©§¨©

oaxwa `l` mvr zxiay dxez dxq` `ly xaeqd iax zrcl
déàä ,äìéëàì éeàø,ef dil` -dBáâì äéìàc ,äìéëàì éeàø Bðéà ¨©£¦¨©¥¨©£¦¨§©§¨§¨©

à÷ìñxeqi` da oi` jkitle ,minyl `id zxhwen dil`d ixdy - ¨§¨
.mvr zxiay

:wgvi xa ongp ax lr zwlegd drc d`ian `xnbd,øîà éMà áø©©¦¨©
àðåeb éàä ék ìk,dil`a mvr xaeyy ,dfk ote`a -Ba ïéà éàcå ¨¦©©§¨©©¥
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המשך ביאור למס' פסחים ליום חמישי עמ' ב



מכתב כללייב

 ב"ה,  יום שלישי שהוכפל בו כי טוב,

 פרשת וזאת הברכה אשר ברך משה,

 ששי לחודש השביעי, ה'תשד"מ. 

ברוקלין, נ.י.

 אל כל בני ובנות ישראל

 בכל מקום שהם, 

ה' עליהם יחיו 

שלום וברכה!

פותחין בברכה, ברכת חתימה וגמר חתימה טובה. 

בבואנו מראש-השנה ומשבת-שובה, אשר לפי קביעות שנה זו מוליך ראש-השנה אל שבת-קודש, 

שבת-שובה. 

ובהמשך לנקודה השניה שבקביעות שנה זו – שראש-השנה חל בשבוע פרשת האזינו – 

כפי ששתי נקודות אלה הוסברו במכתבים הקודמים, מערב שבת קודש ח"י אלול וממוצאי שבת 

קודש כ"ה אלול )תשמ"ג(. 

ואפשר להוסיף – על-כל-פנים בקיצור נמרץ – על השייכות המיוחדת של ראש-השנה – 

"תקעו  נאמר  מזמור התהלים שבו  הוא  שלו  יום"  של  בשבוע, אשר ה"שיר  יום החמישי  אל  א( 

בחודש שופר", ואל יום הששי בשבוע, שה"שיר של יום" שלו הוא "ה' מלך גאות לבש" אשר אדם הראשון 

עשה את הדבר על ידי כך שהביא את הבריאה כולה ל"נשתחוה ונכרעה, נברכה לפני ה' עושנו", ב"ראש 

השנה" הראשון שהיה בעולם. 

ב( אל פרשת האזינו, שנאמרה "לעד בבני ישראל" במשפט ה', ו"משפט איהו רחמי", ובפרט – ביום 

המשפט בראש-השנה, שאז ה' "עומד מכסא דין" )לגמרי( "ויושב על כסא רחמים", ומזכה את בני ישראל, 

יום שלישי שהוכפל בו כי טוב: פרש"י בראשית א, ז. ובאוה"ת )בראשית לג, ב. משפטים ע' א'קנז. ועוד( 
מקשר זה עם טוב לשמים וטוב לבריות – קידושין מ, א. וראה פיה"מ להרמב"ם פאה בתחלתה. מכתב כ"ק אדמו"ר 
)מהורש"ב( נ"ע בסה"מ תש"ט ע' יח )השני(. מכ' ומאמר כ"ק מו"ח אדמו"ר שם. ובפרש"י שם בסופו – דגם העבר 

נעשה טוב. 
פרשת וזאת הברכה: להעיר, אשר בקביעות שנה זו פרשה זו היא במשך ג' שבועות, רובו של חודש תשרי. 
ולהעיר מתורת אדה"ז: מען בעדארף לעבן מיט דער צייט . . מיט פרשת השבוע כו' )"היום יום" ב' חשון. סה"ש תש"ב 

ע' 29 ואילך(. 
ששי: ושיעור חומש דיום זה: וליוסף אמר, הוא ספירת היסוד, ספירה הששית דז"א. 

)ויק"ר פכ"ט, ח( והמשביע ברוב טוב לכל ישראל על כל השנה" – תורת  לחודש השביעי: הוא "המשובע 
הבעש"ט )"היום יום" כ"ה אלול. כש"ט )הוצאת קה"ת( הוספות סי' לא. וש"נ(. וראה גם ד"ה יו"ט של ר"ה ה'תש"י 

בתחלתו. 
כ"ה אלול: שבו נברא העולם. ראה מכתב דמוצש"ק כ"ה אלול. וש"נ. 

יום החמישי . . ה"שיר . . שלו הוא . . "תקעו בחודש שופר": תהלים מזמור פא. ר"ה לא, ב. 
יום הששי . . שה"שיר של יום" שלו הוא "ה' מלך גאות לבש": תהלים מזמור צג. ר"ה לא, א. מסכת 

תמיד שם. 
ל"נשתחוה . . עושנו": תהלים צה, ו. 

"לעד בבני ישראל": וילך לא, יט ובפרש"י שם. 
"לעד בבני ישראל" במשפט ה': ראה פרש"י ריש פ' האזינו. 

והצילו העדה" –  ו"משפט איהו רחמי": תקו"ז בהקדמה )"פתח אליהו"(. ובנגלה דתורה: "ושפטו העדה 
ר"ה כו, א. 

"עומד מכסא דין" . . "ויושב על כסא רחמים": ויק"ר פכ"ט ג: בשעה שישראל נוטלין את שופריהן ותוקעין 
לפני הקב"ה, )הוא( עומד מכסא הדין ויושב בכסא רחמים כו'. פסיקתא דר"כ פיסקא כג )בחודש השביעי(. וראה גם 
ויק"ר שם, ד, ו. כתבי האריז"ל במקומם )תק"ש(. וראה ד"ה תקעו תרפ"ח בתחלתו. ד"ה עלה אלקים תש"ח בתחלתו. 



יג
כל בני ישראל, להכתב ולהחתם לאלתר בספרן של צדיקים, כיון שהתורה אומרת ומעידה ש"ועמך כולם 

צדיקים". 

והיא )פ' האזינו( נאמרה בהבטחה ש"לא תשכח" – זכרון נצחי, שאותה זוכרים מעצמם ובתוספת 

של "שאל אביך ויגדך, זקניך ויאמרו לך", ובמיוחד ב"יום הזכרון", ראש-השנה, 

נתעכב בזה על נקודה שלישית בקביעות של ראש-השנה בשנה הנוכחית: העובדה שראש-השנה 

)ה"ראש" של השנה( הוא של "שנה מעוברת", שנה בת שלושה-עשר חדשים, שהיא מבורכת בימים נוספים, 

יתירה לא רק על שנה פשוטה, כי אם אפילו על שנת-חמה שיש בה 365 ימים. 

* * *

הענין של "שנת עיבור" קשור כידוע, בכך ש"ישראל מונין ללבנה": 

הלוח היהודי-תורני מבוסס על מהלך הלבנה ומורכב משנים-עשר חדשי לבנה, 

אבל מאחר שהתורה דורשת שהחגים יחולו בתקופתם המתאימה: חג הפסח – ב"חודש האביב" 

)ניסן(, חג הסוכות – ב"זמן האסיף" )תשרי(, וכך הלאה, והרי תקופות השנה נקבעות לפי מהלך השמש – 

נדרש לפיכך שכל שנתיים-שלוש, כאשר ההפרש בין שנת-חמה לשנת-לבנה מצטבר כדי חודש ימים, יתווסף 

אז לשנת הלבנה עוד חודש – ויש אז אדר-ראשון ואדר-שני – כדי להשוות את ההפרש ולהבטיח שהחגים 

יחולו בזמנם המתאים. 

* * *

כפי שהוזכר פעמים רבות צריך אדם ללמוד מכל דבר בקשר להתנהגותו, וחייו בכלל, וביחוד – 

כיצד לעבוד את הקב"ה )"אני נבראתי לשמש את קוני"(, ובאופן מיוחד – מענין כה חשוב כ"שנת עיבור", 

שבה תלויה הקביעות של החדשים והחגים של השנה. 

אחת הנקודות בדבר היא, שלמרות ששניהם – הן השמש והן הירח – נבראו כדי "להאיר על הארץ", 

הרי ב"להאיר" של השמש אין כל שינוי מיום ליום ולעומתו בירח נראה שינוי בלתי פוסק, כשכל יום שונה 

להכתב ולהחתם לאלתר בספרן של צדיקים: ר"ה טז, ב. 
ש"ועמך כולם צדיקים": ישעי' ס, כא. 

בהבטחה ש"לא תשכח": וילך לא, כא )וקאי על השירה הזאת( ובפרש"י שם. 
"שאל . . ויאמרו לך": האזינו לב, ז. 

בימים נוספים: מספר ימים הכי גדול שאפשר להיות בשנה, שפ"ה – לא שפ"ג או שפ"ד כבשאר שנות עיבור, 
היא גם "שלימה" – לא חסרה או כסדרה. 

הענין של "שנת-עיבור": בהבא להלן ראה רמב"ם הל' קידה"ח רפ"א ורפ"ד. ולהעיר שבעיבור נאמר "סוד" 
העיבור. וראה רמב"ם שם פי"א ה"ד. ובירושלמי סנהדרין פ"א ה"ב: בסוד עמי לא יהיו זה עיבור. – נתבאר בלקוטי 
לוי"צ לפסוקים כו' ע' קטו. בנוגע להשלימות דשנת העיבור – להעיר מומלכי צדק מלך שלם – אוה"ת לך עו, ב ואילך. 

ולהעיר מפרש"י וישלח לג, יח. מו"נ בסופו. 
ש"ישראל מונין ללבנה": סוכה כט, א. ב"ר פ"ו, ג. וראה אוה"ת בראשית ד, ב ואילך. ובכ"מ. – וצע"ק לשון 

הרמב"ם ריש הל' קידה"ח: והשנים שאנו מחשבין הם שני החמה. 
שהחגים יחולו בתקופתם המתאימה: תשא לד, כב )ובסנהדרין יג, א(. ראה טז, א )ובפרש"י שם. ר"ה כא, 

א. סנהדרין שם, ב(. 
צריך אדם ללמוד: תורת הבעש"ט כש"ט )הוצאת קה"ת( הוספות סי' קכז. "היום יום" ט' אייר. תורת הה"מ 

לקו"א )הוצאת קה"ת( סי' ריג. 
)"אני נבראתי לשמש את קוני"(: משנה וגמרא סוף מסכת קידושין. 

ששניהם . . נבראו כדי "להאיר על הארץ": בראשית א, טו. 
השמש . . הירח . . "להאיר על הארץ": ועד שהשמש "ממתקת" הפירות והלבנה "מבשלת" הפירות )פרש"י 

פרשתנו – דשיעור יום זה – לג, יד(. 
השמש אין כל שינוי . . בירח . . שינוי: ראה תו"א ד"ה בחודש השלישי )סז, ג(. תו"ח שמות שעא, ב ואילך. 
אוה"ת יתרו ע' תשפו ואילך. סה"מ תרכ"ז ע' קלב. וראה ס' הליקוטים – דרושי דא"ח צמח צדק – ערך לבנה ע' ת 

ואילך. וראה או"ת להה"מ עה"פ ועינינו מאירות כשמש, סי' רצז )הוצאת קה"ת(. 
אין כל שינוי . . מיום ליום: היינו בה"להאיר". 

אגרות קודש



יד
מן היום שלפניו, החל מיום מולד הירח – לאחר שה"להאיר" שלו לא היה כלל: במחצית הראשונה של 

וגדל עד ל"קיימא סיהרא באשלמותא" )=הירח קיים במלואו(, ובמחצית השניה של  החודש הוא הולך 

החודש הוא הולך וקטן עד שהוא מתכסה לגמרי כהכנה לראש-חודש חדש שבו הוא מתחדש. עוד נקודה 

חשובה ביותר: כל השינויים בירח נעשים בו רק על-ידי השמש המאיר עליו. 

כיון שהתורה, תורת אמת, אומרת שכל אדם הוא "עולם", ויותר מזה "עולם מלא" בכל הפרטים, 

משתקפות,  השמש,  של  )"היציבות"(  ו"אי-ההשתנות"  שבירח  ה"השתנות"  הטבע,  תופעות  ששתי  מובן 

ולקבוע  – לבחור לעצמו מהשקפות העולם השונות  נטיות: מחד  יש בטבעו שתי  בחיי האדם. לכל אדם 

לעצמו עקרונות יסוד ומטרות קבועות ובלתי מעורערות: חכמה ושלימות בה, מדות טובות ושלימות בהן, 

צדק ויושר וכו' - ויחד עם זאת יש לו נטיה לשנות ולחדש, ליצור מחדש )אפילו ביחס ליום הקודם שלו 

עצמו(, וכו'. 

זו לזו, אך מאחר  והיציבות – סותרות  לכאורה, במבט ראשון, שתי תכונות אלו – ההתחדשות 

שהאדם הוא "עולם מלא", הרי שתי התכונות לא רק שאינן סותרות, אלא, אדרבה, הן משלימות זו את זו, 

ושתיהן יחד מאפשרות לו למלא את מטרתו ומשימתו בחיים במלוא המדה – כדרך ששנת-העיבור מביאה 

השוואה ושלימות בסדר הזמנים. 

* * *

ההסבר לכך בקצרה – החל בדוגמא פשוטה ביותר: 

בכל יום – מתחיל היהודי את יומו ב"מודה אני לפניך", וממשיך – בברכות השחר, פסוקי דזמרה, 

קריאת שמע וברכותיה, הברכות הראשונות והאחרונות של תפלת העמידה וכו' – מבלי ישונה.

להשתנות  חייבות  התפילה  של  האמצעיות"  "הברכות  כי  הנצחית  התורה  אומרת  זאת  עם  יחד 

בראש-השנה ביחס לכל ימי השנה, בשבת – לגבי ימי החול וכו', ושירו של יום משתנה מיום ליום. 

כך גם בשיעורי-תורה: בכל יום אותם דברים מן התורה שבכתב )פרשת ברכות כהנים( ומן התורה 

)ביחס  ויחד עם זה – הלכות החג בחג, הלכות שהזמן גרמן  שבעל-פה )"אלו דברים", "איזהו מקומן"(, 

לפעילויות היום-יומיות – מה היא ההוראה של התורה בהן( וכיוצא באלה. 

כללית יותר בענין זה: תורה – "לא תהיה מוחלפת" יחד עם "להגדיל תורה ולהאדירה", מצוות – 

באופן של "לא תוסיפו ולא תגרעו" יחד עם הידור מצוה ו"להעלות בקודש", ושני הסוגים משלימים אחד 

את השני. 

ובכל הענינים הללו נדרש אותו תוקף, עד כדי מסירות נפש, הן בענינים השווים תמיד )כפי שמסמל 

השמש(, והן בענינים המשתנים )כפי שמסמל הירח(, וכל זה נוצר על-ידי תורה-אור, שלא תהיה מוחלפת, 

לפי רצון הקב"ה, שכל יהודי יהיה עולם מלא, 

ל"קיימא סיהרא באשלמותא": זח"א קנ, רע"א. ח"ב פ"ה, א. עד"ז שמו"ר פט"ו, כו. 
בירח . . רק על ידי השמש: זח"א רלו, סע"ב. שם רמט, ב. ובכ"מ. 

שכל אדם הוא "עולם": עולם קטן זה האדם – תקו"ז תס"ט )ק, ב. קא, א(. וראה תנחומא פקודי ג. אדר"נ 
ספל"א. 

"עולם מלא": סנהדרין לז, סע"א במשנה. 
"הברכות האמצעיות" . . חייבות להשתנות בראש השנה . . בשבת: להעיר משו"ע אדה"ז הל' שבת סי' 

רס"ח ס"ב. וי"ל. ואכ"מ. 
הלכות החג בחג: סוף מגילה. שו"ע אדה"ז ריש הל' פסח. 

"לא תהיה מוחלפת": עיקר הט' מי"ג העיקרים. וראה רמב"ם הל' יסוה"ת רפ"ט. הל' מלכים פי"א סוף ה"ג. 
פיה"מ סנהדרין פ' חלק יסוד התשיעי. 

אגרות קודש

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr t sc migqt(oey`x meil)

oey`x gqt miyerd mixedh oi`y ote`ay epnn cenll yi `ld
.epnfa gqtd dyriy ick ,mihren mdy s` mi`nhd edeyri

eäì øîà,daiyid ipal axdéì eøîà eìéæ,jzhiyl ,l`enylék ¨©§¦¦§¥¦
ïéáæ eälek eåä,oiaf l`xyi lk xy`k -déì úãáò éàîdz` dn ± £§¨¦©¨§©¥

,ecrena gqtd dyrp `l df ote`a `ld ,weqtd mr dyeràlà¤¨
i`ceøLôà àìc ïåékecrena ezeyrløLôà àìmiiwzn `le ¥¨§Ÿ¤§¨Ÿ¤§¨

,weqtdénð àëäzn i`nh mherine miaf maexyk mb o`k -àì ¨¨©¦Ÿ
øLôàmdy oeik znd i`nh ici lr ecrena gqtd z` zeyrl ¤§¨

.mihren
i`nh mbe zn i`nh mb xeaiva yi ea sqep ote` d`ian `xnbd

:daiføîzéà,yxcnd ziaa xn`p ±ïaeø eéäl`xyi lyéàîè ¦§©¨¨§¥¥
íéúî,d`neha gqtd dyrpeïéáæ ïèeòéîed`neha miyer mpi`y ¥¦¦¨¨¦

,d`neha `a gqtdyk s`àaä çñôì ïéîeìLz ïéà ,øîà àðeä áø©¨¨©¥©§¦§¤©©¨
,äàîeèa`a oey`xd gqtd m` ,exdhpe gqt eyr `ly miaf §§¨

,ipy gqta oinelyz mdl oi` d`neha,øîà äáäà øa àãà áøå§©£¨©©£¨¨©
,äàîeèa àaä çñôì ïéîeìLz Léoey`xa miaf eidy mze`e ¥©§¦§¤©©¨§§¨

.ipy gqt miyer exdhpe
:`xnbd zl`ey .mzwelgn mrh z` `xnbd zxxanàäa àîéð¥¨§¨

éâìôéî÷,ewlgp jkay xn`p -øîàc ïàîcy xaeqd `ped ax -ïéà ¨¦§§¦§©§¨©¥
,øeaéöa àéä äéeçc äàîeè øáñ÷ ,äàîeèa àaä çñôì ïéîeìLz©§¦§¤©©¨§§¨¨¨©§¨§¨¦§¦
mi`nhd jkld ,d`neha gqtd z` aixwdl xzed iyewae
oiafd oi` jkle ,dxdha eaixwd eli`k miaygp mpi` eaixwdy
`l` ipy gqtl `nhd dgcp `ly ,ipyd gqtd z` miyer

.dxdha gqtd z` aixwd xeaivdykøîàc ïàîexa `c` axe ± ©§¨©
y xaeqd dad`äàîeè øáñ÷ ,äàîeèa àaä çñôì ïéîeìLz Lé¥©§¦§¤©©¨§§¨¨¨©§¨

,øeaéöa äøzeämiaygp oey`x gqt eaixwdy znd i`nh jkle §¨§¦
micigid ,dxdha aixwd xeaivdyke ,dxdha edeaixwd eli`k

.ipy gqtl migcp oiaf eidy
:`xnbd dgecéøîà,daiyid ipa exn` ±àìxnel gxkd oi` - ¨§¦Ÿ

`l` ,df xaca ewlgpyàîìò éleëc`c` ax oiae `ped ax oia - §¥¨§¨
y micen dad` xaéâéìt àäáe ,øeaéöa äéeçc äàîeèjkae - §¨§¨§¦§¨§¦¦

ewlgpøáñ øîxaq `ped ax - ©¨©
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טו
ודבר וודאי הוא שהשם נותן לכל אחד ואחת את הכחות הדרושים, עד כדי מסירות נפש, בשתי 

התכונות, והיהודי צריך להוציא אותם אל הפועל בהרמוניה מלאה ובשלימות. 

וזה אחד הלקחים משנת העיבור – שיש להתבונן, ובמיוחד בימים אלה של חשבון-הנפש ותשובה, 

בשתי התכונות האמורות, לערוך סיכום של כל אחת מהן, ול"השוותן" כדי להשיג את השלימות המלאה 

ולנצל את הכחות שהקב"ה העניק לכל אחד ואחת לביצוע שליחות הנשמה של "לשמש את קוני", ולעשות 

זאת – כמו את כל הענינים של התורה והמצוות – בשמחה ובטוב לבב. 

* * *

ויהי רצון שההתבוננות בנקודות האמורות תנוצל הן באשר לתורה בשלימותה יחד עם "להגדיל 

תורה ולהאדירה", והן באשר למצוות – ב"לא תוסיפו ולא תגרעו" יחד עם תוספת בהידור מצוה וב"להעלות 

בקודש", הלוך ומוסיף, ושכל זה יוסיף עוד יותר בהצלחה בכלל, ובכל האמור במיוחד, ושהדברים יבואו 

השנה,  ימי  בכל  והנגלה,  הנראה  בטוב  טובה  חתימה  וגמר  בחתימה  היהודים,  כל  ואצל  יהודי  כל  אצל 

ובמיוחד – שהשנה עשירה ב"ימים", שנת העיבור, 

כולל הברכה העיקרית, שבקרוב ממש לראש-השנה )יום המשפט( הנוכחי – יקויים היעוד "קומה 

אלקים שפטה הארץ כי אתה תנחל בכל הגויים",

ברכת הגאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקנו, לאלתר במהרה בימינו ממש. 

בכבוד ובברכת חתימה וגמר חתימה טובה 

מנחם שניאורסאהן

"להגדיל תורה ולהאדירה": ראה חולין סו, ב. רמב"ם הל' ת"ת ספ"ב )גרסתו בב"ב כא, א?(. וראה לקו"ש 
ח"ו ע' 299 ואילך בהערות. 

"לא תוסיפו ולא תגרעו": ואתחנן ד, ב. 
הידור מצוה: ובזה עצמו מעט או יותר ועד שליש )ב"ק ט, ריש ע"ב( כן מהדרין מן המהדרין )שבת כא, ב(. 

ו"להעלות בקודש": ברכות כח, א. וש"נ. 
נותן לכל אחד ואחת את הכחות הדרושים: כי אינו מבקש כו' אלא לפי כחן של כאו"א – במדב"ר פי"ב, ג. 

"קומה . . הגויים": תהלים פב. ח. 

אגרות קודש
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טז

.f"kyz'd ,ixyz e"`e ,'b mei zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

הרמב"ם 1בנוגע ‡. כותב תשובה ימי בעשרת 2לעשרת לעולם, יפה והצעקה שהתשובה "אע"פ :
שנאמר  מיד, היא ומתקבלת ביותר יפה היא הכיפורים ויום השנה ראש שבין בהמצאו"3הימים ה' דרשו

הגמרא  כדברי -4. ביחיד "התם בהמצאו": ה' "דרשו לפסוק .בנוגע אימת שבין . ימים עשרה אלו .
הרבים. כח את ליחיד יש שאז ליוהכ"פ", ר"ה

ה'" "דרשו מיוחד ציווי או בקשה שיש גם (ומה "בהמצאו" הוא הקב"ה אלו שבימים כיון כלומר:
הכתוב  בהמשך .3(וכן "מתקבלת התשובה שאז מובן הרי קרוב")), בהיותו "קראוהו גופא : ומזה מיד", .

ביותר" "יפה שהיא גם אלו).5מובן ענינים שאין כולה, השנה בכל (משא"כ

. "בהמצאו הוא שהקב"ה שכיון בכל ומובן, שאינה מיוחדה שמחה להיות צריכה קרוב", בהיותו .
כולה. השנה

ענין 6ובהקדמה ·. העולם, מאמר לפי ובפרט שלכאורה, השמחה.- ענין היפך הוא התשובה
כן  אינה האמת שהרי 7אבל - קרוב" ו"בהיותו "בהמצאו" הוא כשהקב"ה לעשי"ת, בנוגע ובפרט ,

תנועה  להראות מקום אין אזי מצוי, ונעשה מתקרב המלך שכאשר הוא, הסדר ודם בשר מלך אצל אפילו
בזמן  דוקא ואדרבה: הקב"ה; המלכים מלכי מלך אודות כשמדובר ועאכו"כ השמחה, והיפך עצבות של

כולה. השנה בכל שאינה מיוחדת שמחה להיות צריכה קרוב" ו"בהיותו "בהמצאו" הוא שהקב"ה

חרטה  עם קשורה להיות שצריכה שכיון התשובה, ענין עם הדבר מתאים איך מובן: אינו לכאורה אך
של רגש שתעורר בהכרח הרי העבר, להתחרט jtidעל שצריך העבר שישנו ההתבוננות מצד השמחה,

גמורה?! בחרטה עליו

בתניא  הזקן רבינו ביאור ע"פ הדיוט 8ויובן "איש אל ורב" גדול "מלך של בהיחס ההתבוננות אודות ,
. אנשים ושפל כו'"ונבזה בהיכלו) כסאו (על כבודו ממקום אליו ש"יורד באשפה", המוטל שרוצה 9. ועד ,

בביתו" עמו "אתו ולדור לגבורה"10להתאכסן "אושפזיכן בבחי' יהי' שהוא והיינו, זו 11, שהתבוננות -
ביותר. גדולה שמחה שתעורר בהכרח

(כלשון  דא" מסטרא בלבאי תקיעא "בכי' - הפכית תנועה אצלו שתהי' לכך סתירה אין זה, עם וביחד
בתניא 12הזהר  הזקן רבינו ):13שמביא

עם  הקשורה אמיתית, תשובה להיות צריכה - השני ומצד השמחה; ענין שיהי' תובעים - אחד מצד
ישוב  שלא תעלומות יודע עליו ש"יעיד כזו לחרטה [ועד גמורה חרטה עליו שמתחרט בהעבר ההתבוננות

הרמב"ם לזה (כדברי לעולם" את 14החטא שעוקרת ביותר, גדולה בחרטה צורך יש זה שבשביל ,(
לכסלה" עוד ש"ישוב הרמב"ם 15האפשרות דעת לפי ובפרט וגם 16ח"ו]. החטא". את לפרוט ש"צריך

בשולחנו  הזקן רבינו גם שפוסק וכפי בכך, צורך שאין האחרונים הפוסקים את 17לדעת פרט לא ש"אם
שמעורר  כו', החשבוןֿצדק אצלו להיות צריך הרי - ווידוי" מצות ידי יצא חטאתי, סתם אמר אלא חטאיו,
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אדמו"ר 1) כ"ק ע"י שהוגהה בשיחה נכלל זו שיחה תוכן
בלקו"ש  זו) שנה האזינו ש"פ שיחת (בשילוב ונדפסה שליט"א,

ואילך. 203 ע' חכ"ט
ה"ו.2) פ"ב תשובה הל'
ו.3) נה, ישעי'
וש"נ.4) א. יח, ר"ה
ואילך.5) ס"ט לקמן ראה
ועוד.6) ואילך. 158 ע' ח"ו תו"מ גם ראה
(7.29 הערה שם לקו"ש ראה
(8.10 הערה שם בלקו"ש הנסמן ראה

פמ"ו.9) תניא
פל"ג.10) שם
פל"ד.11) שם
א.12) עה, ח"ג
ספל"ד.13)
ה"ב.14) שם
פ"א.15) אגה"ת תניא
ה"ג.16) שם
וש"נ.17) ס"ד. סתר"ז או"ח

f"kyz'd ,ixyz e"`e ,'b mei zgiy

לשמחה  דא") מסטרא בלבאי תקיעא ("בכי' שבתשובה המרירות רגש בין סתירה שאין בלבד זו ולא
דא" מסטרא בלבאי תקיעא ("חדוה התשובה לפי 12שמצד היא שהשמחה - ואדרבה מזה, יתירה אלא ,(

התשובה  בענין יותר גדול צורך שיש (בגלל דא מסטרא המרירות שתגדל שככל והיינו, המרירות, ערך
כך העבר), על חרטה של xzeiבאופן lcbz מ"מלך הזקן רבינו של מהמשל כמובן דא, מסטרא השמחה

ככל  וא"כ, באשפה", ש"מוטל כך על הבט מבלי אנשים" ושפל ונבזה הדיוט "איש אל שיורד ורב" גדול
יותר גדול ההדיוט, האיש של שפלותו יותר גםltd`שתגדל ובמילא אליו, המלך יורד dgnydשאעפ"כ

יותר. גדולה היא

שהתשובה ‚. מודגש שבהם ביוהכ"פ, ומסיימים ר"ה בימי מתחילים שעשי"ת הדברֿפלא גם וזהו
כו' ווידויים לומר אסור בר"ה (שהרי  שמחה מתוך שק 18היא ללבוש אסור וביוהכ"פ ,19.(

התשובה  ענין להקבע צריך שבו האופן על מורה זה הרי כזה, באופן היא עשי"ת וסיום שהתחלת וכיון
שמחה  גם נדרשת התשובה, שבעבודת המרירות עם שביחד בכך סתירה שאין - שבינתיים בימים גם

. "בהמצאו בעשי"ת, ובפרט כו', אליו יורד הקב"ה המלכים מלכי שמלך בגלל ביותר, בהיותו גדולה .
אליו" קרובים ש"אלקים באופן זה הרי אז שגם (אף כולה השנה בכל מאשר יותר ובלשון 20קרוב" ,(

הניצוץ.21החסידות  אל המאור קירוב :

העבר  על החרטה גם יותר תגדל יותר, השמחה שתגדל ככל השני: את מחזק אחד כל - ואדרבה
השמחה  יותר תגדל החשבוןֿצדק, בגלל העבר על החרטה יותר שתגדל וככל להבא; על טובה והקבלה

קרוב". ו"בהיותו "בהמצאו" הוא שהקב"ה מזה

ימינו" ואורך "חיינו היא שהתורה כיון הרי - בתורה זה ענין לומדים חיות 22וכאשר ניתוסף אזי ,
ההתחלקות  (כי, ענין ובאותו אחת בבת הבכי' וענין החדוה ענין אצלו שנעשה בעשי"ת, ההנהגה באופן

הוא). אחד עצמו הענין אבל להגוף, בנוגע רק היא

ענין עם גם קשורה שהיתה השואבה", בית ל"שמחת ובפרט שמחתנו", ל"זמן באים ,daeyzdומזה
הגמרא  היתה 23כדברי ואעפ"כ לו", וימחול ישוב שחטא ומי חטא, שלא מי "אשרי אומרים היו שאז

מימיו" שמחה ראה לא השואבה בית שמחת ראה שלא ש"מי כך, כדי עד ביותר, גדולה .24שמחה

***

מזה „. ההפכי הענין והן וחדוה שמחה הן שמעורר אחד ענין להיות שיכול לעיל להאמור בהמשך
בספרי  כן מצינו הרי אלא 25- אהבה במקום ויראה יראה במקום אהבה לך "שאין ויראה, לאהבה בנוגע

אלקיך" ה' את "ואהבת כמ"ש בלבד ", המקום תירא"25במדת אלקיך ה' ו"את ,26.
בנוגע  אבל ההפכית; והתנועה החדוה לתנועת ושורש ומקור לסיבה בנוגע הוא זה ענין אמנם,

דא". "מסטרא וזה דא" "מסטרא שזה באופן זה הרי האדם, בגוף להתגלות

שמתעורר  הענין מוסתר ובה החדוה, תנועת שמתגלית זמנים יש - הגילוי לענין שבנוגע מובן, ומזה
הצורך  מתעורר קרוב", ו"בהיותו "בהמצאו" הוא שהקב"ה מזה השמחה מצד ולדוגמא: השמחה, מצד
הוא  שהקב"ה מזה השמחה מוסתרת ובו בגלוי, בא ד"דרשו" שהענין זמנים ויש ד"דרשו"; בענין

קרוב". ו"בהיותו "בהמצאו"
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ולשתות18) לאכול ש"מצוה השנה"ועד בראש ולשמוח
ר "ס או"ח אדה "ז מותר (שו"ע אם השקו"ט אריכות וכידוע תקצז),

גם  וראה ס"ה. שם (ראה ביום או בלילה אם וגם בר"ה, להתענות
.(4 הערה 31 ע' לעיל

שם.19) בלקו"ש בארוכה נתבאר
שם.20) ר"ה וראה ז. ד, ואתחנן
קונטרס 21) א. צא, סע"ב. כא, ע"ד. ריש יג, חיים דרך

ספ"ה. העבודה
ערבית.22) תפלת נוסח
רע"א.23) נג, סוכה
אֿב.24) נא, שם
ה.25) ו, ואתחנן
יג.26) שם,



יז

.f"kyz'd ,ixyz e"`e ,'b mei zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

הרמב"ם 1בנוגע ‡. כותב תשובה ימי בעשרת 2לעשרת לעולם, יפה והצעקה שהתשובה "אע"פ :
שנאמר  מיד, היא ומתקבלת ביותר יפה היא הכיפורים ויום השנה ראש שבין בהמצאו"3הימים ה' דרשו

הגמרא  כדברי -4. ביחיד "התם בהמצאו": ה' "דרשו לפסוק .בנוגע אימת שבין . ימים עשרה אלו .
הרבים. כח את ליחיד יש שאז ליוהכ"פ", ר"ה

ה'" "דרשו מיוחד ציווי או בקשה שיש גם (ומה "בהמצאו" הוא הקב"ה אלו שבימים כיון כלומר:
הכתוב  בהמשך .3(וכן "מתקבלת התשובה שאז מובן הרי קרוב")), בהיותו "קראוהו גופא : ומזה מיד", .

ביותר" "יפה שהיא גם אלו).5מובן ענינים שאין כולה, השנה בכל (משא"כ

. "בהמצאו הוא שהקב"ה שכיון בכל ומובן, שאינה מיוחדה שמחה להיות צריכה קרוב", בהיותו .
כולה. השנה

ענין 6ובהקדמה ·. העולם, מאמר לפי ובפרט שלכאורה, השמחה.- ענין היפך הוא התשובה
כן  אינה האמת שהרי 7אבל - קרוב" ו"בהיותו "בהמצאו" הוא כשהקב"ה לעשי"ת, בנוגע ובפרט ,

תנועה  להראות מקום אין אזי מצוי, ונעשה מתקרב המלך שכאשר הוא, הסדר ודם בשר מלך אצל אפילו
בזמן  דוקא ואדרבה: הקב"ה; המלכים מלכי מלך אודות כשמדובר ועאכו"כ השמחה, והיפך עצבות של

כולה. השנה בכל שאינה מיוחדת שמחה להיות צריכה קרוב" ו"בהיותו "בהמצאו" הוא שהקב"ה

חרטה  עם קשורה להיות שצריכה שכיון התשובה, ענין עם הדבר מתאים איך מובן: אינו לכאורה אך
של רגש שתעורר בהכרח הרי העבר, להתחרט jtidעל שצריך העבר שישנו ההתבוננות מצד השמחה,

גמורה?! בחרטה עליו

בתניא  הזקן רבינו ביאור ע"פ הדיוט 8ויובן "איש אל ורב" גדול "מלך של בהיחס ההתבוננות אודות ,
. אנשים ושפל כו'"ונבזה בהיכלו) כסאו (על כבודו ממקום אליו ש"יורד באשפה", המוטל שרוצה 9. ועד ,

בביתו" עמו "אתו ולדור לגבורה"10להתאכסן "אושפזיכן בבחי' יהי' שהוא והיינו, זו 11, שהתבוננות -
ביותר. גדולה שמחה שתעורר בהכרח

(כלשון  דא" מסטרא בלבאי תקיעא "בכי' - הפכית תנועה אצלו שתהי' לכך סתירה אין זה, עם וביחד
בתניא 12הזהר  הזקן רבינו ):13שמביא

עם  הקשורה אמיתית, תשובה להיות צריכה - השני ומצד השמחה; ענין שיהי' תובעים - אחד מצד
ישוב  שלא תעלומות יודע עליו ש"יעיד כזו לחרטה [ועד גמורה חרטה עליו שמתחרט בהעבר ההתבוננות

הרמב"ם לזה (כדברי לעולם" את 14החטא שעוקרת ביותר, גדולה בחרטה צורך יש זה שבשביל ,(
לכסלה" עוד ש"ישוב הרמב"ם 15האפשרות דעת לפי ובפרט וגם 16ח"ו]. החטא". את לפרוט ש"צריך

בשולחנו  הזקן רבינו גם שפוסק וכפי בכך, צורך שאין האחרונים הפוסקים את 17לדעת פרט לא ש"אם
שמעורר  כו', החשבוןֿצדק אצלו להיות צריך הרי - ווידוי" מצות ידי יצא חטאתי, סתם אמר אלא חטאיו,
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אדמו"ר 1) כ"ק ע"י שהוגהה בשיחה נכלל זו שיחה תוכן
בלקו"ש  זו) שנה האזינו ש"פ שיחת (בשילוב ונדפסה שליט"א,

ואילך. 203 ע' חכ"ט
ה"ו.2) פ"ב תשובה הל'
ו.3) נה, ישעי'
וש"נ.4) א. יח, ר"ה
ואילך.5) ס"ט לקמן ראה
ועוד.6) ואילך. 158 ע' ח"ו תו"מ גם ראה
(7.29 הערה שם לקו"ש ראה
(8.10 הערה שם בלקו"ש הנסמן ראה

פמ"ו.9) תניא
פל"ג.10) שם
פל"ד.11) שם
א.12) עה, ח"ג
ספל"ד.13)
ה"ב.14) שם
פ"א.15) אגה"ת תניא
ה"ג.16) שם
וש"נ.17) ס"ד. סתר"ז או"ח

f"kyz'd ,ixyz e"`e ,'b mei zgiy

לשמחה  דא") מסטרא בלבאי תקיעא ("בכי' שבתשובה המרירות רגש בין סתירה שאין בלבד זו ולא
דא" מסטרא בלבאי תקיעא ("חדוה התשובה לפי 12שמצד היא שהשמחה - ואדרבה מזה, יתירה אלא ,(

התשובה  בענין יותר גדול צורך שיש (בגלל דא מסטרא המרירות שתגדל שככל והיינו, המרירות, ערך
כך העבר), על חרטה של xzeiבאופן lcbz מ"מלך הזקן רבינו של מהמשל כמובן דא, מסטרא השמחה

ככל  וא"כ, באשפה", ש"מוטל כך על הבט מבלי אנשים" ושפל ונבזה הדיוט "איש אל שיורד ורב" גדול
יותר גדול ההדיוט, האיש של שפלותו יותר גםltd`שתגדל ובמילא אליו, המלך יורד dgnydשאעפ"כ

יותר. גדולה היא

שהתשובה ‚. מודגש שבהם ביוהכ"פ, ומסיימים ר"ה בימי מתחילים שעשי"ת הדברֿפלא גם וזהו
כו' ווידויים לומר אסור בר"ה (שהרי  שמחה מתוך שק 18היא ללבוש אסור וביוהכ"פ ,19.(

התשובה  ענין להקבע צריך שבו האופן על מורה זה הרי כזה, באופן היא עשי"ת וסיום שהתחלת וכיון
שמחה  גם נדרשת התשובה, שבעבודת המרירות עם שביחד בכך סתירה שאין - שבינתיים בימים גם

. "בהמצאו בעשי"ת, ובפרט כו', אליו יורד הקב"ה המלכים מלכי שמלך בגלל ביותר, בהיותו גדולה .
אליו" קרובים ש"אלקים באופן זה הרי אז שגם (אף כולה השנה בכל מאשר יותר ובלשון 20קרוב" ,(

הניצוץ.21החסידות  אל המאור קירוב :

העבר  על החרטה גם יותר תגדל יותר, השמחה שתגדל ככל השני: את מחזק אחד כל - ואדרבה
השמחה  יותר תגדל החשבוןֿצדק, בגלל העבר על החרטה יותר שתגדל וככל להבא; על טובה והקבלה

קרוב". ו"בהיותו "בהמצאו" הוא שהקב"ה מזה

ימינו" ואורך "חיינו היא שהתורה כיון הרי - בתורה זה ענין לומדים חיות 22וכאשר ניתוסף אזי ,
ההתחלקות  (כי, ענין ובאותו אחת בבת הבכי' וענין החדוה ענין אצלו שנעשה בעשי"ת, ההנהגה באופן

הוא). אחד עצמו הענין אבל להגוף, בנוגע רק היא

ענין עם גם קשורה שהיתה השואבה", בית ל"שמחת ובפרט שמחתנו", ל"זמן באים ,daeyzdומזה
הגמרא  היתה 23כדברי ואעפ"כ לו", וימחול ישוב שחטא ומי חטא, שלא מי "אשרי אומרים היו שאז

מימיו" שמחה ראה לא השואבה בית שמחת ראה שלא ש"מי כך, כדי עד ביותר, גדולה .24שמחה

***

מזה „. ההפכי הענין והן וחדוה שמחה הן שמעורר אחד ענין להיות שיכול לעיל להאמור בהמשך
בספרי  כן מצינו הרי אלא 25- אהבה במקום ויראה יראה במקום אהבה לך "שאין ויראה, לאהבה בנוגע

אלקיך" ה' את "ואהבת כמ"ש בלבד ", המקום תירא"25במדת אלקיך ה' ו"את ,26.
בנוגע  אבל ההפכית; והתנועה החדוה לתנועת ושורש ומקור לסיבה בנוגע הוא זה ענין אמנם,

דא". "מסטרא וזה דא" "מסטרא שזה באופן זה הרי האדם, בגוף להתגלות

שמתעורר  הענין מוסתר ובה החדוה, תנועת שמתגלית זמנים יש - הגילוי לענין שבנוגע מובן, ומזה
הצורך  מתעורר קרוב", ו"בהיותו "בהמצאו" הוא שהקב"ה מזה השמחה מצד ולדוגמא: השמחה, מצד
הוא  שהקב"ה מזה השמחה מוסתרת ובו בגלוי, בא ד"דרשו" שהענין זמנים ויש ד"דרשו"; בענין

קרוב". ו"בהיותו "בהמצאו"
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ולשתות18) לאכול ש"מצוה השנה"ועד בראש ולשמוח
ר "ס או"ח אדה "ז מותר (שו"ע אם השקו"ט אריכות וכידוע תקצז),

גם  וראה ס"ה. שם (ראה ביום או בלילה אם וגם בר"ה, להתענות
.(4 הערה 31 ע' לעיל

שם.19) בלקו"ש בארוכה נתבאר
שם.20) ר"ה וראה ז. ד, ואתחנן
קונטרס 21) א. צא, סע"ב. כא, ע"ד. ריש יג, חיים דרך

ספ"ה. העבודה
ערבית.22) תפלת נוסח
רע"א.23) נג, סוכה
אֿב.24) נא, שם
ה.25) ו, ואתחנן
יג.26) שם,
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נוראים" "ימים שנקראים ליוהכ"פ עד עשי"ת וכל לר"ה שמחתנו" "זמן שבין החילוק כפי 27וזהו -
ר"ה  בדרושי אשיש שוש בד"ה בארוכה הזקן רבינו ד"גילו 28שמבאר באופן היא דר"ה שהעבודה ,

ובהתגלות 29ברעדה" השמחה, רצוף תוכו רק בחוץ, ונגלית נראית תהא שלא השמחה את תכסה ש"רעדה ,
הרעדה. ענין מוסתר ובה בגלוי, היא השמחה - שמחתנו" ב"זמן ואילו רעדה"; בחינת ונגלית נראית

נאמרו  ופרטות שכללות כמ"פ כמדובר - דתומ"צ הענין בכללות כולה השנה כל בעבודת הוא 30וכן

כמ"ש  בגלוי, שמחה של באופן הוא התורה שלימוד למצוות, תורה בין החילוק כללות שזהו "פקודי 31-
גלוי' שמחה באה שמזה כיון תורה, ללמוד אסור שבהם ימים יש (שלכן לב" משמחי  ישרים ואילו 32ה' ,(

של  תנועה שזוהי האדון, פקודת הממלא כעבד דוקא, קבלתֿעול מצד להיות צריך קיומם הרי מצוות,
השמחה. שבענין והתרחבות התפשטות של התנועה היפך וכיווץ, צמצום

הוא  שהקב"ה לפי והיינו הגילה, ענין להיות צריך הרעדה, ענין ישנו כאשר שגם - הענין ונקודת
בימים  וכמו"כ קרוב", ו"בהיותו "בהמצאו" הוא שאז בעשי"ת, ובפרט אליו", קרובים ש"אלקים באופן

קודש" "מקראי בזהר 33טובים, כדאיתא הענינים;34, שני להיות צריכים שתמיד כך, מקודש", "זמינין :
בפנימיות. הוא ענין ואיזה בגילוי הוא ענין איזה רק הוא החילוק

חנה:‰. הפטרת - דר"ה א' יום בהפטרת גם מודגש זה וענין
ובמדרשים  בגמרא כדאיתא - היא לר"ה חנה של משרה,35השייכות החל בר"ה, נפקדו נשים שכמה

"וה' דר"ה: א' ביום קורין גו'"36שלכן שרה את בחנה 37פקד מפטירין לכך ובהתאם סיפור 37, כל שזהו ,
זאת  שפעלה התפלה גם (כולל חנה שנפקדה עד ).38המעשה

בה'" לבי "עלץ שהתחלתה: חנה, תפלת - להעיקר באים והקורות, המאורע סיפור שזהו 39ולאחרי ,
שמחה. של ענין

.Â:הענין יומתק ובמיוחד
ברכות  במסכת בגמרא שהגמרא 40איתא כפי דחנה", קראי מהני למשמע איכא גברוותא הלכתא "כמה :

יום. כל לתפלת בנוגע חנה מתפלת שלמדים הלכות פרטי כמה מונה

בסידורו  האמצעי אדמו"ר שמביא הזקן אדמו"ר דברי ע"פ זאת לבאר האריז"ל,41ויש כוונות שע"פ ,
הנה  המלכות, ספירת בנין בשם הקבלה בלשון שנקרא השנה, כללות על בר"ה שנפעל שהענין נראה,
לר"ה, שייכת חנה שתפלת וכיון דשמו"ע. ראשונות ברכות בשלש יום בכל זה ענין נעשה פרטי באופן
באופן  נפעל שבו ויום, יום שבכל התפלה לענין גם היא שייכת - הבנין התחלת דר"ה, א' ליום ובמיוחד

בר"ה. שנפעל הענין פרטי

.Ê:זו בשנה זה לדורנו עד לכאו"א בהנוגע ההוראה באה זה ומענין
זה  בענין הבעש"ט תורת הקודמות 42ובהקדם בשנים באריכות מ"ש 43(כמדובר שפירש "ויהי 44),

הגמרא  מדברי כמובן לעו"ז, על קאי ש"פנינה" ילדים", אין ולחנה ילדים לשם 45לפנינה ופנינה "שטן
נתכוונו", שמים
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ע'27) ח"א דברים אדהאמ"צ מאמרי עקב. ר"פ לקו"ת ראה
סה"מ  ואילך. קעט ס"ע ואתחנן אוה"ת קכ. ע' אור יהל שב.

ועוד. של. ע' ח"ב תרל"ו
א.28) מז, נצבים
יא.29) ב, תהלים
וש"נ.30) .246 ע' חמ"ב תו"מ גם ראה
יט,31) ט.תהלים
סע"א.32) ל, תענית ראה
בֿד.33) כג, אמור
ואילך.34) א צד, ח"ג
ועוד.35) רפע"ג. ב"ר יז. וירא תנחומא וש"נ. א. יא, ר"ה
א.36) כא, וירא

או"ח 37) אדה"ז שו"ע שם. ור"ן ובפרש"י א לא, מגילה
ס"ז. סתקפ"ד

גם 38) וראה בהגה"ה). א (ריד, שלו ר"ה במס' של"ה ראה
וש"נ. .66 הערה 187 ע' חכ"ט .7 הערה 291 ע' חי"ט לקו"ש

א.39) ב, שמואלֿא
סע"א.40) לא,
ג.41) רלו, ר"ה תפלת - דא"ח עם
וש"נ.42) סמ"ד. בהוספות טוב שם כתר ראה
ואילך.43) 113 ע' חל"ח תו"מ גם ראה
ב.44) א, שם
ובכ"מ.45) א. סב, חוקת לקו"ת וראה א. טז, ב"ב
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הכוונה - רק הנה לשטן שבנוגע שכשם אבל והיינו, שמים", "לשם היא ומקורה בשרשה הפנימית
לפנינה  בנוגע גם הוא כן לתומ"צ, הסיוע היפך של באופן היא השטן של מציאותו למטה בגלוי
שמים, לשם כוונתה היתה שבפנימיות אף מחתא), בחדא ופנינה" "שטן - השטן עם אותה (שמחברים

ותתפלל"46כמ"ש  עקרה שהיא על "שתתרעם הרעימה", בעבור גו' צרתה -47"וכעסתה

מדובר  שכאשר היינו, ילדים, יש שלפנינה - הבעש"ט תורת כהמשך - הכתוב ומתאונן מתרעם זה ועל
צד  על שקאי לחנה, בנוגע משא"כ בזה, שעוסקים כו"כ שישנם ילדים, יש אזי העולם, עניני אודות

ילדים". "אין אזי הקדושה,

פשוטו" מידי יוצא מקרא "אין - הענינים לפשטות בנוגע גם מובן .48ומזה

מההלכה  - לזה הראי' וכידוע שבדבר, וסוד ורמז לדרוש הפשט בין סתירה אין שבודאי ובהקדמה
ביחד  ונוז" טווי ב"שוע דוקא הוא דשעטנז בפועל 49שהאיסור גם הנה אחת, בתיבה נרמזים שכולם דכיון ,

הנה  התיבות, באותם הם והסוד והדרוש הרמז וכן שהפשט שכיון מובן, ומזה ביחד, כולם להיות צריכים
הפשט  של השלימות ואדרבה: ביחד. כולם באים שהם זאת, עוד אלא ביניהם, סתירה שאין בלבד זו לא
היא  התורה חלקי שאר של השלימות ועד"ז התורה, חלקי שאר כל גם בפנימיות ישנם כאשר דוקא היא

שבדבר. הפשט עם ומאוחדים וקשורים מתאימים הם כאשר דוקא

לעניננו: ובנוגע

לפעול  יש - בתומ"צ לפעולות בנוגע ופנינה חנה בענין הבעש"ט תורת תוכן את בשלימות לפעול כדי
זה לחנה eheytkענין יהיו ילדים, אין ולחנה ילדים יש שלפנינה בעבר, שהי' המצב שתמורת היינו, ,

אומללה" בנים ש"רבת ועד ילדים, היינו,50ריבוי בה'"), לבי "עלץ ההקדמה לאחרי הכתובים, (כהמשך
("א  יכרתו לפנינה, עתה עד שייכים שהיו הבנים ריבוי כריתה שגם מלשון לפנינה,51ומללה" משייכותם (

לחנה. שייכים יהיו ולהבא ומכאן

.Á:הדרוש ע"ד הענין תוכן עם גם שמתאים באופן חנה, נפקדה שבר"ה הענין פשטות גם וזהו
נפש" "מרת של באופן מתפללים שאז כדבעי, היא בר"ה ההנהגה הנער 52כאשר "אל ילדים, עבור

התפללתי" עד 53הזה שם "וישב ה', ומשכן ה' מקדש עם לעולם קשורים שיהיו באופן ילדים להעמיד ,
לומדי 54עולם" ובנות בבנים שמרובה שנה ונעשית חנה), נפקדה (בר"ה הבקשה את הקב"ה ממלא אזי -

מנתקים  לפנינה, שייכים היו שבעבר הבנים וגם לחנה, לכתחילה שנולדים בנים במצוות, ועוסקים תורה
הם  כי יכירום רואיהם ש"כל אלו בין אותם וכוללים ומכניסים פנינה, עניני עם וחיבור מהקישור אותם

ה'" ברך .55זרע

לחינוך, הגיעו שכבר הילדים רק [ולא והטף והנשים האנשים העם את ד"הקהל הענין שנעשה ועד
מפרשים  בכמה (כדאיתא לדיבור עדיין שייכים שאינם ה"טף" גם של 56אלא מציאות כבר שישנה דכיון ,(

ילמדו  ולמען ישמעו למען בשעריך אשר וגרך ישראל] כלל עם יחד ב"הקהל" נכלל הוא הרי בגוף, נשמה
הוי'". את ליראה .57.

ד"ל  הענין יהי' כולם שאצל באופן הוי'", "צבאות להעמיד רצונך וזוכים "לעשות הוי'", את יראה
שלם" גוף"58בלבב ששמו) אוצר שב(אותו נשמות כל ש"יכלו ועד ממש.59, בקרוב צדקנו משיח בביאת ,

***
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ו.46) שם,
שם.47) ב"ב פרש"י
וש"נ.48) א. סג, שבת
(49.34 הערה 315 ע' חמ"ד תו"מ גם וראה ב. סא, נדה

וש"נ.
ה.50) ב, שם
עה"פ.51) ומצו"צ מצו"ד
יו"ד.52) א, שם

כז.53) שם,
כב.54) שם,
ט.55) סא, ישעי'
ועוד.56) (יג). עה"פ ואוה"ח רמב"ן ראה
יבֿיג.57) לא, וילך
ועוד.58) ק"ש. ברכות נוסח
וש"נ.59) (ובפרש"י). סע"א סב, יבמות
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נוראים" "ימים שנקראים ליוהכ"פ עד עשי"ת וכל לר"ה שמחתנו" "זמן שבין החילוק כפי 27וזהו -
ר"ה  בדרושי אשיש שוש בד"ה בארוכה הזקן רבינו ד"גילו 28שמבאר באופן היא דר"ה שהעבודה ,

ובהתגלות 29ברעדה" השמחה, רצוף תוכו רק בחוץ, ונגלית נראית תהא שלא השמחה את תכסה ש"רעדה ,
הרעדה. ענין מוסתר ובה בגלוי, היא השמחה - שמחתנו" ב"זמן ואילו רעדה"; בחינת ונגלית נראית

נאמרו  ופרטות שכללות כמ"פ כמדובר - דתומ"צ הענין בכללות כולה השנה כל בעבודת הוא 30וכן

כמ"ש  בגלוי, שמחה של באופן הוא התורה שלימוד למצוות, תורה בין החילוק כללות שזהו "פקודי 31-
גלוי' שמחה באה שמזה כיון תורה, ללמוד אסור שבהם ימים יש (שלכן לב" משמחי  ישרים ואילו 32ה' ,(

של  תנועה שזוהי האדון, פקודת הממלא כעבד דוקא, קבלתֿעול מצד להיות צריך קיומם הרי מצוות,
השמחה. שבענין והתרחבות התפשטות של התנועה היפך וכיווץ, צמצום

הוא  שהקב"ה לפי והיינו הגילה, ענין להיות צריך הרעדה, ענין ישנו כאשר שגם - הענין ונקודת
בימים  וכמו"כ קרוב", ו"בהיותו "בהמצאו" הוא שאז בעשי"ת, ובפרט אליו", קרובים ש"אלקים באופן

קודש" "מקראי בזהר 33טובים, כדאיתא הענינים;34, שני להיות צריכים שתמיד כך, מקודש", "זמינין :
בפנימיות. הוא ענין ואיזה בגילוי הוא ענין איזה רק הוא החילוק

חנה:‰. הפטרת - דר"ה א' יום בהפטרת גם מודגש זה וענין
ובמדרשים  בגמרא כדאיתא - היא לר"ה חנה של משרה,35השייכות החל בר"ה, נפקדו נשים שכמה

"וה' דר"ה: א' ביום קורין גו'"36שלכן שרה את בחנה 37פקד מפטירין לכך ובהתאם סיפור 37, כל שזהו ,
זאת  שפעלה התפלה גם (כולל חנה שנפקדה עד ).38המעשה

בה'" לבי "עלץ שהתחלתה: חנה, תפלת - להעיקר באים והקורות, המאורע סיפור שזהו 39ולאחרי ,
שמחה. של ענין

.Â:הענין יומתק ובמיוחד
ברכות  במסכת בגמרא שהגמרא 40איתא כפי דחנה", קראי מהני למשמע איכא גברוותא הלכתא "כמה :

יום. כל לתפלת בנוגע חנה מתפלת שלמדים הלכות פרטי כמה מונה

בסידורו  האמצעי אדמו"ר שמביא הזקן אדמו"ר דברי ע"פ זאת לבאר האריז"ל,41ויש כוונות שע"פ ,
הנה  המלכות, ספירת בנין בשם הקבלה בלשון שנקרא השנה, כללות על בר"ה שנפעל שהענין נראה,
לר"ה, שייכת חנה שתפלת וכיון דשמו"ע. ראשונות ברכות בשלש יום בכל זה ענין נעשה פרטי באופן
באופן  נפעל שבו ויום, יום שבכל התפלה לענין גם היא שייכת - הבנין התחלת דר"ה, א' ליום ובמיוחד

בר"ה. שנפעל הענין פרטי

.Ê:זו בשנה זה לדורנו עד לכאו"א בהנוגע ההוראה באה זה ומענין
זה  בענין הבעש"ט תורת הקודמות 42ובהקדם בשנים באריכות מ"ש 43(כמדובר שפירש "ויהי 44),

הגמרא  מדברי כמובן לעו"ז, על קאי ש"פנינה" ילדים", אין ולחנה ילדים לשם 45לפנינה ופנינה "שטן
נתכוונו", שמים
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ע'27) ח"א דברים אדהאמ"צ מאמרי עקב. ר"פ לקו"ת ראה
סה"מ  ואילך. קעט ס"ע ואתחנן אוה"ת קכ. ע' אור יהל שב.

ועוד. של. ע' ח"ב תרל"ו
א.28) מז, נצבים
יא.29) ב, תהלים
וש"נ.30) .246 ע' חמ"ב תו"מ גם ראה
יט,31) ט.תהלים
סע"א.32) ל, תענית ראה
בֿד.33) כג, אמור
ואילך.34) א צד, ח"ג
ועוד.35) רפע"ג. ב"ר יז. וירא תנחומא וש"נ. א. יא, ר"ה
א.36) כא, וירא

או"ח 37) אדה"ז שו"ע שם. ור"ן ובפרש"י א לא, מגילה
ס"ז. סתקפ"ד

גם 38) וראה בהגה"ה). א (ריד, שלו ר"ה במס' של"ה ראה
וש"נ. .66 הערה 187 ע' חכ"ט .7 הערה 291 ע' חי"ט לקו"ש

א.39) ב, שמואלֿא
סע"א.40) לא,
ג.41) רלו, ר"ה תפלת - דא"ח עם
וש"נ.42) סמ"ד. בהוספות טוב שם כתר ראה
ואילך.43) 113 ע' חל"ח תו"מ גם ראה
ב.44) א, שם
ובכ"מ.45) א. סב, חוקת לקו"ת וראה א. טז, ב"ב
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הכוונה - רק הנה לשטן שבנוגע שכשם אבל והיינו, שמים", "לשם היא ומקורה בשרשה הפנימית
לפנינה  בנוגע גם הוא כן לתומ"צ, הסיוע היפך של באופן היא השטן של מציאותו למטה בגלוי
שמים, לשם כוונתה היתה שבפנימיות אף מחתא), בחדא ופנינה" "שטן - השטן עם אותה (שמחברים

ותתפלל"46כמ"ש  עקרה שהיא על "שתתרעם הרעימה", בעבור גו' צרתה -47"וכעסתה

מדובר  שכאשר היינו, ילדים, יש שלפנינה - הבעש"ט תורת כהמשך - הכתוב ומתאונן מתרעם זה ועל
צד  על שקאי לחנה, בנוגע משא"כ בזה, שעוסקים כו"כ שישנם ילדים, יש אזי העולם, עניני אודות

ילדים". "אין אזי הקדושה,

פשוטו" מידי יוצא מקרא "אין - הענינים לפשטות בנוגע גם מובן .48ומזה

מההלכה  - לזה הראי' וכידוע שבדבר, וסוד ורמז לדרוש הפשט בין סתירה אין שבודאי ובהקדמה
ביחד  ונוז" טווי ב"שוע דוקא הוא דשעטנז בפועל 49שהאיסור גם הנה אחת, בתיבה נרמזים שכולם דכיון ,

הנה  התיבות, באותם הם והסוד והדרוש הרמז וכן שהפשט שכיון מובן, ומזה ביחד, כולם להיות צריכים
הפשט  של השלימות ואדרבה: ביחד. כולם באים שהם זאת, עוד אלא ביניהם, סתירה שאין בלבד זו לא
היא  התורה חלקי שאר של השלימות ועד"ז התורה, חלקי שאר כל גם בפנימיות ישנם כאשר דוקא היא

שבדבר. הפשט עם ומאוחדים וקשורים מתאימים הם כאשר דוקא

לעניננו: ובנוגע

לפעול  יש - בתומ"צ לפעולות בנוגע ופנינה חנה בענין הבעש"ט תורת תוכן את בשלימות לפעול כדי
זה לחנה eheytkענין יהיו ילדים, אין ולחנה ילדים יש שלפנינה בעבר, שהי' המצב שתמורת היינו, ,

אומללה" בנים ש"רבת ועד ילדים, היינו,50ריבוי בה'"), לבי "עלץ ההקדמה לאחרי הכתובים, (כהמשך
("א  יכרתו לפנינה, עתה עד שייכים שהיו הבנים ריבוי כריתה שגם מלשון לפנינה,51ומללה" משייכותם (

לחנה. שייכים יהיו ולהבא ומכאן

.Á:הדרוש ע"ד הענין תוכן עם גם שמתאים באופן חנה, נפקדה שבר"ה הענין פשטות גם וזהו
נפש" "מרת של באופן מתפללים שאז כדבעי, היא בר"ה ההנהגה הנער 52כאשר "אל ילדים, עבור

התפללתי" עד 53הזה שם "וישב ה', ומשכן ה' מקדש עם לעולם קשורים שיהיו באופן ילדים להעמיד ,
לומדי 54עולם" ובנות בבנים שמרובה שנה ונעשית חנה), נפקדה (בר"ה הבקשה את הקב"ה ממלא אזי -

מנתקים  לפנינה, שייכים היו שבעבר הבנים וגם לחנה, לכתחילה שנולדים בנים במצוות, ועוסקים תורה
הם  כי יכירום רואיהם ש"כל אלו בין אותם וכוללים ומכניסים פנינה, עניני עם וחיבור מהקישור אותם

ה'" ברך .55זרע

לחינוך, הגיעו שכבר הילדים רק [ולא והטף והנשים האנשים העם את ד"הקהל הענין שנעשה ועד
מפרשים  בכמה (כדאיתא לדיבור עדיין שייכים שאינם ה"טף" גם של 56אלא מציאות כבר שישנה דכיון ,(

ילמדו  ולמען ישמעו למען בשעריך אשר וגרך ישראל] כלל עם יחד ב"הקהל" נכלל הוא הרי בגוף, נשמה
הוי'". את ליראה .57.

ד"ל  הענין יהי' כולם שאצל באופן הוי'", "צבאות להעמיד רצונך וזוכים "לעשות הוי'", את יראה
שלם" גוף"58בלבב ששמו) אוצר שב(אותו נשמות כל ש"יכלו ועד ממש.59, בקרוב צדקנו משיח בביאת ,

***
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ו.46) שם,
שם.47) ב"ב פרש"י
וש"נ.48) א. סג, שבת
(49.34 הערה 315 ע' חמ"ד תו"מ גם וראה ב. סא, נדה

וש"נ.
ה.50) ב, שם
עה"פ.51) ומצו"צ מצו"ד
יו"ד.52) א, שם

כז.53) שם,
כב.54) שם,
ט.55) סא, ישעי'
ועוד.56) (יג). עה"פ ואוה"ח רמב"ן ראה
יבֿיג.57) לא, וילך
ועוד.58) ק"ש. ברכות נוסח
וש"נ.59) (ובפרש"י). סע"א סב, יבמות
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.Ë הרמב"ם ללשון השנה 2בנוגע ראש שבין הימים בעשרת (אבל) לעולם, יפה והצעקה ש"התשובה
להבין: צריך - ביותר" יפה היא הכיפורים ויום

במפרשי  שרואים וכפי כו', מליצות אויסן") ניט ("איז כותב אינו החזקה" "יד בספרו שהרמב"ם כיון
כוונת  מהי - בפועל להלכות עד ענינים כמה למדים בלשון והוספה שינוי או תיבה שמכל הרמב"ם

ביניהם? החילוק ומהו ביותר", ו"יפה "יפה" הלשון בדיוק הרמב"ם

.È:"יפה" הלשון תחילה לבאר ויש
תועלת  של במובן שימוש בו שיש דבר הוא "יפה" הלשון משמעות הנה בשטחיות, כשלומדים
לענין  ועד וכיו"ב, קודם", אחת שעה "יפה כמו מוטב, פירושים: כמה עוד בזה יש אבל ("נוצלעך").

היופי.

כמ"פ  שמצינו וכפי ביניהם. ושייכות קשר שיש מובן, אחת, תיבה של פירושים אודות שמדובר וכיון
הצ"צ  אחד.60בדרושי שרש או אחת תיבה של שונים פירושים בין ושייכות הקשר שמבאר ,

הלכה  עם הקשור מענין - ויופי שימוש ב"יפה", הפירושים שני של ושייכות לקשר דוגמא להביא ויש
שבת: בהלכות בפועל

שבת  במסכת בגמרא זיין 48איתא בכלי לצאת מותר אם וחכמים אליעזר רבי של לפלוגתא בנוגע
לבוש), כמו שזהו כיון בשבת, בהם לצאת מותר (ולכן לו" הן תכשיטין אומר אליעזר ש"רבי בשבת,

ל  אלא אינן שנאמר ו"חכ"א משא)61גנאי, כמו שזהו כיון בהם, לצאת אסור (ולכן לאתים" חרבותם וכתתו
להן, אמר המשיח? לימות בטלין הן מה מפני לו, הן דתכשיטין מאחר וכי אליעזר, לרבי לו "אמרו -

שנאמר  צריכין, שאינן אשרגא 61לפי דהוה מידי אביי, אמר בעלמא, לנוי ותהוי חרב. גוי אל גוי ישא לא
בצהרים, "נר רש"י, ופירש d`pבטיהרא", epi` jixv epi`y jezn."'כו

בדבר  רק שייך תורה, ע"פ אמיתי, שיופי והיינו, זב"ז, תלויים השימוש וענין היופי שענין מובן, ומזה
בו. השימוש ע"י תועלת שמביא

.‡È והצעקה ש"התשובה הרמב"ם מ"ש שזהו התשובה, בענין ישנם - ויופי שימוש - אלו ענינים ושני
dti:"לעולם

יחטא" ולא טוב יעשה אשר בארץ צדיק אין ש"אדם יש62כיון הרי ,jxevyeniye התשובה בענין
של במשמעות עוד yeniy("יפה" ישוב שלא להבא) על הקבלה (ע"י ולהבטיח העבר, על לכפר כדי ,(

תשובה  הל' בהמשך הרמב"ם (כמ"ש וידיד" קרוב ונחמד "אהוב נעשה התשובה שע"י וכיון ),63לכסלה;
של במשמעות גם "יפה" היא התשובה .iteiהרי

היא (התשובה) הכיפורים ויום השנה ראש שבין הימים ש"בעשרת הרמב"ם xzeiaוממשיך dti..
בהמצאו": ה' דרשו שנאמר

קרוב", ו"בהיותו "בהמצאו" הוא הקב"ה שבהם ליוהכ"פ ר"ה שבין הימים בענין jxevdבעשרת
הוא וידיד" קרוב ונחמד "אהוב להיות כדי xzeiהתשובה lecb,מהקב"ה בריחוק שנמצא בשעה מכמו

לי" נראה הוי' יותר64"מרחוק גדולה וכמו"כ ;'ek zecicide dad`d בקירוב כשנמצאים היופי) (ענין
או  מקום באותו נמצאים כאשר כו' החביבות ביטוי דומה שאינו למטה בפועל שרואים כפי להקב"ה,

מקום. בריחוק כשנמצאים

סיום  על רק לא היא בהמצאו", ה' דרשו "שנאמר ממה הרמב"ם שמביא שהראי' לומר, יש ועפ"ז
"בהמצאו", הוא שהקב"ה שכיון הרמב"ם , בדברי הפשוט הפירוש (שזהו מיד" היא "ומתקבלת הפיסקא:
"בהמצאו", הוא שהקב"ה דכיון - ביותר" יפה ש"היא לפנ"ז מ"ש על גם אלא מיד"), היא "מתקבלת לכן

הוא ד"יפה") הפירושים (ב' התשובה בענין והיופי הצורך .xzeiaאזי
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ב 60) (קמז, ג הוספה תשס"ג) (הוצאת החקירה ס' ראה
וש"נ. .7 ע' ח"מ תו"מ גם וראה וש"נ. ואילך).

ד.61) ב, ישעי'

כ.62) ז, קהלת
ה"ו.63) פ"ז
ב.64) לא, ירמי'
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.·È:בזה והביאור
בתניא  הזקן רבינו מדברי החל - בחסידות הכתוב 65מבואר בפירוש - הביאור הפנים 66באריכות "כמים

אדם" קרויין "אתם בנ"י, של בהיחס גם הוא שכן לאדם", האדם לב כן לעליון"67לפנים "אדמה ע"ש ,68,
הכסא. שעל העליון האדם אל

(אפילו  התחתון האדם על פועלת קרוב", ו"בהיותו "בהמצאו" הוא שהקב"ה שהעובדה מובן, ומזה
קרוב". ו"בהיותו ד"בהמצאו" הענין יהי' אצלו שגם רצונו) ללא

יותר  אצלו מתגבר אזי - קרוב" ו"בהיותו ד"בהמצאו" באופן הקב"ה עם נמצא יהודי שכאשר ומובן,
אלקיכם" לבין ביניכם מבדילים היו ד"עוונותיכם הענין את לבטל .69הצורך

(בלשון  המאור קירוב שמצד והיינו, כו'. בפנימיותו שחודרת באופן היא התשובה שאז זאת, ועוד
פנימיות 21החסידות  - היהודי של ה"מאור" גם מתעורר כו', וההמשכות ההארות כל על המקור שהוא ,(

אלול  מר"ח לומר (שמתחילים אורי" ה' "לדוד במזמור הכתוב ובלשון לעשי"ת):70נפשו, הכנה בתור ,
אבקש" הוי' פניך את פני המאור 71"בקשו עם שלמעלה והמאור הפנים של החיבור שנעשה היינו, ,

הנפש. ועצם פנימיות - שלמטה

חיל" אל "מחיל ולילך להוסיף יכול ובמילא מיד", "מתקבלת התשובה שתהי' פועל זה ,72וענין
הזהר  (בלשון עילאה לתשובה תתאה מתשובה - גופא התשובה בענין לדרגא, מתשובה 73מדרגא או ,(

הגמרא  (בלשון מאהבה לתשובה מתחלתו"74מיראה עוונו "נעקר מאהבה תשובה ע"י והרי (ולא 75),
עליו" שמו ש"מקצת נעשו 75באופן "זדונות שאפילו ועד ה'), מצות שאינו לענין שייכות לו הי' שבעבר ,

כזכיות" בו 76לו לעמוד יכולין אין גמורין צדיקים שאפילו כזו בדרגא עומד שלכן שהתשובה 77, כיון ,
ואמיתית. שלימה היא

ומבורכת  טובה לשנה טובה חתימה וגמר חתימה שתהי' באופן למטה הענינים כל ממשיכים ועי"ז
די" בלי ונגבה"78"עד וצפונה וקדמה ימה ד"ופרצת לאופן ועד מצרים"79, בלי "נחלה דלעתיד 80, כהיעוד ,

הגלות  זמן במשך כזה באופן עבודתינו ע"י טפחים מעשרה למטה שיקויים שמחה 81לבוא, ומתוך ,
לבב. וטוב אמיתית

***

.‚È שבין הימים שבעשרת התשובה שזוהי שבתשובה, השני' הדרגא את מבאר שהרמב"ם לאחרי
. ש"התשובה לכך (נוסף מיד" היא ומתקבלת ביותר  ש"יפה ליוהכ"פ, ממשיך ר"ה - לעולם") יפה .

תשובה 82הרמב"ם  זמן הוא הכפורים "יום בתשובה: שלישי ענין קץ 83שישנו והוא ולרבים, ליחיד לכל,
הכיפורים". ביום ולהתוודות תשובה לעשות הכל חייבים לפיכך לישראל, וסליחה מחילה

דעשי"ת  התשובה לגבי גם דיוהכ"פ התשובה של המיוחד ענינה אודות הרמב"ם בדברי הביאור המשך
ואילך. 204 ע' חכ"ט בלקו"ש ונדפס  שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה -
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ואילך.65) פמ"ו
יט.66) כז, משלי
וש"נ.67) רע"א. סא, יבמות
ועוד.68) רע"א. ג, של"ה ראה
ב.69) נט, ישעי'
אפרים 70) שער מטה בארוכה וראה וש"נ. ס"ו. סתקפ"א

וש"נ. סקכ"ח. פי"א הכולל
ח.71) כז, תהלים
ח.72) פד, שם
ואילך.73) א קכב, ח"ג
א.74) פו, יומא
שם.75) פרש"י

ב.76) שם,
דרמ"צ 77) וראה ה"ד. פ"ז תשובה הל' רמב"ם ב. לד, ברכות

סע"א. קצא, ב. לט,
יו"ד.78) ג, מלאכי
יד.79) כח, ויצא
סע"א.80) קיח, שבת
רפל"ז.81) תניא ראה
ה"ז.82) פ"ב שם
השנה,83) כל במשך שהיא כפי התשובה מצות על נוסף

ויום  יום בכל שישנו ענין זהו שהרי גרמא, שהזמן מצוה שאינה
א). קנג, (שבת בתשובה" ימיו "כל -



כי f"kyz'd ,ixyz e"`e ,'b mei zgiy

.Ë הרמב"ם ללשון השנה 2בנוגע ראש שבין הימים בעשרת (אבל) לעולם, יפה והצעקה ש"התשובה
להבין: צריך - ביותר" יפה היא הכיפורים ויום

במפרשי  שרואים וכפי כו', מליצות אויסן") ניט ("איז כותב אינו החזקה" "יד בספרו שהרמב"ם כיון
כוונת  מהי - בפועל להלכות עד ענינים כמה למדים בלשון והוספה שינוי או תיבה שמכל הרמב"ם

ביניהם? החילוק ומהו ביותר", ו"יפה "יפה" הלשון בדיוק הרמב"ם

.È:"יפה" הלשון תחילה לבאר ויש
תועלת  של במובן שימוש בו שיש דבר הוא "יפה" הלשון משמעות הנה בשטחיות, כשלומדים
לענין  ועד וכיו"ב, קודם", אחת שעה "יפה כמו מוטב, פירושים: כמה עוד בזה יש אבל ("נוצלעך").

היופי.

כמ"פ  שמצינו וכפי ביניהם. ושייכות קשר שיש מובן, אחת, תיבה של פירושים אודות שמדובר וכיון
הצ"צ  אחד.60בדרושי שרש או אחת תיבה של שונים פירושים בין ושייכות הקשר שמבאר ,

הלכה  עם הקשור מענין - ויופי שימוש ב"יפה", הפירושים שני של ושייכות לקשר דוגמא להביא ויש
שבת: בהלכות בפועל

שבת  במסכת בגמרא זיין 48איתא בכלי לצאת מותר אם וחכמים אליעזר רבי של לפלוגתא בנוגע
לבוש), כמו שזהו כיון בשבת, בהם לצאת מותר (ולכן לו" הן תכשיטין אומר אליעזר ש"רבי בשבת,

ל  אלא אינן שנאמר ו"חכ"א משא)61גנאי, כמו שזהו כיון בהם, לצאת אסור (ולכן לאתים" חרבותם וכתתו
להן, אמר המשיח? לימות בטלין הן מה מפני לו, הן דתכשיטין מאחר וכי אליעזר, לרבי לו "אמרו -

שנאמר  צריכין, שאינן אשרגא 61לפי דהוה מידי אביי, אמר בעלמא, לנוי ותהוי חרב. גוי אל גוי ישא לא
בצהרים, "נר רש"י, ופירש d`pבטיהרא", epi` jixv epi`y jezn."'כו

בדבר  רק שייך תורה, ע"פ אמיתי, שיופי והיינו, זב"ז, תלויים השימוש וענין היופי שענין מובן, ומזה
בו. השימוש ע"י תועלת שמביא

.‡È והצעקה ש"התשובה הרמב"ם מ"ש שזהו התשובה, בענין ישנם - ויופי שימוש - אלו ענינים ושני
dti:"לעולם

יחטא" ולא טוב יעשה אשר בארץ צדיק אין ש"אדם יש62כיון הרי ,jxevyeniye התשובה בענין
של במשמעות עוד yeniy("יפה" ישוב שלא להבא) על הקבלה (ע"י ולהבטיח העבר, על לכפר כדי ,(

תשובה  הל' בהמשך הרמב"ם (כמ"ש וידיד" קרוב ונחמד "אהוב נעשה התשובה שע"י וכיון ),63לכסלה;
של במשמעות גם "יפה" היא התשובה .iteiהרי

היא (התשובה) הכיפורים ויום השנה ראש שבין הימים ש"בעשרת הרמב"ם xzeiaוממשיך dti..
בהמצאו": ה' דרשו שנאמר

קרוב", ו"בהיותו "בהמצאו" הוא הקב"ה שבהם ליוהכ"פ ר"ה שבין הימים בענין jxevdבעשרת
הוא וידיד" קרוב ונחמד "אהוב להיות כדי xzeiהתשובה lecb,מהקב"ה בריחוק שנמצא בשעה מכמו

לי" נראה הוי' יותר64"מרחוק גדולה וכמו"כ ;'ek zecicide dad`d בקירוב כשנמצאים היופי) (ענין
או  מקום באותו נמצאים כאשר כו' החביבות ביטוי דומה שאינו למטה בפועל שרואים כפי להקב"ה,

מקום. בריחוק כשנמצאים

סיום  על רק לא היא בהמצאו", ה' דרשו "שנאמר ממה הרמב"ם שמביא שהראי' לומר, יש ועפ"ז
"בהמצאו", הוא שהקב"ה שכיון הרמב"ם , בדברי הפשוט הפירוש (שזהו מיד" היא "ומתקבלת הפיסקא:
"בהמצאו", הוא שהקב"ה דכיון - ביותר" יפה ש"היא לפנ"ז מ"ש על גם אלא מיד"), היא "מתקבלת לכן

הוא ד"יפה") הפירושים (ב' התשובה בענין והיופי הצורך .xzeiaאזי
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ב 60) (קמז, ג הוספה תשס"ג) (הוצאת החקירה ס' ראה
וש"נ. .7 ע' ח"מ תו"מ גם וראה וש"נ. ואילך).

ד.61) ב, ישעי'

כ.62) ז, קהלת
ה"ו.63) פ"ז
ב.64) לא, ירמי'

f"kyz'd ,ixyz e"`e ,'b mei zgiy

.·È:בזה והביאור
בתניא  הזקן רבינו מדברי החל - בחסידות הכתוב 65מבואר בפירוש - הביאור הפנים 66באריכות "כמים

אדם" קרויין "אתם בנ"י, של בהיחס גם הוא שכן לאדם", האדם לב כן לעליון"67לפנים "אדמה ע"ש ,68,
הכסא. שעל העליון האדם אל

(אפילו  התחתון האדם על פועלת קרוב", ו"בהיותו "בהמצאו" הוא שהקב"ה שהעובדה מובן, ומזה
קרוב". ו"בהיותו ד"בהמצאו" הענין יהי' אצלו שגם רצונו) ללא

יותר  אצלו מתגבר אזי - קרוב" ו"בהיותו ד"בהמצאו" באופן הקב"ה עם נמצא יהודי שכאשר ומובן,
אלקיכם" לבין ביניכם מבדילים היו ד"עוונותיכם הענין את לבטל .69הצורך

(בלשון  המאור קירוב שמצד והיינו, כו'. בפנימיותו שחודרת באופן היא התשובה שאז זאת, ועוד
פנימיות 21החסידות  - היהודי של ה"מאור" גם מתעורר כו', וההמשכות ההארות כל על המקור שהוא ,(

אלול  מר"ח לומר (שמתחילים אורי" ה' "לדוד במזמור הכתוב ובלשון לעשי"ת):70נפשו, הכנה בתור ,
אבקש" הוי' פניך את פני המאור 71"בקשו עם שלמעלה והמאור הפנים של החיבור שנעשה היינו, ,

הנפש. ועצם פנימיות - שלמטה

חיל" אל "מחיל ולילך להוסיף יכול ובמילא מיד", "מתקבלת התשובה שתהי' פועל זה ,72וענין
הזהר  (בלשון עילאה לתשובה תתאה מתשובה - גופא התשובה בענין לדרגא, מתשובה 73מדרגא או ,(

הגמרא  (בלשון מאהבה לתשובה מתחלתו"74מיראה עוונו "נעקר מאהבה תשובה ע"י והרי (ולא 75),
עליו" שמו ש"מקצת נעשו 75באופן "זדונות שאפילו ועד ה'), מצות שאינו לענין שייכות לו הי' שבעבר ,

כזכיות" בו 76לו לעמוד יכולין אין גמורין צדיקים שאפילו כזו בדרגא עומד שלכן שהתשובה 77, כיון ,
ואמיתית. שלימה היא

ומבורכת  טובה לשנה טובה חתימה וגמר חתימה שתהי' באופן למטה הענינים כל ממשיכים ועי"ז
די" בלי ונגבה"78"עד וצפונה וקדמה ימה ד"ופרצת לאופן ועד מצרים"79, בלי "נחלה דלעתיד 80, כהיעוד ,

הגלות  זמן במשך כזה באופן עבודתינו ע"י טפחים מעשרה למטה שיקויים שמחה 81לבוא, ומתוך ,
לבב. וטוב אמיתית

***

.‚È שבין הימים שבעשרת התשובה שזוהי שבתשובה, השני' הדרגא את מבאר שהרמב"ם לאחרי
. ש"התשובה לכך (נוסף מיד" היא ומתקבלת ביותר  ש"יפה ליוהכ"פ, ממשיך ר"ה - לעולם") יפה .

תשובה 82הרמב"ם  זמן הוא הכפורים "יום בתשובה: שלישי ענין קץ 83שישנו והוא ולרבים, ליחיד לכל,
הכיפורים". ביום ולהתוודות תשובה לעשות הכל חייבים לפיכך לישראל, וסליחה מחילה

דעשי"ת  התשובה לגבי גם דיוהכ"פ התשובה של המיוחד ענינה אודות הרמב"ם בדברי הביאור המשך
ואילך. 204 ע' חכ"ט בלקו"ש ונדפס  שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה -
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ואילך.65) פמ"ו
יט.66) כז, משלי
וש"נ.67) רע"א. סא, יבמות
ועוד.68) רע"א. ג, של"ה ראה
ב.69) נט, ישעי'
אפרים 70) שער מטה בארוכה וראה וש"נ. ס"ו. סתקפ"א

וש"נ. סקכ"ח. פי"א הכולל
ח.71) כז, תהלים
ח.72) פד, שם
ואילך.73) א קכב, ח"ג
א.74) פו, יומא
שם.75) פרש"י

ב.76) שם,
דרמ"צ 77) וראה ה"ד. פ"ז תשובה הל' רמב"ם ב. לד, ברכות

סע"א. קצא, ב. לט,
יו"ד.78) ג, מלאכי
יד.79) כח, ויצא
סע"א.80) קיח, שבת
רפל"ז.81) תניא ראה
ה"ז.82) פ"ב שם
השנה,83) כל במשך שהיא כפי התשובה מצות על נוסף

ויום  יום בכל שישנו ענין זהו שהרי גרמא, שהזמן מצוה שאינה
א). קנג, (שבת בתשובה" ימיו "כל -
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.„È.כדלקמן זה, לפני בהכנה צורך יש דיוהכ"פ, התשובה לענין לבוא כדי והנה,
עובד  שהי' גדול, בכהן היתה היום ועבודת היום מצות הנה יוהכ"פ לעבודת שבנוגע - ובהקדמה

במשנה  (שמקורו ליוהכ"פ" עבודה "סדר בנוסח שמצינו וכפי ישורון, עם כל בשם לענין 84עבודתו בנוגע (
ש"חייבים הרמב"ם מדברי כנ"ל ביוהכ"פ, התשובה ממצות חלק שזהו - והרבים)lkdהוידוי (היחיד

תשובה ושבטו,zeceezdleלעשות ביתו בני עצמו, עבור רק לא מתוודה הי' שהכה"ג - הכיפורים" ביום
בשם  זאת עושה הי' שהכה"ג והיינו, ישורון", "עדת ישראל", בית "עמך עבור גם אלא משרתך", "שבט

מישראל. כאו"א

צ"ל  זה ודוגמת שמעין ביוהכ"פ, עבודתו לקראת הכה"ג אצל שמצינו להכנות בנוגע גם  מובן ומזה
מישראל. כאו"א אצל גם

ראשונים  בכמה שנקראת כפי (או יומא במסכת נתבאר זה ענין הכיפורים),85ובכן: יום מסכת :
בנוגע היא מביתו dpkdlשהתחלתה גדול כהן מפרישין הכיפורים  יום קודם ימים "שבעת הכיפורים: ליום

יוהכ"פ. לעבודת גדול הכהן את להכין מתחילים שאז וכו'",

.ÂË:ימים שבעה במשך ההכנה לענין בנוגע ולבאר להוסיף ויש
אחד  יום שהוא שמיוהכ"פ והיינו, כולה, השנה כל על להמשיך - היא יוהכ"פ עבודת של ענינה

בשנה" "אחת ומזה 86בשנה, ביוהכ"פ. העבודה לפי המתאים באופן שתהי' כולה, השנה כל על יומשך ,
עדיין  אבל כו', גדול (יום יחידי יום שהוא כפי ליוהכ"פ הכנה זו שאין - ליוהכ"פ להכנה בנוגע גם מובן

השנה. ימות לכל הכנה גם זוהי אלא בלבד), יחידי יום

קבלה  עם דתורה נגלה של ההתאחדות את רואים :87וכאן

לעיל  קבלה 88דובר ע"פ ליוהכ"פ, ר"ה שבין הימים של ענינם רצופים,89אודות ימים שבעה שלהיותם ,
ראשון  ימי כל את מתקן אלו) ימים (משבעה בשבוע ראשון שיום כך, השבוע, ימי שבעת כל בהם יש

הבאים. השבועות של ראשון ימי לכל  הכנה ומהוה שעברו, השבועות של

ההכנה  מתחילה הכיפורים" יום קודם ימים ש"שבעת המשנה בדברי זה הרי - בנגלה? זאת מצינו היכן
ליוהכ"פ:

הם אלו ימים הפרה,uegשבעה מאפר עליו מזין היו השביעי ביום שהרי לדבר, וההוכחה מיוהכ"פ,
ידע" ולא במת נטמא "שמא לטבול, צריך הי' יוהכ"פ,90ואח"כ הוא השביעי שיום לומר אפשר אי וא"כ, ,

מסתיימים  הכיפורים" יום קודם ימים ש"שבעת ועכצ"ל, טהור, להיות כבר הוצרך יוהכ"פ בבוא שהרי
axra.יוהכ"פ

או  ששה לא - ליוהכ"פ ר"ה שבין ימים השבעה הם הכיפורים" יום קודם ימים ש"שבעת ונמצא,
ההכנה  אז מתחילה המשנה פס"ד ע"פ אשר, (כנ"ל), השבוע ימי כל שכוללים דוקא, שבעה אלא שמונה,

ישראל. כל בשם הכה"ג ע"י יוהכ"פ לעבודת

.ÊË הוא המסכת אתכם,91וסיום מטהר מי מטהרין אתם מי לפני ישראל אשריכם עקיבא רבי "אמר :
שנאמר  שבשמים, ואומר 92אביכם וטהרתם, טהורים מים עליכם גורסין 93וזרקתי (ויש ישראל :94מקוה

ישראל". את מטהר הוא ברוך הקדוש אף הטמאים את מטהר מקוה מה ה'),
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א.84) סו, יומא
ר"ש85) אגרת לפיה"מ. בהקדמתו לוין רמב"ם (מהדורת גאון

ועוד. מ"ד. פכ"ו לכלים רה"ג פי' .(33 וע' 6 ע'
תצוה.86) ס"פ
וש"נ.87) .246 ע' חמ"ז תו"מ גם ראה
(88.(33 ע' (לעיל ס"ד תשובה שבת האזינו, ש"פ שיחת

וש"נ.

דרוש89) (קודם ר"ה דרושי הכוונות סידור שער א').
ועוד. (עשי"ת). האריז"ל

ה"ד.90) פ"א יוהכ"פ עבודת הל' רמב"ם
(במשנה).91) ב פה,
כה.92) לו, יחזקאל
יג.93) יז, ירמי'
וש"נ.94) .36 הערה 177 ע' חי"ז לקו"ש ראה

f"kyz'd ,ixyz e"`e ,'b mei zgiy

התחלתה  עם המסכת סיום של והשייכות הקשר לבאר הכלל 95ויש ע"פ בתחלתן":96, סופן "נעוץ

המסכת  התחלת לכה"ג: בנוגע הוא המסכת סיום גם הנה כה"ג, אודות מדובר המסכת שבהתחלת כשם
. עליכם "יכפר בנ"י, וטהרת כפרת נפעלת היתה ביוהכ"פ עבודתו שע"י למטה, לכה"ג בנוגע מכל - .

. תטהרו"חטאתיכם הכתוב 97. ובלשון ,86. אהרן "וכפר בשנה";: אחת לכה"ג . בנוגע - המסכת וסיום
סנהדרין  במסכת הגמרא כדברי לכה"ג :98למעלה, ועד הוא", כהן את 99"אלקיכם מטהר ש"הקב"ה -

ישראל".

ידע", ולא במת נטמא "שמא ובשביעי בשלישי עליו שמזין הסדר ישנו למטה הכה"ג שאצל וכשם
תטהרו" הוי' ד"לפני הענין יהי' שביוהכ"פ כמובן 97כדי - זה ענין שייך למעלה הכה"ג אצל גם הנה ,

שם  הגמרא מובן 98מדברי אינו שלכאורה [אף כו'" טביל במאי למשה קברי' "כי של 100: ענין שייך איך :
כאש" דברי כה ש"הלא בשעה בה הקב"ה, אצל כו'"101טומאה טומאה מקבל אינו אש "מה ועאכו"כ 102, ,

בזהר  בארוכה שמבואר וכפי בעצמו], הקב"ה הדיבור, של להמקור עצמו,103בנוגע את מטמא שהקב"ה
יטמא" ש"לה אליו" הקרובה הבתולה "אחותו בבחי' להיותם בנ"י, בשביל ועד"ז 104כביכול, כהן, גם

מצוה" ל"מת שמטמא לכה"ג, .105בנוגע

.ÊÈ:בגמרא גם אלא במשנה, המסכת לסיום בנוגע רק לא - בתחלתן" סופן ד"נעוץ בענין להוסיף ויש
ביוה"כ". קרי "הרואה בענין הוא בגמרא המסכת סיום

זה?! בענין הגמרא מסיימת מדוע ובכלל, המסכת, להתחלת השייכות מהי ולכאורה:

בו  יארע שמא תחתיו אחר כהן לו ש"מתקינין נאמר (במשנה) המסכת שבהתחלת - הוא הענין אך
המפרשים  ברוב ומבואר לילה".106פסול", ל"מקרה היא ב"פסול" שהכוונה

מובן: אינו ועדיין

נאמר  שעליהם כשרים, גדולים כהנים אודות מדובר אלו 107הרי אודות (ולא ימים" תוסיף ה' "יראת
נאמר  דברי 107שעליהם ע"פ ובפרט כזה?! פסול" לו ש"יארע יתכן איך וא"כ, תקצרנה"), רשעים "שנות

לכה"ג 108המשנה  קרי אירע ש"לא הוא המקדש" בבית לאבותינו (ש)נעשו נסים מה"עשרה שאחד
ביוהכ"פ"?!

שנאמרו  הגמרא דברי (בפירוש רש"י שמסיים וכפי ומסגי", סגי חיי "מפיש הגמרא: מסיימת זה ועל
ימים". "יאריך ארמי): בלשון

.ÁÈ הקב"ה כו' ישראל "אשריכם - במשנה המסכת בסיום עקיבא רבי מאמר לביאור נבוא ועתה
ישראל": את מטהר

" הפסוק הובא המאמר בתחלת סיפא: רישא שלאו באופן לכאורה הוא זה מים izwxfeמאמר עליכם
"מה הוא המאמר המשך ואילו והזי'; זריקה של ענין - מטהר dewnטהורים" אינו ומקוה כו'", מטהר

קודם  באויר כשהוא בו מטבילין אין סאה", ארבעים ובו שנתלש "גל אפילו שהרי זריקה, של באופן
לארץ  של 109שיפול ענין אודות אלא סאה", ארבעים ובו שנתלש "גל אודות מדובר לא שכאן גם ומה ,

טהורים"? מים עליכם "וזרקתי - בלבד הזאה
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ואילך.95) 176 ס"ע שם לקו"ש גם ראה
(96.243 ס"ע חמ"ה תו"מ גם וראה מ"ז. פ"א יצירה ספר

וש"נ.
ל.97) טז, אחרי
סע"א.98) לט,
ב.99) יז, זח"ג ראה

לסנהדר 100) רמה ויד מהרש"א חדא"ג גם הובאו ראה שם. ין
.8 הערה 153 ע' ח"ז בלקו"ש

כט.101) כג, ירמי'

א.102) כב, ברכות
דש"פ 103) הבתולה ולאחותו בד"ה נתבאר - א פט, ח"ג

וש"נ. ואילך). 413 ע' חל"ט (תו"מ תשכ"ד אמור
ג.104) כא, אמור
רסשע"ד.105) יו"ד טושו"ע ה"ח. פ"ג אבל הל' רמב"ם
ועוד.106) פרש"י,
א.107) ט, יומא וראה כז. יו"ד, משלי
מ"ה.108) פ"ה אבות
ספ"ט.109) מקוואות הל' רמב"ם



כג f"kyz'd ,ixyz e"`e ,'b mei zgiy

.„È.כדלקמן זה, לפני בהכנה צורך יש דיוהכ"פ, התשובה לענין לבוא כדי והנה,
עובד  שהי' גדול, בכהן היתה היום ועבודת היום מצות הנה יוהכ"פ לעבודת שבנוגע - ובהקדמה

במשנה  (שמקורו ליוהכ"פ" עבודה "סדר בנוסח שמצינו וכפי ישורון, עם כל בשם לענין 84עבודתו בנוגע (
ש"חייבים הרמב"ם מדברי כנ"ל ביוהכ"פ, התשובה ממצות חלק שזהו - והרבים)lkdהוידוי (היחיד

תשובה ושבטו,zeceezdleלעשות ביתו בני עצמו, עבור רק לא מתוודה הי' שהכה"ג - הכיפורים" ביום
בשם  זאת עושה הי' שהכה"ג והיינו, ישורון", "עדת ישראל", בית "עמך עבור גם אלא משרתך", "שבט

מישראל. כאו"א

צ"ל  זה ודוגמת שמעין ביוהכ"פ, עבודתו לקראת הכה"ג אצל שמצינו להכנות בנוגע גם  מובן ומזה
מישראל. כאו"א אצל גם

ראשונים  בכמה שנקראת כפי (או יומא במסכת נתבאר זה ענין הכיפורים),85ובכן: יום מסכת :
בנוגע היא מביתו dpkdlשהתחלתה גדול כהן מפרישין הכיפורים  יום קודם ימים "שבעת הכיפורים: ליום

יוהכ"פ. לעבודת גדול הכהן את להכין מתחילים שאז וכו'",

.ÂË:ימים שבעה במשך ההכנה לענין בנוגע ולבאר להוסיף ויש
אחד  יום שהוא שמיוהכ"פ והיינו, כולה, השנה כל על להמשיך - היא יוהכ"פ עבודת של ענינה

בשנה" "אחת ומזה 86בשנה, ביוהכ"פ. העבודה לפי המתאים באופן שתהי' כולה, השנה כל על יומשך ,
עדיין  אבל כו', גדול (יום יחידי יום שהוא כפי ליוהכ"פ הכנה זו שאין - ליוהכ"פ להכנה בנוגע גם מובן

השנה. ימות לכל הכנה גם זוהי אלא בלבד), יחידי יום

קבלה  עם דתורה נגלה של ההתאחדות את רואים :87וכאן

לעיל  קבלה 88דובר ע"פ ליוהכ"פ, ר"ה שבין הימים של ענינם רצופים,89אודות ימים שבעה שלהיותם ,
ראשון  ימי כל את מתקן אלו) ימים (משבעה בשבוע ראשון שיום כך, השבוע, ימי שבעת כל בהם יש

הבאים. השבועות של ראשון ימי לכל  הכנה ומהוה שעברו, השבועות של

ההכנה  מתחילה הכיפורים" יום קודם ימים ש"שבעת המשנה בדברי זה הרי - בנגלה? זאת מצינו היכן
ליוהכ"פ:

הם אלו ימים הפרה,uegשבעה מאפר עליו מזין היו השביעי ביום שהרי לדבר, וההוכחה מיוהכ"פ,
ידע" ולא במת נטמא "שמא לטבול, צריך הי' יוהכ"פ,90ואח"כ הוא השביעי שיום לומר אפשר אי וא"כ, ,

מסתיימים  הכיפורים" יום קודם ימים ש"שבעת ועכצ"ל, טהור, להיות כבר הוצרך יוהכ"פ בבוא שהרי
axra.יוהכ"פ

או  ששה לא - ליוהכ"פ ר"ה שבין ימים השבעה הם הכיפורים" יום קודם ימים ש"שבעת ונמצא,
ההכנה  אז מתחילה המשנה פס"ד ע"פ אשר, (כנ"ל), השבוע ימי כל שכוללים דוקא, שבעה אלא שמונה,

ישראל. כל בשם הכה"ג ע"י יוהכ"פ לעבודת

.ÊË הוא המסכת אתכם,91וסיום מטהר מי מטהרין אתם מי לפני ישראל אשריכם עקיבא רבי "אמר :
שנאמר  שבשמים, ואומר 92אביכם וטהרתם, טהורים מים עליכם גורסין 93וזרקתי (ויש ישראל :94מקוה

ישראל". את מטהר הוא ברוך הקדוש אף הטמאים את מטהר מקוה מה ה'),
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א.84) סו, יומא
ר"ש85) אגרת לפיה"מ. בהקדמתו לוין רמב"ם (מהדורת גאון

ועוד. מ"ד. פכ"ו לכלים רה"ג פי' .(33 וע' 6 ע'
תצוה.86) ס"פ
וש"נ.87) .246 ע' חמ"ז תו"מ גם ראה
(88.(33 ע' (לעיל ס"ד תשובה שבת האזינו, ש"פ שיחת

וש"נ.

דרוש89) (קודם ר"ה דרושי הכוונות סידור שער א').
ועוד. (עשי"ת). האריז"ל

ה"ד.90) פ"א יוהכ"פ עבודת הל' רמב"ם
(במשנה).91) ב פה,
כה.92) לו, יחזקאל
יג.93) יז, ירמי'
וש"נ.94) .36 הערה 177 ע' חי"ז לקו"ש ראה

f"kyz'd ,ixyz e"`e ,'b mei zgiy

התחלתה  עם המסכת סיום של והשייכות הקשר לבאר הכלל 95ויש ע"פ בתחלתן":96, סופן "נעוץ

המסכת  התחלת לכה"ג: בנוגע הוא המסכת סיום גם הנה כה"ג, אודות מדובר המסכת שבהתחלת כשם
. עליכם "יכפר בנ"י, וטהרת כפרת נפעלת היתה ביוהכ"פ עבודתו שע"י למטה, לכה"ג בנוגע מכל - .

. תטהרו"חטאתיכם הכתוב 97. ובלשון ,86. אהרן "וכפר בשנה";: אחת לכה"ג . בנוגע - המסכת וסיום
סנהדרין  במסכת הגמרא כדברי לכה"ג :98למעלה, ועד הוא", כהן את 99"אלקיכם מטהר ש"הקב"ה -

ישראל".

ידע", ולא במת נטמא "שמא ובשביעי בשלישי עליו שמזין הסדר ישנו למטה הכה"ג שאצל וכשם
תטהרו" הוי' ד"לפני הענין יהי' שביוהכ"פ כמובן 97כדי - זה ענין שייך למעלה הכה"ג אצל גם הנה ,

שם  הגמרא מובן 98מדברי אינו שלכאורה [אף כו'" טביל במאי למשה קברי' "כי של 100: ענין שייך איך :
כאש" דברי כה ש"הלא בשעה בה הקב"ה, אצל כו'"101טומאה טומאה מקבל אינו אש "מה ועאכו"כ 102, ,

בזהר  בארוכה שמבואר וכפי בעצמו], הקב"ה הדיבור, של להמקור עצמו,103בנוגע את מטמא שהקב"ה
יטמא" ש"לה אליו" הקרובה הבתולה "אחותו בבחי' להיותם בנ"י, בשביל ועד"ז 104כביכול, כהן, גם

מצוה" ל"מת שמטמא לכה"ג, .105בנוגע

.ÊÈ:בגמרא גם אלא במשנה, המסכת לסיום בנוגע רק לא - בתחלתן" סופן ד"נעוץ בענין להוסיף ויש
ביוה"כ". קרי "הרואה בענין הוא בגמרא המסכת סיום

זה?! בענין הגמרא מסיימת מדוע ובכלל, המסכת, להתחלת השייכות מהי ולכאורה:

בו  יארע שמא תחתיו אחר כהן לו ש"מתקינין נאמר (במשנה) המסכת שבהתחלת - הוא הענין אך
המפרשים  ברוב ומבואר לילה".106פסול", ל"מקרה היא ב"פסול" שהכוונה

מובן: אינו ועדיין

נאמר  שעליהם כשרים, גדולים כהנים אודות מדובר אלו 107הרי אודות (ולא ימים" תוסיף ה' "יראת
נאמר  דברי 107שעליהם ע"פ ובפרט כזה?! פסול" לו ש"יארע יתכן איך וא"כ, תקצרנה"), רשעים "שנות

לכה"ג 108המשנה  קרי אירע ש"לא הוא המקדש" בבית לאבותינו (ש)נעשו נסים מה"עשרה שאחד
ביוהכ"פ"?!

שנאמרו  הגמרא דברי (בפירוש רש"י שמסיים וכפי ומסגי", סגי חיי "מפיש הגמרא: מסיימת זה ועל
ימים". "יאריך ארמי): בלשון

.ÁÈ הקב"ה כו' ישראל "אשריכם - במשנה המסכת בסיום עקיבא רבי מאמר לביאור נבוא ועתה
ישראל": את מטהר

" הפסוק הובא המאמר בתחלת סיפא: רישא שלאו באופן לכאורה הוא זה מים izwxfeמאמר עליכם
"מה הוא המאמר המשך ואילו והזי'; זריקה של ענין - מטהר dewnטהורים" אינו ומקוה כו'", מטהר

קודם  באויר כשהוא בו מטבילין אין סאה", ארבעים ובו שנתלש "גל אפילו שהרי זריקה, של באופן
לארץ  של 109שיפול ענין אודות אלא סאה", ארבעים ובו שנתלש "גל אודות מדובר לא שכאן גם ומה ,

טהורים"? מים עליכם "וזרקתי - בלבד הזאה
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(96.243 ס"ע חמ"ה תו"מ גם וראה מ"ז. פ"א יצירה ספר

וש"נ.
ל.97) טז, אחרי
סע"א.98) לט,
ב.99) יז, זח"ג ראה

לסנהדר 100) רמה ויד מהרש"א חדא"ג גם הובאו ראה שם. ין
.8 הערה 153 ע' ח"ז בלקו"ש

כט.101) כג, ירמי'

א.102) כב, ברכות
דש"פ 103) הבתולה ולאחותו בד"ה נתבאר - א פט, ח"ג

וש"נ. ואילך). 413 ע' חל"ט (תו"מ תשכ"ד אמור
ג.104) כא, אמור
רסשע"ד.105) יו"ד טושו"ע ה"ח. פ"ג אבל הל' רמב"ם
ועוד.106) פרש"י,
א.107) ט, יומא וראה כז. יו"ד, משלי
מ"ה.108) פ"ה אבות
ספ"ט.109) מקוואות הל' רמב"ם



f"kyz'dכד ,ixyz e"`e ,'b mei zgiy

בתור  רק זה הרי - ה'" ישראל "מקוה הפסוק גם הובא כו'" מטהר מקוה "מה הסיום שלפני ואף
נוספת. ראי' או נוסף, ענין שזהו והיינו, "ואומר",

.ËÈ:בזה הביאור לומר ויש
כפי  חמורות, עבירות על גם אלא קלות, עבירות על רק לא היא דיוהכ"פ (כפרה) שהטהרה כיון
החיים  היפך עליהם שחייבים לחטאים עד מרדות, מכת עליהם שחייבים מחטאים חטא": ב"על שמונים
בשני  הטהרה להיות צריכה - מת" ד"טמא הענין בדוגמת שזהו ב"ד), מיתות וד' שמים בידי מיתה (כרת,

טבילה. של וענין הזאה, של ענין האופנים:

כמ"ש  - בזה .110והסדר השביעי וביום השלישי ביום גו' במים","והזה ורחץ (ואח"כ) שדרשו . וכפי
בדוקא.111רז"ל  הוא - טבילה ואח"כ הזאה קודם - זה שסדר

. ישראל "אשריכם עקיבא רבי של במאמרו הסדר גם שנאמר וזהו שבשמים, אביכם אתכם מטהר מי .
וטהרתם": טהורים מים עליכם וזרקתי

" - לראש ע"יizwxfeלכל להיות שצריכה ההזאה פעולת שזוהי טהורים", מים ע"ד d"awdעליכם ,
עצמו,110מ"ש  ע"י (לא טהור שהוא אחר ע"י להיות צריכה שהזאה היינו, הטמא", על הטהור "והזה

אחר). טמא ע"י ולא

שהטהרה  בודאי הרי מת, טומאת בדוגמת שהם חמורות מעבירות טהרה אודות כשמדובר ובפרט
ע"י להיות המדרש d"awdצריכה דברי ע"פ כמובן - הקב"ה 112דוקא אומר שהי' ודבר דבר כל ש"על

אם  רבש"ע, משה לו אמר הכהנים, אל אמור לפרשת שהגיע כיון וטהרתו, טומאתו לו אומר למשה,
. טהרתו תהא במה זה אלה נטמא כל "על שלמה: וכדברי וכו'", משה של פניו נתכרכמו שעה באותה .

ממני" רחוקה והיא אחכמה אמרתי ופשפשתי, ושאלתי חקרתי אדומה פרה של ופרשה והיחיד 113עמדתי ,
- והגבלה ממדידה למעלה להיותו שבשמים, אבינו - הוא זה על עצה למצוא יכול seqשהי' oi`.

לעו"ז, של בענין מדובר ששם אלא, סוף". לדבר "אין יומא: מסכת בהתחלת המשנה סיום ובלשון
"אביכם  הקב"ה, שזהו הקדושה, בצד תחילה שישנו בגלל - הוא בלעו"ז זה ענין שישנו לכך הסיבה אבל

שבשמים".

"וטהר  אזי - טהורים" מים עליכם "וזרקתי הקב"ה, ע"י הזאה ענין שישנו (לא mzולאחרי שפירושו ,"
שגם אלא) "וטהרתם", ממילא בדרך אזי טהורים" מים עליכם ש"זרקתי שעי"ז שמפרשים אלו `mzכמו

ההזאה  שלאחרי כשם הטהרה), סיום טהרה, של נוסף ענין (שזהו הטבילה ע"י עצמכם את לטהר צריכים
" נאמר הטמא") על הטהור ("והזה אחר במים".ugxeע"י בעצמו) (הוא

.Î" - ענין עוד ר"ע  של במאמרו עליהם xne`eומוסיף (שחייבים קלות מעבירות לטהרה בנוגע - "
הקב"ה: ע"י נעשית היא שגם בלבד), מרדות" "מכת או ארבעים" "מלקות רק

בנוגע  רק הוא שבשמים") אביכם אתכם, מטהר ("מי הקב"ה ע"י בטהרה שהצורך לחשוב יכולים
אבל  הקב"ה; של בעזר צורך שיש מודים הכל ואז, מת, טמא כמו נעשים ידם שעל חמורות, לעבירות

ישראל איש ע"י להיות יכול הטהרה שענין לומר מקום יש - קלות לעבירות envrבנוגע gka ובמילא ,
כו'. כחו לפי רק זה הרי

הגמרא  כדברי - היא האמת בכל 114אך עליו מתגבר אדם של ש"יצרו קלות) לעבירות בנוגע (אפילו
. הדבר יום שכאשר - התשובה לענין בנוגע גם מובן ומזה לו". יכול אינו לו שעוזר הקב"ה ואלמלא .

ניתוסף אזי מלמעלה, סיוע ע"י "ielirנעשה אומרים זה שעל כך, כדי ועד התשובה, `mkixyבדרגת
. אתכם,ישראל מטהר מי .minyay mkia`."
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יט.110) יט, חוקת
עה"פ111) ביל"ש הובא - ספרי ובתוס'ראה תשסג), (רמז

(ד"ה א קיא, שבת ולא הרא"ש ובתוד"ה טבילות), חייבי כל
א. כ, מגילה - טובלין

(בסופו).112) ו חוקת תנחומא ד. פי"ט, במדב"ר
שם.113) תנחומא ג. שם, במדב"ר
וש"נ.114) ואילך. סע"א נב, סוכה

f"kyz'd ,ixyz e"`e ,'b mei zgiy

רק  לא הוא אתכם" "מטהר שבשמים" ש"אביכם שהענין - "ואומר" בהוספה ר"ע דברי תוכן וזהו
צורך יש זה שבשביל חמורות, מעבירות טהרה  אודות מדובר עליכם כאשר ("וזרקתי הזאה הענינים: בשני

זה  שבשביל קלות, מעבירות טהרה אודות מדובר כאשר גם אלא ("וטהרתם"), וטבילה טהורים") מים
ישראל "מקוה אז גם הנה בלבד, במקוה די אלא בהזאה, צורך ישראל",ied..d"awd'אין את מטהר

מקוה כמו רק זה שאין envrוהיינו, mc`dy"ש באופן אלא בה, ישראל".d"awdטובל את מטהר

.‡Î כמ"פ כמדובר - לדינא גם ושייך נוגע זה לדיני 87וענין בנוגע גם להתבטא צריכים הענינים שכל
התורה:

הזקן  רבינו מביא הכיפורים, יום בערב לטבול להמנהג הוא 115בנוגע זו טבילה "שטעם הב', בטעם
צריך  אח"כ, קרי ראה ולא השנה, ראש בערב שטבל מי "אפילו ולכן, המתגייר", כגר תשובה, משום

תשובה". משום הכיפורים, יום בערב ולטבול לחזור

ועי"ז  יוהכ"פ, בערב לטבול צריך כולה, השנה בכל גמור צדיק שהי' מי גם מישראל, אחד כל כלומר:
המתגייר". "כגר חדשה, מציאות שנעשה - בערך שלא עילוי אצלו נעשה

מציאות  להיות צריך מדוע וא"כ, גמור, צדיק הי' כולה השנה כל במשך הרי מובן: אינו ולכאורה
חדשה?!

תשובה"?!...), בעל א צו צדיק א קומט ("ווי תשובה לבעל מגיע" "אינו גמור שצדיק - הוא הענין ַַאך
בו  לעמוד יכולין גמורין צדיקים אין עומדים תשובה שבעלי מקום שצדיק 77שהרי בלבד זו שלא והיינו, ,

ענין זהו שם; לעמוד ביכלתו שאין אלא במדריגה, ממנו למטה jxraהוא `ly!

האדם נעשה ידה שעל התשובה, ענין כללות dycgוזהו ze`ivn בראשונים כמבואר הטעם 116- שזהו
ענין  [והרי במלכות מורד ונעשה ה', רצון על שעבר בשעה בה הענינים, כל לקנח התשובה שמועילה
חמורות  עבירות בין החילוקים בטלים המלך, רצון קיום של הענין מצד כי קלות, בעבירות גם הוא זה
הקודמת  מציאותו שבטלה לפי שזהו - מסיני] למשה ניתן הוא שגם סופרים, דברי של קל לדקדוק ביותר

המעשים" אותן שעשה האיש אותו ואיני אחר ("אני חדשה מציאות ).117ונעשה

מציאותו  את לשנות יכול שאינו עצמו, מצד האדם בכח זה אין - חדשה מציאות להיות וכדי
הקב"ה. של בכחו אלא אליין"), זיך  ַַ("איבערמאכן

מצד  סתם, במקוה טבילה אינה המתגייר" כגר תשובה, "משום שהיא יוהכ"פ דערב שהטבילה ונמצא,
יום  ופרק הכיפורים יום מסכת בסיום הגמרא כדברי - הוא זו טבילה של ענינה אלא בלבד, האדם כח

. הוי' ישראל "מקוה  הגירסאות): כל לפי האחרון הפרק של שמו (שזהו את d"awd.הכיפורים מטהר
מציאות  שנעשה למטה ישראל איש על הוא פועל והגבלה, ממדידה למעלה הוא שהקב"ה וכיון ישראל",

חדשה.

.·Î:המשנה בסיום ר"ע של במאמרו הביאור כללות וזהו
מי  מטהרים אתם מי ש"לפני שהענין - כפשוטו שפירושו - ישראל" "אשריכם היא: המאמר התחלת

גליק")! אויסערגעוויינליכער ("א נפלא ותענוג אושר זה הרי שבשמים", אביכם אתכם, ַמטהר

של  לעזר שזקוקים מודים הכל שאז חמורות, מעבירות בטהרה צורך כשיש רק לא הוא זה וענין
כן  ולאחרי טהורים", מים עליכם "וזרקתי - הזאה של ענין להיות צריך שתחילה ובאופן הקב"ה,
ש"תורה  ישראל ומנהג סופרים, דברי של קל לדקדוק (עד קלות מעבירות הטהרה גם אלא "וטהרתם",

ישראל118וא"ה  ש"מקוה באופן היא ('d..d"awd שנעשים לאופן עד אמיתית, בטהרה ישראל", את מטהר
חדשה. מציאות
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וש"נ.115) סי"ב. סתר"ו או"ח שו"ע
בחדא"ג 116) הובאו ב. טז, לר"ה ר"ן טז. מ"ע סמ"ג

שם. לר"ה מהרש"א
ה"ד.117) פ"ב תשובה הל' רמב"ם

הובא 118) - מהרי"ל ב. כ, מנחות - נפסל תוד"ה ראה
שו"ע  .153 ע' מדורא ישנים מנהגים ס"ד. סשע"ו יו"ד ברמ"א
סט"ז. סתצ"ד ס"ד. סתנ"ב סי"א. סתל"ב סוסק"פ. או"ח אדה"ז

ועוד.



כה f"kyz'd ,ixyz e"`e ,'b mei zgiy

בתור  רק זה הרי - ה'" ישראל "מקוה הפסוק גם הובא כו'" מטהר מקוה "מה הסיום שלפני ואף
נוספת. ראי' או נוסף, ענין שזהו והיינו, "ואומר",

.ËÈ:בזה הביאור לומר ויש
כפי  חמורות, עבירות על גם אלא קלות, עבירות על רק לא היא דיוהכ"פ (כפרה) שהטהרה כיון
החיים  היפך עליהם שחייבים לחטאים עד מרדות, מכת עליהם שחייבים מחטאים חטא": ב"על שמונים
בשני  הטהרה להיות צריכה - מת" ד"טמא הענין בדוגמת שזהו ב"ד), מיתות וד' שמים בידי מיתה (כרת,

טבילה. של וענין הזאה, של ענין האופנים:

כמ"ש  - בזה .110והסדר השביעי וביום השלישי ביום גו' במים","והזה ורחץ (ואח"כ) שדרשו . וכפי
בדוקא.111רז"ל  הוא - טבילה ואח"כ הזאה קודם - זה שסדר

. ישראל "אשריכם עקיבא רבי של במאמרו הסדר גם שנאמר וזהו שבשמים, אביכם אתכם מטהר מי .
וטהרתם": טהורים מים עליכם וזרקתי

" - לראש ע"יizwxfeלכל להיות שצריכה ההזאה פעולת שזוהי טהורים", מים ע"ד d"awdעליכם ,
עצמו,110מ"ש  ע"י (לא טהור שהוא אחר ע"י להיות צריכה שהזאה היינו, הטמא", על הטהור "והזה

אחר). טמא ע"י ולא

שהטהרה  בודאי הרי מת, טומאת בדוגמת שהם חמורות מעבירות טהרה אודות כשמדובר ובפרט
ע"י להיות המדרש d"awdצריכה דברי ע"פ כמובן - הקב"ה 112דוקא אומר שהי' ודבר דבר כל ש"על

אם  רבש"ע, משה לו אמר הכהנים, אל אמור לפרשת שהגיע כיון וטהרתו, טומאתו לו אומר למשה,
. טהרתו תהא במה זה אלה נטמא כל "על שלמה: וכדברי וכו'", משה של פניו נתכרכמו שעה באותה .

ממני" רחוקה והיא אחכמה אמרתי ופשפשתי, ושאלתי חקרתי אדומה פרה של ופרשה והיחיד 113עמדתי ,
- והגבלה ממדידה למעלה להיותו שבשמים, אבינו - הוא זה על עצה למצוא יכול seqשהי' oi`.

לעו"ז, של בענין מדובר ששם אלא, סוף". לדבר "אין יומא: מסכת בהתחלת המשנה סיום ובלשון
"אביכם  הקב"ה, שזהו הקדושה, בצד תחילה שישנו בגלל - הוא בלעו"ז זה ענין שישנו לכך הסיבה אבל

שבשמים".

"וטהר  אזי - טהורים" מים עליכם "וזרקתי הקב"ה, ע"י הזאה ענין שישנו (לא mzולאחרי שפירושו ,"
שגם אלא) "וטהרתם", ממילא בדרך אזי טהורים" מים עליכם ש"זרקתי שעי"ז שמפרשים אלו `mzכמו

ההזאה  שלאחרי כשם הטהרה), סיום טהרה, של נוסף ענין (שזהו הטבילה ע"י עצמכם את לטהר צריכים
" נאמר הטמא") על הטהור ("והזה אחר במים".ugxeע"י בעצמו) (הוא

.Î" - ענין עוד ר"ע  של במאמרו עליהם xne`eומוסיף (שחייבים קלות מעבירות לטהרה בנוגע - "
הקב"ה: ע"י נעשית היא שגם בלבד), מרדות" "מכת או ארבעים" "מלקות רק

בנוגע  רק הוא שבשמים") אביכם אתכם, מטהר ("מי הקב"ה ע"י בטהרה שהצורך לחשוב יכולים
אבל  הקב"ה; של בעזר צורך שיש מודים הכל ואז, מת, טמא כמו נעשים ידם שעל חמורות, לעבירות

ישראל איש ע"י להיות יכול הטהרה שענין לומר מקום יש - קלות לעבירות envrבנוגע gka ובמילא ,
כו'. כחו לפי רק זה הרי

הגמרא  כדברי - היא האמת בכל 114אך עליו מתגבר אדם של ש"יצרו קלות) לעבירות בנוגע (אפילו
. הדבר יום שכאשר - התשובה לענין בנוגע גם מובן ומזה לו". יכול אינו לו שעוזר הקב"ה ואלמלא .

ניתוסף אזי מלמעלה, סיוע ע"י "ielirנעשה אומרים זה שעל כך, כדי ועד התשובה, `mkixyבדרגת
. אתכם,ישראל מטהר מי .minyay mkia`."
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יט.110) יט, חוקת
עה"פ111) ביל"ש הובא - ספרי ובתוס'ראה תשסג), (רמז

(ד"ה א קיא, שבת ולא הרא"ש ובתוד"ה טבילות), חייבי כל
א. כ, מגילה - טובלין

(בסופו).112) ו חוקת תנחומא ד. פי"ט, במדב"ר
שם.113) תנחומא ג. שם, במדב"ר
וש"נ.114) ואילך. סע"א נב, סוכה
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רק  לא הוא אתכם" "מטהר שבשמים" ש"אביכם שהענין - "ואומר" בהוספה ר"ע דברי תוכן וזהו
צורך יש זה שבשביל חמורות, מעבירות טהרה  אודות מדובר עליכם כאשר ("וזרקתי הזאה הענינים: בשני

זה  שבשביל קלות, מעבירות טהרה אודות מדובר כאשר גם אלא ("וטהרתם"), וטבילה טהורים") מים
ישראל "מקוה אז גם הנה בלבד, במקוה די אלא בהזאה, צורך ישראל",ied..d"awd'אין את מטהר

מקוה כמו רק זה שאין envrוהיינו, mc`dy"ש באופן אלא בה, ישראל".d"awdטובל את מטהר

.‡Î כמ"פ כמדובר - לדינא גם ושייך נוגע זה לדיני 87וענין בנוגע גם להתבטא צריכים הענינים שכל
התורה:

הזקן  רבינו מביא הכיפורים, יום בערב לטבול להמנהג הוא 115בנוגע זו טבילה "שטעם הב', בטעם
צריך  אח"כ, קרי ראה ולא השנה, ראש בערב שטבל מי "אפילו ולכן, המתגייר", כגר תשובה, משום

תשובה". משום הכיפורים, יום בערב ולטבול לחזור

ועי"ז  יוהכ"פ, בערב לטבול צריך כולה, השנה בכל גמור צדיק שהי' מי גם מישראל, אחד כל כלומר:
המתגייר". "כגר חדשה, מציאות שנעשה - בערך שלא עילוי אצלו נעשה

מציאות  להיות צריך מדוע וא"כ, גמור, צדיק הי' כולה השנה כל במשך הרי מובן: אינו ולכאורה
חדשה?!

תשובה"?!...), בעל א צו צדיק א קומט ("ווי תשובה לבעל מגיע" "אינו גמור שצדיק - הוא הענין ַַאך
בו  לעמוד יכולין גמורין צדיקים אין עומדים תשובה שבעלי מקום שצדיק 77שהרי בלבד זו שלא והיינו, ,

ענין זהו שם; לעמוד ביכלתו שאין אלא במדריגה, ממנו למטה jxraהוא `ly!

האדם נעשה ידה שעל התשובה, ענין כללות dycgוזהו ze`ivn בראשונים כמבואר הטעם 116- שזהו
ענין  [והרי במלכות מורד ונעשה ה', רצון על שעבר בשעה בה הענינים, כל לקנח התשובה שמועילה
חמורות  עבירות בין החילוקים בטלים המלך, רצון קיום של הענין מצד כי קלות, בעבירות גם הוא זה
הקודמת  מציאותו שבטלה לפי שזהו - מסיני] למשה ניתן הוא שגם סופרים, דברי של קל לדקדוק ביותר

המעשים" אותן שעשה האיש אותו ואיני אחר ("אני חדשה מציאות ).117ונעשה

מציאותו  את לשנות יכול שאינו עצמו, מצד האדם בכח זה אין - חדשה מציאות להיות וכדי
הקב"ה. של בכחו אלא אליין"), זיך  ַַ("איבערמאכן

מצד  סתם, במקוה טבילה אינה המתגייר" כגר תשובה, "משום שהיא יוהכ"פ דערב שהטבילה ונמצא,
יום  ופרק הכיפורים יום מסכת בסיום הגמרא כדברי - הוא זו טבילה של ענינה אלא בלבד, האדם כח

. הוי' ישראל "מקוה  הגירסאות): כל לפי האחרון הפרק של שמו (שזהו את d"awd.הכיפורים מטהר
מציאות  שנעשה למטה ישראל איש על הוא פועל והגבלה, ממדידה למעלה הוא שהקב"ה וכיון ישראל",

חדשה.

.·Î:המשנה בסיום ר"ע של במאמרו הביאור כללות וזהו
מי  מטהרים אתם מי ש"לפני שהענין - כפשוטו שפירושו - ישראל" "אשריכם היא: המאמר התחלת

גליק")! אויסערגעוויינליכער ("א נפלא ותענוג אושר זה הרי שבשמים", אביכם אתכם, ַמטהר

של  לעזר שזקוקים מודים הכל שאז חמורות, מעבירות בטהרה צורך כשיש רק לא הוא זה וענין
כן  ולאחרי טהורים", מים עליכם "וזרקתי - הזאה של ענין להיות צריך שתחילה ובאופן הקב"ה,
ש"תורה  ישראל ומנהג סופרים, דברי של קל לדקדוק (עד קלות מעבירות הטהרה גם אלא "וטהרתם",

ישראל118וא"ה  ש"מקוה באופן היא ('d..d"awd שנעשים לאופן עד אמיתית, בטהרה ישראל", את מטהר
חדשה. מציאות
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וש"נ.115) סי"ב. סתר"ו או"ח שו"ע
בחדא"ג 116) הובאו ב. טז, לר"ה ר"ן טז. מ"ע סמ"ג

שם. לר"ה מהרש"א
ה"ד.117) פ"ב תשובה הל' רמב"ם

הובא 118) - מהרי"ל ב. כ, מנחות - נפסל תוד"ה ראה
שו"ע  .153 ע' מדורא ישנים מנהגים ס"ד. סשע"ו יו"ד ברמ"א
סט"ז. סתצ"ד ס"ד. סתנ"ב סי"א. סתל"ב סוסק"פ. או"ח אדה"ז

ועוד.
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המדובר  ע"ד - החדשה השנה מתחילה כזה "תקעו119ובאופן של 120שופר"ycegaבענין שענינו ,
שנעשה הוא `izinר"ה yecig הראשון ושורש שהיו 121מהמקור השנים על בערך שלא ובהוספה ,

.122בעבר  "תקעו וע"י מעשיכם"; "שפרו שופר", השביעי"123. ה"חודש את ממשיכים ה"משובע 124, ,125

למטה  ורוחני, גשמי טוב בכל מושבעת שנה שתהי' כולה, השנה כל על נמשך - ומה"חודש" טוב, בכל"
טפחים. מעשרה

***

.‚Î יש ר"ה, של ראשון יום בהפטרת שנאמרת חנה תפלת אודות (ס"ה) לעיל להמדובר בהמשך
יכין  התורה קריאת "אחר כי שופר, לתקיעת התורה קריאת שבין ה"ממוצע" הוא זה שענין להוסיף,

הזקן  רבינו (כלשון בשופר" לתקוע בי 126עצמו והרי ההפטרה ), ענין ישנו שופר ותקיעת התורה קריאת ן
חנה. דתפלת

בתפלתה" חנה שאמרה אזכרות "תשעה כי - שופר לתקיעת חנה דתפלת מהשייכות גם ,127ולהעיר
התקיעות  סדרי תשעה כנגד .128הם

.„Î השמחה ענין שזהו בה'", לבי "עלץ בתיבות חנה תפלת להתחלת בנוגע משנת"ל על נוסף והנה,
עומד" אתה מי לפני ד"דע הענין עצם ברעדה"129(מצד "גילו הפכיות: תנועות ב' שמעורר יש 29, - (

בפסוק  חנה, תפלת סיום על גם משיחו":130להתעכב קרן וירם למלכו עוז ויתן וגו' מריביו יחתו "הוי'
בלקו"ת  איתא - מריביו" יחתו "הוי' הפסוק ה'"?131על עם המריבים הם מי "וקשה, :

בזהר  מ"ש .132ומביא חסר המשכת "מריבו שהו"ע ו', האות על המריבים שהם והיינו, כו'", ו' מריב .
דלעו"ז, גבורות - הגבורות בחי' הם המריבים ואילו החסדים, הו"ע שעיקרו ז"א, בחי' מלמעלה, החסדים
ובדרושים  בלקו"ת בארוכה (כמבואר כו' והמיתוק הנסירה ענין להיות צריך שבזה דקדושה, גבורות וגם

נשיאנו  רבינו של זה לדרוש ועד בקוּפיר 128שלאח"ז, כבר "הוי'133(שישנו הפסוק בארוכה מבאר שבו ,(
משיחו"). קרן "וירם עד גו'", מריביו יחתו

עם  ומאוחד קשור להיות [שצריך פשוטו" מידי יוצא מקרא "אין הפשוט, הפירוש גם ישנו אך
עם שמריבים אלו הם הקב"ה של ש"מריביו" - ס"ז)] (כנ"ל וסוד רמז דרוש ע"פ giyn`הפירושים `kln,

משיחו". קרן וירם למלכו עוז "ויתן  הפסוק בסיום נאמר שעליו

התנ"ך  במפרשי כמבואר - בזה שמשח 134והענין הנביא, שמואל לבנה בקשר היתה שתפלתה אתר, על
ועליו  שאול), מלכות עדיין היתה שמואל בימי (שהרי בחייו המליכו לא אבל ישראל, מלך דוד את

משיחו". קרן "וירם התפללה

גברוותא" הלכתא "כמה למדים חנה שמתפלת השנים 40וכיון כל הדורות, כל של התפלות לכל בנוגע
חי  ישראל מלך "דוד דוד, מלכות אודות העיקרית לתפלה בנוגע הוא שכן בודאי הרי - הימים וכל

לעולם"135וקיים" להם נשיא עבדי "ודוד ,136.

משיחו". קרן "וירם לאח"ז ורק מריביו", יחתו ד"ה' הענין ישנו שתחילה - בזה הדברים וסדר
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ואילך).119) 4 ע' (לעיל פ"ג דר"ה ב' דיום תקעו ד"ה
ד.120) פא, תהלים
סע"ג 121) רמה, התקיעות שער דא"ח) (עם סידור ראה

ואילך.
סי"ד.122) אגה"ק תניא ראה
ו.123) פכ"ט, ויק"ר
ועוד.124) כט. טז, אחרי
ח.125) שם, ויק"ר
תקיעות".126) ב"סדר בסידורו
ה"ג.127) פ"ד שם ירושלמי א. כט, ברכות ראה

ס 128) תרפ"ט מריביו יחתו הוי' ד"ה (סה"מ ראה פ"א
וש"נ. בתחלתו). תרפ"ט

ב.129) כח, ברכות ראה
יו"ד.130) ב, שמואלֿא
ב.131) כה, נשא - מריביו יחתו ה' כתיב ד"ה
ב.132) יט, ח"ג
(133) כתיבה במכונת כתובה מימיוגרפית ).l"endהעתקה
עה"פ.134) ורלב"ג מצו"ד ראה
א.135) כה, ר"ה
כה.136) לז, יחזקאל
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.‰Î כמ"פ (כמדובר הרמב"ם פס"ד ע"פ פנימיות 87ויובן עם דתורה נגלה של וההתאמה הקשר אודות
משיח: וגילוי משיח ביאת של לסדר בנוגע גלוי) באופן וחסידות) (קבלה התורה

מלכים  בהל' וז"ל ברורים, סימנים הרמב"ם נותן - המשיח מיהו לידע מבית 137כדי מלך יעמוד "ואם :
. במצות ועוסק בתורה הוגה זה דוד הרי ה', מלחמות וילחם בדקה, ולחזק בה לילך ישראל כל ויכוף .

נ  וקבץ במקומו, מקדש ובנה והצליח, עשה אם משיח, שהוא בודאי בחזקת משיח זה הרי  ישראל, דחי
כו'".

"לחזק  ולהשתדל במצות", ועוסק בתורה "הוגה להיות ועליו דוד", מ"בית להיות צריך משיח כלומר:
זאת, לחזק מתמסר הוא הרי המצוות, וקיום התורה בלימוד מקומן באיזהו חסר שאם והיינו, בדקה",

ש" באופן זאת שעושה אלא עוד להתנהג sekiולא שרצונו שטוען יהודי ישנו שכאשר והיינו, ישראל", כל
אלא מזה, מתפעל אינו הפרטיים, בחייו להתערב ואין אחר, -edtekבאופן מצוות ולקיים תורה ללמוד

שמבקש  באופן לא אבל שלום, ודרכי נועם דרכי הם התורה שדרכי כיון שלום , ובדרכי נועם בדרכי אמנם
לא  זה אם אבל כזה, באופן היא ההתחלה וכך; כך תעשה אולי נא, שמע לו: אומר אז ורק רשיון, ממנו

"ויכוף". אזי מועיל,

צורך  שיש ועד "מריביו", - עמו שמריבים כאלו שישנם מובן, הרי ד"יכוף", בענין צורך שיש וכיון
שזהו"ע  ה'", "מלחמת שזוהי בגלל מלחמה שעורך והיינו, ה'", מלחמות "ילחם - מלחמה של בענין

מריביו". יחתו ד"ה'

זה "הרי ה'", מלחמות ש"ילחם עי"ז מריביו" ד"יחתו הענין ישנו כאשר שגם אלא עוד zwfgaולא
מי  לא אבל כו', צדיק יהודי רק שהוא או בודאי", "משיח הוא אם יודעים לא עדיין אבל משיח", שהוא

משיחו". קרן "וירם נאמר שעליו

עשה "אם שהצליחgilvdeורק שרואים היינו, ,"gvpl,"למלכו עוז ד"יתן הענין תוכן שזהו - במלחמה
של העיקריים מהענינים לפניהם"שהרי יבוא ואשר לפניהם יצא "אשר הוא המלחמה 138המלך 139בהנהגת

"וירם  נאמר שעליו בודאי", "משיח שהוא יודעים ואז גלויות, וקיבוץ ביהמ"ק דבנין הענין מתחיל אזי -
משיחו". קרן

דגאולה, אתחלתא היא אימתי לספיקות מקום משאיר שאינו ברמב"ם הפסקיֿדינים ככל הוא זה ופס"ד
משיח! ע"י יהי' גלויות שקיבוץ פוסק הרמב"ם שהרי - כו' גלויות קיבוץ הוא ואימתי

על  שחולק מי שיש מצינו לא בנדו"ד, הרי הרמב"ם, על חולקים אחרים שפוסקים מקומות שיש ואף
זה  .140פס"ד

בירושלמי  שמצינו השירים 141ומה שיר על להרמב"ן המיוחס בנוגע 142ובפירוש הנה - אחר באופן
הרי  לרמב"ן, המיוחס לפירוש ובנוגע הירושלמי; דברי אודות ידע הרמב"ם שגם בודאי הרי לירושלמי,
שפירוש  הדבר ברור אופן בכל הנה בדבר), מחלוקת שיש (כידוע הרמב"ן של פירושו אכן זהו אם גם

הפוסקים  בכללי שמצינו (וע"ד דינים פסקי ענינו אין התורה על שאין 143הרמב"ן רש"י, לפירוש בנוגע
וכן  שלו, בשו"ת אם כי פוסק, אינו הש"ס על  שבפירושו כיון הש"ס, על מפירושו דינים פסקי ללמוד

רש"י). פסקי הובאו שבהם תלמידיו בספרי

.ÂÎ:לעניננו ובנוגע
אנו שעומדים הדבר ברור לעיל, האמור את mcewע"פ רואים לא שעדיין מזה, ויתירה גלויות, קיבוץ
בדקה"... ולחזק בה לילך ישראל כל ש"יכוף זה

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

(אג"ק 137) זו שנה המצרים בין מכתב גם וראה ספי"א.
שסו). ע' חכ"ד

יז.138) כז, פינחס
ספ"ד.139) שם גם ראה

וש"נ.140) .316 ע' ריש חל"ו תו"מ גם ראה
ה"א.141) פ"א ברכות
תקטו.142) ע' ח"ב שאוועל) (הוצאת רמב"ן" "כתבי ראה
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המדובר  ע"ד - החדשה השנה מתחילה כזה "תקעו119ובאופן של 120שופר"ycegaבענין שענינו ,
שנעשה הוא `izinר"ה yecig הראשון ושורש שהיו 121מהמקור השנים על בערך שלא ובהוספה ,

.122בעבר  "תקעו וע"י מעשיכם"; "שפרו שופר", השביעי"123. ה"חודש את ממשיכים ה"משובע 124, ,125

למטה  ורוחני, גשמי טוב בכל מושבעת שנה שתהי' כולה, השנה כל על נמשך - ומה"חודש" טוב, בכל"
טפחים. מעשרה

***

.‚Î יש ר"ה, של ראשון יום בהפטרת שנאמרת חנה תפלת אודות (ס"ה) לעיל להמדובר בהמשך
יכין  התורה קריאת "אחר כי שופר, לתקיעת התורה קריאת שבין ה"ממוצע" הוא זה שענין להוסיף,

הזקן  רבינו (כלשון בשופר" לתקוע בי 126עצמו והרי ההפטרה ), ענין ישנו שופר ותקיעת התורה קריאת ן
חנה. דתפלת

בתפלתה" חנה שאמרה אזכרות "תשעה כי - שופר לתקיעת חנה דתפלת מהשייכות גם ,127ולהעיר
התקיעות  סדרי תשעה כנגד .128הם

.„Î השמחה ענין שזהו בה'", לבי "עלץ בתיבות חנה תפלת להתחלת בנוגע משנת"ל על נוסף והנה,
עומד" אתה מי לפני ד"דע הענין עצם ברעדה"129(מצד "גילו הפכיות: תנועות ב' שמעורר יש 29, - (

בפסוק  חנה, תפלת סיום על גם משיחו":130להתעכב קרן וירם למלכו עוז ויתן וגו' מריביו יחתו "הוי'
בלקו"ת  איתא - מריביו" יחתו "הוי' הפסוק ה'"?131על עם המריבים הם מי "וקשה, :

בזהר  מ"ש .132ומביא חסר המשכת "מריבו שהו"ע ו', האות על המריבים שהם והיינו, כו'", ו' מריב .
דלעו"ז, גבורות - הגבורות בחי' הם המריבים ואילו החסדים, הו"ע שעיקרו ז"א, בחי' מלמעלה, החסדים
ובדרושים  בלקו"ת בארוכה (כמבואר כו' והמיתוק הנסירה ענין להיות צריך שבזה דקדושה, גבורות וגם

נשיאנו  רבינו של זה לדרוש ועד בקוּפיר 128שלאח"ז, כבר "הוי'133(שישנו הפסוק בארוכה מבאר שבו ,(
משיחו"). קרן "וירם עד גו'", מריביו יחתו

עם  ומאוחד קשור להיות [שצריך פשוטו" מידי יוצא מקרא "אין הפשוט, הפירוש גם ישנו אך
עם שמריבים אלו הם הקב"ה של ש"מריביו" - ס"ז)] (כנ"ל וסוד רמז דרוש ע"פ giyn`הפירושים `kln,

משיחו". קרן וירם למלכו עוז "ויתן  הפסוק בסיום נאמר שעליו

התנ"ך  במפרשי כמבואר - בזה שמשח 134והענין הנביא, שמואל לבנה בקשר היתה שתפלתה אתר, על
ועליו  שאול), מלכות עדיין היתה שמואל בימי (שהרי בחייו המליכו לא אבל ישראל, מלך דוד את

משיחו". קרן "וירם התפללה

גברוותא" הלכתא "כמה למדים חנה שמתפלת השנים 40וכיון כל הדורות, כל של התפלות לכל בנוגע
חי  ישראל מלך "דוד דוד, מלכות אודות העיקרית לתפלה בנוגע הוא שכן בודאי הרי - הימים וכל

לעולם"135וקיים" להם נשיא עבדי "ודוד ,136.

משיחו". קרן "וירם לאח"ז ורק מריביו", יחתו ד"ה' הענין ישנו שתחילה - בזה הדברים וסדר
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ואילך).119) 4 ע' (לעיל פ"ג דר"ה ב' דיום תקעו ד"ה
ד.120) פא, תהלים
סע"ג 121) רמה, התקיעות שער דא"ח) (עם סידור ראה

ואילך.
סי"ד.122) אגה"ק תניא ראה
ו.123) פכ"ט, ויק"ר
ועוד.124) כט. טז, אחרי
ח.125) שם, ויק"ר
תקיעות".126) ב"סדר בסידורו
ה"ג.127) פ"ד שם ירושלמי א. כט, ברכות ראה

ס 128) תרפ"ט מריביו יחתו הוי' ד"ה (סה"מ ראה פ"א
וש"נ. בתחלתו). תרפ"ט

ב.129) כח, ברכות ראה
יו"ד.130) ב, שמואלֿא
ב.131) כה, נשא - מריביו יחתו ה' כתיב ד"ה
ב.132) יט, ח"ג
(133) כתיבה במכונת כתובה מימיוגרפית ).l"endהעתקה
עה"פ.134) ורלב"ג מצו"ד ראה
א.135) כה, ר"ה
כה.136) לז, יחזקאל
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.‰Î כמ"פ (כמדובר הרמב"ם פס"ד ע"פ פנימיות 87ויובן עם דתורה נגלה של וההתאמה הקשר אודות
משיח: וגילוי משיח ביאת של לסדר בנוגע גלוי) באופן וחסידות) (קבלה התורה

מלכים  בהל' וז"ל ברורים, סימנים הרמב"ם נותן - המשיח מיהו לידע מבית 137כדי מלך יעמוד "ואם :
. במצות ועוסק בתורה הוגה זה דוד הרי ה', מלחמות וילחם בדקה, ולחזק בה לילך ישראל כל ויכוף .

נ  וקבץ במקומו, מקדש ובנה והצליח, עשה אם משיח, שהוא בודאי בחזקת משיח זה הרי  ישראל, דחי
כו'".

"לחזק  ולהשתדל במצות", ועוסק בתורה "הוגה להיות ועליו דוד", מ"בית להיות צריך משיח כלומר:
זאת, לחזק מתמסר הוא הרי המצוות, וקיום התורה בלימוד מקומן באיזהו חסר שאם והיינו, בדקה",

ש" באופן זאת שעושה אלא עוד להתנהג sekiולא שרצונו שטוען יהודי ישנו שכאשר והיינו, ישראל", כל
אלא מזה, מתפעל אינו הפרטיים, בחייו להתערב ואין אחר, -edtekבאופן מצוות ולקיים תורה ללמוד

שמבקש  באופן לא אבל שלום, ודרכי נועם דרכי הם התורה שדרכי כיון שלום , ובדרכי נועם בדרכי אמנם
לא  זה אם אבל כזה, באופן היא ההתחלה וכך; כך תעשה אולי נא, שמע לו: אומר אז ורק רשיון, ממנו

"ויכוף". אזי מועיל,

צורך  שיש ועד "מריביו", - עמו שמריבים כאלו שישנם מובן, הרי ד"יכוף", בענין צורך שיש וכיון
שזהו"ע  ה'", "מלחמת שזוהי בגלל מלחמה שעורך והיינו, ה'", מלחמות "ילחם - מלחמה של בענין

מריביו". יחתו ד"ה'

זה "הרי ה'", מלחמות ש"ילחם עי"ז מריביו" ד"יחתו הענין ישנו כאשר שגם אלא עוד zwfgaולא
מי  לא אבל כו', צדיק יהודי רק שהוא או בודאי", "משיח הוא אם יודעים לא עדיין אבל משיח", שהוא

משיחו". קרן "וירם נאמר שעליו

עשה "אם שהצליחgilvdeורק שרואים היינו, ,"gvpl,"למלכו עוז ד"יתן הענין תוכן שזהו - במלחמה
של העיקריים מהענינים לפניהם"שהרי יבוא ואשר לפניהם יצא "אשר הוא המלחמה 138המלך 139בהנהגת

"וירם  נאמר שעליו בודאי", "משיח שהוא יודעים ואז גלויות, וקיבוץ ביהמ"ק דבנין הענין מתחיל אזי -
משיחו". קרן

דגאולה, אתחלתא היא אימתי לספיקות מקום משאיר שאינו ברמב"ם הפסקיֿדינים ככל הוא זה ופס"ד
משיח! ע"י יהי' גלויות שקיבוץ פוסק הרמב"ם שהרי - כו' גלויות קיבוץ הוא ואימתי

על  שחולק מי שיש מצינו לא בנדו"ד, הרי הרמב"ם, על חולקים אחרים שפוסקים מקומות שיש ואף
זה  .140פס"ד

בירושלמי  שמצינו השירים 141ומה שיר על להרמב"ן המיוחס בנוגע 142ובפירוש הנה - אחר באופן
הרי  לרמב"ן, המיוחס לפירוש ובנוגע הירושלמי; דברי אודות ידע הרמב"ם שגם בודאי הרי לירושלמי,
שפירוש  הדבר ברור אופן בכל הנה בדבר), מחלוקת שיש (כידוע הרמב"ן של פירושו אכן זהו אם גם

הפוסקים  בכללי שמצינו (וע"ד דינים פסקי ענינו אין התורה על שאין 143הרמב"ן רש"י, לפירוש בנוגע
וכן  שלו, בשו"ת אם כי פוסק, אינו הש"ס על  שבפירושו כיון הש"ס, על מפירושו דינים פסקי ללמוד

רש"י). פסקי הובאו שבהם תלמידיו בספרי

.ÂÎ:לעניננו ובנוגע
אנו שעומדים הדבר ברור לעיל, האמור את mcewע"פ רואים לא שעדיין מזה, ויתירה גלויות, קיבוץ
בדקה"... ולחזק בה לילך ישראל כל ש"יכוף זה
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(אג"ק 137) זו שנה המצרים בין מכתב גם וראה ספי"א.
שסו). ע' חכ"ד
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ספ"ד.139) שם גם ראה

וש"נ.140) .316 ע' ריש חל"ו תו"מ גם ראה
ה"א.141) פ"א ברכות
תקטו.142) ע' ח"ב שאוועל) (הוצאת רמב"ן" "כתבי ראה
וש"נ.143) ס"ב. רש"י כללי מלאכי יד ראה
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יחתו  ד"הוי' הענין להיות צריך עדיין אלא משיחו", קרן "וירם לפני שאוחזים בלבד זו לא ובמילא,
המשכת  שתהי' מניחים שאינם למעלה המלאכים ו'", "מריב בבחי' שהם אלו ישנם שהרי - מריביו"

ממרום" רוח עלינו ד"יערה בהענין גם לפעמים חסר ובמילא למטה, שתטהרם,144החסדים טהרה רוח ,
למטה. ה' ברכות בהמשכת גם ח"ו חסר מזה וכתוצאה

נפש" ד"מרת באופן - ודור דור בכל מישראל כאו"א בשם - חנה בתפלת הבקשה באה זה ,52ועל
(כפי  למעלה והצמצומים הגבורות שיתבטלו היינו, מריביו", יחתו "הוי' - בה'" לבי ש"עלץ זה עם ביחד

בארוכה  במאמרו נשיאנו רבינו למטה,128שמבאר והמגבילים המצמצמים של התוקף יתבטל ובמילא ,(
קרן  ד"ירם הענין גם יהי' ואח"כ ה', במלחמת הנצחון שזהו למלכו", עוז ד"יתן הענין יהי' ואח"כ

בודאי". משיח זה ש"הרי שיתגלה משיחו",

.ÊÎביותר יפה "היא התשובה שבהם בעשי"ת, שנמצאים cinוכיון `id zlawzne שכאשר מובן, הרי ,"
דר"ה  במאמר [וכמשנ"ת מריביו" יחתו "ה' ומבקשים "תן 145מתפללים מבקשים שאז - בר"ה שדוקא

תעביר  "כי גם מבקשים - לך" למיחלים פה ופתחון לדורשיך טובה ותקוה ליראיך תהלה לעמך ה' כבוד
הפסק  (ללא בר"ה מיד נמשך זה הרי מריביו"], יחתו ד"ה' הענין תוכן שזהו הארץ", מן זדון ממשלת

ענינו. לפי וענין מקום בכל טפחים, מעשרה למטה בפועל ובא מתפרט  ולאח"ז בינתיים), זמן
לו  ולהמשיך ה', בעבודת לו שיש וההגבלה המדידה את לבטל - כאו"א של בעניניו נמשך זה וענין

והרחבה" הקדושה הפתוחה המלאה "מידו ה', .146ברכת

באגה"ק  (כמבואר מישראל כאו"א בעבודת הפרטית הגאולה מתחילה כו"כ 147וכך של הגאולה וכן ,(
הנראה  ובטוב ובשמחה וברחמים, בחסד משם שיצאו - ובשבי' במצור עתה לעת שנמצאים מישראל

דידן. ובעגלא והנגלה,

חז"ל  (כדרשת המלך דרך רחבה, דרך - דרך וסלילת קרובה והכנה קרובה התחלה תהי' "דרך 148וזו :
הנה" ישובו גדול קהל גו' ופסח עור בם גו' אותם מביא "הנני היעוד לקיום - ממש,149הדרך") בקרוב ,

הדרך  את  שיסללו מישראל, - ורבבות ואלפים ומאות עשיריות - "המון" של פרטית גאולה שתהי' עי"ז
ש"הרי  הרמב"ם כפס"ד צדקנו, משיח ע"י מושבותיהם, בכל בנ"י כל של והשלימה האמיתית לגאולה

ממש. בקרוב ויגאלנו יבוא בודאי", משיח זה

***

.ÁÎ,חנה לתפלת אח"כ שהביא בהפטרה המסופר הענין שכל חנה, לתפלת בנוגע (ס"ח) לעיל דובר
הגמרא  [וכדברי נפש" מרת ש"היא מזה התחיל משיחו", קרן ד"וירם העילוי לתכלית שאני 150ועד "חנה :

חייו" ימי כל לה' ש"נתתיו (ילדים), אנשים" "זרע לה שיהי' שרצתה בגלל טובא"] לבא מרירא ,151דהות
עולם" עד שם ההוא,54"וישב בזמן השכינה גילוי הי' ששם  שילה, משכן ה', משכן של  אמות בד' -

מעט" "מקדש שנקראים מדרשות ובבתי כנסיות בבתי השכינה גילוי - ודור דור בכל .152ועד"ז
במיוחד: עליהן שנצטוו המצוות ג' את מקיימות שהנשים עי"ז זה הרי - כאלה? ילדים מגדלים וכיצד

בספרים  (כדאיתא "חנה" הוא שלהם שהר"ת הנר, והדלקת נדה ).153חלה

יש  זה לר"ה:ובענין נוסף קשר

במדרש  איתא - ישראל ובנות לנשי ניתנו הנ"ל מצוות שג' הטעם דמו 154בביאור ששפכה ידי "על :
. נדה מצות לה ניתן לפיכך הראשון, אדם של של חלתו גמר שהי' הראשון אדם את שקלקלה ידי על .
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טו.144) לב, ישעי'
(145.(5 ע' (לעיל פ"ג דר"ה ב' דיום תקעו ד"ה
דברהמ"ז.146) הג' ברכה נוסח
ס"ד.147)
ע"ב.148) ריש ק, ב"ב
ז.149) לא, ירמי'

ב.150) ל, ברכות
יא.151) א, שמואלֿא
א.152) כט, מגילה וראה טז. יא, יחזקאל
בשם 153) - ד)) (יז, מצוות ג' (ד"ה שלח פ' עה"ת מג"ע

(בסופן)). זרעים (בסו"ס מיימוניות הגהות
ספי"ז.154) ב"ר נח. ר"פ תנחומא סה"ו. פ"ב שבת ירושלמי
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. חלה מצות לה ניתן לפיכך נר עולם, מצות לה ניתן לפיכך הראשון, אדם של נשמתו שכבתה ידי על .
שבת".

שזהו אדה"ר, נברא שבו הראשון ביום הי' כו') (שקלקלה זה בלתיֿרצוי שענין גם d"xוכיון לכן ,
מקום" באותו פרק באותו אשה "באותה התשובה ענין ע"י לזה אדה"ר 76התיקון של התשובה על [נוסף

רז"ל  שדרשו כפי השבת, ביום הפסוק 155שהיתה צ"ל156על השבת"], ליום שיר כמרומז d"xa"מזמור -
ר"ה dpgבתפלת ראשון"38ביום ליום ובנות 157("זכרון לנשי שניתנו המצוות ג' מרומזות שבשמה ,(

הראשון. בר"ה שהי' הקלקול את לתקן כדי ישראל,

.ËÎ הבנות חינוך של החשיבות גודל מובן השלימ 158ומזה בתכלית שיקיימו אלו את להעמיד ות -
שלימה  תשובה של באופן לתיקון ועד הראשונה, בפעם שאירע מה לתקן כדי הנ"ל, המצוות ג' את

יומא  במסכת הגמרא כדברי מאהבה, תשובה ובזהר 74[שזוהי שעוקרת 73, עילאה"], "תשובה בשם נקראת
כלל. רושם ממנו נשאר שלא באופן רצוי הבלתי הענין את

שמה  על קרן יסדו זה כל 159ובשביל את שיקיימו כאלו בנות להעמיד הבנות, בחינוך לסייע כדי -
ראשון, פרק סוף תורה תלמוד בהלכות הזקן רבינו (כמ"ש אנשים כמו בהן חייבות שהנשים המצוות
שהר"ת  להן, המסורות המצוות ובמיוחד וכו'"), אותן לידע להן הצריכות הלכות ללמוד חייבות ש"הנשים

בשמה. מרומזים שלהם

אומללה" בנים ד"רבת הענין את הזמן במשך יפעלו ידם שעל חינוך, מוסדות שמה על נוסדו וכמו"כ
העלם  של ענינים עם שלהם הקישור את וינתקו יכרתו ל"פנינה", בעבר שייכים שהיו ילדים אותם שגם -

ס"ז). (כנ"ל ל"חנה" ששייכים ילדים מהם ויעמידו והסתר,

.Ï"עם "ברוב נעשה שכאשר שבקדושה, ענין כל שאר 160וכדרך כל עבור גדולה תועלת זו הרי ,
יום  עם בקשר שנתייסדו לענינים בנוגע הוא כן הנה - הנוספים המשתתפים עבור  ועאכו"כ  המשתתפים,

זה.
- הטהור לבם נדבת וכפי לבב, וטוב שמחה מתוך - זו בקרן להשתתף שרוצים אלו כל הנה ולכן,

ברכה  עליהם .161תבוא

הצדקה: מצות של הזכות גודל ידוע והרי

הבא  לעולם קיימת והקרן הזה בעולם פירותיהם אוכל שאדם מהענינים הוא הצדקה ענין .162כללות

ובמ  האמיתיים, החיים בדרך ילדים מעמידים שעי"ז חינוך, עם הקשורה צדקה גם ועאכו"כ יחנכו ילא
[כמבואר  סוף אין עד הלאה, וכן בעוה"ב, וחיים בעוה"ז חיים - האמיתיים החיים בדרך ילדיהם את הם

מצוות],163בחסידות  ומקיימים בתורה עוסקים בנים ובני בנים בלידת מתבטא בעולם הא"ס כח שגילוי
זה לעוה"ב.zehytaהרי קיימת והקרן בעוה"ז הפירות שישנם באופן

מצוה" מצוה ד"שכר הענין ישנו לזה (כמבואר 164ונוסף הגאולה" את שמקרבת צדקה ש"גדולה -
רז"ל  משיחא 165במדרשי בעקבות הללו בעתים ה' עבודת עיקר "כל הנה שלכן באגה"ק וכמבואר ,(

הצדקה" עבודת היא כו'") דוד סוכת .166("שנפלה לנו שעמדה "והיא לעד", לנו ותעמוד להקמת 147. עד ,
לעולם" להם נשיא עבדי "ודוד צדקנו, משיח ע"י הנופלת דוד .136סוכת

***
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וש"נ.158) ואילך. 171 ס"ע חמ"ב תו"מ גם ראה
המנהגים 159) ספר (ראה תשכ"ו בשנת נתייסד - חנה" "קרן

.(88 ס"ע חב"ד
תלמודית160) אנציק' וראה כח. יד, ע'משלי ד (כרך בערכו

וש"נ. ואילך). קצה
רכט).161) ס"ע חכ"ד (אג"ק זו שנה עשי"ת מכתב גם ראה
מ"א.162) פ"א פאה
ובכ"מ.163) ואילך. ד לט, שה"ש לקו"ת ראה
מ"ב.164) פ"ד אבות
ב).165) (מח, פל"ז תניא וראה א. יו"ד, ב"ב
א).166) (קיד, ס"ט



כט f"kyz'd ,ixyz e"`e ,'b mei zgiy

יחתו  ד"הוי' הענין להיות צריך עדיין אלא משיחו", קרן "וירם לפני שאוחזים בלבד זו לא ובמילא,
המשכת  שתהי' מניחים שאינם למעלה המלאכים ו'", "מריב בבחי' שהם אלו ישנם שהרי - מריביו"

ממרום" רוח עלינו ד"יערה בהענין גם לפעמים חסר ובמילא למטה, שתטהרם,144החסדים טהרה רוח ,
למטה. ה' ברכות בהמשכת גם ח"ו חסר מזה וכתוצאה

נפש" ד"מרת באופן - ודור דור בכל מישראל כאו"א בשם - חנה בתפלת הבקשה באה זה ,52ועל
(כפי  למעלה והצמצומים הגבורות שיתבטלו היינו, מריביו", יחתו "הוי' - בה'" לבי ש"עלץ זה עם ביחד

בארוכה  במאמרו נשיאנו רבינו למטה,128שמבאר והמגבילים המצמצמים של התוקף יתבטל ובמילא ,(
קרן  ד"ירם הענין גם יהי' ואח"כ ה', במלחמת הנצחון שזהו למלכו", עוז ד"יתן הענין יהי' ואח"כ

בודאי". משיח זה ש"הרי שיתגלה משיחו",

.ÊÎביותר יפה "היא התשובה שבהם בעשי"ת, שנמצאים cinוכיון `id zlawzne שכאשר מובן, הרי ,"
דר"ה  במאמר [וכמשנ"ת מריביו" יחתו "ה' ומבקשים "תן 145מתפללים מבקשים שאז - בר"ה שדוקא

תעביר  "כי גם מבקשים - לך" למיחלים פה ופתחון לדורשיך טובה ותקוה ליראיך תהלה לעמך ה' כבוד
הפסק  (ללא בר"ה מיד נמשך זה הרי מריביו"], יחתו ד"ה' הענין תוכן שזהו הארץ", מן זדון ממשלת

ענינו. לפי וענין מקום בכל טפחים, מעשרה למטה בפועל ובא מתפרט  ולאח"ז בינתיים), זמן
לו  ולהמשיך ה', בעבודת לו שיש וההגבלה המדידה את לבטל - כאו"א של בעניניו נמשך זה וענין

והרחבה" הקדושה הפתוחה המלאה "מידו ה', .146ברכת

באגה"ק  (כמבואר מישראל כאו"א בעבודת הפרטית הגאולה מתחילה כו"כ 147וכך של הגאולה וכן ,(
הנראה  ובטוב ובשמחה וברחמים, בחסד משם שיצאו - ובשבי' במצור עתה לעת שנמצאים מישראל

דידן. ובעגלא והנגלה,

חז"ל  (כדרשת המלך דרך רחבה, דרך - דרך וסלילת קרובה והכנה קרובה התחלה תהי' "דרך 148וזו :
הנה" ישובו גדול קהל גו' ופסח עור בם גו' אותם מביא "הנני היעוד לקיום - ממש,149הדרך") בקרוב ,

הדרך  את  שיסללו מישראל, - ורבבות ואלפים ומאות עשיריות - "המון" של פרטית גאולה שתהי' עי"ז
ש"הרי  הרמב"ם כפס"ד צדקנו, משיח ע"י מושבותיהם, בכל בנ"י כל של והשלימה האמיתית לגאולה

ממש. בקרוב ויגאלנו יבוא בודאי", משיח זה

***

.ÁÎ,חנה לתפלת אח"כ שהביא בהפטרה המסופר הענין שכל חנה, לתפלת בנוגע (ס"ח) לעיל דובר
הגמרא  [וכדברי נפש" מרת ש"היא מזה התחיל משיחו", קרן ד"וירם העילוי לתכלית שאני 150ועד "חנה :

חייו" ימי כל לה' ש"נתתיו (ילדים), אנשים" "זרע לה שיהי' שרצתה בגלל טובא"] לבא מרירא ,151דהות
עולם" עד שם ההוא,54"וישב בזמן השכינה גילוי הי' ששם  שילה, משכן ה', משכן של  אמות בד' -

מעט" "מקדש שנקראים מדרשות ובבתי כנסיות בבתי השכינה גילוי - ודור דור בכל .152ועד"ז
במיוחד: עליהן שנצטוו המצוות ג' את מקיימות שהנשים עי"ז זה הרי - כאלה? ילדים מגדלים וכיצד

בספרים  (כדאיתא "חנה" הוא שלהם שהר"ת הנר, והדלקת נדה ).153חלה

יש  זה לר"ה:ובענין נוסף קשר

במדרש  איתא - ישראל ובנות לנשי ניתנו הנ"ל מצוות שג' הטעם דמו 154בביאור ששפכה ידי "על :
. נדה מצות לה ניתן לפיכך הראשון, אדם של של חלתו גמר שהי' הראשון אדם את שקלקלה ידי על .
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טו.144) לב, ישעי'
(145.(5 ע' (לעיל פ"ג דר"ה ב' דיום תקעו ד"ה
דברהמ"ז.146) הג' ברכה נוסח
ס"ד.147)
ע"ב.148) ריש ק, ב"ב
ז.149) לא, ירמי'

ב.150) ל, ברכות
יא.151) א, שמואלֿא
א.152) כט, מגילה וראה טז. יא, יחזקאל
בשם 153) - ד)) (יז, מצוות ג' (ד"ה שלח פ' עה"ת מג"ע

(בסופן)). זרעים (בסו"ס מיימוניות הגהות
ספי"ז.154) ב"ר נח. ר"פ תנחומא סה"ו. פ"ב שבת ירושלמי

f"kyz'd ,ixyz e"`e ,'b mei zgiy

. חלה מצות לה ניתן לפיכך נר עולם, מצות לה ניתן לפיכך הראשון, אדם של נשמתו שכבתה ידי על .
שבת".

שזהו אדה"ר, נברא שבו הראשון ביום הי' כו') (שקלקלה זה בלתיֿרצוי שענין גם d"xוכיון לכן ,
מקום" באותו פרק באותו אשה "באותה התשובה ענין ע"י לזה אדה"ר 76התיקון של התשובה על [נוסף

רז"ל  שדרשו כפי השבת, ביום הפסוק 155שהיתה צ"ל156על השבת"], ליום שיר כמרומז d"xa"מזמור -
ר"ה dpgבתפלת ראשון"38ביום ליום ובנות 157("זכרון לנשי שניתנו המצוות ג' מרומזות שבשמה ,(

הראשון. בר"ה שהי' הקלקול את לתקן כדי ישראל,

.ËÎ הבנות חינוך של החשיבות גודל מובן השלימ 158ומזה בתכלית שיקיימו אלו את להעמיד ות -
שלימה  תשובה של באופן לתיקון ועד הראשונה, בפעם שאירע מה לתקן כדי הנ"ל, המצוות ג' את

יומא  במסכת הגמרא כדברי מאהבה, תשובה ובזהר 74[שזוהי שעוקרת 73, עילאה"], "תשובה בשם נקראת
כלל. רושם ממנו נשאר שלא באופן רצוי הבלתי הענין את

שמה  על קרן יסדו זה כל 159ובשביל את שיקיימו כאלו בנות להעמיד הבנות, בחינוך לסייע כדי -
ראשון, פרק סוף תורה תלמוד בהלכות הזקן רבינו (כמ"ש אנשים כמו בהן חייבות שהנשים המצוות
שהר"ת  להן, המסורות המצוות ובמיוחד וכו'"), אותן לידע להן הצריכות הלכות ללמוד חייבות ש"הנשים

בשמה. מרומזים שלהם

אומללה" בנים ד"רבת הענין את הזמן במשך יפעלו ידם שעל חינוך, מוסדות שמה על נוסדו וכמו"כ
העלם  של ענינים עם שלהם הקישור את וינתקו יכרתו ל"פנינה", בעבר שייכים שהיו ילדים אותם שגם -

ס"ז). (כנ"ל ל"חנה" ששייכים ילדים מהם ויעמידו והסתר,

.Ï"עם "ברוב נעשה שכאשר שבקדושה, ענין כל שאר 160וכדרך כל עבור גדולה תועלת זו הרי ,
יום  עם בקשר שנתייסדו לענינים בנוגע הוא כן הנה - הנוספים המשתתפים עבור  ועאכו"כ  המשתתפים,

זה.
- הטהור לבם נדבת וכפי לבב, וטוב שמחה מתוך - זו בקרן להשתתף שרוצים אלו כל הנה ולכן,

ברכה  עליהם .161תבוא

הצדקה: מצות של הזכות גודל ידוע והרי

הבא  לעולם קיימת והקרן הזה בעולם פירותיהם אוכל שאדם מהענינים הוא הצדקה ענין .162כללות

ובמ  האמיתיים, החיים בדרך ילדים מעמידים שעי"ז חינוך, עם הקשורה צדקה גם ועאכו"כ יחנכו ילא
[כמבואר  סוף אין עד הלאה, וכן בעוה"ב, וחיים בעוה"ז חיים - האמיתיים החיים בדרך ילדיהם את הם

מצוות],163בחסידות  ומקיימים בתורה עוסקים בנים ובני בנים בלידת מתבטא בעולם הא"ס כח שגילוי
זה לעוה"ב.zehytaהרי קיימת והקרן בעוה"ז הפירות שישנם באופן

מצוה" מצוה ד"שכר הענין ישנו לזה (כמבואר 164ונוסף הגאולה" את שמקרבת צדקה ש"גדולה -
רז"ל  משיחא 165במדרשי בעקבות הללו בעתים ה' עבודת עיקר "כל הנה שלכן באגה"ק וכמבואר ,(

הצדקה" עבודת היא כו'") דוד סוכת .166("שנפלה לנו שעמדה "והיא לעד", לנו ותעמוד להקמת 147. עד ,
לעולם" להם נשיא עבדי "ודוד צדקנו, משיח ע"י הנופלת דוד .136סוכת

***
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ספכ"ב.155) ב"ר
א.156) צב, תהלים
א).157) כז, (ר"ה דר"ה מוסף תפלת נוסח
וש"נ.158) ואילך. 171 ס"ע חמ"ב תו"מ גם ראה
המנהגים 159) ספר (ראה תשכ"ו בשנת נתייסד - חנה" "קרן

.(88 ס"ע חב"ד
תלמודית160) אנציק' וראה כח. יד, ע'משלי ד (כרך בערכו

וש"נ. ואילך). קצה
רכט).161) ס"ע חכ"ד (אג"ק זו שנה עשי"ת מכתב גם ראה
מ"א.162) פ"א פאה
ובכ"מ.163) ואילך. ד לט, שה"ש לקו"ת ראה
מ"ב.164) פ"ד אבות
ב).165) (מח, פל"ז תניא וראה א. יו"ד, ב"ב
א).166) (קיד, ס"ט
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.‡Ï.אלקיך הוי' עד ישראל שובה ד"ה שיחה) (כעין מאמר

***

.·Ï הזקן רבינו פתגם אודות כמ"פ ה 167דובר אותו עם השבוע פרשת של להשייכות יום בנוגע
היום. ומאורעות

"וליוסף  - היא השלישי ליום השייכת הפרשה כל 168ובכן: ומפרט וממשיך ארצו", ה' מבורכת אמר
(מטלא  מטל שמים "ממגד - ביותר תחתון לתחתון עד ביותר גבוה מגבוה שכולל באופן הענינים פרטי
הוא  ש"לעילא" כשם מ"ארץ", אפילו למטה הוא "תחת" (והרי תחת" רובצת ומתהום מלעילא) דשמיא
עצמה  בפני דרגא וכל דרגין, כל סוף עד דרגין כל מריש הענינים כל נכללים שבזה מ"שמים"), למעלה
ארץ  עצמה) ישראל (בארץ השבטים בנחלת היתה "שלא רש"י כפירוש ארצו", ה' ש"מבורכת באופן היא

יוסף". של כארצו טוב כל מלאה

גו'" ינגח עמים "בהם - הענין לסיום סכ"ד).169ועד (כנ"ל מריביו" יחתו ד"ה' הענין בדוגמת שזהו ,

מנשה" אלפי והם אפרים רבבות "והם בפסוק, :169ומסיים

ומנשה  אפרים מבני הם והאלפים שהרבבות הפירוש על והאלפים 170נוסף שהרבבות הפירוש גם ישנו ,
המנוגחים" "אותם ומנשה.171הם אפרים שהרגו

חוטאים" ולא חטאים ש"יתמו הכלל ע"פ (ס"ז)172אמנם, לעיל האמור ע"ד - בזה הפירוש לומר יש ,
שהרבבות  - לחנה אותם  ומעבירים מפנינה אותם שכורתים אומללה", בנים "רבת הכתוב בפירוש

שהיו "micbpnוהאלפים נעשים עצמם הם ומנשה, אפרים ולבניו `mixtליוסף zeaax"ו "dypn itl`."

זכויות  עושים עצמם שמהזדונות - בעבודה בתניא 76וענינו וכמבואר הקדמת 173, ע"י נעשה זה שענין
מים" בלי ועייף צי' ("ארץ וצי' עיפה כארץ לה' נפשו ש"צמאה היתה 174הצמאון הנה עד כי להיות (

הקדושה  היפך ע"י שדוקא וכיון ביותר, גדול צמאון שזהו כו'", הסט"א היא וצלמות צי' בארץ נפשו
רבה  לאהבה בא זה ידי ועל "הואיל כזכיות", לו נעשו "זדונות לכן ביותר, חזק וצמאון רצון לידי בא
שלא  מאהבה, לתשובה עד ביותר, גדולה תשובה של ומצב למעמד בא הזדונות ע"י שדוקא והיינו, זו",

העבר. מכל וכלל כלל רושם נשאר

נשיאנו  רבינו ע"י ובפרט האחרון, בזמן ההשתדלות שעיקר מה גם לחינוך 175וזהו בנוגע היתה ,
מנשה". ו"אלפי אפרים" "רבבות מהם להעמיד ומנשה, לאפרים מנגדים בעבר שהיו והאלפים הרבבות

אחר" בן לי ה' "יוסף ע"ש שנקרא - יוסף של בענינו גם הצ"צ 176וכמרומז שמפרש וכפי שהעבודה 177,
דבר  שזהו משלו, בנים ליוסף שיש בכך די שלא והיינו, "בן", יהי' מ"אחר" שגם לפעול היא יוסף של

מ"אחר". גם "בן" לעשות - לי") ה' ("יוסף הוספה של ענין גם להיות צריך אלא מעצמו, המובן

דייקא, "חוצה" חוצה", מעינותיך ד"יפוצו הענין להיות צריך - בתורה הוא ענין כל שהתחלת וכיון
הפנימיות. של בהעצם דרזין, ברזין פנים גם אלא דאורייתא, ברזין פנים רק ולא "פנים", ממנו לעשות 

עד  והטף", והנשים האנשים העם את "הקהל הקהל, במצות - במצוות גם אח"כ נמשך ומהתורה
תורה  של לחיים אותם ומכניסים מקהילים והשגה, להבנה שייכים לא ועדיין נולדו, עתה שזה לאלו

ה'" את ליראה ולמדו ש"ישמעו ופועלים לרגל 57ומצוות, העלי' בזמן כמו אופן באותו שיהי' ועד ,
ה'" פני את לראות ישראל כל "בבוא - רז"ל 178בביהמ"ק כדרשת לראות 179, שבא כדרך יראה, ִֵֵ"יראה
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חשון).167) ב יום" ב"היום (נעתק 29 ע' תש"ב סה"ש ראה
אונקלוס).168) (ובתרגום יג לג, ברכה
יז.169) שם,
הזכרון.170) וספר רמב"ן ראה
עה"פ.171) פרש"י
רע"א.172) יו"ד, ברכות ראה
פ"ז.173)

ב.174) סג, תהלים
וש"נ.175) ואילך. 31 ע' חמ"ו תו"מ גם ראה
כד.176) ל, ויצא
ועוד.177) עה"פ. אוה"ת
יא.178) לא, וילך
חגיגה.179) ריש

f"kyz'd ,ixyz e"`e ,'b mei zgiy

הוא  רואה כך ("דורךֿאוןֿדורך"), לעבר מעבר אותו רואה שהקב"ה שכשם היינו, כו'", ליראות בא ִכך
הייתיו" ידעתיו ד"אילו הענין שזהו - ("דורךֿאוןֿדורך") לעבר מעבר כביכול הקב"ה (לא 180את

נ"ע  (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק כפתגם אלא) ד"ידעתיו", הענין להיות יכול לא שלכן הפשוט ,181כהפירוש
אורייתא  שישראל ומצב במעמד שנמצא היינו, הייתיו", "ידעתיו אזי לקוטיֿתורה ולומד יושב שכאשר

חד  כולא בזהר 182וקוב"ה וכדאיתא בירושלמי 183, איתא וכן רשב"י", דא הוי' האדון פני "מאן בנוגע 184:
לאמורא.

שהשכל  באופן התורה לימוד שע"י להורות כדי זה הרי לנו, ונמסר בתושבע"פ נקבע זה שענין וכיון
בתניא  (כמבואר ועצום נפלא ביחוד מתאחדים והמשכיל והיינו,185והמושכל חד", "כולא נעשים אזי ,(

שנעשים  זאת, עוד אלא כו', בחיפוש צורך ואין ריחוק, של ענין ואין הבדלה, של ענין שאין בלבד זו שלא
לעשות  השליחות את למלא הקב"ה של שליח של מציאות אם כי לעצמו, מציאות שאינו כיון חד", "כולא

בתחתונים  דירה ית' שתהי'186לו הקב"ה רוצה ששם הימנו, למטה שאין דחוצה חוצה ממש, לחוצה עד ,
בתחתונים. דירה לו

הת  מישראל,וזהו אחד כל את להוציא - זה בדורנו ובפרט בכלל, ומחנכות מחנכים של המיוחד פקיד
ע"י  - ישראל כלל של הגאולה את ולגלות ולקרב למהר כדי הפנימי, מהגלות גדולים, והן קטנים הן
כל  של בסיוע הקודש, טהרת על חינוך רבינו: ובלשון הכשר, בחינוך וההוספה וההתאמצות ההתחזקות

דאורייתא. תמכין שהם אלו

והם  אפרים רבבות והם גו' ינגח עמים בהם גו' ארצו הוי' ד"מבורכת הענין כאו"א אצל יומשך ועי"ז
ד"ופרצת  ובאופן תחת", רובצת ומתהום מטל שמים ד"ממגד הרחבה מתוך בזה שיעסקו - מנשה" אלפי

ונגבה" וצפונה וקדמה הנה"79ימה ישובו גדול ו"קהל ,149.

***

.‚Ï"ככולו ש"רובו בתורה דין .187יש
עשרה  במנין, צורך יש שבקדושה דבר לומר שכדי שאע"פ התפלה, לענין בנוגע במיוחד שמצינו וכפי
כפי  ומצב מעמד באותו שאינם אנשים ארבעה עוד ויש מנין, רוב אנשים, ששה כשישנם מ"מ, אנשים,
התפללו  לא שעדיין אנשים עשרה ישנם כאילו זה הרי התפללו), שכבר (כיון כולו המנין להיות שצריך

שבזה  הדינים פרטי האחרונים לאחרוני ועד ובפוסקים בש"ס ).188(כמבואר

ישארו  (דא"כ, ממציאותם שמתבטלים באופן לא אבל המיעוט, בטל אזי מנין, רוב שישנו כיון כלומר:
שבו  הענין שמתבטל אלא עשרה), צריכים זה שבשביל שבקדושה דבר לומר אסור יהי' ואז ששה, רק

הששה. כמו ומצב מעמד באותו הם העשרה כל כאילו ונחשב מהרוב, המיעוט שונה

.„Ï:תשובה ימי לעשרת בנוגע הוא שכן אפשר בדרך לומר ויש
מ"ש  עם קשור דעשי"ת הענין שכללות - לעיל 189ובהקדמה (כמוזכר דברים" עמכם שהו"ע 190"קחו ,(

באחרונים  כדאיתא התפלה, כ"כ 191עבודת (לא הוא דעשי"ת הענין שעיקר הראשונים) דברי יסוד (על
בהתחלת  גדלי', בצום הסליחות אמירת וכמו ובתחנונים, בתפלה העבודה אלא) התורה, דלימוד הענין
(כנ"ל  לתק"ש קרה"ת בין דר"ה, א' יום בהפטרת חנה תפלת - ולפנ"ז סליחות, לומר מותר שבהם עשי"ת

סכ"ג).
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מו"נ 180) וראה מ"ז. פ"ו מד"ש ספ"ל. מ"ב העיקרים ס'
.26 ע' ה'ש"ת קיץ סה"ש גם וראה פנ"ח. ח"א

וש"נ.181) רכא. ע' היומן רשימת - תו"מ ראה
א.182) עג, זח"ג ראה
א.183) לח, ח"ב
ה"ג.184) פ"ג ביכורים
פ"ה.185)

במדב"ר 186) ספ"ג. ב"ר טז. נשא ג. בחוקותי תנחומא ראה
ובכ"מ. רפל"ו. תניא ו. פי"ג,

וש"נ.187) רע"א. מב, נזיר
וש"נ.188) ואילך. ס"ד סס"ט או"ח אדה"ז שו"ע ראה
ג.189) יד, הושע
(190.(44 ע' (לעיל פ"ד במאמר
וש"נ.191) ס"ב. סתר"ב שם ראה
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.‡Ï.אלקיך הוי' עד ישראל שובה ד"ה שיחה) (כעין מאמר

***

.·Ï הזקן רבינו פתגם אודות כמ"פ ה 167דובר אותו עם השבוע פרשת של להשייכות יום בנוגע
היום. ומאורעות

"וליוסף  - היא השלישי ליום השייכת הפרשה כל 168ובכן: ומפרט וממשיך ארצו", ה' מבורכת אמר
(מטלא  מטל שמים "ממגד - ביותר תחתון לתחתון עד ביותר גבוה מגבוה שכולל באופן הענינים פרטי
הוא  ש"לעילא" כשם מ"ארץ", אפילו למטה הוא "תחת" (והרי תחת" רובצת ומתהום מלעילא) דשמיא
עצמה  בפני דרגא וכל דרגין, כל סוף עד דרגין כל מריש הענינים כל נכללים שבזה מ"שמים"), למעלה
ארץ  עצמה) ישראל (בארץ השבטים בנחלת היתה "שלא רש"י כפירוש ארצו", ה' ש"מבורכת באופן היא

יוסף". של כארצו טוב כל מלאה

גו'" ינגח עמים "בהם - הענין לסיום סכ"ד).169ועד (כנ"ל מריביו" יחתו ד"ה' הענין בדוגמת שזהו ,

מנשה" אלפי והם אפרים רבבות "והם בפסוק, :169ומסיים

ומנשה  אפרים מבני הם והאלפים שהרבבות הפירוש על והאלפים 170נוסף שהרבבות הפירוש גם ישנו ,
המנוגחים" "אותם ומנשה.171הם אפרים שהרגו

חוטאים" ולא חטאים ש"יתמו הכלל ע"פ (ס"ז)172אמנם, לעיל האמור ע"ד - בזה הפירוש לומר יש ,
שהרבבות  - לחנה אותם  ומעבירים מפנינה אותם שכורתים אומללה", בנים "רבת הכתוב בפירוש

שהיו "micbpnוהאלפים נעשים עצמם הם ומנשה, אפרים ולבניו `mixtליוסף zeaax"ו "dypn itl`."

זכויות  עושים עצמם שמהזדונות - בעבודה בתניא 76וענינו וכמבואר הקדמת 173, ע"י נעשה זה שענין
מים" בלי ועייף צי' ("ארץ וצי' עיפה כארץ לה' נפשו ש"צמאה היתה 174הצמאון הנה עד כי להיות (

הקדושה  היפך ע"י שדוקא וכיון ביותר, גדול צמאון שזהו כו'", הסט"א היא וצלמות צי' בארץ נפשו
רבה  לאהבה בא זה ידי ועל "הואיל כזכיות", לו נעשו "זדונות לכן ביותר, חזק וצמאון רצון לידי בא
שלא  מאהבה, לתשובה עד ביותר, גדולה תשובה של ומצב למעמד בא הזדונות ע"י שדוקא והיינו, זו",

העבר. מכל וכלל כלל רושם נשאר

נשיאנו  רבינו ע"י ובפרט האחרון, בזמן ההשתדלות שעיקר מה גם לחינוך 175וזהו בנוגע היתה ,
מנשה". ו"אלפי אפרים" "רבבות מהם להעמיד ומנשה, לאפרים מנגדים בעבר שהיו והאלפים הרבבות

אחר" בן לי ה' "יוסף ע"ש שנקרא - יוסף של בענינו גם הצ"צ 176וכמרומז שמפרש וכפי שהעבודה 177,
דבר  שזהו משלו, בנים ליוסף שיש בכך די שלא והיינו, "בן", יהי' מ"אחר" שגם לפעול היא יוסף של

מ"אחר". גם "בן" לעשות - לי") ה' ("יוסף הוספה של ענין גם להיות צריך אלא מעצמו, המובן

דייקא, "חוצה" חוצה", מעינותיך ד"יפוצו הענין להיות צריך - בתורה הוא ענין כל שהתחלת וכיון
הפנימיות. של בהעצם דרזין, ברזין פנים גם אלא דאורייתא, ברזין פנים רק ולא "פנים", ממנו לעשות 

עד  והטף", והנשים האנשים העם את "הקהל הקהל, במצות - במצוות גם אח"כ נמשך ומהתורה
תורה  של לחיים אותם ומכניסים מקהילים והשגה, להבנה שייכים לא ועדיין נולדו, עתה שזה לאלו

ה'" את ליראה ולמדו ש"ישמעו ופועלים לרגל 57ומצוות, העלי' בזמן כמו אופן באותו שיהי' ועד ,
ה'" פני את לראות ישראל כל "בבוא - רז"ל 178בביהמ"ק כדרשת לראות 179, שבא כדרך יראה, ִֵֵ"יראה
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חשון).167) ב יום" ב"היום (נעתק 29 ע' תש"ב סה"ש ראה
אונקלוס).168) (ובתרגום יג לג, ברכה
יז.169) שם,
הזכרון.170) וספר רמב"ן ראה
עה"פ.171) פרש"י
רע"א.172) יו"ד, ברכות ראה
פ"ז.173)

ב.174) סג, תהלים
וש"נ.175) ואילך. 31 ע' חמ"ו תו"מ גם ראה
כד.176) ל, ויצא
ועוד.177) עה"פ. אוה"ת
יא.178) לא, וילך
חגיגה.179) ריש

f"kyz'd ,ixyz e"`e ,'b mei zgiy

הוא  רואה כך ("דורךֿאוןֿדורך"), לעבר מעבר אותו רואה שהקב"ה שכשם היינו, כו'", ליראות בא ִכך
הייתיו" ידעתיו ד"אילו הענין שזהו - ("דורךֿאוןֿדורך") לעבר מעבר כביכול הקב"ה (לא 180את

נ"ע  (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק כפתגם אלא) ד"ידעתיו", הענין להיות יכול לא שלכן הפשוט ,181כהפירוש
אורייתא  שישראל ומצב במעמד שנמצא היינו, הייתיו", "ידעתיו אזי לקוטיֿתורה ולומד יושב שכאשר

חד  כולא בזהר 182וקוב"ה וכדאיתא בירושלמי 183, איתא וכן רשב"י", דא הוי' האדון פני "מאן בנוגע 184:
לאמורא.

שהשכל  באופן התורה לימוד שע"י להורות כדי זה הרי לנו, ונמסר בתושבע"פ נקבע זה שענין וכיון
בתניא  (כמבואר ועצום נפלא ביחוד מתאחדים והמשכיל והיינו,185והמושכל חד", "כולא נעשים אזי ,(

שנעשים  זאת, עוד אלא כו', בחיפוש צורך ואין ריחוק, של ענין ואין הבדלה, של ענין שאין בלבד זו שלא
לעשות  השליחות את למלא הקב"ה של שליח של מציאות אם כי לעצמו, מציאות שאינו כיון חד", "כולא

בתחתונים  דירה ית' שתהי'186לו הקב"ה רוצה ששם הימנו, למטה שאין דחוצה חוצה ממש, לחוצה עד ,
בתחתונים. דירה לו

הת  מישראל,וזהו אחד כל את להוציא - זה בדורנו ובפרט בכלל, ומחנכות מחנכים של המיוחד פקיד
ע"י  - ישראל כלל של הגאולה את ולגלות ולקרב למהר כדי הפנימי, מהגלות גדולים, והן קטנים הן
כל  של בסיוע הקודש, טהרת על חינוך רבינו: ובלשון הכשר, בחינוך וההוספה וההתאמצות ההתחזקות

דאורייתא. תמכין שהם אלו

והם  אפרים רבבות והם גו' ינגח עמים בהם גו' ארצו הוי' ד"מבורכת הענין כאו"א אצל יומשך ועי"ז
ד"ופרצת  ובאופן תחת", רובצת ומתהום מטל שמים ד"ממגד הרחבה מתוך בזה שיעסקו - מנשה" אלפי

ונגבה" וצפונה וקדמה הנה"79ימה ישובו גדול ו"קהל ,149.

***

.‚Ï"ככולו ש"רובו בתורה דין .187יש
עשרה  במנין, צורך יש שבקדושה דבר לומר שכדי שאע"פ התפלה, לענין בנוגע במיוחד שמצינו וכפי
כפי  ומצב מעמד באותו שאינם אנשים ארבעה עוד ויש מנין, רוב אנשים, ששה כשישנם מ"מ, אנשים,
התפללו  לא שעדיין אנשים עשרה ישנם כאילו זה הרי התפללו), שכבר (כיון כולו המנין להיות שצריך

שבזה  הדינים פרטי האחרונים לאחרוני ועד ובפוסקים בש"ס ).188(כמבואר

ישארו  (דא"כ, ממציאותם שמתבטלים באופן לא אבל המיעוט, בטל אזי מנין, רוב שישנו כיון כלומר:
שבו  הענין שמתבטל אלא עשרה), צריכים זה שבשביל שבקדושה דבר לומר אסור יהי' ואז ששה, רק

הששה. כמו ומצב מעמד באותו הם העשרה כל כאילו ונחשב מהרוב, המיעוט שונה

.„Ï:תשובה ימי לעשרת בנוגע הוא שכן אפשר בדרך לומר ויש
מ"ש  עם קשור דעשי"ת הענין שכללות - לעיל 189ובהקדמה (כמוזכר דברים" עמכם שהו"ע 190"קחו ,(

באחרונים  כדאיתא התפלה, כ"כ 191עבודת (לא הוא דעשי"ת הענין שעיקר הראשונים) דברי יסוד (על
בהתחלת  גדלי', בצום הסליחות אמירת וכמו ובתחנונים, בתפלה העבודה אלא) התורה, דלימוד הענין
(כנ"ל  לתק"ש קרה"ת בין דר"ה, א' יום בהפטרת חנה תפלת - ולפנ"ז סליחות, לומר מותר שבהם עשי"ת

סכ"ג).
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מו"נ 180) וראה מ"ז. פ"ו מד"ש ספ"ל. מ"ב העיקרים ס'
.26 ע' ה'ש"ת קיץ סה"ש גם וראה פנ"ח. ח"א

וש"נ.181) רכא. ע' היומן רשימת - תו"מ ראה
א.182) עג, זח"ג ראה
א.183) לח, ח"ב
ה"ג.184) פ"ג ביכורים
פ"ה.185)

במדב"ר 186) ספ"ג. ב"ר טז. נשא ג. בחוקותי תנחומא ראה
ובכ"מ. רפל"ו. תניא ו. פי"ג,

וש"נ.187) רע"א. מב, נזיר
וש"נ.188) ואילך. ס"ד סס"ט או"ח אדה"ז שו"ע ראה
ג.189) יד, הושע
(190.(44 ע' (לעיל פ"ד במאמר
וש"נ.191) ס"ב. סתר"ב שם ראה
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שעברו שלאחרי לומר, יש תשובה,dyyועפ"ז ימי מעשרת המתאים aexימים באופן התשובה, ימי
ארבעת  שגם והיינו, לעשי"ת, השייכים הענינים כל כבר ונפעלו עברו כאילו נחשב זה הרי לעשי"ת,

בזמן. בפועל באו לא שעדיין אלא המוכן, מן כבר עומדים הנותרים הימים

שבישראל, דרגות העשר לכל היא וההמשכה שבהם, הפרטים עשרת בכל ה' ברכת גם נמשכת ואז
מימיך" ושואב עציך ל"חוטב עד שבטיכם" בכל 192מ"ראשיכם השנה כל במשך זאת ממשיכים ואח"כ ,

בתחלתו  בפרדס בארוכה כמבואר שבעולם, דבר כל מורכב שמהם הדברים באופן 193עשרת השיטות פרטי
ישנו  לזה ונוסף מג', כלול מהם א' וכל סוף, תוך ראש יש דבר שבכל - ומהם לעשרה, דבר כל חלוקת

כו'. המקרים ט' את שנושא העצם או כולם, כללות גם

ארץ  כיבוש רק לא יהי' שאז והשלימה, האמיתית הגאולה תומשך שלאח"ז קרובה הכנה גם וזוהי
גבולך" את אלקיך ה' "ירחיב אומות), (עשר וקדמוני קניזי קני ארץ גם אלא אומות, ,194שבע

עשור" "עלי גם יתוסף אלא נימין, שמונה של כינור רק לא יהי' שבו ביהמ"ק בנין גם יהי' ,195ואז
נימין  ,196עשרה

יוסף  בן משיח לאחרי שיבוא - דוד בן משיח ע"י והשלימה האמיתית "מבורכת 197בגאולה נאמר עליו ,
ממש. בקרוב והשלימה האמיתית בגאולה ויגאלנו יבוא - ארצו" הוי'

כאן  תערך מסתמא להם: ואמר מהאורחים, לשנים והסודה המזונות את נתן שליט"א אדמו"ר [כ"ק
את  תחלקו אורחים, בתור ואתם, ההתוועדות, ואח"כ "חזרה" יערכו שתחילה או מיד, או התוועדות,

לבב. וטוב שמחה ומתוך המזונות,

שליט"א  אדמו"ר כשכ"ק כו'" זיך עסט "עסן הניגון בעצמו לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל ואח"כ
בשמחה]. להניגון מצטרף
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נצבים.192) ר"פ
פכ"ה.193) ש"ח גם וראה פ"אֿב. ש"ב ראה
ובפרש"י.194) ח יט, שופטים פ' ובספרי. כ יב, ראה פ'
ד.195) צב, תהלים

ב.196) יג, ערכין
(197162 ע' חל"ה בלקו"ש הנסמן ועוד. אֿב. נב, סוכה ראה
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שעברו שלאחרי לומר, יש תשובה,dyyועפ"ז ימי מעשרת המתאים aexימים באופן התשובה, ימי
ארבעת  שגם והיינו, לעשי"ת, השייכים הענינים כל כבר ונפעלו עברו כאילו נחשב זה הרי לעשי"ת,

בזמן. בפועל באו לא שעדיין אלא המוכן, מן כבר עומדים הנותרים הימים

שבישראל, דרגות העשר לכל היא וההמשכה שבהם, הפרטים עשרת בכל ה' ברכת גם נמשכת ואז
מימיך" ושואב עציך ל"חוטב עד שבטיכם" בכל 192מ"ראשיכם השנה כל במשך זאת ממשיכים ואח"כ ,

בתחלתו  בפרדס בארוכה כמבואר שבעולם, דבר כל מורכב שמהם הדברים באופן 193עשרת השיטות פרטי
ישנו  לזה ונוסף מג', כלול מהם א' וכל סוף, תוך ראש יש דבר שבכל - ומהם לעשרה, דבר כל חלוקת

כו'. המקרים ט' את שנושא העצם או כולם, כללות גם

ארץ  כיבוש רק לא יהי' שאז והשלימה, האמיתית הגאולה תומשך שלאח"ז קרובה הכנה גם וזוהי
גבולך" את אלקיך ה' "ירחיב אומות), (עשר וקדמוני קניזי קני ארץ גם אלא אומות, ,194שבע

עשור" "עלי גם יתוסף אלא נימין, שמונה של כינור רק לא יהי' שבו ביהמ"ק בנין גם יהי' ,195ואז
נימין  ,196עשרה

יוסף  בן משיח לאחרי שיבוא - דוד בן משיח ע"י והשלימה האמיתית "מבורכת 197בגאולה נאמר עליו ,
ממש. בקרוב והשלימה האמיתית בגאולה ויגאלנו יבוא - ארצו" הוי'

כאן  תערך מסתמא להם: ואמר מהאורחים, לשנים והסודה המזונות את נתן שליט"א אדמו"ר [כ"ק
את  תחלקו אורחים, בתור ואתם, ההתוועדות, ואח"כ "חזרה" יערכו שתחילה או מיד, או התוועדות,

לבב. וטוב שמחה ומתוך המזונות,

שליט"א  אדמו"ר כשכ"ק כו'" זיך עסט "עסן הניגון בעצמו לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל ואח"כ
בשמחה]. להניגון מצטרף
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נצבים.192) ר"פ
פכ"ה.193) ש"ח גם וראה פ"אֿב. ש"ב ראה
ובפרש"י.194) ח יט, שופטים פ' ובספרי. כ יב, ראה פ'
ד.195) צב, תהלים

ב.196) יג, ערכין
(197162 ע' חל"ה בלקו"ש הנסמן ועוד. אֿב. נב, סוכה ראה

.53 הערה

`"hily x"enc` w"k zkxa .c"qa
ה'תשכ"ז. מנחה, תפלת אחרי הכיפורים, יום ערב

מעשרה 1יתן  למטה והנגלה הנראה בטוב ומתוקה טובה לשנה טובה חתימה וגמר חתימה השי"ת
טפחים.

עילאה  תשובה - לבב וטוב  שמחה מתוך אמיתית, תשובה  התעוררות הנכונה,2שתהי' בריאות ומתוך ,
רויחי. ומזוני חיי בבני ומבורכת, טובה בשנה זאת וימשיכו

"את ויקהיל זו, הקהל בשנת "הקהל" יקיים אשר lk3והקב"ה וגרך והטף והנשים האנשים העם
גו'"4בשעריך" "לראות לירושלים אותם ויעלה ו"ישמעו 5, צדקנו, משיח ע"י והשלימה האמיתית בגאולה ,

הזאת". התורה דברי כל את לעשות ושמרו גו' ויראו ילמדו הרחבה,4. ומתוך לבב וטוב שמחה מתוך ,
גם וברוחניות .6יחד בגשמיות

•
eigiy micinlzdl `"hily x"enc` w"k zkxa .c"qa

ה'תשכ"ז. נדרי, כל לפני הכיפורים, יום ערב

אברכם"1"וידבר  ואני גו' ושמו גו', ישא גו', יאר גו', יברכך גו', דבר .2גו',

בטוב  ומתוקה טובה לשנה טובה חתימה וגמר חתימה יחד, ולכולכם מכם, אחד לכל השי"ת יתן
החסידות, ובלימוד הנגלה בלימוד ומופלגה רבה הצלחה - ובפרט טפחים, מעשרה למטה והנגלה הנראה

מעשה  לידי יביא לבב.3ושהלימוד ובטוב ובשמחה הנכונה, בריאות מתוך בהידור, המצוות קיום -

סוד  דרוש, רמז, פשט, - התורה חלקי כל את יחד להקהיל - התורה בלימוד "הקהל" בכם ,4ויקויים
ממש  לאחד עד כאחד, לאחדים ועי"ז 5ולאחדם הפשוטה 6. האחדות את להמשיך "ונגלה 7- שיקויים ,8

יחדיו" בשר כל וראו הוי' ולגלות 9כבוד לקרב - ועי"ז משיח 10, ע"י והשלימה האמיתית הגאולה את
טפחים. מעשרה למטה דידן, בעגלא צדקנו,

טובה. חתימה וגמר חתימה טובה, שנה
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בלקו"ש 1) ונדפס (באידית), שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה
ע"י  מ"מ ציוני איזה עוד ניתוספו זו במהדורא .380 ע' ח"ט

המו"ל.
פי"א.2) אגה"ת תניא ראה
קיים 3) הי' שביהמ"ק בזמן - מ(הקהל הפטורים אלה גם

ז). לא, ירמי' א. ג, (חגיגה ה)ראי' מן שפטורים מפני
יב.4) לא, וילך
יא.5) שם,
בסיומן 6) מלכים והל' ספ"ט תשובה הל' רמב"ם ראה

וחותמן.
בלקו"ש 1) ונדפס (באידית) שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה

ע"י  מ"מ ציוני איזה עוד ניתוספו זו במהדורא ואילך. 380 ע' שם
המו"ל.

כבֿכז.2) ו, נשא
וש"נ.3) ב. מ, קידושין ראה
סוס"ד.4) פ"א לאדה"ז ת"ת הל' עיין
נצבים.5) ר"פ לקו"ת עיין
ספכ"ג.6) תניא ראה
"לאחת",7) שם ובגמרא ב. לא, שבת רש"י ראה וביאר

"יחידה".
ה.8) מ, ישעי'
ח).9) כב, וירא (רש"י בשווה

כו'".10) ונכסה "נגלה ב) (פי"א, הל'במדב"ר וברמב"ם
אדמו"ר  כ"ק מכתב ועיין בודאי". כו' "בחזקת ספי"א: מלכים

ואילך) שט ע' ח"א שלו (אג"ק הידוע נ"ע ל'(מהורש"ב) בביאור
בא". "דוד או בא" דוד "בן מארז"ל

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr at sc migqt(iyily meil)

milrad e`nhpyaú÷Bìçî énð ä÷éøæ øçàìewlgp dfa mb - §©©§¦¨©¦©£¤
sxyiy dwexa oa opgei iax xaeq dfa s`y ,dpyna mi`pzd

.'dxev xeair' `la cin oaxwd
:`xnbd zx`andéîòèì ïðçBé éaø àãæàådfa opgei iax jlede - §¨§¨©¦¨¨§©§¥

,xg` mewna xn`y ezhiy itkïa ïðçBé éaø ,ïðçBé éaø øîàc§¨©©¦¨¨©¦¨¨¤
ãçà øác eøîà äéîçð éaøå ä÷Bøa,zg` dhiya mdipy mikled - §¨§©¦§¤§¨¨§¨¨¤¨

xeair' oerh epi`e ,cin sxyp 'milra leqt'a lqtpy oaxwy
.mcd zwixf xg` milrad e`nhp m` elit` ,'dxev

:eixac z` `xnbd zyxtneïøîàc àä ,ä÷Bøa ïa ïðçBé éaødf - ©¦¨¨¤§¨¨©£¨¨
.cin sxyi e`nhp e` eilra ezny oaxwy ,dpyna epxn`yéaø©¦

àéä éàî äéîçð,dfa ezhiy epivn okid -àéðúc,`ziixaaéaø §¤§¨©¦§©§¨©¦
Bæ äôøNð úeðéðà éðtî ,øîBà äéîçðxg`n ,xnelk ,oxd` z`hg - §¤§¨¥¦§¥£¦¦§§¨

mi`yx eid `le ,`edia`e acp zzin lr mippe` eipae oxd` eide
,dplk`iy in did `l ef z`hgy `vnp ,miycwa lek`lCëì§¨

øîàðdynl oxd` xn`y aezka(hi i `xwie)iz` dp`xwYe',älàk ¤¡©©¦§¤¨Ÿ¦¨¥¤
,ok il rxi`e xg`n ,xnelk ,''d ipirA ahiId ,mFId z`Hg iYlk`e§¨©§¦©¨©©¦©§¥¥

.diztxy jkitle ,meid z`hgd z` lek`l i`yx ipi` ,ope` ip`y
:dingp iax ixacn `xnbd zwiicneàäåleqt ixde -úeðéðà §¨£¦

kmilra leqtàéåä ä÷éøæ øçàìacp ezn m` elit`y ,[`ed-] §§©©§¦¨¨§¨
oxd` oi`y dna zlqtp dwixfd oi` ,mcd zwixf mcew `edia`e
`ed dxtkl exwir z`hg oaxwy itl ,oaxwd lek`l mi`yx eipae

,dlik`l `le `a[óeøzNà] (óåøúùð) øzìàì óeøzNà éëås`e - §¦¦§§§©§©¦§§
jkn gikedl yie .xzl`l z`hgd z` eipae oxd` etxy ok it lr
dwixf xg` eilra e`nhpy oaxw mby ,`id dingp iax zrcy
iaxy opgei iax xn`e xg`ne .'dxev xeair' oerh epi`e cin sxyp
xaeq `edy gxkda ,dwexa oa opgei iax zhiya jled dingp
milrad e`nhpy ote`a s` minkg mr wlgp dwexa oa opgei iaxy
xaeq `ed ok it lr s`e ,xykda mcd zecear eyrpy ,dwixf xg`
oxd` z`hga enke ,eplk`iy in oi`y iptn ,cin oaxwd sxyiy
.cin dtxype ,oilke` dl eid `ly `l` ,leqt mey da did `ly
zwelgn xe`iaa o`k xn`y ,ezhiyk opgei iax jled dfae

.dpyna mi`pzd

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

המשך ביאור למס' פסחים ליום שלישי עמ' ב



לג f"kyz'd ,ixyz e"`e ,'b mei zgiy

שעברו שלאחרי לומר, יש תשובה,dyyועפ"ז ימי מעשרת המתאים aexימים באופן התשובה, ימי
ארבעת  שגם והיינו, לעשי"ת, השייכים הענינים כל כבר ונפעלו עברו כאילו נחשב זה הרי לעשי"ת,

בזמן. בפועל באו לא שעדיין אלא המוכן, מן כבר עומדים הנותרים הימים

שבישראל, דרגות העשר לכל היא וההמשכה שבהם, הפרטים עשרת בכל ה' ברכת גם נמשכת ואז
מימיך" ושואב עציך ל"חוטב עד שבטיכם" בכל 192מ"ראשיכם השנה כל במשך זאת ממשיכים ואח"כ ,

בתחלתו  בפרדס בארוכה כמבואר שבעולם, דבר כל מורכב שמהם הדברים באופן 193עשרת השיטות פרטי
ישנו  לזה ונוסף מג', כלול מהם א' וכל סוף, תוך ראש יש דבר שבכל - ומהם לעשרה, דבר כל חלוקת

כו'. המקרים ט' את שנושא העצם או כולם, כללות גם

ארץ  כיבוש רק לא יהי' שאז והשלימה, האמיתית הגאולה תומשך שלאח"ז קרובה הכנה גם וזוהי
גבולך" את אלקיך ה' "ירחיב אומות), (עשר וקדמוני קניזי קני ארץ גם אלא אומות, ,194שבע

עשור" "עלי גם יתוסף אלא נימין, שמונה של כינור רק לא יהי' שבו ביהמ"ק בנין גם יהי' ,195ואז
נימין  ,196עשרה

יוסף  בן משיח לאחרי שיבוא - דוד בן משיח ע"י והשלימה האמיתית "מבורכת 197בגאולה נאמר עליו ,
ממש. בקרוב והשלימה האמיתית בגאולה ויגאלנו יבוא - ארצו" הוי'

כאן  תערך מסתמא להם: ואמר מהאורחים, לשנים והסודה המזונות את נתן שליט"א אדמו"ר [כ"ק
את  תחלקו אורחים, בתור ואתם, ההתוועדות, ואח"כ "חזרה" יערכו שתחילה או מיד, או התוועדות,

לבב. וטוב שמחה ומתוך המזונות,

שליט"א  אדמו"ר כשכ"ק כו'" זיך עסט "עסן הניגון בעצמו לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל ואח"כ
בשמחה]. להניגון מצטרף
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נצבים.192) ר"פ
פכ"ה.193) ש"ח גם וראה פ"אֿב. ש"ב ראה
ובפרש"י.194) ח יט, שופטים פ' ובספרי. כ יב, ראה פ'
ד.195) צב, תהלים

ב.196) יג, ערכין
(197162 ע' חל"ה בלקו"ש הנסמן ועוד. אֿב. נב, סוכה ראה

.53 הערה

f"kyz'd ,ixyz e"`e ,'b mei zgiy

שעברו שלאחרי לומר, יש תשובה,dyyועפ"ז ימי מעשרת המתאים aexימים באופן התשובה, ימי
ארבעת  שגם והיינו, לעשי"ת, השייכים הענינים כל כבר ונפעלו עברו כאילו נחשב זה הרי לעשי"ת,

בזמן. בפועל באו לא שעדיין אלא המוכן, מן כבר עומדים הנותרים הימים

שבישראל, דרגות העשר לכל היא וההמשכה שבהם, הפרטים עשרת בכל ה' ברכת גם נמשכת ואז
מימיך" ושואב עציך ל"חוטב עד שבטיכם" בכל 192מ"ראשיכם השנה כל במשך זאת ממשיכים ואח"כ ,

בתחלתו  בפרדס בארוכה כמבואר שבעולם, דבר כל מורכב שמהם הדברים באופן 193עשרת השיטות פרטי
ישנו  לזה ונוסף מג', כלול מהם א' וכל סוף, תוך ראש יש דבר שבכל - ומהם לעשרה, דבר כל חלוקת

כו'. המקרים ט' את שנושא העצם או כולם, כללות גם

ארץ  כיבוש רק לא יהי' שאז והשלימה, האמיתית הגאולה תומשך שלאח"ז קרובה הכנה גם וזוהי
גבולך" את אלקיך ה' "ירחיב אומות), (עשר וקדמוני קניזי קני ארץ גם אלא אומות, ,194שבע

עשור" "עלי גם יתוסף אלא נימין, שמונה של כינור רק לא יהי' שבו ביהמ"ק בנין גם יהי' ,195ואז
נימין  ,196עשרה

יוסף  בן משיח לאחרי שיבוא - דוד בן משיח ע"י והשלימה האמיתית "מבורכת 197בגאולה נאמר עליו ,
ממש. בקרוב והשלימה האמיתית בגאולה ויגאלנו יבוא - ארצו" הוי'

כאן  תערך מסתמא להם: ואמר מהאורחים, לשנים והסודה המזונות את נתן שליט"א אדמו"ר [כ"ק
את  תחלקו אורחים, בתור ואתם, ההתוועדות, ואח"כ "חזרה" יערכו שתחילה או מיד, או התוועדות,

לבב. וטוב שמחה ומתוך המזונות,

שליט"א  אדמו"ר כשכ"ק כו'" זיך עסט "עסן הניגון בעצמו לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל ואח"כ
בשמחה]. להניגון מצטרף
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נצבים.192) ר"פ
פכ"ה.193) ש"ח גם וראה פ"אֿב. ש"ב ראה
ובפרש"י.194) ח יט, שופטים פ' ובספרי. כ יב, ראה פ'
ד.195) צב, תהלים

ב.196) יג, ערכין
(197162 ע' חל"ה בלקו"ש הנסמן ועוד. אֿב. נב, סוכה ראה

.53 הערה

`"hily x"enc` w"k zkxa .c"qa
ה'תשכ"ז. מנחה, תפלת אחרי הכיפורים, יום ערב

מעשרה 1יתן  למטה והנגלה הנראה בטוב ומתוקה טובה לשנה טובה חתימה וגמר חתימה השי"ת
טפחים.

עילאה  תשובה - לבב וטוב  שמחה מתוך אמיתית, תשובה  התעוררות הנכונה,2שתהי' בריאות ומתוך ,
רויחי. ומזוני חיי בבני ומבורכת, טובה בשנה זאת וימשיכו

"את ויקהיל זו, הקהל בשנת "הקהל" יקיים אשר lk3והקב"ה וגרך והטף והנשים האנשים העם
גו'"4בשעריך" "לראות לירושלים אותם ויעלה ו"ישמעו 5, צדקנו, משיח ע"י והשלימה האמיתית בגאולה ,

הזאת". התורה דברי כל את לעשות ושמרו גו' ויראו ילמדו הרחבה,4. ומתוך לבב וטוב שמחה מתוך ,
גם וברוחניות .6יחד בגשמיות

•
eigiy micinlzdl `"hily x"enc` w"k zkxa .c"qa

ה'תשכ"ז. נדרי, כל לפני הכיפורים, יום ערב

אברכם"1"וידבר  ואני גו' ושמו גו', ישא גו', יאר גו', יברכך גו', דבר .2גו',

בטוב  ומתוקה טובה לשנה טובה חתימה וגמר חתימה יחד, ולכולכם מכם, אחד לכל השי"ת יתן
החסידות, ובלימוד הנגלה בלימוד ומופלגה רבה הצלחה - ובפרט טפחים, מעשרה למטה והנגלה הנראה

מעשה  לידי יביא לבב.3ושהלימוד ובטוב ובשמחה הנכונה, בריאות מתוך בהידור, המצוות קיום -

סוד  דרוש, רמז, פשט, - התורה חלקי כל את יחד להקהיל - התורה בלימוד "הקהל" בכם ,4ויקויים
ממש  לאחד עד כאחד, לאחדים ועי"ז 5ולאחדם הפשוטה 6. האחדות את להמשיך "ונגלה 7- שיקויים ,8

יחדיו" בשר כל וראו הוי' ולגלות 9כבוד לקרב - ועי"ז משיח 10, ע"י והשלימה האמיתית הגאולה את
טפחים. מעשרה למטה דידן, בעגלא צדקנו,

טובה. חתימה וגמר חתימה טובה, שנה
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בלקו"ש 1) ונדפס (באידית), שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה
ע"י  מ"מ ציוני איזה עוד ניתוספו זו במהדורא .380 ע' ח"ט

המו"ל.
פי"א.2) אגה"ת תניא ראה
קיים 3) הי' שביהמ"ק בזמן - מ(הקהל הפטורים אלה גם

ז). לא, ירמי' א. ג, (חגיגה ה)ראי' מן שפטורים מפני
יב.4) לא, וילך
יא.5) שם,
בסיומן 6) מלכים והל' ספ"ט תשובה הל' רמב"ם ראה

וחותמן.
בלקו"ש 1) ונדפס (באידית) שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה

ע"י  מ"מ ציוני איזה עוד ניתוספו זו במהדורא ואילך. 380 ע' שם
המו"ל.

כבֿכז.2) ו, נשא
וש"נ.3) ב. מ, קידושין ראה
סוס"ד.4) פ"א לאדה"ז ת"ת הל' עיין
נצבים.5) ר"פ לקו"ת עיין
ספכ"ג.6) תניא ראה
"לאחת",7) שם ובגמרא ב. לא, שבת רש"י ראה וביאר

"יחידה".
ה.8) מ, ישעי'
ח).9) כב, וירא (רש"י בשווה

כו'".10) ונכסה "נגלה ב) (פי"א, הל'במדב"ר וברמב"ם
אדמו"ר  כ"ק מכתב ועיין בודאי". כו' "בחזקת ספי"א: מלכים

ואילך) שט ע' ח"א שלו (אג"ק הידוע נ"ע ל'(מהורש"ב) בביאור
בא". "דוד או בא" דוד "בן מארז"ל

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr at sc migqt(iyily meil)

milrad e`nhpyaú÷Bìçî énð ä÷éøæ øçàìewlgp dfa mb - §©©§¦¨©¦©£¤
sxyiy dwexa oa opgei iax xaeq dfa s`y ,dpyna mi`pzd

.'dxev xeair' `la cin oaxwd
:`xnbd zx`andéîòèì ïðçBé éaø àãæàådfa opgei iax jlede - §¨§¨©¦¨¨§©§¥

,xg` mewna xn`y ezhiy itkïa ïðçBé éaø ,ïðçBé éaø øîàc§¨©©¦¨¨©¦¨¨¤
ãçà øác eøîà äéîçð éaøå ä÷Bøa,zg` dhiya mdipy mikled - §¨§©¦§¤§¨¨§¨¨¤¨

xeair' oerh epi`e ,cin sxyp 'milra leqt'a lqtpy oaxwy
.mcd zwixf xg` milrad e`nhp m` elit` ,'dxev

:eixac z` `xnbd zyxtneïøîàc àä ,ä÷Bøa ïa ïðçBé éaødf - ©¦¨¨¤§¨¨©£¨¨
.cin sxyi e`nhp e` eilra ezny oaxwy ,dpyna epxn`yéaø©¦

àéä éàî äéîçð,dfa ezhiy epivn okid -àéðúc,`ziixaaéaø §¤§¨©¦§©§¨©¦
Bæ äôøNð úeðéðà éðtî ,øîBà äéîçðxg`n ,xnelk ,oxd` z`hg - §¤§¨¥¦§¥£¦¦§§¨

mi`yx eid `le ,`edia`e acp zzin lr mippe` eipae oxd` eide
,dplk`iy in did `l ef z`hgy `vnp ,miycwa lek`lCëì§¨

øîàðdynl oxd` xn`y aezka(hi i `xwie)iz` dp`xwYe',älàk ¤¡©©¦§¤¨Ÿ¦¨¥¤
,ok il rxi`e xg`n ,xnelk ,''d ipirA ahiId ,mFId z`Hg iYlk`e§¨©§¦©¨©©¦©§¥¥

.diztxy jkitle ,meid z`hgd z` lek`l i`yx ipi` ,ope` ip`y
:dingp iax ixacn `xnbd zwiicneàäåleqt ixde -úeðéðà §¨£¦

kmilra leqtàéåä ä÷éøæ øçàìacp ezn m` elit`y ,[`ed-] §§©©§¦¨¨§¨
oxd` oi`y dna zlqtp dwixfd oi` ,mcd zwixf mcew `edia`e
`ed dxtkl exwir z`hg oaxwy itl ,oaxwd lek`l mi`yx eipae

,dlik`l `le `a[óeøzNà] (óåøúùð) øzìàì óeøzNà éëås`e - §¦¦§§§©§©¦§§
jkn gikedl yie .xzl`l z`hgd z` eipae oxd` etxy ok it lr
dwixf xg` eilra e`nhpy oaxw mby ,`id dingp iax zrcy
iaxy opgei iax xn`e xg`ne .'dxev xeair' oerh epi`e cin sxyp
xaeq `edy gxkda ,dwexa oa opgei iax zhiya jled dingp
milrad e`nhpy ote`a s` minkg mr wlgp dwexa oa opgei iaxy
xaeq `ed ok it lr s`e ,xykda mcd zecear eyrpy ,dwixf xg`
oxd` z`hga enke ,eplk`iy in oi`y iptn ,cin oaxwd sxyiy
.cin dtxype ,oilke` dl eid `ly `l` ,leqt mey da did `ly
zwelgn xe`iaa o`k xn`y ,ezhiyk opgei iax jled dfae

.dpyna mi`pzd
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mixetikd mei zegiy ihewl'ד כרך

הקודש  ללשון מתורגם

בגמרא ‡. מחלוקת עוונות 1קיימת כפרת אודות
הכיפורים  "יום אומרים: רבנן הכיפורים: יום של
עשה  "בין אומר: ורבי השבים" על אלא מכפר אין
מכפר", הכיפורים יום תשובה עשה לא בין תשובה
היא  וההלכה מכפר". יום של ש"עיצומו 2משום

כרבנן.
סוברים  שרבנן אינה המחלוקת דבריהם: ביאור
התשובה  ורק מכפר אינו יום" של ש"עיצומו

מכפר" יום של "עיצומו רבנן לדעת גם ,3מכפרת.
אינו  שלו התשובה באמצעות עצמו, האדם כלומר
"עיצומו  ידי על הבאה כפרה לאותה להגיע מסוגל
כיצד  היא: ורבנן רבי בין המחלוקת יום". של
יום". של "עיצומו של הכפרה אל להגיע יכולים
מאיר  מיד הכיפורים, יום בוא עם סובר, רבי
לא  עדיין כשהאדם אפילו - יום" של ה"עיצומו
מכפר  עצמו יום" של וה"עיצומו - תשובה עשה

סוברים  ורבנן עוונותיו; לכפרה 4על להגיע שכדי ,
עבודת  תחילה להיות צריכה יום", של "עיצומו של
של  "עיצומו של הכפרה גם ישנה ואז, התשובה,
ידי  על הבאה מהכפרה יותר נעלית שהיא יום",
יום  של ש"עיצומו מודים הכל אבל לבד. התשובה

.5מכפר"

יובנו  גם זה פי דרשו 6על הפסוק על חז"ל דברי
"אלו - בהמצאו השנה dxyrהוי' ראש שבין ימים

כי  מובן, בגמרא חז"ל מדברי הכיפורים", ליום
נכללים  כיפור ויום השנה ראש ימי שגם למרות

("אלו תשובה ימי מכל dxyrבעשרת ימים"),
מתבט  ענינם עיקר אין ימי מקום שהם בכך א

") הכיפורים"):oiayתשובה ליום השנה ראש
הנחותה  הדרגה היא תשובה ימי בעשרת הכללותם
העצמי  ענינם ואילו כיפור; ויום השנה שבראש
- הוא השנה ראש של עיקרו מזה: למעלה הוא
הוא  הכיפורים יום של ועיקרו עליכם", "תמליכוני

זה, שביום הכפרה - מכפר" יום של "עיצומו
לפי  נמדדת שאינה אדם, לכל מלמעלה המעניקים

שלו. התשובה עבודת

נענש ·. אינו שהאדם רק פירושה אין 'כפרה'
שנמחק  גם אלא החטא, והפגם 7עבור הרבב מנפשו

תכלית  מזו: יתירה שנעשה; החטא ידי על שנתהוו
רושם  נותר שלא בלבד זו לא - היא הכפרה
נהפכים  עצמן שהזדונות תכליתה אלא מהעבירות,

כזכיות  .8ונחשבים
ומתחרט  תשובה עושה כשאדם להבין: צריך
התענוג  את בזה בכך הוא עוקר שעשה, החטא על

העבירה  עשיית בעת לו מכך 9שהיה וכתוצאה
שהעבירות  (כיון הרע ממנו ונמחק מתנקה
צמאון  לידי אותו שהביאו הן לתשובה הקודמות

לזכיות) נחשבים הן לכן כיצד,10להקב"ה, אבל .
של  "עיצומו ידי על שבאדם הרע ונמחק מתנקה
להבין, אפשר תשובה? יעשה שהאדם מבלי יום"
יענישוהו, לבל כפרה יהיה יום" של ש"עיצומו
עבירות. על העונש את מסיר הכיפורים שיום משום
האדם  שבנפש הפגמים יורדים ובמה כיצד אבל
שנדרשת  הסוברים רבנן לדעת גם הרי (כאמור,
מפעולת  גדולה כיפור יום של הכפרה הרי תשובה,
שיום  רבי, לדעת ובפרט האדם, שעשה התשובה

תשובה)? ללא גם מכפר כיפור

בזה: הביאור

ישנן  הקב"ה עם ישראל בני של בהתקשרות
ידי  על הקב"ה עם הקשר א) מדריגות: כמה
עצמו  על ומקבל הבורא מצוות את מקיים שהאדם
ציוויי  את למלא מוכן שהוא שמים, מלכות עול
עם  ישראל בני של הפנימית ההתקשרות ב) הבורא.
מההתקשרות  יותר ועמוקה יותר הנעלית הקב"ה
שמים. מלכות עול וקבלת המצוות מקיום הבאה
כשעבר  אז, שגם בכך, מתבטא הזה הפנימי הקשר
מכרסם  - הקב"ה עול מעליו ופרק הקב"ה ציווי על
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וש"נ.1) א יג, שבועות
הובא 2) ה"י. פ"ג, שגגות הל' ה"ג. פ"א, תשובה הל' רמב"ם

סט"ז. סתר"ז, אדה"ז בשו"ע
הכפורים 3) יום של "ועצמו וד' ה"ג שם הרמב"ם וכמ"ש

כרבנן. שפסק אף - מכפר"
ערופה.4) עגלה מצות בדרמ"צ וצ"ע
רבי 5) פלוגתת בביאור ואילך, 125 ע' חכ''ז לקו''ש ראה
ורבנן.

שם.6) ובהנסמן 124 ע' [המתורגם] ח"ד לקו"ש בארוכה ראה
פ"א.7) אגה"ת
ב.8) פו, יומא
(דרמ''צ 9) הקליפה גוף - דברים הוידוי וע''י הקליפה. נפש

ב). לח,
פ''ז.10) תניא

mixetikd mei - zegiy ihewl

תשובה; כך על עושה והוא לו, חורה בליבו, הדבר
קשר  מאותו באה שהתשובה כך, מחמת ואכן
שעל  ההתקשרות מאשר בנפש יותר עמוק שהוא

של  בכוחה יש לכן המצוות, קיום התשובה ידי
מעבירות  שנוצרו שבנפש, הפגמים את להסיר

הגלוי  הקשר את גם 11שהחלישו זאת, כל עם אבל .
נמדד  להיות וניתן מוגבל, הינו הפנימי הקשר
של  העצמית ההתקשרות ג) תשובה. של בתנועה

התקשרות יתברך. עצמותו עם הנשמה אין efעצם
מלהתבטא  למעלה והיא והגבלות מדידות כל בה
תשובה. של בתנועה לא אפילו שהיא, כל בתנועה

ועבודות efהתקשרות פעולות ידי על נפעלת אינה
ככל  גדולות האדם, פעולות כל כי - האדם
התקשרות  - מדידה שהיא איזו בהן יש שתהיינה,
שהיא  נשמתו, עצם מצד בטבע, אדם בכל קיימת זו
(בהיותה  עתה וגם ממש", ממעל אלקה "חלק

לייחדך". יחידה בך, ודבוקה "חבוקה היא בגוף)

מדידות  מכל נעלית היא זו והתקשרות מכיון
היא  שאין כשם הרי שהוא, כל ציור או שהן
אפשר  אי כך האדם, של ה' עבודת מחמת נפעלת
העבודה  העדר ידי על בה לפגום או להחלישה גם

במדריגה עבירות. ידי על אין התקשרותשל efאו
יום  של "עיצומו ולכן פוגמים. והחטאים הפגמים
יהודי  כל אצל מתגלית כיפור ביום שכן מכפר",
הקב"ה, עם הנשמה שבעצם העצמית ההתקשרות

נופליםzilbznוכאשר זו, כל lina`מדריגה
האם  רק, היא ורבנן רבי של (המחלוקת הפגמים

בכדי תשובה אבל dlbzzyנדרשת זו. מדריגה
אינה  הכיפורים יום של שהכפרה מודים, הכל
יום" של "עיצומו אלא תשובה, ידי על נפעלת

מאליו). מכפר

ופגם  הגיע שהחטא הדרגות באותן 12באותן ,
יש נפעלת lertlדרגות והיא כפרה, שתהא

הפועל  התשובה, ידי באמצעות ועל האדם, אצל ת
לבין  בינו יותר מעמיקה התקשרות למעלה, גם זה

dxiqneהקב"ה, zxaey `ide שמונע מה כל את

הכיפורים  יום של הכפרה אולם זו. התקשרות
מלכתחילה  ששם כזו דרגה שמאירה מכך נפעלת

כנ"ל  פגם, בה קיים .13לא

.‚- תשובה ימי עשרת שתחילת יוצא זה לפי
- תשובה ימי עשרת של וחותם וסיום השנה, ראש
ענינם  שבשניהם בכך משתווים הכיפורים, יום
- שבהם התשובה מבחינת גם למעלה הוא העצמי,
השנה  בראש הקב"ה. עם הנשמה עצם התקשרות
ה"תמליכוני" באמצעות גילוי לידי באה היא
יום  של ב"עיצומו - הכיפורים וביום לנו", ו"יבחר

.14מכפר"
של  העצמי ענינו מלבד השנה, שבראש וכשם
עצם  של התקשרות ה"תמליכוני", - השנה ראש
ראש  נכלל (שלכן התשובה ענין גם בו יש הנשמה,
היום  מצות וגם תשובה) ימי עשרת בחשבון השנה
כל  בו יש הכיפורים ביום גם כך שופר), (תקיעת

הללו  הענינים "עיצומו 15שלשת - הנשמה עצם :
הכיפורים  יום של התשובה ענין מכפר", יום של
גם  תשובה) ימי מעשרת הוא הכיפורים יום (שלכן
וכו', התענית מצות הכיפורים, יום של היום מצות

גם והוידוי zevnוכן .16התשובה

וראש „. הכיפורים יום משתווים נוסף בדבר
השנה:
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מרצון 11) שלמעלה בבחי' מגעת התשובה - למעלה וגם
ותשובה  וידוי מצות דרמ"צ ג. כו, אחרי בלקו"ת כמבואר דמצות,

ובכ"מ.
דמזה 12) 31 הערה 78 ע' [המתורגם] ח"ד לקו"ש ראה

שגם  משמע צ"ג ממקום למעלה מגיע עבירות על תשובה שע"י
צ"ג. ממקום למעלה מגיע הפגם

שבין 13) החילוק בדוגמת הם ויו"כ תשובה אלו בחינות וב'
תשובה  יעשה הקב"ה למענה לו ויתכפר אשם יביא התורה מענה
ח''ד  בלקו''ש נדפס תשי"ב, תשרי ח' מכתב גם (ראה כו'
הו"ע  - אשם יביא התורה מענה שגם דאף - (343 ע' [המתורגם]
זו  דבחי' התשובה ע"י מ"מ הקרבן, מכפר דוקא דאז התשובה,
הקרבן  שע"י הקרבן מהני (ואז כשגגות רק הזדונות נעשים

אד  וכל ד"ה (ראה זה שוגג אינו מתכפר אבל ספ"ד)), להצ"צ ם
הרצון  לבחי' שייכת התורה שע"י התשובה (כי לגמרי, מתכפר
לקו"ש  (ראה הרצון" "בבעל הרצון", "בעומק שהיא אלא דתורה
בקו  היא שהתורה דלהיות ,(8 הערה 125 ע' [המתורגם] ח"ד
מ"מ  אבל מהשתל', שלמעלה בחי' ידה על מתגלה האמצעי
דמענה  התשובה משא"כ כו', מדידה בה יש ולכן להשתל') השייך
שלמעלה  עצמי תענוג מבחי' היא מהתורה, שלמעלה הקב"ה
מדידות, שום בה אין ולכן דיו"כ, הכפרה דוגמת לגמרי, מהרצון

כזכיות. נעשים שהזדונות ועד הזדונות, על גם ומכפרת
וסולח",14) מוחל "מלך יו"כ בתפלת הברכה וכנוסח

- תמליכוני" - ד"מלך" מהבחינה באה דיו"כ וסליחה שהמחילה
שבר"ה.
סוכות.15) לענין גם ואילך 350 ע' חי''ט לקו''ש וראה
לעשות 16) הכל חייבים ה"ז: פ"ב, תשובה הל' רמב"ם ראה

תשובה  בהל' הרמב"ם כתב זה, וענין - ביוה"כ. ולהתודות תשובה
למעלה  הוא כי יו"כ) מדיני שהוא (אף עשור שביתת בהל' ולא
בהל' שכתבה בשופר), (שנרמז התשובה דוגמת - המצות מענין

שופר. בהל' ולא תשובה



לה
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הקודש  ללשון מתורגם

בגמרא ‡. מחלוקת עוונות 1קיימת כפרת אודות
הכיפורים  "יום אומרים: רבנן הכיפורים: יום של
עשה  "בין אומר: ורבי השבים" על אלא מכפר אין
מכפר", הכיפורים יום תשובה עשה לא בין תשובה
היא  וההלכה מכפר". יום של ש"עיצומו 2משום

כרבנן.
סוברים  שרבנן אינה המחלוקת דבריהם: ביאור
התשובה  ורק מכפר אינו יום" של ש"עיצומו

מכפר" יום של "עיצומו רבנן לדעת גם ,3מכפרת.
אינו  שלו התשובה באמצעות עצמו, האדם כלומר
"עיצומו  ידי על הבאה כפרה לאותה להגיע מסוגל
כיצד  היא: ורבנן רבי בין המחלוקת יום". של
יום". של "עיצומו של הכפרה אל להגיע יכולים
מאיר  מיד הכיפורים, יום בוא עם סובר, רבי
לא  עדיין כשהאדם אפילו - יום" של ה"עיצומו
מכפר  עצמו יום" של וה"עיצומו - תשובה עשה

סוברים  ורבנן עוונותיו; לכפרה 4על להגיע שכדי ,
עבודת  תחילה להיות צריכה יום", של "עיצומו של
של  "עיצומו של הכפרה גם ישנה ואז, התשובה,
ידי  על הבאה מהכפרה יותר נעלית שהיא יום",
יום  של ש"עיצומו מודים הכל אבל לבד. התשובה

.5מכפר"

יובנו  גם זה פי דרשו 6על הפסוק על חז"ל דברי
"אלו - בהמצאו השנה dxyrהוי' ראש שבין ימים

כי  מובן, בגמרא חז"ל מדברי הכיפורים", ליום
נכללים  כיפור ויום השנה ראש ימי שגם למרות

("אלו תשובה ימי מכל dxyrבעשרת ימים"),
מתבט  ענינם עיקר אין ימי מקום שהם בכך א

") הכיפורים"):oiayתשובה ליום השנה ראש
הנחותה  הדרגה היא תשובה ימי בעשרת הכללותם
העצמי  ענינם ואילו כיפור; ויום השנה שבראש
- הוא השנה ראש של עיקרו מזה: למעלה הוא
הוא  הכיפורים יום של ועיקרו עליכם", "תמליכוני

זה, שביום הכפרה - מכפר" יום של "עיצומו
לפי  נמדדת שאינה אדם, לכל מלמעלה המעניקים

שלו. התשובה עבודת

נענש ·. אינו שהאדם רק פירושה אין 'כפרה'
שנמחק  גם אלא החטא, והפגם 7עבור הרבב מנפשו

תכלית  מזו: יתירה שנעשה; החטא ידי על שנתהוו
רושם  נותר שלא בלבד זו לא - היא הכפרה
נהפכים  עצמן שהזדונות תכליתה אלא מהעבירות,

כזכיות  .8ונחשבים
ומתחרט  תשובה עושה כשאדם להבין: צריך
התענוג  את בזה בכך הוא עוקר שעשה, החטא על

העבירה  עשיית בעת לו מכך 9שהיה וכתוצאה
שהעבירות  (כיון הרע ממנו ונמחק מתנקה
צמאון  לידי אותו שהביאו הן לתשובה הקודמות

לזכיות) נחשבים הן לכן כיצד,10להקב"ה, אבל .
של  "עיצומו ידי על שבאדם הרע ונמחק מתנקה
להבין, אפשר תשובה? יעשה שהאדם מבלי יום"
יענישוהו, לבל כפרה יהיה יום" של ש"עיצומו
עבירות. על העונש את מסיר הכיפורים שיום משום
האדם  שבנפש הפגמים יורדים ובמה כיצד אבל
שנדרשת  הסוברים רבנן לדעת גם הרי (כאמור,
מפעולת  גדולה כיפור יום של הכפרה הרי תשובה,
שיום  רבי, לדעת ובפרט האדם, שעשה התשובה

תשובה)? ללא גם מכפר כיפור

בזה: הביאור

ישנן  הקב"ה עם ישראל בני של בהתקשרות
ידי  על הקב"ה עם הקשר א) מדריגות: כמה
עצמו  על ומקבל הבורא מצוות את מקיים שהאדם
ציוויי  את למלא מוכן שהוא שמים, מלכות עול
עם  ישראל בני של הפנימית ההתקשרות ב) הבורא.
מההתקשרות  יותר ועמוקה יותר הנעלית הקב"ה
שמים. מלכות עול וקבלת המצוות מקיום הבאה
כשעבר  אז, שגם בכך, מתבטא הזה הפנימי הקשר
מכרסם  - הקב"ה עול מעליו ופרק הקב"ה ציווי על
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וש"נ.1) א יג, שבועות
הובא 2) ה"י. פ"ג, שגגות הל' ה"ג. פ"א, תשובה הל' רמב"ם

סט"ז. סתר"ז, אדה"ז בשו"ע
הכפורים 3) יום של "ועצמו וד' ה"ג שם הרמב"ם וכמ"ש

כרבנן. שפסק אף - מכפר"
ערופה.4) עגלה מצות בדרמ"צ וצ"ע
רבי 5) פלוגתת בביאור ואילך, 125 ע' חכ''ז לקו''ש ראה
ורבנן.

שם.6) ובהנסמן 124 ע' [המתורגם] ח"ד לקו"ש בארוכה ראה
פ"א.7) אגה"ת
ב.8) פו, יומא
(דרמ''צ 9) הקליפה גוף - דברים הוידוי וע''י הקליפה. נפש

ב). לח,
פ''ז.10) תניא
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תשובה; כך על עושה והוא לו, חורה בליבו, הדבר
קשר  מאותו באה שהתשובה כך, מחמת ואכן
שעל  ההתקשרות מאשר בנפש יותר עמוק שהוא

של  בכוחה יש לכן המצוות, קיום התשובה ידי
מעבירות  שנוצרו שבנפש, הפגמים את להסיר

הגלוי  הקשר את גם 11שהחלישו זאת, כל עם אבל .
נמדד  להיות וניתן מוגבל, הינו הפנימי הקשר
של  העצמית ההתקשרות ג) תשובה. של בתנועה

התקשרות יתברך. עצמותו עם הנשמה אין efעצם
מלהתבטא  למעלה והיא והגבלות מדידות כל בה
תשובה. של בתנועה לא אפילו שהיא, כל בתנועה

ועבודות efהתקשרות פעולות ידי על נפעלת אינה
ככל  גדולות האדם, פעולות כל כי - האדם
התקשרות  - מדידה שהיא איזו בהן יש שתהיינה,
שהיא  נשמתו, עצם מצד בטבע, אדם בכל קיימת זו
(בהיותה  עתה וגם ממש", ממעל אלקה "חלק

לייחדך". יחידה בך, ודבוקה "חבוקה היא בגוף)

מדידות  מכל נעלית היא זו והתקשרות מכיון
היא  שאין כשם הרי שהוא, כל ציור או שהן
אפשר  אי כך האדם, של ה' עבודת מחמת נפעלת
העבודה  העדר ידי על בה לפגום או להחלישה גם

במדריגה עבירות. ידי על אין התקשרותשל efאו
יום  של "עיצומו ולכן פוגמים. והחטאים הפגמים
יהודי  כל אצל מתגלית כיפור ביום שכן מכפר",
הקב"ה, עם הנשמה שבעצם העצמית ההתקשרות

נופליםzilbznוכאשר זו, כל lina`מדריגה
האם  רק, היא ורבנן רבי של (המחלוקת הפגמים

בכדי תשובה אבל dlbzzyנדרשת זו. מדריגה
אינה  הכיפורים יום של שהכפרה מודים, הכל
יום" של "עיצומו אלא תשובה, ידי על נפעלת

מאליו). מכפר

ופגם  הגיע שהחטא הדרגות באותן 12באותן ,
יש נפעלת lertlדרגות והיא כפרה, שתהא

הפועל  התשובה, ידי באמצעות ועל האדם, אצל ת
לבין  בינו יותר מעמיקה התקשרות למעלה, גם זה

dxiqneהקב"ה, zxaey `ide שמונע מה כל את

הכיפורים  יום של הכפרה אולם זו. התקשרות
מלכתחילה  ששם כזו דרגה שמאירה מכך נפעלת

כנ"ל  פגם, בה קיים .13לא

.‚- תשובה ימי עשרת שתחילת יוצא זה לפי
- תשובה ימי עשרת של וחותם וסיום השנה, ראש
ענינם  שבשניהם בכך משתווים הכיפורים, יום
- שבהם התשובה מבחינת גם למעלה הוא העצמי,
השנה  בראש הקב"ה. עם הנשמה עצם התקשרות
ה"תמליכוני" באמצעות גילוי לידי באה היא
יום  של ב"עיצומו - הכיפורים וביום לנו", ו"יבחר

.14מכפר"
של  העצמי ענינו מלבד השנה, שבראש וכשם
עצם  של התקשרות ה"תמליכוני", - השנה ראש
ראש  נכלל (שלכן התשובה ענין גם בו יש הנשמה,
היום  מצות וגם תשובה) ימי עשרת בחשבון השנה
כל  בו יש הכיפורים ביום גם כך שופר), (תקיעת

הללו  הענינים "עיצומו 15שלשת - הנשמה עצם :
הכיפורים  יום של התשובה ענין מכפר", יום של
גם  תשובה) ימי מעשרת הוא הכיפורים יום (שלכן
וכו', התענית מצות הכיפורים, יום של היום מצות

גם והוידוי zevnוכן .16התשובה

וראש „. הכיפורים יום משתווים נוסף בדבר
השנה:
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מרצון 11) שלמעלה בבחי' מגעת התשובה - למעלה וגם
ותשובה  וידוי מצות דרמ"צ ג. כו, אחרי בלקו"ת כמבואר דמצות,

ובכ"מ.
דמזה 12) 31 הערה 78 ע' [המתורגם] ח"ד לקו"ש ראה

שגם  משמע צ"ג ממקום למעלה מגיע עבירות על תשובה שע"י
צ"ג. ממקום למעלה מגיע הפגם

שבין 13) החילוק בדוגמת הם ויו"כ תשובה אלו בחינות וב'
תשובה  יעשה הקב"ה למענה לו ויתכפר אשם יביא התורה מענה
ח''ד  בלקו''ש נדפס תשי"ב, תשרי ח' מכתב גם (ראה כו'
הו"ע  - אשם יביא התורה מענה שגם דאף - (343 ע' [המתורגם]
זו  דבחי' התשובה ע"י מ"מ הקרבן, מכפר דוקא דאז התשובה,
הקרבן  שע"י הקרבן מהני (ואז כשגגות רק הזדונות נעשים

אד  וכל ד"ה (ראה זה שוגג אינו מתכפר אבל ספ"ד)), להצ"צ ם
הרצון  לבחי' שייכת התורה שע"י התשובה (כי לגמרי, מתכפר
לקו"ש  (ראה הרצון" "בבעל הרצון", "בעומק שהיא אלא דתורה
בקו  היא שהתורה דלהיות ,(8 הערה 125 ע' [המתורגם] ח"ד
מ"מ  אבל מהשתל', שלמעלה בחי' ידה על מתגלה האמצעי
דמענה  התשובה משא"כ כו', מדידה בה יש ולכן להשתל') השייך
שלמעלה  עצמי תענוג מבחי' היא מהתורה, שלמעלה הקב"ה
מדידות, שום בה אין ולכן דיו"כ, הכפרה דוגמת לגמרי, מהרצון

כזכיות. נעשים שהזדונות ועד הזדונות, על גם ומכפרת
וסולח",14) מוחל "מלך יו"כ בתפלת הברכה וכנוסח

- תמליכוני" - ד"מלך" מהבחינה באה דיו"כ וסליחה שהמחילה
שבר"ה.
סוכות.15) לענין גם ואילך 350 ע' חי''ט לקו''ש וראה
לעשות 16) הכל חייבים ה"ז: פ"ב, תשובה הל' רמב"ם ראה

תשובה  בהל' הרמב"ם כתב זה, וענין - ביוה"כ. ולהתודות תשובה
למעלה  הוא כי יו"כ) מדיני שהוא (אף עשור שביתת בהל' ולא
בהל' שכתבה בשופר), (שנרמז התשובה דוגמת - המצות מענין

שופר. בהל' ולא תשובה
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בחינת  וגם התשובה בחינת השנה שבראש כשם
מצות 17ה"תמליכוני" ידי על ביטוי לידי באים ,

נעלים  שהם אף בשופר, היום שמצות השנה, ראש
הכיפורים: ביום גם הוא כך - מהמצוה ביותר
יום" של "עיצומו ידי שעל הנשמה עצם של הגילוי

עינוי  הכיפורים: יום במצוות שביתה 18מתבטא ,
קודש. ומקרא ממלאכה

הגמרא  אומרת כן פי על הסובר 1אף רבי, שגם ,
מודה  תשובה, ללא אפילו מכפר, יום" של ש"עיצומו
מכפר: הוא אין עצמו, הכיפורים יום עבירות שעל

"עיצומו  אין כך על וכו' כיפור ביום צם לא של אם
יום  של שעיצומו משום מכפר, אשר 18יום" הוא

שהוא  שייך אינו ולכן לעבירה איֿהצום את עושה
כך  על יכפר .19עצמו

גדול ‰. כהן בעבודת גם מוצאים אנו זה דבר
ביום  הגדול הכהן עבודת מעיקרי ביום-הכיפורים:
זו  כניסה על הקדשים. לקדש כניסתו היתה זה,

בפסוק  מועד",20נאמר באוהל יהיה לא אדם "וכל
הירושלמי  כך על בהן 21אומר שכתב אותן "אפילו

חיות  אודות נאמר שזה - אדם" פני פניהם ודמות
נעלים  המלאכים יכלו 22הקודש, לא הם גם ביותר,

יום  של שהעבודה כלומר, הקדשים. בקדש להמצא
ישראל  בני של ההתאחדות את מגלה הכיפורים
עם  ישראל) כלל של השליח היה גדול הכהן (שהרי
הקב"ה  רק - בלחודוהי" ומלכא "ישראל הקב"ה,

לבד. ישראל בני עם
לקדש  הגדול הכהן של כניסתו מזו: יתירה
בו  חסר היה כבר ואז שני, בבית גם היתה הקדשים
למקום  כניסה זו שהיתה מובן מכך הקודש. ארון
כפי  תורה (אפילו התורה מן הנעלית כזו ודרגה

לוחות) - החקיקה באותיות עומדת .23שהיא

לתשובה  התורה ידי שעל תשובה בין ההבדל
הוא  מהתורה ידי 24שלמעלה שעל התשובה :

הינה  שהתשובה אף - לבד גילוי בחינת היא התורה
על  גם תשובה מועילה שלכן מהתורה, למעלה
מצות  (כולל התורה מצוות תרי"ג של פגמים
גילוי, בבחינת היא מקום מכל הרי תורה), תלמוד
ההתאחדות  היא מהתורה, שלמעלה התשובה ואילו

מגילוי. למעלה יתברך, עצמותו עם

העצמית  ההתקשרות נוצרה הבית שבזמן וכשם
הכניסה  ידי על הקב"ה לבין ישראל נשמות שבין
הכיפורים, ביום הקדשים לקדש הגדול הכהן של
יום  בתפילות זה ענין מתבטא עתה גם כך
עבודת  במקום היא תפלה שכן הכיפורים,

הקרבנות:

שחייבים  בשנה היחיד היום הוא הכיפורים יום
כנגד  הן התפלות חמש תפלות. חמש בו להתפלל
חיה, נשמה, רוח, נפש, - שבנשמה המדריגות חמש

ביום 25יחידה  רק שמתפללים החמישית, התפלה .
בחינת  מתגלית ובה נעילה, תפלת הוא, הכיפורים
הקב"ה, עם מאוחדת שהיא כפי שבנשמה, היחידה
ובני  הקב"ה מלבד דבר לשום מקום אין ושם
כל  את נועלים - "נעילה" של פירוש וזהו ישראל.
שם  אחד; לאף להכנס מתירים ואין השערים,

יתברך. עצמותו עם ישראל בני רק נמצאים

בתפלת  בעיקר מתגלית זו שבחינה ואף
בכללות 26נעילה  הרי בכל 27, גם זו בחינה קיימת

" הלשון: כפי הכיפורים. יום של meiהיממה
ש  תפלות", בחמש מחוייב meidשנתחייב כולו, ,

היום  של זמן חלק שכל אף כלומר, תפלות; בחמש
פרטית בתפלה ערבית,elyמחוייב תפילת - (בערב

"יום  הוא זה כל עם בזה), וכיוצא שחרית - בבוקר
יום yngaשנתחייב הוא בכללות כי - תפלות"

יחידה. בחינת - ה"חמש" בו שמאיר

mc` lke d"c xn`nn)
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64 ח"ד 17) בלקו"ש (נדפס תשכ''ד לר''ה הכללי מכתב ראה
.(339 ע' [המתורגם]

מגיע 18) דיו''כ שהעינוי פי''ז תרנ''ז כחתן והוא ד''ה ראה
התשובה. מבחי' למעלה

פענח 19) צפנת ראה סניגור. נעשה קטיגור אין בדוגמת
ואשוב  דאחטא מהא צ"ע ולכאורה ה"כ. פ"ד, יבום הל' לרמב"ם
(אגה"ת  תשובתו מקבלין כו' דחק אם אבל דייקא, מספיקין אין

ואכ"מ. יותר. נעלית היא דדחק דתשובה וי"ל פי"א).
יז.20) טז, ויקרא
ובד"ה 21) ב) רח, (וח"א ב סו, זח"ג וראה ה"ה. פ"א, יומא

בסופו. הנ"ל אדם וכל
א.22) מג, זח"ב ראה אבל ה"ז. פ"ב, יסוה"ת הל' רמב"ם

- א) רכה, זח"ג (כנראה - לרע"מ שם (ומציין רפל"ט תניא וראה
פ"ז)). ש"נ (כנראה ולע"ח

(23.276 ע' [המתורגם] ח"ג לקו"ש ראה

(24.13 הערה לעיל ראה
ב.25) פו, פינחס לקו''ת
לט,26) תצא לקו"ת (ראה היום בסוף הוא הכפרה עיקר ולכן

מיוחדים  בעתים "ובפרט לד) (ע' פ"ה העבודה קונטרס וראה ד).
דיוהכ"פ". ובנעילה בתק"ש כמו

שכללותו 27) בשבת, ג"כ הוא שבתון) (שבת שביוהכ"פ עד"ז
(ראה  היום בסוף הוא דרעווין רעוא אבל עונג, - לשבת) (וקראת -

שבת). סעודות דרושי בסי'

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

,ze`wynde milk`nd zybdeìLa ïéñðëðäLdyly eqpkp m` ± ¦§¨¦¦§Ÿ¨
mle` ,mzxyl ynyd lr lhen ,dcerqd mewnl dxeagd ipan
oi` oiicr ,dcerqa ligzdl mivexe mipy e` cg` mc` wx `a m`

.mzxyl aiig ynydãçàa eléôà ïéàöBéåipa oi` dcerqd meiqa ± §§¦£¦§¤¨
`l` ,df lr df oizndl e` cgi mzlik` miiql miaiig dxeagd
it lr s` z`vle enewnn mewl i`yx lek`l miiqy in lk
cr mix`ypd z` zxyl aiegny ynyl iyew znxeb ez`iviy

.lek`l miiqi oexg`dyéìéâøc àðcéòa ìééòc àeäå ,äaø øîà̈©©¨§§¨¥§¦§¨¦§¦¦
ìòéîì,oexg` x`ypy cigid z` zxyl aiig ynydy ef d`xed ± §¥©

ly libxd onfdn xzei ezcerqa jix`n `ed oi`y i`pza wx `id
aiig dyly miqpkp m`y zncewd d`xedd oke .ezxeag ipa x`y
drya lek`l miqpkp mdy i`pza wx `id ,mzxyl ynyd
ekix`ie dcerqd zry iptl aqdl exdni `le ,dligz drawpy
z` ynyl jiyndle mynyl jxhviy ynyd zcear z` jka

.dcerqd zry onf seq cr dxeagd ipa x`yàìéic eäa Lâøc àeäå§§¨©§©¨¨

ipay i`pza `ed ,cg`a elit` z`vl mixzeny oicd ok enk ±
ex mdy mzqipka ynyl ericei dxeagd,cg` cg` z`vl miv

.mix`ypd micigid z` zxyl ynyl dgxh yie li`edøîà̈©
íéîc øëN ïéðúBðå ,àðéáøexky z` ynyl mipzep mi`veid el` ± ©¦¨§§¦¨¨¨¦

,`lndéøöåä Cd `vei,ïBøçà,mipexg` mi`veiy mipy md m` oke §¨¦©©£
éñBäìóynylíéîc:`xnbd zniiqn .xky ztqez ±àúëìä úéìå §¦¨¦§¥¦§§¨

déúååkzxyl ynyd lr lhen `l` ,`piax ixack dkld oi` - §¨¥
eze` oi`e ,mzcerq z` eniiq x`yd lky it lr s` cigid z`
cg`dy micreqd jxc jky oeik exky lr el siqedl aiig cigi
mzqd on ynyd z` dxeagd ipa exkyyke ,xvwn ipyde jix`n
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בחינת  וגם התשובה בחינת השנה שבראש כשם
מצות 17ה"תמליכוני" ידי על ביטוי לידי באים ,

נעלים  שהם אף בשופר, היום שמצות השנה, ראש
הכיפורים: ביום גם הוא כך - מהמצוה ביותר
יום" של "עיצומו ידי שעל הנשמה עצם של הגילוי

עינוי  הכיפורים: יום במצוות שביתה 18מתבטא ,
קודש. ומקרא ממלאכה

הגמרא  אומרת כן פי על הסובר 1אף רבי, שגם ,
מודה  תשובה, ללא אפילו מכפר, יום" של ש"עיצומו
מכפר: הוא אין עצמו, הכיפורים יום עבירות שעל

"עיצומו  אין כך על וכו' כיפור ביום צם לא של אם
יום  של שעיצומו משום מכפר, אשר 18יום" הוא

שהוא  שייך אינו ולכן לעבירה איֿהצום את עושה
כך  על יכפר .19עצמו

גדול ‰. כהן בעבודת גם מוצאים אנו זה דבר
ביום  הגדול הכהן עבודת מעיקרי ביום-הכיפורים:
זו  כניסה על הקדשים. לקדש כניסתו היתה זה,

בפסוק  מועד",20נאמר באוהל יהיה לא אדם "וכל
הירושלמי  כך על בהן 21אומר שכתב אותן "אפילו

חיות  אודות נאמר שזה - אדם" פני פניהם ודמות
נעלים  המלאכים יכלו 22הקודש, לא הם גם ביותר,

יום  של שהעבודה כלומר, הקדשים. בקדש להמצא
ישראל  בני של ההתאחדות את מגלה הכיפורים
עם  ישראל) כלל של השליח היה גדול הכהן (שהרי
הקב"ה  רק - בלחודוהי" ומלכא "ישראל הקב"ה,

לבד. ישראל בני עם
לקדש  הגדול הכהן של כניסתו מזו: יתירה
בו  חסר היה כבר ואז שני, בבית גם היתה הקדשים
למקום  כניסה זו שהיתה מובן מכך הקודש. ארון
כפי  תורה (אפילו התורה מן הנעלית כזו ודרגה

לוחות) - החקיקה באותיות עומדת .23שהיא

לתשובה  התורה ידי שעל תשובה בין ההבדל
הוא  מהתורה ידי 24שלמעלה שעל התשובה :

הינה  שהתשובה אף - לבד גילוי בחינת היא התורה
על  גם תשובה מועילה שלכן מהתורה, למעלה
מצות  (כולל התורה מצוות תרי"ג של פגמים
גילוי, בבחינת היא מקום מכל הרי תורה), תלמוד
ההתאחדות  היא מהתורה, שלמעלה התשובה ואילו

מגילוי. למעלה יתברך, עצמותו עם

העצמית  ההתקשרות נוצרה הבית שבזמן וכשם
הכניסה  ידי על הקב"ה לבין ישראל נשמות שבין
הכיפורים, ביום הקדשים לקדש הגדול הכהן של
יום  בתפילות זה ענין מתבטא עתה גם כך
עבודת  במקום היא תפלה שכן הכיפורים,

הקרבנות:

שחייבים  בשנה היחיד היום הוא הכיפורים יום
כנגד  הן התפלות חמש תפלות. חמש בו להתפלל
חיה, נשמה, רוח, נפש, - שבנשמה המדריגות חמש

ביום 25יחידה  רק שמתפללים החמישית, התפלה .
בחינת  מתגלית ובה נעילה, תפלת הוא, הכיפורים
הקב"ה, עם מאוחדת שהיא כפי שבנשמה, היחידה
ובני  הקב"ה מלבד דבר לשום מקום אין ושם
כל  את נועלים - "נעילה" של פירוש וזהו ישראל.
שם  אחד; לאף להכנס מתירים ואין השערים,

יתברך. עצמותו עם ישראל בני רק נמצאים

בתפלת  בעיקר מתגלית זו שבחינה ואף
בכללות 26נעילה  הרי בכל 27, גם זו בחינה קיימת

" הלשון: כפי הכיפורים. יום של meiהיממה
ש  תפלות", בחמש מחוייב meidשנתחייב כולו, ,

היום  של זמן חלק שכל אף כלומר, תפלות; בחמש
פרטית בתפלה ערבית,elyמחוייב תפילת - (בערב

"יום  הוא זה כל עם בזה), וכיוצא שחרית - בבוקר
יום yngaשנתחייב הוא בכללות כי - תפלות"

יחידה. בחינת - ה"חמש" בו שמאיר
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64 ח"ד 17) בלקו"ש (נדפס תשכ''ד לר''ה הכללי מכתב ראה
.(339 ע' [המתורגם]

מגיע 18) דיו''כ שהעינוי פי''ז תרנ''ז כחתן והוא ד''ה ראה
התשובה. מבחי' למעלה

פענח 19) צפנת ראה סניגור. נעשה קטיגור אין בדוגמת
ואשוב  דאחטא מהא צ"ע ולכאורה ה"כ. פ"ד, יבום הל' לרמב"ם
(אגה"ת  תשובתו מקבלין כו' דחק אם אבל דייקא, מספיקין אין

ואכ"מ. יותר. נעלית היא דדחק דתשובה וי"ל פי"א).
יז.20) טז, ויקרא
ובד"ה 21) ב) רח, (וח"א ב סו, זח"ג וראה ה"ה. פ"א, יומא

בסופו. הנ"ל אדם וכל
א.22) מג, זח"ב ראה אבל ה"ז. פ"ב, יסוה"ת הל' רמב"ם

- א) רכה, זח"ג (כנראה - לרע"מ שם (ומציין רפל"ט תניא וראה
פ"ז)). ש"נ (כנראה ולע"ח

(23.276 ע' [המתורגם] ח"ג לקו"ש ראה

(24.13 הערה לעיל ראה
ב.25) פו, פינחס לקו''ת
לט,26) תצא לקו"ת (ראה היום בסוף הוא הכפרה עיקר ולכן

מיוחדים  בעתים "ובפרט לד) (ע' פ"ה העבודה קונטרס וראה ד).
דיוהכ"פ". ובנעילה בתק"ש כמו

שכללותו 27) בשבת, ג"כ הוא שבתון) (שבת שביוהכ"פ עד"ז
(ראה  היום בסוף הוא דרעווין רעוא אבל עונג, - לשבת) (וקראת -

שבת). סעודות דרושי בסי'

בראשית ב, יג – ושם הנהר השני גיחון הוא הסובב 
את כל ארץ כוש

רמזים בהמדרש )ב"ר פט"ז, ד( "גיחן זו מדי" – ָהָמן 
הדומה לנחש ההולך על גחון )ויקרא יא, מב(

ומשם יפרד והי' לד' ראשים, נהרים אין כתיב כאן 
אלא לד' ראשים, אלו ד' גליות כנגד ד' ראשים.

שם הא' פישון זו בבל, על שם )חבקוק א, ח( ופשו 
פרשיו.

ושם הנהר השני גיחון זו מדי, שהי' המן שף עמה 
כנחש, על שם )בראשית ג, יד( על גחונך תלך.

חדקל זו יון, שהיתה קלה וחדה בגזירותי', שהיתה 
אומרת לישראל כתבו על קרן השור שאין לכם חלק 

באלקי ישראל.
שהפירה  פרת  אדום,  זו  פרת  הוא  הרביעי  והנהר 

והצירה לבניו וכו'.
בראשית רבה פרשה טז, ד

שהי' המן הרשע, שהי' מזרע עמלק, שף עמה 
כנחש שנתחבר עם אחשורוש לפורענותן של ישראל, 
ונחש נקרא גיחון1 על שם על גחונך תלך ועל זה יסד 

הפייט גחון גח מבין עכסים )יוצר לפרשת זכור(.
רש"י

במדרש רבה בראשית פט"ז ס"ד ושם הנהר השני 
גיחון זו מדי שהי' המן שף עמה כנחש ע"ש על גחונך 
אסתר  ובמד"ר  פי"ג2  ויקרא  במד"ר  הוא  וכן  תלך, 

1( ראה לקוטי שיחות חלק יז עמוד 117 ואילך.
2( פרשה יג, ה. ובמדרש רבה אסתר בפתיחתא ה.

בפתחתא ונשכו הנחש זה המן כו' ע"ש.
והנחש הוא בחי' עמלק והמן כמ"ש3 משרש נחש 
יצא צפע4 שקאי על עמלק והמן כדאיתא במד"ר. הרי 

שהמן הוא הנחש שהולך על גחון.
והמפלה הי' שנתלה המן וי' בניו על העץ הגבוה 

נ' אמה.

זהו5.
ג"ח מספר6 י"א, הוא המן וי' בניו.

ונתלו על העץ הגבוה נ' אמה הוא נ' דגחון.
רבתא8  הו'  רומז  שע"ז  זקיפא7,  בחד  ואזקיפו 

דויזתא הוא הו' רבתא דגחון.
והיינו ג"ח שהוא המן וי' בניו, אזדקפו כולהו בחד 
נ' אמה  ו' רבתא דגחון, על העץ הגבוה  זקיפא הוא 

הוא נ' דגחון.
לקוטי לוי יצחק, ליקוטים על מאחז"ל עמוד קפה

3( ישעי' יד, כט.
ובנצוצי  ב,  )רעיא מהימנא( דף קכד סוף עמוד  ג'  זהר חלק  4( ראה 
וז"ל: המן  ע' המן  יעקב  ד. קהלת  צה,  אור עמוד  תורה  אורות שם. 
משרש  שהוא  המן  זה  עמלק  גימטריא  צפע  צפע,  יצא  נחש  משרש 
עמלק ומגזעו, על כן המן ראשי תיבות הוא משרש נחש ע"ש. דרושים 
לקוטי  ע"ש.  מרדכי  ד"ה  חולין  מס'  סוף  שי"ף  ממהר"ם  נחמדים 

שיחות חלק ו סוף עמוד 105.
5( מרמז בתיבת ואותיות "גחון" על תליית המן ובניו.

6( ראה גם לקמן סוף סימן ריא.
ו' דויזתא צריך למימתחה  7( הוא רמז למארז"ל )מגילה טז:( אר"י 
אזדקיפו.  זקיפא  בחד  כולהו  מאי טעמא  דלברות,  כמורדיא  בזקיפה 
]רש"י: זקיפא, בעץ אחד זה למטה זה. במורדא דלברות, לברות שם 
הנהר, מורדיא עץ שרב החובל מנהיג בו הספינה לרחקה מן האבנים 
ומן המכשולים. ב"מ פז.[. וע"ש בלקוטי לוי יצחק וז"ל: "הנהר גיחון 
אולי יש לומר זהו הנהר לברותה, ומפלתו הוא ע"י הו' רבתא דויזתא, 

המורדיא דלברות". ע"ש הביאור באורך.
8( ויקרא יא, מב. "כל הולך על גחון וגו'".

מתוך "פניני לוי יצחק על התורה"

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

,ze`wynde milk`nd zybdeìLa ïéñðëðäLdyly eqpkp m` ± ¦§¨¦¦§Ÿ¨
mle` ,mzxyl ynyd lr lhen ,dcerqd mewnl dxeagd ipan
oi` oiicr ,dcerqa ligzdl mivexe mipy e` cg` mc` wx `a m`

.mzxyl aiig ynydãçàa eléôà ïéàöBéåipa oi` dcerqd meiqa ± §§¦£¦§¤¨
`l` ,df lr df oizndl e` cgi mzlik` miiql miaiig dxeagd
it lr s` z`vle enewnn mewl i`yx lek`l miiqy in lk
cr mix`ypd z` zxyl aiegny ynyl iyew znxeb ez`iviy

.lek`l miiqi oexg`dyéìéâøc àðcéòa ìééòc àeäå ,äaø øîà̈©©¨§§¨¥§¦§¨¦§¦¦
ìòéîì,oexg` x`ypy cigid z` zxyl aiig ynydy ef d`xed ± §¥©

ly libxd onfdn xzei ezcerqa jix`n `ed oi`y i`pza wx `id
aiig dyly miqpkp m`y zncewd d`xedd oke .ezxeag ipa x`y
drya lek`l miqpkp mdy i`pza wx `id ,mzxyl ynyd
ekix`ie dcerqd zry iptl aqdl exdni `le ,dligz drawpy
z` ynyl jiyndle mynyl jxhviy ynyd zcear z` jka

.dcerqd zry onf seq cr dxeagd ipa x`yàìéic eäa Lâøc àeäå§§¨©§©¨¨

ipay i`pza `ed ,cg`a elit` z`vl mixzeny oicd ok enk ±
ex mdy mzqipka ynyl ericei dxeagd,cg` cg` z`vl miv

.mix`ypd micigid z` zxyl ynyl dgxh yie li`edøîà̈©
íéîc øëN ïéðúBðå ,àðéáøexky z` ynyl mipzep mi`veid el` ± ©¦¨§§¦¨¨¨¦

,`lndéøöåä Cd `vei,ïBøçà,mipexg` mi`veiy mipy md m` oke §¨¦©©£
éñBäìóynylíéîc:`xnbd zniiqn .xky ztqez ±àúëìä úéìå §¦¨¦§¥¦§§¨

déúååkzxyl ynyd lr lhen `l` ,`piax ixack dkld oi` - §¨¥
eze` oi`e ,mzcerq z` eniiq x`yd lky it lr s` cigid z`
cg`dy micreqd jxc jky oeik exky lr el siqedl aiig cigi
mzqd on ynyd z` dxeagd ipa exkyyke ,xvwn ipyde jix`n
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המשך ביאור למס' פסחים ליום שבת קודש עמ' ב
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לה  חוברת

.[‚"È˘˙] ÔÂÈÒ ‡"È

ימים  לאריכות סגולה
מחתונתנו  שנה ושלוש חמישים מלאו על 297היום והן בכלל, הן – רבים מאורעות עברו זו בתקופה .

בנפרד. אחד כל

החסדים" מכל "קטנתי לומר אני החסדים 298יכולה שמרוב זה, פסוק על פירוש שמעתי מזמן לא אבל ;

מכוחותיו, מעט מחסר עליו שעובר מאורע כל שכן והולך, קטן הוא – מלמעלה האדם עם שעושים

להתחזק. שינסה ככל כאחד, והרוחניים הגשמיים

אינני  מאוד בגללי. טרדות ייגרמו לא שלאיש מהשי"ת בקשתי למדי. חלשה מרגישה שאני זמןֿמה זה

יטשני. ואל שיעזרני להשי"ת אקווה איש. על להקשות חפצה

זאת: לכתוב אני חפצה אבל נחוץ, איננו שאולי דבר מחשבה, בדעתי עולה

לומר) יש הרע, עין (בלי חפצים של ניכרת כמות הצטברה לבדי, כבעלתֿהבית חיה שאני הזמן במשך

בעבודתו  להמשיך ויוכל טוב, כל השי"ת לו ישלם – יפה ובעין רבה בשמחה לי העניק שליט"א שבני

עונג. לו יגרום והדבר בהם, שאשתמש כדי – ושמחה בריאות מתוך הגדולים, בכוחותיו

יחיו. ולמשפחתו הצעיר לבני אלו חפצים יימסרו – ימיי אריכות לאחר

מחשב  זוהי היא אולי צוואה שעריכת פעם אמר שבעלי בזכרוני יש משנה. זה אין אבל פסימית, ה

ימים. לאריכות סגולה

אי"ה. מחר עד המעתֿלעת, למשך חיות לי מעניק ביקורו ימים. יאריך בני, פניי מאת יצא עתה זה

לאור  רלוי"צ מכתבי הוצאת
מצבֿרוח  אלא זה שאין ייתכן יותר. מעט חלשה ואולי יותר, בטוב חשה אינני שבועות. מספר עברו

בעתיד. ישתפר והוא עלי, השורה זמני

בכתובים  הנמצאים ז"ל בעלי של מכתביו בהדפסת לראות שאזכה לעצמי מאחלת שיצא 299אני כדי ,

שלא  ובמקום תורה, בדברי מלחשוב לרגע הפסיק שלא שכזה, הנובע" "מעיין של מתורתו משהו לאור

נייר. עלֿגבי חלקיםֿחלקים אותן כתב – בדיבור מחשבותיו את להביע האפשרות לו היתה

צריך  שהיה דבר זהו שהוא, איך בחיי. שראיתי מה כל לאחר לכך לקוות הזכות לי שיש ספק אין

של  שבסופו ותקוותי יתבצע, שהדבר עז רצוני אבל פועל, לידי זאת להביא לסייע יכולה אינני להיעשות.

יהיה  כך .300דבר

תר"ס.297) בשנת
יא.298) לב, וישלח
אדמו"ר 299) כ"ק שקיבל למכתבים והכוונה הרווחה, לארצות רלוי"צ הערות עם הזוהר ספרי עדיין הגיעו לא שעה באותה

הבאה. בהערה וראה תפר"חֿתרצ"ט. השנים במשך מאביו זי"ע
זי"ע 300) אדמו"ר כ"ק ציוה מנחה, תפלת אחר זצ"ל), רלוי"צ של להסתלקותֿהילולא שנה (כ"ה תשכ"ט מנחםֿאב בכ"ף

למקום  אליו הביאה הרבנית שאמו התניא וספר הזוהר ספרי גליונות על שנרשמו אביו, כתבי את לדפוס לסדר להתחיל
גלותו.

תשא  כי שנת בפורים בראשית. הזוהר לספר הערות התניא; לספר הערות – יצחק לוי לקוטי נדפסו: תש"ל מנחםֿאב בר"ח
תש  כי שנת מנחםֿאב בכ"ף שמותֿדברים. הזוהר לספר הערות לוי"צ לקוטי חידושים (תשל"א): – לוי"צ תורת (תשל"א): א

תנ"ך  פסוקי על ליקוטים א) – לוי"צ לקוטי ה'תשל"ב: מנחםֿאב חודש מברכים ובעש"ק וגמרא. משנה לש"ס וביאורים
קודש. אגרות ב) ומחז"ל,

רשימת הרבנית הצדקנית מרת חנה ע"ה ז"ל שניאורסאהן
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ימים  לאריכות סגולה
מחתונתנו  שנה ושלוש חמישים מלאו על 297היום והן בכלל, הן – רבים מאורעות עברו זו בתקופה .

בנפרד. אחד כל

החסדים" מכל "קטנתי לומר אני החסדים 298יכולה שמרוב זה, פסוק על פירוש שמעתי מזמן לא אבל ;

מכוחותיו, מעט מחסר עליו שעובר מאורע כל שכן והולך, קטן הוא – מלמעלה האדם עם שעושים

להתחזק. שינסה ככל כאחד, והרוחניים הגשמיים

אינני  מאוד בגללי. טרדות ייגרמו לא שלאיש מהשי"ת בקשתי למדי. חלשה מרגישה שאני זמןֿמה זה

יטשני. ואל שיעזרני להשי"ת אקווה איש. על להקשות חפצה

זאת: לכתוב אני חפצה אבל נחוץ, איננו שאולי דבר מחשבה, בדעתי עולה

לומר) יש הרע, עין (בלי חפצים של ניכרת כמות הצטברה לבדי, כבעלתֿהבית חיה שאני הזמן במשך

בעבודתו  להמשיך ויוכל טוב, כל השי"ת לו ישלם – יפה ובעין רבה בשמחה לי העניק שליט"א שבני

עונג. לו יגרום והדבר בהם, שאשתמש כדי – ושמחה בריאות מתוך הגדולים, בכוחותיו

יחיו. ולמשפחתו הצעיר לבני אלו חפצים יימסרו – ימיי אריכות לאחר

מחשב  זוהי היא אולי צוואה שעריכת פעם אמר שבעלי בזכרוני יש משנה. זה אין אבל פסימית, ה

ימים. לאריכות סגולה

אי"ה. מחר עד המעתֿלעת, למשך חיות לי מעניק ביקורו ימים. יאריך בני, פניי מאת יצא עתה זה

לאור  רלוי"צ מכתבי הוצאת
מצבֿרוח  אלא זה שאין ייתכן יותר. מעט חלשה ואולי יותר, בטוב חשה אינני שבועות. מספר עברו

בעתיד. ישתפר והוא עלי, השורה זמני

בכתובים  הנמצאים ז"ל בעלי של מכתביו בהדפסת לראות שאזכה לעצמי מאחלת שיצא 299אני כדי ,

שלא  ובמקום תורה, בדברי מלחשוב לרגע הפסיק שלא שכזה, הנובע" "מעיין של מתורתו משהו לאור

נייר. עלֿגבי חלקיםֿחלקים אותן כתב – בדיבור מחשבותיו את להביע האפשרות לו היתה

צריך  שהיה דבר זהו שהוא, איך בחיי. שראיתי מה כל לאחר לכך לקוות הזכות לי שיש ספק אין

של  שבסופו ותקוותי יתבצע, שהדבר עז רצוני אבל פועל, לידי זאת להביא לסייע יכולה אינני להיעשות.

יהיה  כך .300דבר

תר"ס.297) בשנת
יא.298) לב, וישלח
אדמו"ר 299) כ"ק שקיבל למכתבים והכוונה הרווחה, לארצות רלוי"צ הערות עם הזוהר ספרי עדיין הגיעו לא שעה באותה

הבאה. בהערה וראה תפר"חֿתרצ"ט. השנים במשך מאביו זי"ע
זי"ע 300) אדמו"ר כ"ק ציוה מנחה, תפלת אחר זצ"ל), רלוי"צ של להסתלקותֿהילולא שנה (כ"ה תשכ"ט מנחםֿאב בכ"ף

למקום  אליו הביאה הרבנית שאמו התניא וספר הזוהר ספרי גליונות על שנרשמו אביו, כתבי את לדפוס לסדר להתחיל
גלותו.

תשא  כי שנת בפורים בראשית. הזוהר לספר הערות התניא; לספר הערות – יצחק לוי לקוטי נדפסו: תש"ל מנחםֿאב בר"ח
תש  כי שנת מנחםֿאב בכ"ף שמותֿדברים. הזוהר לספר הערות לוי"צ לקוטי חידושים (תשל"א): – לוי"צ תורת (תשל"א): א

תנ"ך  פסוקי על ליקוטים א) – לוי"צ לקוטי ה'תשל"ב: מנחםֿאב חודש מברכים ובעש"ק וגמרא. משנה לש"ס וביאורים
קודש. אגרות ב) ומחז"ל,

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - יום כיפור )פרשת אחרי(

אש  גחלי  המחתה  מלא  ולקח   – יב  טז, 
קטרת  חפניו  ומלא  ה'  מלפני  המזבח  מעל 

סמים דקה והביא מבית לפרכת

א. הוציאו לו את הכף ואת המחתה וחפן מלא חפניו... 
הי' מהלך בהיכל עד שמגיע לבין שתי הפרוכת המבדילות 
בין הקודש ובין קדש הקדשים, וביניהן אמה, ר' יוסי אומר 

לא היתה שם אלא פרוכת א' בלבד1 וכו'.
יומא פרק ה' משנה א'

שהוא  עד  בהיכל  ומהלך  וכו',  בימינו  המחתה  נוטל 
מגיע לקדש הקדשים, מצא הפרוכת פרופה נכנס לקודש 

הקדשים עד שהוא מגיע לארון.
רמב"ם הל' עבודת יום הכפורים פ"ד ה"א

צריכין אנו למודעי, דאע"ג דהרמב"ם בפ"ד מהלכות בית 
הבחירה ובפ"ז מהלכות כלי המקדש כתב דשתי פרוכת היו 
ולא הזכיר דרך פריפתן, דהשתא י"ל דס"ל דחיצונה פרופה 
מהצפון2, מ"מ הכא בעי"כ כתב נמצא הפרוכת פרופה נכנס 
זה שהעתיק דעת רבי  נראה מלשונו  כו'.  לקדש הקדשים 
יוסי שלא היתה אלא פרוכת אחת, דלת"ק הי' לו להעתיק 
סדר הליכתו בשתי הפרוכות, ולכן נראה לי... שמפני שזה 
ספיקא  לאו  ואי  הוה,  ספיקא  משום  פרוכות  שני  שהיו 
לי'  לא עבדי אלא פרוכת אחת כמו לר"י משום דפשיטא 
דהכי  בצפון  פתחא  אחת  ובפרוכת  התוס'  בשם  כדלעיל 

ס"ל ר"י ומיני' נשמע לכ"ע היכא דליכא ספיקא...
נינהו  למשיחא  הלכתא  הלכות  הני  דכל  ידוע  והדבר 
וכשיבנה בית המקדש במהרה בימינו כבא בא אליהו והתיר 
המשנה  העתיק  הבחירה  בית  בבנין  הלכך  הספיקות  כל 
כשהיה בבית שני משום דבנין יחזקאל שלעתיד לא פירש 
על פי חז"ל, וכ"כ שם וז"ל בנין העתיד להבנות אע"פ שהוא 
הכא  אבל  עכ"ל,  ומבואר  מפורש  אינו  ביחזקאל  כתוב 
עבודה  שהוא  מה  ע"פ  כתבה  בא  הוא  העבודה  לן  דלאורי 
כשאין כאן אלא פרוכת אחת לפי שכן יהי' לעתיד במהרה 

בימינו אמן.
תוס' יום טוב – יומא פ"ה מ"ה

ועניתם  לכם  היא  שבתון  שבת   – לא  טז, 
את נפשתיכם חקת עולם

השבת,  כמו  שבתון  שבת  נקרא  הכיפורים  יום  ב. 
משא"כ שאר ימים טובים, שלא נקראו רק שבתון.

וזה שנתן לנו השם ית' ימים טובים ששה, דהיינו ראש 

1( עי' בהמשך המשנה: החיצונה הי' פרופה מן הדרום, והפנימי מן הצפון )ברטנורא: 

החיצונה פרופה מן הדרום. רבנן קאמרי לה דפליגי עלי' דר' יוסי, ואמרי והבדילה 

הפרוכת לכם במשכן לבד נאמר. פרופה, ראשה כפולה לצד החיצון ונאחזת בקרס 

של זהב להיות ]פתוחה[ מן הדרום ועומדת(.

2( כדעת ר' יוסי.

השנה יום אחד, וב' ימים סוכות, וב' ימים פסח, ויום אחד 
שבועות, שהם קצת בדמיון ימי החול, שמותר בהן מלאכת 
שהוא  הכיפורים  יום  ז'  יום  טוב  יום  לנו  ונתן  נפש,  אוכל 

בדמיון קדושת השבת שאסור בכל מלאכה.
וכמו שהשבת דוגמת עולם הבא, כן הוא יום הכיפורים, 
ויותר ממנו, שיום הכיפורים אין בו אכילה ולא שתי' דוגמת 
לקטרג  בשטן  כח  בו  שאין  אחד  יום  הוא  וגם  הבא,  עולם 
הבא  עולם  כמו  וזהו  שס"ד,  בגי'  השטן  כ.(  )יומא  כמ"ש 

שאין בו שטן.
חדא"ג מהרש"א יומא ב. – ד"ה שבעת ימים

טז, כב – ונשא השעיר עליו את כל עונתם 
אל ארץ גזרה ושלח את השעיר במדבר

דחפו  השעיר,  בנוגע  ר"א  את  שאלו  סו:  יומא  בגמ'  ג. 
ולא מת, מהו שירד אחריו וימיתנו, א"ל כן יאבדו כל אויביך 
ה' )שופטים ה, לא( וכו', ובגמ' שם מסיים דהטעם דלא ענה 

להם ר"א הדין מפני שלא שמע מפי רבו.
ה',  אויבך  כל  יאבדו  כן  ר"א  להם  ענה  דמה  לבאר  ויש 
הנשתלח  להשעיר  דבורה  ושירת  תפלת  של  הקשר  מה 

לעזאזל.
אברבנאל,  )עיין  במפרשים  המבואר  עפ"י  לומר  ויש 
דהשעיר  שם(  בגמ'  ובמהרש"א  לו,  שער  יצחק  עקידת 
מרמז על עשו כמ"ש איש שעיר וכו', וכן על שר שלו הס"ם, 
ובעיקר מרמז על גלות עשו הוא אדום מלכות הרביעי היא 

גלות רומי )עי' רש"י סוף פרשת וישלח(.
שיבוא  דבזמן  מלכים  הלכות  סוף  ברמב"ם  ומבואר 
משיח אז האומות כולם מודים על טעותם, דת המוסלמים 
ודת הנוצרים, כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא 
כולם בשם ה', והיתה לה' המלוכה, וביום ההוא יהי' ה' אחד 

ושמו אחד.
וזהו שאמר ר"א, כששאלו, השעיר שדחפו למטה ולא 
וכו', דהשעיר שנפל הוא רמז אל  יאבדו  כן  מת, ענה להם 
נפילת האומות לע"ל, היינו לא שיחרבו וימותו כל האומות 
האומות  שכל  ברמב"ם  לעיל  כמ"ש  אלא  משיח,  כשיבוא 
להם  יהי'  אלא  עולם,  אלקי  בה'  ויאמינו  בתשובה  יחזרו 

נפילה ולא מיתה.
דאופן  ה'",  אויבך  כל  יאבדו  "כן  הפסוק  שהביא  וזהו 
אבידת האומות העולם לע"ל, יהי' ע"ד השאלה ששאלו לו, 
היינו, "דחפו ולא מת", דלא יהי' מיתה לכל האומות לע"ל 
בשם  כולם  לקרוא  ברורה  שפה  עמים  אל  אהפוך  אז  כי 
במלכותם,  נפילה  להם  דיהי'  "דחפו"  כמשל  יהי'  אלא  ה', 

למטה, ולא מיתה.
והשעיר מרמז לעשו, הרומים, וכמבואר באברבנאל על 
ישעי' דקאי על דת הנוצרי, דלע"ל כולם, כל האו"ה יפסיקו 
עולם,  אלקי  בה'  ויאמינו  שלהם,  שקר  במשיח  מלהאמין 

והי' ה' למלך על כל הארץ.
פרי דוד
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zeynyd oia xg`ly dteqe ,cg` meil zaygp dii`xd zligzy
ixd zxgnl zeynyd oiaay dii`xd mre ,ipy dii`x meil aygp
dnnid zligza cin d`nh dzid mrt lkay oeikne .mini dyly
xdhdl dzvwn xenyl dlki `ly `vnp ,dii`xd xg`y
jk xg`y zei`xd zetxhvn ok lre ,mcewd meid z`nehn

.dlecb daf dzeyrl
lirl(:t)xnelk ,gqt dyere xifpl medzd z`neh dxzedy epipy

`l mlera yi`l dreci dzid `ly zn z`neha e`nhp m`y
mb xn`p df xzid m`d `ng xa inx my wtzqde .mpaxw lqtp
xzida cer wtzqn sqei ax .mdizepaxw z` aixwnd odka

:medzd z`nehãéîza ävøîä ïäk ,óñBé áø éòaz` aixwnd - ¨¥©¥Ÿ¥©§©¤©¨¦
m`d ,cinzd oaxw,íBäzä úàîeè Bì äøzeä`nhp m`ezna §¨§©©§

,cinzd z` aixwdl dligzkl el xzen mlera yi`l rcep `ly
àì Bàx`ane .xedh odk ixg` ytgl dligzkl jixve ,el dxzed Ÿ

:wtqd iccv z` sqei axøîBì àöîz íàwtqd z` heytl yiy ¦¦§¨©
a lirl,(çñt äNBòå øéæð ìL) ïäéúBðaø÷a ävøîä ïäkwiqdle Ÿ¥©§©¤§¨§§¥¤¤¨¦§¥¤©

yíBäzä úàîeè Bì äøzeäjl yi oiicr ,milraa dxzedy myk §¨§©©§
a wtzqdlïðéøîà éî ,éàî ãéîza ävøîä ïäkcéøéîb éëdn - Ÿ¥©§©¤©¨¦©¦¨§¦©¦§¦¦

xzid z` ipiqn dynl dkldn epcnlyíBäzä úàîeèwx `ed §©©§
,çñôala`àîìéc Bà ,éøéîb àì ãéîúaxzid xn`p `l m` s`y §¤©§¨¦Ÿ§¦¦¦§¨

mewn lkn ,cinz iabl yxetna dféìéçñtî ãéîz óoaxw cnli - ¨¦¨¦¦¤©
.medzd z`neh dxzed ea s`y ,gqtd oaxwn cinzd

:wtqd z` heytl dqpn dax,äaø øîàz`nehy heytl yi ¨©©¨
n cinza s` dxzed medzdBì äøzeä àlL íB÷îa äîe ,øîBçå ì÷©¨¤©¦§¤Ÿ§¨

odkläòeãé äàîeèxifp zepaxw oebk cigi oaxwa epiidc ,llk §¨§¨
mewn lkn ,oaxwd z` lqet mda caerd `nh odky ,gqteäøzeä§¨

íBäzä úàîeè Bìx ly ewtq z` jk heytp ok` m`],`ng xa in §©©§
a ok m` ,[lirl x`eankBì äøzeäL íB÷îelit` odkläàîeè §¤§¨§¨
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אגרות קודש

 ב"ה,  ד' תשרי, תש"כ

ברוקלין.

ברכה ושלום!

במענה למכתבה מכ"ו אלול, בו מעוררת על דבר כמה ענינים ובא בזה המענה עכ"פ בקיצור.

א( כללות ההנהגה של איש ואשה הישראלים, היא דוקא בדרכי נועם ובדרכי שלום, שזוהי דרך 

התורה )לשון הוראה( וכמ"ש דרכי' דרכי נועם וכל נתיבותי' שלום.

ומהם  הענינים בכמה מקומות  וכמבוארים  מורים-ות,  בקול  מובן שעל תלמיד-ה לשמוע  ב( 

בשולחן ערוך הלכות כבוד רב.

מלוקט  בסדר  שלו,  הנוסחא  תיקן  אשר  האריז"ל,  לנוסח  בהנוגע  שכותבת  הדבר  נכון  ג( 

מכמה נוסחאות באופן אשר מתאים יהי' לכל, וכמבואר בארוכה בספר לקוטי אמרים מהרב המגיד 

ממעזריטש, שהוא הי' רבו של בעל המחבר ספר הפלאה וס' המקנה גאוני עולם אשר ספריהם נלמדים 

בכל הישיבות.

ד( המתפלל בבית הכנסת אשר הנוסחא שם אחרת היא, רשאי היחיד להתפלל בנוסחא שלו, 

ואין בזה חשש כלל וכלל ]כמובן באם יחיד זה אינו עובר לפני התיבה בתור שליח הצבור[, אלא שע"פ 

הנ"ל יש לעשות זה בדרכי נועם ומבלי הדגשה.

ה( ע"פ האמור לעיל בסעיף ג' מובן שאפשר לשנות מנוסח אשכנז לנוסח ספרד ומנוסח ספרד 

לנוסח האריז"ל שהוא נוסח חב"ד, אבל לא להיפך, ולכן נכון שתמשיך בנוסח התפלה )שכפי שכותבת( 

שכבר התחילה וממשיכה בזה, ובודאי שתעשה זה בדרכי נועם ושלום, והסכמתה המלאה של המורה 

שלה תי' - ודאי גם כן תקבל.

תקותי, אשר הנהגתה בכל עניני' מתאימה להנהגת בנות ישראל, שכל אחת מהן נקראת בת 

שרה רבקה רחל ולאה, והרי עתה הזמן לקבל החלטות טובות להוספה בזה, כיון שעשרת ימי תשובה 

עת התעוררות, וכמ"ש דרשו ה' בהמצאו קראוהו בהיותו קרוב.

אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  של  הק'  הציון  על  אודותם  שכותבת  אלה  כל  את  יזכירו  רצון  בעת 

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, ויהי רצון שתבשר טוב אודות כאו"א מהם.

בברכת חתימה וגמר חתימה טובה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

נ.ב.

לשלימות הענין בהכתוב לעיל; שאין כל חשש להתפלל בנוסח שלו, אף שהצבור מתפלל בנוסח 

אחר, מבואר בכ"מ, ומהם בפסקי דינים לאדמו"ר הצמח צדק חלק אורח חיים סי' רל"ו, וידוע שכן 

היתה הנהגת בעל ההפלאה והנהגת רבו.

המובא לעיל שיש להחליף מנוסח אשכנז לספרד )ומספרד לנוסח האריז"ל שהוא נוסח חב"ד(, 

אבל לא להיפך, מבואר בזה בשו"ת מנחת אלעזר, חלק א' סי' א'. ובקונטרס שיורי מנחה לשם. ושם 

ציין לכמה ספרים המדברים בזה.
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i`ce oiicr didyk zeynyd oia mcew hrn ze`xl dligzdy
`vnpe ,dlil i`ce didyk eixg` hrn ze`xln dwqte ,mei
zeynyd oia xg`ly dteqe ,cg` meil zaygp dii`xd zligzy
ixd zxgnl zeynyd oiaay dii`xd mre ,ipy dii`x meil aygp
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המשך ביאור למס' פסחים ליום שני עמ' א

אגרות קודש

 ב"ה,  ו' תשרי, תש"כ

ברוקלין.

האברך עדין שי'

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הכי ארוך נתקבל מכתבו מג' תשרי והזכרתיו היום על הציון הק' של כ"ק מו"ח 

אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע לחתימה וגמר חתימה טובה בטוב הנראה והנגלה, ומובן אשר טוב 

האמיתי הוא המתאים להוראות תורתנו עלי' נאמר כי לקח טוב נתתי לכם, היא התורה הנתנה לנו 

על  בכח השפעה  אותו  חוננה  העליונה  ובפרט אשר השגחה  עצם הטוב,  ומנהיגו שהוא  עולם  מבורא 

הזולת, שלכן כל הוספה בו, נכפלת כמה פעמים במושפעיו, שמזה מובן שהבטחת חז"ל כל המוסיף 

מוסיפין לו ה"ה בתוקף ביותר בהנוגע אליו, ואין לך דבר העומד בפני הרצון, אלא שצ"ל השתדלות עד 

כדי ליגיעה וכהודעת חז"ל, יגעת ומצאת דוקא.

מסגרת  באיזה  בזה,  ביאור  כל  חסר  אבל  בנגב,  ישובים  בכמה  כמורה  כעת  שמשמש  כותב, 

ואפשריות להפצת היהדות האמיתית  כל הזדמנות  וכו', אף שתקותי חזקה שמנצל  לימודים  ואיזה 

המסורתית לא רק בדברו אלא גם במעשה, שהרי המעשה הוא העיקר, ובטח ימלא ע"ד זה בהזדמנות 

בחורות  וגם  בחורים  חבורה  היתה  לי  שידוע  שכפי  דא,  בכגון  שי'  חבריו  עסקנות  אודות  וכן  הבאה 

שמטרתן צ"ל הפצת היהדות.

בקיום  ומהדר  וחסידות  בנגלה  התורה  בלימוד  לעצמו  עתים  קביעות  לו  שיש  חזקה  תקותי 

המצות, וכנ"ל שחשוב הוא ביותר בהנוגע אליו, ויהי רצון שגם בזה יבשר טוב, וכן אשר שומר שלשת 

השיעורים דחומש תהלים ותניא הידועים.

בברכה לחתימה וגמח"ט ולבשו"ט.



dkxadמב z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'c oey`x meil inei xeriy

ß ixyz 'c oey`x mei ß

âì(à)äëøaä úàæåíéäìàä Léà äLî Cøa øLà §Ÿ́©§¨À̈£¤̧¥©¬¤²¦¬¨«¡Ÿ¦−
:BúBî éðôì ìàøNé éða-úà¤§¥´¦§¨¥®¦§¥−«

i"yx£‰Î¯a‰ ˙‡ÊÂ∑B˙BÓ ÈÙÏ.(ספרי)למיתתֹו אימתי?סמּו עכׁשו, לא עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשאם אבןאבןאבןאבן ¿…«¿»»ƒ¿≈ְְִִֵֶַַָָָָֹ

(á)òéôBä Bîì øéòOî çøæå àa éðéqî äåäé øîàiå©Ÿ©À§Ÿ̈º¦¦©¬¨Æ§¨©³¦¥¦Æ½̈¦̧©Æ
úc Là Bðéîéî Lã÷ úááøî äúàå ïøàt øäî¥©´¨½̈§¨−̈¥«¦§´Ÿ®Ÿ¤¦«¦¾¥¬−̈

:Bîì̈«
i"yx£‡a ÈÈqÓ '‰ ¯Ó‡iÂ∑(שם),יׂשראל ׁשל ּבצרכיהם ּפתח ּכ ואחר מקֹום, ׁשל ּבׁשבחֹו ּתחּלה ּפתח «…«ƒƒ«»ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ

ליׂשראל. זכּות הזּכרת ּבֹו יׁש ּבֹו ׁשּפתח ׁשּתחּול ּובּׁשבח אּלּו הם ּכדאי ּכלֹומר הּוא, רּצּוי ּדר זה וכל ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ
ּברכה  a‡.עליהם ÈÈqÓ∑ לקראתם ּכּלה,יצא ּפני להקּביל הּיֹוצא ּכחתן ההר, ּבתחּתית להתיּצב ּכׁשּבאּו ְֲֵֶָָƒƒ«»ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָ

יט)ׁשּנאמר: ּכנגּדם (שמות ׁשּיצא למדנּו האלהים", BÓÏ."לקראת ¯ÈÚOÓ Á¯ÊÂ∑(ספרי) עׂשו לבני ׁשּפתח ְְְְֱֱִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹ¿»«ƒ≈ƒ»ְִֵֵֶַָָ
רצּו ולא הּתֹורה, את Ô¯‡t.להם ∑‰ÚÈÙB.ׁשּיקּבלּו ¯‰Ó∑,ׁשּיקּבלּוה יׁשמעאל לבני ּופתח ׁשם ׁשהל ְְְֶֶַַָָֹƒ«ֶָ≈«»»ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

רצּו ˜„L.(שם)ליׂשראל ∑Â‡˙‰.ולא ˙··¯Ó∑קדׁש מלאכי רבבֹות מקצת רּבם,ועּמֹו ולא ּכּלם, ולא ְָֹ¿»»ְְִֵָ≈ƒ¿……∆ְְְְְְֲִִִֵֶַָָָֹֹֹֻֻ
חּפתֹו ּביֹום ותפארּתֹו עׁשרֹו ּכבֹוד ּכל ׁשּמראה ודם ּבׂשר ּכדר c˙.ולא L‡∑ לפניו מאז ּכתּובה ׁשהיתה ְְְְְְְְְִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֻ≈»ְְְֵֶָָָָָָ

לבנה, אׁש ּגּבי על ׁשחֹורה ׁשּנתנּהּבאׁש ּכתרּגּומֹו, ּדת", "אׁש אחר: ּדבר ימינֹו. יד ּכתב ּבּלּוחֹות להם נתן ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָ
האׁש מּתֹו .להם ִֵֶָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(dxez zgnyÎdkxad z`fe zyxt ci jxk zegiyÎihewl)

קהלת  מֹורׁשה מׁשה לנּו צוה "ּתֹורה נאמר זה ועל גֹו'", ּבא מסיני "הוי ' הראׁשֹונֹות: ּבלּוחֹות מדּוּבר ּברכה ּפרׁשת ְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹּבּתחלת
וזאת  ּדפרׁשת והּסּיּום ויגיעה. עבֹודה ידי על ולא ממילא ּבדר ּבירּוׁשה, ּובאה ׁשניּתנה היינּו ירּוׁשה, לׁשֹון מֹורׁשה ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹיעקב",
הּלּוחֹות  לׁשּבֹור לּבֹו "ׁשנׂשאֹו הּלּוחֹות, ׁשבירת על ׁשּקאי יׂשראל", ּכל "לעיני הּוא החּתּום) אחר הֹול (ׁשהּכל ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹהּברכה
הּלּוחֹות  ׁשל עילּויים מרּמז ׁשּבזה ׁשּׁשברּת", ּכח יׁשר ׁשּברּת אׁשר ׁשּנאמר לדעּתֹו הּקּב"ה ּדעת והסּכימה ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻלעיניהם,

לּבֹו ׁשּנׂשאֹו ידי על ּדוקא ּכי ׁשּׁשברּת), ּכח יׁשר לֹו אמר (ׁשּלכן הראׁשֹונֹות  לּוחֹות לגּבי הּלּוחֹות האחרֹונֹות את לׁשּבֹור ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹ
ייייׂשׂשׂשׂשראל ראל ראל ראל לעיני עצמֹו.ּכּכּכּכלללל ּבכח עבֹודה - הּתׁשּובה עבֹודת ּבעגל) חטאּו ׁשּלא ּבאּלּו (ּגם יׂשראל ּבכל ּפעל , ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ

קּבל  יתּבר ׁשהּוא ּכל לעין הראה ׁשּבזה הּׁשנּיֹות, הּלּוחֹות את הּקּב"ה להם נתן אז ּבמיּלּואּה, ּתׁשּובתם נתּקּבלה ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹוכאׁשר
ויגיעה  העבֹודה ּתהיה ּבּתֹורה ׁשּגם הינּו ׁשנּיֹות, לּוחֹות להם ונתן ׁשלם ּובלב ּבׂשמחה ליׂשראל הּקּב"ה ונתרּצה ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָּתׁשּובתם

עצמֹו. ּבכח הּתֹורה לּמּוד -ְְִַַַָֹ
ׁשנּתנה  הּתֹורה ּבחינת וגם ּבפנימּיֹות, נקלטֹות ההמׁשכֹות ׁשּכל הּזמן הּסּכֹות, ימי ז' לאחר עצרת לׁשמיני ּבאים ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֻוכאׁשר

עצמֹו. ּבכח ּבּתֹורה האדם ּבלּמּוד והׁשלימה האמּתית הּׂשמחה ּבאה אז הרי הּׁשנּיֹות, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹּבלּוחֹות
ּכי  הארץ", ואת הּׁשמים את אלקים ּברא "ּבראׁשית ּתכף לקרֹות מתחילין יׂשראל", ּכל "לעיני הּתֹורה סּיּום לאחר ְְְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹולכן
ּובבחינת  עצמֹו ּבכח ׁשהיא הּבעלי־ּתׁשּובה ּבעבֹודת - זה ּדר (ועל עצמֹו ּבכח הּתֹורה ּבלּמּוד האדם עבֹודת ידי ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָֹֹעל
ׁשּתפּות  ּכי - ּבראׁשית ּבמעׂשה ּכביכֹול ּומׁשּפיע מֹוסיף ׁשהּוא ּבראׁשית ּבמעׂשה להּקּב"ה ׁשּתף נעׂשה מּמׁש) ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֻֻהתחּדׁשּות
ׁשּלֹו, הּכחֹות (הן הּפעל אל מהּכח לגּלֹות רק היא ׁשעבֹודתֹו הצדיק ולכן לגמרי. ׁשוים ׁשּתפים ּכׁשּׁשניהם היא ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹֻּבׁשלימּותּה
ּבכח  היא ּכׁשעבֹודתֹו אבל מאין; ּומהוה ּבֹורא הּקּב"ה ׁשהרי - ּבׁשלימּותּה ה"ּׁשּתפּות" אין ּבעֹולם) ׁשעֹוׂשה ּבהדירה ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֻוהן
ּדלא  מעֹולם - הרצּוי ּדבר הפכי מדבר ׁשעֹוׂשה ועד ּכּנ"ל, ּבהּבריאה, מּמׁש התחּדׁשּות היא ׁשעבֹודתֹו הּבעל־ּתׁשּובה ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹעצמֹו,
ׁשמים  ּובֹורא להּקּב"ה, ּבׁשלימּות ׁשּתף - לבֹורא ּדֹומה נעׂשה זה ידי על ליּה", ּד"הנין עֹולם עֹוׂשה (להּקּב"ה) ליּה" ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֻ"הּנין

È˙א  ÈÈ„ ‡i· ‰LÓ CÈ¯· Èc ‡˙k¯· ‡„Â¿»ƒ¿¿»ƒ»ƒ…∆¿ƒ»«¿»»
:d˙BÓ Ì„˜ Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈√»≈

ÈÚOÓ¯ב  d¯˜È ¯B‰ÊÂ ÈÏb˙‡ ÈÈqÓ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒƒ«ƒ¿¿ƒ¿≈¿»≈ƒ≈ƒ
Ô¯‡Ù„ ‡¯ehÓ dz¯·‚· ÈÏb˙‡ ‡Ï ÈÊÁ˙‡ƒ¿¬ƒ»»ƒ¿¿ƒƒ¿À¿≈ƒ»¿»»
‡˙M‡ BbÓ dÈnÈ ·˙k ÔÈLÈc˜ ˙··¯ dnÚÂ¿ƒ≈ƒ¿««ƒƒ¿««ƒ≈ƒ∆»»

:‡Ï ·‰È ‡˙È¯B‡«¿»¿«»»
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`‰Î¯a‰ ˙‡ÊÂ:יעקב ּכברּכת .ÌÈ‰Ï‡‰ LÈ‡:אֹותם ּבר ּבנבּואה ּכי להֹודיע .B˙BÓ ÈÙÏ:מֹותֹו ּביֹום והּטעם, למֹותֹו. סמּו . ¿…«¿»»ְְֲִַַֹƒ»¡…ƒְְִִִֵֵַָָƒ¿≈ְְְַַַָ

dkxad z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'c oey`x meil inei xeriy
ועבֹודתֹו ׁשליחּותֹו למלאֹות להאדם ּומסייעין מׁשלה", ּבּכל ּומלכּותֹו מל יׂשראל אלקי ׁש"ה' ּבהם ׁשנרגׁש "חדׁשים" ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹוארץ

עזרא עזרא עזרא עזרא ּבעֹולם. אבןאבןאבןאבן ָָ

(â)Eìâøì ekz íäå Eãéa åéLã÷-ìk íénò ááç óà©µŸ¥´©¦½¨§−̈§¨¤®§¥Æª´§©§¤½
éúøacî àOé:E ¦−̈¦©§Ÿ¤«

i"yx£ÌÈnÚ ··Á Û‡∑לבּדֹו ּבנימין ׁשהרי 'עם', קרּוי ואחד אחד ּכל הּׁשבטים, את חּבב יתרה חּבה ּגם «…≈«ƒְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
ליעקב: הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ּכׁשאמר להּולד עתיד לה)היה מּמּך"(בראשית יהיה ּגֹוים ּוקהל ÂÈL„˜ŒÏk."ּגֹוי ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ»¿…»

E„Èa∑:ׁשּנאמר ּכענין אּתֹו, ּגנּוזֹות הּצּדיקים כה)נפׁשֹות את (ש"א החּיים ּבצרֹור צרּורה אדני נפׁש "והיתה ¿»∆ְְְְְְְֱֲִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
"אלהי EÏ‚¯Ï.ה' ekz Ì‰Â∑ ההר ּתחּתית לתֹו עצמן ּתּכּו ׁשהרי ,לכ ראּויים ּבסיני.והם ,לרגל ֱֶֹ¿≈À¿«¿∆ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻ

מרּגלֹותי לתֹו התוּכּו ּפעלּו, לׁשֹון EÈ˙¯acÓ.ּתּכּו ‡OÈ∑ּתֹורת על עליהם הּמ"ם ∑EÈ˙¯acÓ.נׂשאּו ְְְְְֲִֶַַֻֻƒ»ƒ«¿…∆ְֲֵֶֶָָֹƒ«¿…∆ֵַ
ּכמֹו: ליסֹוד, קרֹוב ז)ּבֹו אליו",(במדבר מּדּבר הּקֹול את ב)"וּיׁשמע ּכמֹו(יחזקאל אלי", מּדּבר את "ואׁשמע ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ

ׁשה  מה ,"מּדּברתי" זה אף אלי', ּבלע"ז 'מתּדּבר פורפרליר"ש טיש להם. לאמר להׁשמיעני מדּבר יית ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֹ
אונטעררעדנוגען) וא (ציינע ּדבר . מן. לׁשֹון מׁשּמׁשת ׁשּמּוׁש, ּבֹו והּמ"ם ,ּדברי ּפי על נֹוסעים ׁשהיּו ּתרּגם ּונקלֹוס ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

יׂשראל  את ּומסרּת ׂשֹוחקֹות, ּפנים להם ׁשהראית האּמֹות ׁשל חּבתן ּבׁשעת אף עּמים", חבב "אף ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֻאחר:
E„Èa.ּבידם  ÂÈL„˜ŒÏk∑ ׁשֹומרם ואּתה ,מאחרי מׁשּו ולא ּב ּדבקּו וטֹוביהם צּדיקיהם ekz.ּכל Ì‰Â ְָָ»¿…»¿»∆ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ¿≈À

EÏ‚¯Ï∑צּל לתחת ּומתּכּנסים מתמּצעים EÈ˙¯acÓ.והם ‡OÈ∑,ּבׂשמחה ודתֹותי ּגזרֹותי מקּבלים ¿«¿∆ְְְְְְְִִִִִֵַַַַƒ»ƒ«¿…∆ְְְְְְִִֵֶֶַָָ
ּדבריהם  עזרא עזרא עזרא עזרא .ואּלה אבןאבןאבןאבן ְְִֵֵֶֶ

(ã):á÷òé úlä÷ äLøBî äLî eðì-äeö äøBz¨¬¦¨−̈¤®«¨−̈§¦©¬©«£«Ÿ

i"yx£‰¯Bz∑ נעזבּנה ולא אחזנּוה יעקב, לקהּלת היא מֹורׁשה מׁשה, לנּו צּוה .אׁשר »ְְְְֲֲֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ

·È˙ג  È‰BLÈc˜ Ïk ‡iË·LÏ Ôep·aÁ Û‡««≈ƒ¿ƒ¿«»»«ƒƒ≈
Ôep‡Â ÌÈ¯ˆnÓ Ôep˜t‡ ‡¯e·‚a Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ¿»«≈ƒƒƒ¿»ƒ¿ƒ
:C¯ÓÈÓ ÏÚ ÔÈÏË CÚ ˙BÁz ÔÈ¯acÓƒ«¿ƒ¿¬»»»¿ƒ«≈¿»

z¯È‡ד  d¯ÒÓ ‰LÓ ‡Ï ·‰È ‡˙È¯B‡«¿»¿«»»…∆¿»«¿À»
:·˜ÚÈ ˙LÎÏ¿ƒ¿««¬…
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a‡a ÈÈqÓ הר ּכי ז''ל, הּגאֹון וּיאמר . ƒƒ«»ִֶַַַַָֹ
הּכתּוב, וזה קרֹובים. ּופארן, וׂשעיר ְְְִִִֵֶַָָָָסיני
ּכי  סיני, ואמר סיני. הר מעמד על ְֲִִִַַַַַַַָהּוא

מּׂשעיר: וכן ּבסיני. ּכמֹו B··¯Ó˙מּסיני, ְְְִִִִִֵֵַַ≈ƒ¿
L„˜ הּׁשכינה על והּטעם, הּמלאכים. הם . …∆ְְְִִֵַַַַַַַָָ

BÓÏׁשּירדה: ˙c L‡ ׁשּנּתנה הּתֹורה . ְֶָָ≈»»ְִֶַָָ
ּבא, מּסיני ה' טעם ּכי ואמר, ּוברק. ְְִִִֵַַַַָָָָּבאׁש
ּבסיני, ׁשּבאת אּתה ּכאֹומר, ּתפּלה. ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָּדר
ּכי  רחֹוק, וזה ראּובן. יחי ּתֹורה, ְְְְְְִִִֵֶַָָָוהנחלּת
וחסרי  ּתמית. ואל החּיה להיֹות ראּוי ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָהיה
ּדת  על מּׂשעיר, טעם ּכי אמרּו, ְֱִִִֵַַַַָָאמּונה
ואּלה  יׁשמעאל. ּדת על ּופארן, ְְֱִֵֵֶַַָָָאדֹום.
ּכי  ּבתחּלה החל לא ּכי ראּו הלא ְֲִִִִִֵֵָָֹֹּתֹועים,
אׁשר  ּכתּוב, וכן לבּדם. יׂשראל לבר ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָאם
יׂשראל. ּבני את האלהים איׁש מׁשה ְְֱִִִֵֵֵֶֶַָָֹֹּבר
להם, ׁשּפירּוׁשֹו למֹו, מּׂשעיר וזרח ְְִִֵֵֶֶַַָָָָואמר,
ּבעיני, והּנכֹון מכׁשֹול. למֹו ואין ְְְְְִֵֵַַָָּכמֹו
יׂשראל, לכל ּכלל ּברכה היא ְְְְִִֵֶַָָָָָָָָׁשהּפרׁשה
ּכן  ואחר וׁשבט, ׁשבט לכל ּפרט ּכן ְְְֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָואחר
והּנה  יׁשּורּון. ּכאל אין ּבּמקֹום, ְְְִֵֵֵַָָָָּכללם
מּׂשעיר, ּבצאת ה' ּדבֹורה, ׁשאמרה ְְְְִִֵֵֶָָָָָמצאנּו
אדֹום  ׂשדה אין והּנה אדֹום. מּׂשדה ְְְְְְֱֱִִֵֵֵֵַּבצעּד
הרים  ׁשלׁשה ּכי הּגאֹון. אמר ּכאׁשר הר, -ְֲִִֶַַַַָָָָֹ
ּתהּלֹות  ּובספר לנכח. אֹו סמּוכים, ְְְְִִֵֵֶַֹהם

ּביׁשימֹון  ּבצעּד ,עּמ לפני ּבצאת ְְְְְְֱִִִִֵֵֶַַֹאלהים,
ּובצעד  רעׁשה. ארץ ּכתּוב, ואחריו ְְֲֲֶֶֶַַַָָָָָסלה.
ּתֹורה. מּתן יֹום היה לא ּביׁשימֹון, ְִִִַַַָָָָֹהּׁשכינה
ואמר  ּביׁשימֹון. ּבאּו ּפארן, מדּבר אחר ְְִִִִַַַַָָָָּכי
מּבני  ׁשהּוא יבֹוא, מּתימן אלֹוּה ְֱֲִִֵֵֶַַָָחבּקּוק,
אדֹום. מּׂשדה ּכטעם אֹומר, ּתימן ְְֱֱִֵֵַַָָאדֹום,
יקּום  והעד, ידּבר. ּבּמלחמֹות הּכל ְְְְִִֵֵֵַַַָָָֹוהּנה
הּׁשם  יֹוׁשיע וכאׁשר אֹויביו. יפּוצּו ְְֱֲִִֵֶַַַָָֹאלהים
מהּׁשם, עזר רדת הּכתּוב ידּמה עבדיו, ְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָאת
והּׁשמים  יּמּסּו, וההרים ּתמּוג ְְְִִִֶֶַַַָָָָָוהארץ
וּתרעׁש וּתגעׁש ּדוד, ּבׁשירֹות והעד, ְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָירעׁשּו.
ּבמקֹומֹו. ּפירׁשּתיו סיני, זה וטעם ְְְִִִֵֶֶַַַַָָהארץ.
הּכבֹוד  והּטעם, ּבא. הּׁשם הּפירּוׁש, הּוא ְְֵֵֵַַַַַַָָוכן
מּסיני, הּכנסֹו, ּותחּלת ּביׂשראל. ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָׁשּנכנס
ׁשהיּו הּׁשנים ּכל והּטעם, מּׂשעיר. ְְִִִֵֶַַַַַָָָָוזרח
ּגבּורה  הּׁשם הראה לא ּבּמדּבר, ְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹיׂשראל
אדֹום. ׂשדה אל יׂשראל ּבא עד ְְֱִִֵֵֶַַָָֹּבעּמים,
ּפארן. איל עד ׂשעיר ּבהררם ּכתּוב, ְְֲִֵֵֵַַָָָָוכן
והּטעם  ּופארן. ׂשעיר קרֹובים, הם ְְְִִִֵֵֵַַַָָוהּנה
ּבאּו ּכאׁשר ׂשעיר מּמקֹום ּכי ְְֲִִִֵֶַָָמפֹורׁש,
והֹופיע  ליׂשראל, הּכבֹוד זרח אז ְְְְִִִֵֵַַַָָָָלׂשעיר,
הראה  ּפה ּכי ּכפּול, והּטעם ּפארן. ְְִֵֶַַַַָָָָֹמהר

˜„Lיפעתֹו: ˙B··¯Ó ‰˙‡Â,ּדעּתי על . ְִָ¿»»≈ƒ¿…∆ְִַַ
אׁש ׁשּבא והּטעם מימינֹו. עם ּדבק ְִִִֵֵֶֶַַַָָׁשהּוא

יׂשראל, לסּבב הּׁשם מימין קדׁש ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָֹמרבבֹות
אליׁשע. סביבֹות אׁש ורכב אׁש סּוסי ְְְֱִִֵֵֵֶֶַַָּכטעם

ּתמיד:c˙וטעם ׁשעֹומדת . ְַַ»ִֶֶֶָ
b··BÁ Û‡ והייתם מלׁשֹון ארמית, מגזרת . «≈ְְְֲִִִִִִֶַַ

אחרי ּכמֹו, יׂשראל. הם ועמים, סגּולה. ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָלי
ו  יקראּו: הר עמים .ּבעממי Ïkבנימין ְְְֲִִִִֶַַַָָָ»

ÂÈLB„˜:לוי ּבני .E„Èa סביבֹות ׁשהם . ¿»ְִֵֵ¿»∆ְִֵֶ
EÏ‚¯Ïהארֹון: ekz Ì‰Â.ּדרּכ על ילכּו . ָָ¿≈À¿«¿∆ְְְֵַַ

ׁשּתׁשמרם:E„Èaוטעם .EÈ˙B¯acÓ ‡OÈ. ְַַ¿»∆ְְִֵֶƒ»ƒ«¿∆
על  הּמעּתיקים והם הּתֹורה, ילמדּו הם ְְְֲִִִִֵֵַַַַָּכי

ׁשּבעלּֿפה: הם OÈ‡ּתֹורה ואם אחד. ּכל . ְֶֶַָƒ»ְִֵֶָָ
וטעם ּדּברּתEÈ˙B¯acÓרּבים: אׁשר ּכי . ְִַַַƒ«¿∆ְֲִִֶַָ

נֹוׂש הם ּכי הם יּׂשאּו, ּגם ּכי הּתֹורה. אי ְִִִֵֵֵַַָָ
וטעם הארֹון: את ולא OÈ‡.יׂשאּו ּכמֹו, ְְִֶַַָָƒ»ְְֹ

ׁשוא: ׁשמע אֹומר,ekzתּׂשא ויׁש אח. ּבלא . ְִֵַָָÀְְֵֵָֹ
.רגל ּבתֹו הֹולכים ּכאילּו ,מּתֹו ְְְְְִִִִֶַמלׁשֹון
ה''א, ּבמקֹום הּתי''ו ּכי אֹומרים, ְְֲִִִֵֵַַַָואחרים
אפילּו ּכטעם, לאפרים. ּתרּגלּתי ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַּכתי''ו
וזה  .ּדברי יעזבּו לא ,ּבׁשביל ְְְְְִִֶֶֶַַָֹׁשּיּוּכּו
והּטעם, נמׁשכּו. ּכמֹו ׁשהּוא והּנכֹון, ְְְְְִֶַַַַָָרחֹוק.
הדֹום  ׁשהּוא הארֹון ׁשּׂשם הּמקֹום אל ְֲֵֶֶֶֶַָָָָׁשּילכּו
יהיה  ׁשהּׁשם הּברכה, היא וזאת הּׁשם. ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹרגלי
סגּולתֹו. ויהיה יׂשראל, סביב אׁש ְְְְְִִִֵֵֶַָָחֹומת

ּתמיד: הּתֹורה יֹורּו ְְִִִַַָָוהלוּים
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âì(à)äëøaä úàæåíéäìàä Léà äLî Cøa øLà §Ÿ́©§¨À̈£¤̧¥©¬¤²¦¬¨«¡Ÿ¦−
:BúBî éðôì ìàøNé éða-úà¤§¥´¦§¨¥®¦§¥−«

i"yx£‰Î¯a‰ ˙‡ÊÂ∑B˙BÓ ÈÙÏ.(ספרי)למיתתֹו אימתי?סמּו עכׁשו, לא עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשאם אבןאבןאבןאבן ¿…«¿»»ƒ¿≈ְְִִֵֶַַָָָָֹ

(á)òéôBä Bîì øéòOî çøæå àa éðéqî äåäé øîàiå©Ÿ©À§Ÿ̈º¦¦©¬¨Æ§¨©³¦¥¦Æ½̈¦̧©Æ
úc Là Bðéîéî Lã÷ úááøî äúàå ïøàt øäî¥©´¨½̈§¨−̈¥«¦§´Ÿ®Ÿ¤¦«¦¾¥¬−̈

:Bîì̈«
i"yx£‡a ÈÈqÓ '‰ ¯Ó‡iÂ∑(שם),יׂשראל ׁשל ּבצרכיהם ּפתח ּכ ואחר מקֹום, ׁשל ּבׁשבחֹו ּתחּלה ּפתח «…«ƒƒ«»ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ

ליׂשראל. זכּות הזּכרת ּבֹו יׁש ּבֹו ׁשּפתח ׁשּתחּול ּובּׁשבח אּלּו הם ּכדאי ּכלֹומר הּוא, רּצּוי ּדר זה וכל ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ
ּברכה  a‡.עליהם ÈÈqÓ∑ לקראתם ּכּלה,יצא ּפני להקּביל הּיֹוצא ּכחתן ההר, ּבתחּתית להתיּצב ּכׁשּבאּו ְֲֵֶָָƒƒ«»ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָ

יט)ׁשּנאמר: ּכנגּדם (שמות ׁשּיצא למדנּו האלהים", BÓÏ."לקראת ¯ÈÚOÓ Á¯ÊÂ∑(ספרי) עׂשו לבני ׁשּפתח ְְְְֱֱִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹ¿»«ƒ≈ƒ»ְִֵֵֶַָָ
רצּו ולא הּתֹורה, את Ô¯‡t.להם ∑‰ÚÈÙB.ׁשּיקּבלּו ¯‰Ó∑,ׁשּיקּבלּוה יׁשמעאל לבני ּופתח ׁשם ׁשהל ְְְֶֶַַָָֹƒ«ֶָ≈«»»ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

רצּו ˜„L.(שם)ליׂשראל ∑Â‡˙‰.ולא ˙··¯Ó∑קדׁש מלאכי רבבֹות מקצת רּבם,ועּמֹו ולא ּכּלם, ולא ְָֹ¿»»ְְִֵָ≈ƒ¿……∆ְְְְְְֲִִִֵֶַָָָֹֹֹֻֻ
חּפתֹו ּביֹום ותפארּתֹו עׁשרֹו ּכבֹוד ּכל ׁשּמראה ודם ּבׂשר ּכדר c˙.ולא L‡∑ לפניו מאז ּכתּובה ׁשהיתה ְְְְְְְְְִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֻ≈»ְְְֵֶָָָָָָ

לבנה, אׁש ּגּבי על ׁשחֹורה ׁשּנתנּהּבאׁש ּכתרּגּומֹו, ּדת", "אׁש אחר: ּדבר ימינֹו. יד ּכתב ּבּלּוחֹות להם נתן ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָ
האׁש מּתֹו .להם ִֵֶָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(dxez zgnyÎdkxad z`fe zyxt ci jxk zegiyÎihewl)

קהלת  מֹורׁשה מׁשה לנּו צוה "ּתֹורה נאמר זה ועל גֹו'", ּבא מסיני "הוי ' הראׁשֹונֹות: ּבלּוחֹות מדּוּבר ּברכה ּפרׁשת ְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹּבּתחלת
וזאת  ּדפרׁשת והּסּיּום ויגיעה. עבֹודה ידי על ולא ממילא ּבדר ּבירּוׁשה, ּובאה ׁשניּתנה היינּו ירּוׁשה, לׁשֹון מֹורׁשה ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹיעקב",
הּלּוחֹות  לׁשּבֹור לּבֹו "ׁשנׂשאֹו הּלּוחֹות, ׁשבירת על ׁשּקאי יׂשראל", ּכל "לעיני הּוא החּתּום) אחר הֹול (ׁשהּכל ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹהּברכה
הּלּוחֹות  ׁשל עילּויים מרּמז ׁשּבזה ׁשּׁשברּת", ּכח יׁשר ׁשּברּת אׁשר ׁשּנאמר לדעּתֹו הּקּב"ה ּדעת והסּכימה ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻלעיניהם,

לּבֹו ׁשּנׂשאֹו ידי על ּדוקא ּכי ׁשּׁשברּת), ּכח יׁשר לֹו אמר (ׁשּלכן הראׁשֹונֹות  לּוחֹות לגּבי הּלּוחֹות האחרֹונֹות את לׁשּבֹור ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹ
ייייׂשׂשׂשׂשראל ראל ראל ראל לעיני עצמֹו.ּכּכּכּכלללל ּבכח עבֹודה - הּתׁשּובה עבֹודת ּבעגל) חטאּו ׁשּלא ּבאּלּו (ּגם יׂשראל ּבכל ּפעל , ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ

קּבל  יתּבר ׁשהּוא ּכל לעין הראה ׁשּבזה הּׁשנּיֹות, הּלּוחֹות את הּקּב"ה להם נתן אז ּבמיּלּואּה, ּתׁשּובתם נתּקּבלה ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹוכאׁשר
ויגיעה  העבֹודה ּתהיה ּבּתֹורה ׁשּגם הינּו ׁשנּיֹות, לּוחֹות להם ונתן ׁשלם ּובלב ּבׂשמחה ליׂשראל הּקּב"ה ונתרּצה ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָּתׁשּובתם

עצמֹו. ּבכח הּתֹורה לּמּוד -ְְִַַַָֹ
ׁשנּתנה  הּתֹורה ּבחינת וגם ּבפנימּיֹות, נקלטֹות ההמׁשכֹות ׁשּכל הּזמן הּסּכֹות, ימי ז' לאחר עצרת לׁשמיני ּבאים ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֻוכאׁשר

עצמֹו. ּבכח ּבּתֹורה האדם ּבלּמּוד והׁשלימה האמּתית הּׂשמחה ּבאה אז הרי הּׁשנּיֹות, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹּבלּוחֹות
ּכי  הארץ", ואת הּׁשמים את אלקים ּברא "ּבראׁשית ּתכף לקרֹות מתחילין יׂשראל", ּכל "לעיני הּתֹורה סּיּום לאחר ְְְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹולכן
ּובבחינת  עצמֹו ּבכח ׁשהיא הּבעלי־ּתׁשּובה ּבעבֹודת - זה ּדר (ועל עצמֹו ּבכח הּתֹורה ּבלּמּוד האדם עבֹודת ידי ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָֹֹעל
ׁשּתפּות  ּכי - ּבראׁשית ּבמעׂשה ּכביכֹול ּומׁשּפיע מֹוסיף ׁשהּוא ּבראׁשית ּבמעׂשה להּקּב"ה ׁשּתף נעׂשה מּמׁש) ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֻֻהתחּדׁשּות
ׁשּלֹו, הּכחֹות (הן הּפעל אל מהּכח לגּלֹות רק היא ׁשעבֹודתֹו הצדיק ולכן לגמרי. ׁשוים ׁשּתפים ּכׁשּׁשניהם היא ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹֻּבׁשלימּותּה
ּבכח  היא ּכׁשעבֹודתֹו אבל מאין; ּומהוה ּבֹורא הּקּב"ה ׁשהרי - ּבׁשלימּותּה ה"ּׁשּתפּות" אין ּבעֹולם) ׁשעֹוׂשה ּבהדירה ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֻוהן
ּדלא  מעֹולם - הרצּוי ּדבר הפכי מדבר ׁשעֹוׂשה ועד ּכּנ"ל, ּבהּבריאה, מּמׁש התחּדׁשּות היא ׁשעבֹודתֹו הּבעל־ּתׁשּובה ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹעצמֹו,
ׁשמים  ּובֹורא להּקּב"ה, ּבׁשלימּות ׁשּתף - לבֹורא ּדֹומה נעׂשה זה ידי על ליּה", ּד"הנין עֹולם עֹוׂשה (להּקּב"ה) ליּה" ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֻ"הּנין

È˙א  ÈÈ„ ‡i· ‰LÓ CÈ¯· Èc ‡˙k¯· ‡„Â¿»ƒ¿¿»ƒ»ƒ…∆¿ƒ»«¿»»
:d˙BÓ Ì„˜ Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈√»≈

ÈÚOÓ¯ב  d¯˜È ¯B‰ÊÂ ÈÏb˙‡ ÈÈqÓ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒƒ«ƒ¿¿ƒ¿≈¿»≈ƒ≈ƒ
Ô¯‡Ù„ ‡¯ehÓ dz¯·‚· ÈÏb˙‡ ‡Ï ÈÊÁ˙‡ƒ¿¬ƒ»»ƒ¿¿ƒƒ¿À¿≈ƒ»¿»»
‡˙M‡ BbÓ dÈnÈ ·˙k ÔÈLÈc˜ ˙··¯ dnÚÂ¿ƒ≈ƒ¿««ƒƒ¿««ƒ≈ƒ∆»»

:‡Ï ·‰È ‡˙È¯B‡«¿»¿«»»

dxezd lr `xfr oa`

`‰Î¯a‰ ˙‡ÊÂ:יעקב ּכברּכת .ÌÈ‰Ï‡‰ LÈ‡:אֹותם ּבר ּבנבּואה ּכי להֹודיע .B˙BÓ ÈÙÏ:מֹותֹו ּביֹום והּטעם, למֹותֹו. סמּו . ¿…«¿»»ְְֲִַַֹƒ»¡…ƒְְִִִֵֵַָָƒ¿≈ְְְַַַָ

dkxad z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'c oey`x meil inei xeriy
ועבֹודתֹו ׁשליחּותֹו למלאֹות להאדם ּומסייעין מׁשלה", ּבּכל ּומלכּותֹו מל יׂשראל אלקי ׁש"ה' ּבהם ׁשנרגׁש "חדׁשים" ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹוארץ

עזרא עזרא עזרא עזרא ּבעֹולם. אבןאבןאבןאבן ָָ

(â)Eìâøì ekz íäå Eãéa åéLã÷-ìk íénò ááç óà©µŸ¥´©¦½¨§−̈§¨¤®§¥Æª´§©§¤½
éúøacî àOé:E ¦−̈¦©§Ÿ¤«

i"yx£ÌÈnÚ ··Á Û‡∑לבּדֹו ּבנימין ׁשהרי 'עם', קרּוי ואחד אחד ּכל הּׁשבטים, את חּבב יתרה חּבה ּגם «…≈«ƒְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
ליעקב: הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ּכׁשאמר להּולד עתיד לה)היה מּמּך"(בראשית יהיה ּגֹוים ּוקהל ÂÈL„˜ŒÏk."ּגֹוי ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ»¿…»

E„Èa∑:ׁשּנאמר ּכענין אּתֹו, ּגנּוזֹות הּצּדיקים כה)נפׁשֹות את (ש"א החּיים ּבצרֹור צרּורה אדני נפׁש "והיתה ¿»∆ְְְְְְְֱֲִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
"אלהי EÏ‚¯Ï.ה' ekz Ì‰Â∑ ההר ּתחּתית לתֹו עצמן ּתּכּו ׁשהרי ,לכ ראּויים ּבסיני.והם ,לרגל ֱֶֹ¿≈À¿«¿∆ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻ

מרּגלֹותי לתֹו התוּכּו ּפעלּו, לׁשֹון EÈ˙¯acÓ.ּתּכּו ‡OÈ∑ּתֹורת על עליהם הּמ"ם ∑EÈ˙¯acÓ.נׂשאּו ְְְְְֲִֶַַֻֻƒ»ƒ«¿…∆ְֲֵֶֶָָֹƒ«¿…∆ֵַ
ּכמֹו: ליסֹוד, קרֹוב ז)ּבֹו אליו",(במדבר מּדּבר הּקֹול את ב)"וּיׁשמע ּכמֹו(יחזקאל אלי", מּדּבר את "ואׁשמע ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ

ׁשה  מה ,"מּדּברתי" זה אף אלי', ּבלע"ז 'מתּדּבר פורפרליר"ש טיש להם. לאמר להׁשמיעני מדּבר יית ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֹ
אונטעררעדנוגען) וא (ציינע ּדבר . מן. לׁשֹון מׁשּמׁשת ׁשּמּוׁש, ּבֹו והּמ"ם ,ּדברי ּפי על נֹוסעים ׁשהיּו ּתרּגם ּונקלֹוס ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

יׂשראל  את ּומסרּת ׂשֹוחקֹות, ּפנים להם ׁשהראית האּמֹות ׁשל חּבתן ּבׁשעת אף עּמים", חבב "אף ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֻאחר:
E„Èa.ּבידם  ÂÈL„˜ŒÏk∑ ׁשֹומרם ואּתה ,מאחרי מׁשּו ולא ּב ּדבקּו וטֹוביהם צּדיקיהם ekz.ּכל Ì‰Â ְָָ»¿…»¿»∆ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ¿≈À

EÏ‚¯Ï∑צּל לתחת ּומתּכּנסים מתמּצעים EÈ˙¯acÓ.והם ‡OÈ∑,ּבׂשמחה ודתֹותי ּגזרֹותי מקּבלים ¿«¿∆ְְְְְְְִִִִִֵַַַַƒ»ƒ«¿…∆ְְְְְְִִֵֶֶַָָ
ּדבריהם  עזרא עזרא עזרא עזרא .ואּלה אבןאבןאבןאבן ְְִֵֵֶֶ

(ã):á÷òé úlä÷ äLøBî äLî eðì-äeö äøBz¨¬¦¨−̈¤®«¨−̈§¦©¬©«£«Ÿ

i"yx£‰¯Bz∑ נעזבּנה ולא אחזנּוה יעקב, לקהּלת היא מֹורׁשה מׁשה, לנּו צּוה .אׁשר »ְְְְֲֲֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ

·È˙ג  È‰BLÈc˜ Ïk ‡iË·LÏ Ôep·aÁ Û‡««≈ƒ¿ƒ¿«»»«ƒƒ≈
Ôep‡Â ÌÈ¯ˆnÓ Ôep˜t‡ ‡¯e·‚a Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ¿»«≈ƒƒƒ¿»ƒ¿ƒ
:C¯ÓÈÓ ÏÚ ÔÈÏË CÚ ˙BÁz ÔÈ¯acÓƒ«¿ƒ¿¬»»»¿ƒ«≈¿»

z¯È‡ד  d¯ÒÓ ‰LÓ ‡Ï ·‰È ‡˙È¯B‡«¿»¿«»»…∆¿»«¿À»
:·˜ÚÈ ˙LÎÏ¿ƒ¿««¬…

dxezd lr `xfr oa`

a‡a ÈÈqÓ הר ּכי ז''ל, הּגאֹון וּיאמר . ƒƒ«»ִֶַַַַָֹ
הּכתּוב, וזה קרֹובים. ּופארן, וׂשעיר ְְְִִִֵֶַָָָָסיני
ּכי  סיני, ואמר סיני. הר מעמד על ְֲִִִַַַַַַַָהּוא

מּׂשעיר: וכן ּבסיני. ּכמֹו B··¯Ó˙מּסיני, ְְְִִִִִֵֵַַ≈ƒ¿
L„˜ הּׁשכינה על והּטעם, הּמלאכים. הם . …∆ְְְִִֵַַַַַַַָָ

BÓÏׁשּירדה: ˙c L‡ ׁשּנּתנה הּתֹורה . ְֶָָ≈»»ְִֶַָָ
ּבא, מּסיני ה' טעם ּכי ואמר, ּוברק. ְְִִִֵַַַַָָָָּבאׁש
ּבסיני, ׁשּבאת אּתה ּכאֹומר, ּתפּלה. ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָּדר
ּכי  רחֹוק, וזה ראּובן. יחי ּתֹורה, ְְְְְְִִִֵֶַָָָוהנחלּת
וחסרי  ּתמית. ואל החּיה להיֹות ראּוי ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָהיה
ּדת  על מּׂשעיר, טעם ּכי אמרּו, ְֱִִִֵַַַַָָאמּונה
ואּלה  יׁשמעאל. ּדת על ּופארן, ְְֱִֵֵֶַַָָָאדֹום.
ּכי  ּבתחּלה החל לא ּכי ראּו הלא ְֲִִִִִֵֵָָֹֹּתֹועים,
אׁשר  ּכתּוב, וכן לבּדם. יׂשראל לבר ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָאם
יׂשראל. ּבני את האלהים איׁש מׁשה ְְֱִִִֵֵֵֶֶַָָֹֹּבר
להם, ׁשּפירּוׁשֹו למֹו, מּׂשעיר וזרח ְְִִֵֵֶֶַַָָָָואמר,
ּבעיני, והּנכֹון מכׁשֹול. למֹו ואין ְְְְְִֵֵַַָָּכמֹו
יׂשראל, לכל ּכלל ּברכה היא ְְְְִִֵֶַָָָָָָָָׁשהּפרׁשה
ּכן  ואחר וׁשבט, ׁשבט לכל ּפרט ּכן ְְְֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָואחר
והּנה  יׁשּורּון. ּכאל אין ּבּמקֹום, ְְְִֵֵֵַָָָָּכללם
מּׂשעיר, ּבצאת ה' ּדבֹורה, ׁשאמרה ְְְְִִֵֵֶָָָָָמצאנּו
אדֹום  ׂשדה אין והּנה אדֹום. מּׂשדה ְְְְְְֱֱִִֵֵֵֵַּבצעּד
הרים  ׁשלׁשה ּכי הּגאֹון. אמר ּכאׁשר הר, -ְֲִִֶַַַַָָָָֹ
ּתהּלֹות  ּובספר לנכח. אֹו סמּוכים, ְְְְִִֵֵֶַֹהם

ּביׁשימֹון  ּבצעּד ,עּמ לפני ּבצאת ְְְְְְֱִִִִֵֵֶַַֹאלהים,
ּובצעד  רעׁשה. ארץ ּכתּוב, ואחריו ְְֲֲֶֶֶַַַָָָָָסלה.
ּתֹורה. מּתן יֹום היה לא ּביׁשימֹון, ְִִִַַַָָָָֹהּׁשכינה
ואמר  ּביׁשימֹון. ּבאּו ּפארן, מדּבר אחר ְְִִִִַַַַָָָָּכי
מּבני  ׁשהּוא יבֹוא, מּתימן אלֹוּה ְֱֲִִֵֵֶַַָָחבּקּוק,
אדֹום. מּׂשדה ּכטעם אֹומר, ּתימן ְְֱֱִֵֵַַָָאדֹום,
יקּום  והעד, ידּבר. ּבּמלחמֹות הּכל ְְְְִִֵֵֵַַַָָָֹוהּנה
הּׁשם  יֹוׁשיע וכאׁשר אֹויביו. יפּוצּו ְְֱֲִִֵֶַַַָָֹאלהים
מהּׁשם, עזר רדת הּכתּוב ידּמה עבדיו, ְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָאת
והּׁשמים  יּמּסּו, וההרים ּתמּוג ְְְִִִֶֶַַַָָָָָוהארץ
וּתרעׁש וּתגעׁש ּדוד, ּבׁשירֹות והעד, ְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָירעׁשּו.
ּבמקֹומֹו. ּפירׁשּתיו סיני, זה וטעם ְְְִִִֵֶֶַַַַָָהארץ.
הּכבֹוד  והּטעם, ּבא. הּׁשם הּפירּוׁש, הּוא ְְֵֵֵַַַַַַָָוכן
מּסיני, הּכנסֹו, ּותחּלת ּביׂשראל. ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָׁשּנכנס
ׁשהיּו הּׁשנים ּכל והּטעם, מּׂשעיר. ְְִִִֵֶַַַַַָָָָוזרח
ּגבּורה  הּׁשם הראה לא ּבּמדּבר, ְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹיׂשראל
אדֹום. ׂשדה אל יׂשראל ּבא עד ְְֱִִֵֵֶַַָָֹּבעּמים,
ּפארן. איל עד ׂשעיר ּבהררם ּכתּוב, ְְֲִֵֵֵַַָָָָוכן
והּטעם  ּופארן. ׂשעיר קרֹובים, הם ְְְִִִֵֵֵַַַָָוהּנה
ּבאּו ּכאׁשר ׂשעיר מּמקֹום ּכי ְְֲִִִֵֶַָָמפֹורׁש,
והֹופיע  ליׂשראל, הּכבֹוד זרח אז ְְְְִִִֵֵַַַָָָָלׂשעיר,
הראה  ּפה ּכי ּכפּול, והּטעם ּפארן. ְְִֵֶַַַַָָָָֹמהר

˜„Lיפעתֹו: ˙B··¯Ó ‰˙‡Â,ּדעּתי על . ְִָ¿»»≈ƒ¿…∆ְִַַ
אׁש ׁשּבא והּטעם מימינֹו. עם ּדבק ְִִִֵֵֶֶַַַָָׁשהּוא

יׂשראל, לסּבב הּׁשם מימין קדׁש ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָֹמרבבֹות
אליׁשע. סביבֹות אׁש ורכב אׁש סּוסי ְְְֱִִֵֵֵֶֶַַָּכטעם

ּתמיד:c˙וטעם ׁשעֹומדת . ְַַ»ִֶֶֶָ
b··BÁ Û‡ והייתם מלׁשֹון ארמית, מגזרת . «≈ְְְֲִִִִִִֶַַ

אחרי ּכמֹו, יׂשראל. הם ועמים, סגּולה. ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָלי
ו  יקראּו: הר עמים .ּבעממי Ïkבנימין ְְְֲִִִִֶַַַָָָ»

ÂÈLB„˜:לוי ּבני .E„Èa סביבֹות ׁשהם . ¿»ְִֵֵ¿»∆ְִֵֶ
EÏ‚¯Ïהארֹון: ekz Ì‰Â.ּדרּכ על ילכּו . ָָ¿≈À¿«¿∆ְְְֵַַ

ׁשּתׁשמרם:E„Èaוטעם .EÈ˙B¯acÓ ‡OÈ. ְַַ¿»∆ְְִֵֶƒ»ƒ«¿∆
על  הּמעּתיקים והם הּתֹורה, ילמדּו הם ְְְֲִִִִֵֵַַַַָּכי

ׁשּבעלּֿפה: הם OÈ‡ּתֹורה ואם אחד. ּכל . ְֶֶַָƒ»ְִֵֶָָ
וטעם ּדּברּתEÈ˙B¯acÓרּבים: אׁשר ּכי . ְִַַַƒ«¿∆ְֲִִֶַָ

נֹוׂש הם ּכי הם יּׂשאּו, ּגם ּכי הּתֹורה. אי ְִִִֵֵֵַַָָ
וטעם הארֹון: את ולא OÈ‡.יׂשאּו ּכמֹו, ְְִֶַַָָƒ»ְְֹ

ׁשוא: ׁשמע אֹומר,ekzתּׂשא ויׁש אח. ּבלא . ְִֵַָָÀְְֵֵָֹ
.רגל ּבתֹו הֹולכים ּכאילּו ,מּתֹו ְְְְְִִִִֶַמלׁשֹון
ה''א, ּבמקֹום הּתי''ו ּכי אֹומרים, ְְֲִִִֵֵַַַָואחרים
אפילּו ּכטעם, לאפרים. ּתרּגלּתי ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַּכתי''ו
וזה  .ּדברי יעזבּו לא ,ּבׁשביל ְְְְְִִֶֶֶַַָֹׁשּיּוּכּו
והּטעם, נמׁשכּו. ּכמֹו ׁשהּוא והּנכֹון, ְְְְְִֶַַַַָָרחֹוק.
הדֹום  ׁשהּוא הארֹון ׁשּׂשם הּמקֹום אל ְֲֵֶֶֶֶַָָָָׁשּילכּו
יהיה  ׁשהּׁשם הּברכה, היא וזאת הּׁשם. ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹרגלי
סגּולתֹו. ויהיה יׂשראל, סביב אׁש ְְְְְִִִֵֵֶַָָחֹומת

ּתמיד: הּתֹורה יֹורּו ְְִִִַַָָוהלוּים
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ׁשעמלים  אדם ּבני אף רׁשם, ּבגּופֹו עֹוׂשה ּבֹו הּמׁשּתּמׁש ּכל - אׁש "מה ּבספרי: ונאמר למֹו". ּדת אׁש "מימינֹו היא ְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹהּתֹורה
את  הרמּב"ם ׁשמפרׁש (ּוכפי ּבׁשּוק" ּובעטיפתם ּובדּבּורם ּבהילּוכם נּכרים חכמים ּתלמידי ּכ הּברּיֹות, ּבין הם ניּכרים ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָּבֹו

.(ׁשּבכ ְְִֶַָָהּפרטים
חדׁש ּבאפן אצלם היא ׁשּוב הּתֹורה לּמּוד ׁשהתחלת חכמים, ּתלמידי אצל ׁשני: מּצד הּׁשאלה מתעֹוררת לכאֹורה, ,ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹא
מהּו חכמים, ּתלמידי ׁשאינם יהּודים אצל אבל ּובדּבּורם...", "ּבהילּוכם הּנּכרת וּתֹוספת התחּדׁשּות ׁשּנגרמת מּובן, ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָלגמרי,
ּכ ּכל ׂשמחים הם אׁשר עד ּכדלעיל, עניניהם, ּכל על מׁשּפיע ׁשהּוא עד־ּכדי־ּכ ּתֹורה ּבׂשמחת לתֹורתם ׁשּיׁש ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָהחּדּוׁש

ׁשהחינּו? ּברכת ְְְֱִִֶֶַָָּומברכים
ׁשאין  היא ירּׁשה לגּבי וההלכה יהּודי, לכל ירּׁשה היא הּתֹורה - מֹורׁשה..." מׁשה לנּו צּוה "ּתֹורה ּבּפרׁשתנּו: מסּבר ּכ ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֻֻֻעל

ּבירּׁשה. יהּודי לכל מּועברת הּתֹורה - הּיֹורׁש ׁשל ּולמּצב למעמד לגיל, ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻחׁשיבּות
ּבהתנהגּותֹו ותֹוספת התחּדׁשּות יהּודי ּכל אצל חּלה ּתֹורה, ּבׂשמחת - ּבּתֹורה אֹור ונֹוסף התחּדׁשּות יׁש ּכאׁשר ,ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָּולפיכ

הּתֹורה. על־ּפי ְִַַַָּובחּיּותֹו
ּתנּועֹות  על־ידי ּדוקא אּלא ּבּתֹורה, ולּמּוד קריאה על־ידי לא - ּבהּקפֹות ּדוקא מתּבּטאת ּתֹורה ּבׂשמחת הּׂשמחה עּקר ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹולכן
ּבעּקר  אּלא הבנתּה, על ּכל־ּכ אינּנה ּתֹורה ּבׂשמחת הּׂשמחה עּקר ּכי - עצמּה הּתֹורה עם ריקּוד ׁשל מעׂשיֹות ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֻּופעּלֹות

ּבפעל. לעׂשיה עד עניננּו, ּבכל אֹותנּו מחּיה - " ׁשהחינּו " היא ׁשהּתֹורה ּכ ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹעל
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ועל וזהּו ּבּתֹורה. מׁשּפיעים הם ׁשּיׂשראל הינּו ליׂשראל, מארסה היא ׁשהּתֹורה יעקב, קהּלת מֹורׁשה מׁשה לנּו צּוה ּתֹורה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹ
ּגם  אּלא יׂשראל, ּבבחינת רק לא הּוא ּבּתֹורה מׁשּפיעים הם ׁשהּנׁשמֹות זה ׁשענין הינּו, יעקב, קהּלת מֹורׁשה נאמר ְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹזה

עקב  יּו"ד יעקב, היא,ּבבחינת טהֹורה ּבחינת והּוא ּתענּוג, ּפרּוׁשֹו ּדאׁשר אׁשר, אֹותּיֹות ראׁש, לי ּבחינת הּוא יׂשראל ּדהּנה, . ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹ
ּכ מה ׁשּזהּו ּגם וזהּו ּבּתֹורה. מׁשּפיעים הם ׁשהּנׁשמֹות ּפׁשיטא זֹו ּובבחינה הּתענּוג. ּבבחינת מׁשרׁשֹות ׁשהּנׁשמֹות פי ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֻ

הם  יׂשראל ׁשּנׁשמֹות הינּו ּבמצֹותיו, קּדׁשנּו נעׂשה הּתענּוג, ׁשהּוא אׁשר ּבחינת ּדמּצד ּבמצֹותיו, קּדׁשנּו אׁשר ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשאֹומרים
הינּו מצוֹותי, ּכל את ועׂשיתם ּכתיב ּכ ואחר הוי', מצוֹות ּכל את ּוזכרּתם ּׁשּכתּוב מה וזהּו הּמצוֹות, את העֹוׂשים ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָהם
ׁשּלמעלה  הּתֹורה את מחּברים יׂשראל ׁשּנׁשמֹות הנ"ל על־ּדר והּוא מצוֹותי, ׁשּיהיּו הוי' מצוֹות מּבחינת עֹוׂשים ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָׁשּיׂשראל
יעקב, ּדבחינת הּנׁשמֹות ׁשּגם הינּו, יעקב, קהּלת מֹורׁשה היא הּתֹורה אמנם, יׂשראל. ּבבחינת הּוא זה וכל מּמׁש. ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹּבהקּב"ה

ּבּתֹורה. מׁשּפיעים הם עקב ּדבחינת נׁשמֹות ּגם הּנה למּטה, ירדה ׁשהּנׁשמה ּכפי ׁשּזהּו עקב, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָיּו"ד

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 229 cenr h"k wlg zegiyÎihewl)

dxFYA ± 'dEpfg`' oFWl zErnWn©§¨§£©§¨©¨

יעקביעקביעקביעקב:::: קהקהקהקהּלּלּלּלתתתת ממממֹוֹוֹוֹוררררׁשׁשׁשׁשהההה ממממׁשׁשׁשׁשהההה צצצצּוּוּוּוהההה־־־־לנלנלנלנּוּוּוּו ִִִִָָָָָָָָָָָָֹֹּתּתּתּתֹוֹוֹוֹורהרהרהרה ְְְְֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽ ֹֹ
נעזבנעזבנעזבנעזבּנּנּנּנהההה ולאולאולאולא רש"י)אחזנאחזנאחזנאחזנּוּוּוּוהההה ובפירוש ד. (לג, ְְְְְְְְֲֲֲֲַַַַָָָָֹֹ ְְְְֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹ

ּבזה, וכּיֹוצא לּמּוד, ׁשמיעה, לׁשֹון לכּתב יֹותר מתאים ּדלכאֹורה הּתֹורה, לגּבי רׁש"י ׁשּפרׁש אחיזה הּלׁשֹון מהּו להבין, ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹצרי
לזה  ירּוׁשה, היא ׁשהּתֹורה - "מֹורׁשה" ּבין הּׁשּיכּות להבין צרי ּגם ׁשּלפני־זה? ּבּפסּוקים עצמּה הּתֹורה ׁשּכתבה ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָּוכפי

נעזבּנה? ולא אחזנּוה לֹומר (לכאֹורה) ׁשּי ּבזה, וכּיֹוצא ּבמּתנה נּתנה הּתֹורה אם ּגם הרי נעזבּנּה, ולא ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹׁשאחזנּוה
ׁשּבׂשדה  ּדכמֹו יׂשראל. ׁשל וירּׁשתם אחּוזתם היא ׁשהּתֹורה אחּוזה, אּלא אחיזה מׁשמעֹו אין ּכאן אחזנּוה ׁשּלׁשֹון לֹומר ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֻויׁש
ׁשּׂשדה  ּדמּכיון אחּוזתֹו" אל איׁש ּתׁשּובּו הּזאת הּיֹובל "ּבׁשנת ּבּיֹובל להם חֹוזרת אֹותּה, מֹוכרים ּכׁשהּבעלים אפילּו ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹאחּוזה

מּצב. ּבכל אליהם קׁשּורה לכן אחּוזתם, היא ְְֲֲִֵֵֶַָָָָָָזֹו
"מֹורׁשה  היא הּתֹורה האּמֹות, ּבין ּכׁשּנמצאים ּדגם ּתמידי, ּבקׁשר אּתם ּוקׁשּורה יׂשראל, ׁשל אחּוזתם היא הּתֹורה כן ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֻּכמֹו
יׂשראל  ׁשּבני ּבּזמן (ואפילּו יהיּו ּבֹו מּצב ּבכל לּתֹורה קׁשּורים יׂשראל ׁשּבני ּדזה יׂשראל. ׁשל ואחּוזה ירּוׁשה יעקב" ְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹקהּלת

ּבי  יׂשראל.נמסרּו ׁשל ואחּוזה ירּוׁשה יעקב" קהּלת "מֹורׁשה היא ׁשהּתֹורה מּכ נֹובע העֹולם), אּמֹות עזרא עזרא עזרא עזרא די אבןאבןאבןאבן ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֻ
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c‰LÓ eÏ ‰eˆ ‰¯Bz וּיאמר ׁשיׂשא זהּו . »ƒ»»…∆ְִֶֶַָֹ
ירּוׁשה  מׁשה, מּפי העּתקנּו ּכ לדֹור, ְְְֱִִֶֶַָָֹּדֹור

ואחר  עצמֹו מֹוׁש לנּו, למ''ד ויהיה ְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָּבידינּו.
ּכמֹו, יעקב. לקהּלת מֹורׁשה היא, וכן ְְְֲִִִִֵַַָָֹעּמֹו.

מֹורׁשה  מֹורׁשה ויהי הּנביא. עֹודד ְְְִִֵַַַָָָָָָוהּנבּואה
יעקב: ְֲִַַֹקהּלת

dkxad z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'c oey`x meil inei xeriy

(ä)ãçé íò éLàø óqàúäa Cìî ïeøLéá éäéå©§¦¬¦«ª−¤®¤§¦§©¥Æ¨´¥½̈©−©
:ìàøNé éèáL¦§¥¬¦§¨¥«

i"yx£È‰ÈÂ∑ ֿהּואהּקדֹוׁשּֿברּו.CÏÓ Ôe¯LÈa∑ עליהם מלכּותֹו על ראׁשי ∑Ûq‡˙‰a.ּתמיד התאּסף ּבכל «¿ƒַָָƒÀ∆∆ְֲִֵֶַָֹ¿ƒ¿«≈ְְִֵֵַָָ
אסיפתם  ל)ּכמֹו∑¯‡ÈL.חׁשּבֹון אּלּו(שמות ראּויין ראׁש", את תּׂשא "ּבהתאּסף","ּכי אחר: ּדבר ׁשאברכם. ְֲִֶָָ»≈ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

ּביניהם  וׁשלֹום אחת ּבאגּדה יחד, ּביניהם -ּבהתאּספם מחלקת ּכׁשּיׁש ולא מלּכם, עזרא עזרא עזרא עזרא .הּוא אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹֻ

(å)ñ :øtñî åéúî éäéå úîé-ìàå ïáeàø éçé§¦¬§¥−§©¨®Ÿ¦¦¬§−̈¦§¨«

i"yx£Ô·e‡¯ ÈÁÈ∑ הּזה ּבלהה ∑ÓÈŒÏ‡Â˙.ּבעֹולם מעׂשה לֹו יּזכר ׁשּלא הּבא, tÒÓ¯.לעֹולם ÂÈ˙Ó È‰ÈÂ∑ ¿ƒ¿≈ֶַָָ¿«»…ְֲִִֵֵֶַַָָָָָֹƒƒ¿»ƒ¿»
ׁשּנאמר: ּכענין זֹו היא ּדגמא אחיו, ׁשאר ּבמנין לה)נמנין ׁשנים (בראשית יעקב ּבני וּיהיּו ּבלהה, את "וּיׁשּכב ְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻ

הּמנין  מן יצא ׁשּלא עזרא עזרא עזרא עזרא .עׂשר", אבןאבןאבןאבן ְִִֶַָָָָָֹ

(æ)äãeäé ìB÷ äåäé òîL øîàiå äãeäéì úàæå§Ÿ́¦«¨»©Ÿ©¼§©³§Ÿ̈Æ´§½̈
ô :äéäz åéøvî øæòå Bì áø åéãé epàéáz Bnò-ìàå§¤©−§¦¤®¨¨Æ¨´½§¥¬¤¦¨−̈¦«§¤«

i"yx£‰„e‰ÈÏ ˙‡ÊÂ∑(יא ׁשּנאמר:(מכות ׁשּבידם, קלקּול על הֹודּו ׁשּׁשניהם מּפני לראּובן, יהּודה טו)סמ (איוב ¿…ƒ»ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ
ול  וגֹו' לבּדם להם וגֹו', יּגידּו חכמים עבר "אׁשר ּבתֹוכם".א צב)זר ׁשנה (ב"ק מ' ׁשּכל רּבֹותינּו ּפרׁשּו ועֹוד ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ

עליו, ׁשּקּבל נּדּוי מּפני ּבארֹון מתּגלּגלין יה ּודה עצמֹות היּו ּבּמדּבר, יׂשראל מד)ׁשּנאמר:ׁשהיּו "וחטאתי (בראשית ְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ
ׁשּיֹודה? לראּובן ּגרם 'מי מׁשה: אמר הּימים", ּכל וכּו''לאבי e‰È„‰.יהּודה ÏB˜ '‰ ÚÓL∑,ּדוד ּתפּלת ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ¿«¿»ְִִַָ

סנחריב  מּפני וחזקּיה העּמֹונים מּפני ויהֹוׁשפט הּכּוׁשים, מּפני ואסא ep‡È·z.ּוׁשלמה, BnÚŒÏ‡Â∑ לׁשלֹום ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָֹֹ¿∆«¿ƒ∆ְָ
הּמלחמה הּמלחמה)(מּפני מן אחרים: BÏ.ספרים ·¯ ÂÈ„È∑נקמתֹו וינקמּו ריבֹו È‰z‰.יריבּו ÂÈ¯vÓ ¯ÊÚÂ∑ על ְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָָ»»»ְְְְִִִִָָ¿≈∆ƒ»»ƒ¿∆ַ

ּגלעד: רמֹות מלחמת על התּפּלל, יח)יהֹוׁשפט קֹול (דה"ב ה' "ׁשמע אחר: ּדבר עזרֹו". וה' יהֹוׁשפט, "וּיזעק ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ
יהּודה.(ספרי)יהּודה", ׁשל ּברכֹותיו מּתֹו לׁשמעֹון ּברכה רמז ׁשמעֹון ּכאן נטל יׂשראל, ארץ ּכׁשחּלקּו ואף ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

ׁשּנאמר: יהּודה, ׁשל ּגֹורלֹו יט)מּתֹו ׁשמעֹון".(יהושע ּבני נחלת יהּודה ּבני עצמֹו?"מחבל ּבפני ּברכה לֹו יחד לא מה [ּומּפני ְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

צ.)] (מזמור ּתהּלים ּבאּגדת ּכתּוב ּכ ּבּׁשּטים, ּׁשעׂשה מה על עליו ּבלּבֹו עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשהיה אבןאבןאבןאבן ְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָָ

¯ÈLÈה  ˙eLpk˙‡a ‡kÏÓ Ï‡¯NÈ· ‰Â‰Â«¬»¿ƒ¿»≈«¿»¿ƒ¿«»≈≈
:Ï‡¯NÈ„ ‡iË·L ‡„Ák ‡nÚ«»«¬»ƒ¿«»¿ƒ¿»≈

Ï‡ו  ‡È˙ ‡˙BÓe ‡ÓÏÚ ÈiÁÏ Ô·e‡¯ ÈÁÈ¿ƒ¿≈¿«≈»¿»»ƒ¿»»»
:ÔB‰ÈÓa ÔB‰zÒÁ‡ È‰Ba ÔeÏa˜ÈÂ ˙eÓÈ¿ƒ«¿¿ƒ«¬«¿¿¿ƒ¿»¿

„e‰È„‰ז  d˙BÏˆ ÈÈ Ïa˜ ¯Ó‡Â ‰„e‰ÈÏ ‡„Â¿»ƒ»«¬««≈¿»¿≈ƒ»
dp·È˙z dnÚÏe ‡·¯˜Ï (‡Á‚‡a) d˜tÓa¿ƒ¿≈¿«»»ƒ¿»»¿«≈»≈ƒ≈
È‰B‡qÓ ‡˙eÚ¯t dÏ Ô„aÚÈ È‰B„È ÌÏLÏƒ¿»¿ƒ«¿¿»≈À¿¬»ƒ»¿ƒ

:dÏ ÈÂ‰ È‰B··„ ÈÏÚaÓ „ÈÚÒÂ¿»ƒƒ«¬≈¿»ƒ¬≈≈
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dCÏÓ,עם ראׁשי ׁשּׁשמעּו מׁשה, הּוא . ∆∆ְֵֶֶָָָֹ
הּוא  ּכי והּטעם, מּפיו. מפֹורׁשת ְְִִִֶֶַַַַָהּתֹורה
הּׁשבטים. ראׁשי אליו והתאּספּו ,ּכמל ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָהיה
הּתֹורה  ּכי הּכתּוב, ׁשאמר הּפירּוׁש זה ְֲִִֵֶֶַַַַַָָָויחזיק
קדֹוׁשיו  ּכל ּדעּתי לפי ׁשהם לּכהנים, ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָֹנּתנה
ּבהתאּסף  זהּו יׂשראל, זקני ּכל ואל .ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָּבידי
ּכל  אלי הקהילּו ּכתּוב, ׁשם ּגם עם. ְִֵֵַַַָָָָָראׁשי
הּלוי  יהּודה רּבי וּיאמר ׁשבטיכם. ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹראׁשי
מפרׁש, היה וכן לּתֹורה. רמז הּמל ּכי ְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָז''ל,

ּביׂשראל: מל ְְִֵֵֶֶָאין
eÔ·e‡¯ ÈÁÈ כן ּכי מהּבכֹור, החל הּנה . ¿ƒ¿≈ְִִֵֵֵֵֵַ

ּבעל  ּבעבּור ׁשמעֹון, הזּכיר ולא ְְְְֲִִִִַַַַָֹהּמׁשּפט.
ּומסּפרם  ׁשמעֹונים, היּו העֹובדים ּכי ְְְְִִִִִָָָָּפעֹור.
ּדר על הל אֹו נהרג. נׂשיאם ּגם ְְֱִֵֶֶֶַַַַָָלעד.
ּכבֹוד  ּובעבּור ולוי. ׁשמעֹון ּבר ׁשּלא ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַֹֹיעקב,
ּבׁשבט  היה ולא מּמּנּו. הּׁשבט נתלה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹאהרן,

לּמה  טֹוען, יטעֹון ואם ּכמֹותֹו. ּגדֹול ְְְְִִִֵָָָׁשמעֹון
ּברכֹו. יעקב ּכי הּתׁשּובה, ראּובן. ְְְֲִֵֵֵֵַַָֹּביר
ּכאחד  ׁשּיהיה ּתֹותר, אל היא ְְְְִִֶֶֶַַַָָָוהּברכה
ׁשהּוא  יהּודה, הזּכיר ראּובן ואחר ְְְְִִֵֵֶֶַַָָמאחיו.
לּמלחמה. ּבתחּלה עֹולה והּוא ּדגל ְְְִִִֶֶֶַַַָָָּבעל
היֹות  ּבעבּור ּבנימין, ואחריו לוי, ּכן ְְְֱֲֲִִִֵֵַַַַָָואחר
יהּודה  ּבין ׁשהיתה ּבירּוׁשלים ּדרים ְְְִִִִִֵֶַַָָָָָהלוּים
יֹוסף, ׁשבט ּכן ואחר ּכתּוב. ּכן ּבנימין, ְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָּובין
הּקטן. אחיו הקּדים ּוכבר יאחרּנּו. ְְְֲִִִֶֶַַָָָָֹׁשּלא
ואחר  נלחם. ׁשהּוא ּבעבּור זבּולּון, ּכן ְְְְֲִֵֶַַַַַָואחר
החל  הּגבירֹות, ּבני ּתּמּו וכאׁשר יּׂששכר. ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָּכן
ואחר  הּגבירֹות, ּבני ּדגל עם ׁשהּוא ְְְִִִֵֶֶֶַַַָמּגד
נפּתלי  ּכן ואחר ּדגל, ּבעל ׁשהּוא ּדן ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָּכן

מאׁשר: ּגדֹול הּוא ¯‡Ô·eּכי ÈÁÈ ּתפּלה . ִֵֵָָ¿ƒ¿≈ְִָ
לחיֹות  אדם ּכבן ׁשּיהיה ׁשּיּתכן ימֹות, ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָואל

וימּות: קצּובֹות tÒÓ¯ׁשנים ÂÈ˙Ó È‰ÈÂ. ְְִָָƒƒ¿»ƒ¿»

למדּתי  ולא ּכמֹו, מסּפר. מתיו יהי ְְְְְְְִִִַַָָָֹואל
ּפירׁשּתי  ּכאׁשר ׁשּדי, ּבאל ּובי''ת ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָחכמה.
מעּטים, ויהיּו לעֹולם ׁשּיחיה יּתכן ּכי ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָרּבים.
מתי  ואני וכן, מעט. הּוא ׁשּיּספר ּדבר ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָוכל

ְִָמסּפר:
f‰„e‰ÈÏ ˙‡ÊÂ ׁשּיחיה ליהּודה, אמר וכן . ¿…ƒ»ְְִִֵֶֶַָָ

קֹול  ה' ׁשמע עֹוד, והֹוסיף ימּות. ְְְִַָֹולא
יעלה  הּוא ּכי לּמלחמה, ּבבֹואֹו ְְְֲִִֶַַָָָיהּודה

ep‡È·zּבתחּלה: BnÚ Ï‡Â הּמחנה אל . ְִִָ¿∆«¿ƒ∆ֲֶֶַַ
הּיֹוצאים  על ּתפּלה אֹו ּבּגלּגל. ְְְֲִִִֶַַַָָאׁשר

אֹויב: ארץ על BÏלהּלחם יסּפיקּו¯· . ְִֵֵֶֶַָ»ְִַ
אֹותֹו, ׁשּיעזֹור למי צֹור לֹו ואין ידיו, ְְֲִֵֶֶַָָלֹו
אֹומר, ויׁש לבּדֹו. הּׁשם עזרת אם ְְְִִֵֵֵֶַַַּכי
ּבעדֹו. יריבּו ידיו והּטעם, מריבה. ְְְֲִִִַַַַָָָָמלׁשֹון
מּגזרת  רב. ּוברקים ּכמֹו אמרּו, ְְְְֲִִִִֵַַָָָואחרים

ְַורּבּו:
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ׁשעמלים  אדם ּבני אף רׁשם, ּבגּופֹו עֹוׂשה ּבֹו הּמׁשּתּמׁש ּכל - אׁש "מה ּבספרי: ונאמר למֹו". ּדת אׁש "מימינֹו היא ְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹהּתֹורה
את  הרמּב"ם ׁשמפרׁש (ּוכפי ּבׁשּוק" ּובעטיפתם ּובדּבּורם ּבהילּוכם נּכרים חכמים ּתלמידי ּכ הּברּיֹות, ּבין הם ניּכרים ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָּבֹו

.(ׁשּבכ ְְִֶַָָהּפרטים
חדׁש ּבאפן אצלם היא ׁשּוב הּתֹורה לּמּוד ׁשהתחלת חכמים, ּתלמידי אצל ׁשני: מּצד הּׁשאלה מתעֹוררת לכאֹורה, ,ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹא
מהּו חכמים, ּתלמידי ׁשאינם יהּודים אצל אבל ּובדּבּורם...", "ּבהילּוכם הּנּכרת וּתֹוספת התחּדׁשּות ׁשּנגרמת מּובן, ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָלגמרי,
ּכ ּכל ׂשמחים הם אׁשר עד ּכדלעיל, עניניהם, ּכל על מׁשּפיע ׁשהּוא עד־ּכדי־ּכ ּתֹורה ּבׂשמחת לתֹורתם ׁשּיׁש ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָהחּדּוׁש

ׁשהחינּו? ּברכת ְְְֱִִֶֶַָָּומברכים
ׁשאין  היא ירּׁשה לגּבי וההלכה יהּודי, לכל ירּׁשה היא הּתֹורה - מֹורׁשה..." מׁשה לנּו צּוה "ּתֹורה ּבּפרׁשתנּו: מסּבר ּכ ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֻֻֻעל

ּבירּׁשה. יהּודי לכל מּועברת הּתֹורה - הּיֹורׁש ׁשל ּולמּצב למעמד לגיל, ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻחׁשיבּות
ּבהתנהגּותֹו ותֹוספת התחּדׁשּות יהּודי ּכל אצל חּלה ּתֹורה, ּבׂשמחת - ּבּתֹורה אֹור ונֹוסף התחּדׁשּות יׁש ּכאׁשר ,ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָּולפיכ

הּתֹורה. על־ּפי ְִַַַָּובחּיּותֹו
ּתנּועֹות  על־ידי ּדוקא אּלא ּבּתֹורה, ולּמּוד קריאה על־ידי לא - ּבהּקפֹות ּדוקא מתּבּטאת ּתֹורה ּבׂשמחת הּׂשמחה עּקר ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹולכן
ּבעּקר  אּלא הבנתּה, על ּכל־ּכ אינּנה ּתֹורה ּבׂשמחת הּׂשמחה עּקר ּכי - עצמּה הּתֹורה עם ריקּוד ׁשל מעׂשיֹות ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֻּופעּלֹות

ּבפעל. לעׂשיה עד עניננּו, ּבכל אֹותנּו מחּיה - " ׁשהחינּו " היא ׁשהּתֹורה ּכ ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹעל
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ועל וזהּו ּבּתֹורה. מׁשּפיעים הם ׁשּיׂשראל הינּו ליׂשראל, מארסה היא ׁשהּתֹורה יעקב, קהּלת מֹורׁשה מׁשה לנּו צּוה ּתֹורה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹ
ּגם  אּלא יׂשראל, ּבבחינת רק לא הּוא ּבּתֹורה מׁשּפיעים הם ׁשהּנׁשמֹות זה ׁשענין הינּו, יעקב, קהּלת מֹורׁשה נאמר ְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹזה

עקב  יּו"ד יעקב, היא,ּבבחינת טהֹורה ּבחינת והּוא ּתענּוג, ּפרּוׁשֹו ּדאׁשר אׁשר, אֹותּיֹות ראׁש, לי ּבחינת הּוא יׂשראל ּדהּנה, . ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹ
ּכ מה ׁשּזהּו ּגם וזהּו ּבּתֹורה. מׁשּפיעים הם ׁשהּנׁשמֹות ּפׁשיטא זֹו ּובבחינה הּתענּוג. ּבבחינת מׁשרׁשֹות ׁשהּנׁשמֹות פי ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֻ

הם  יׂשראל ׁשּנׁשמֹות הינּו ּבמצֹותיו, קּדׁשנּו נעׂשה הּתענּוג, ׁשהּוא אׁשר ּבחינת ּדמּצד ּבמצֹותיו, קּדׁשנּו אׁשר ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשאֹומרים
הינּו מצוֹותי, ּכל את ועׂשיתם ּכתיב ּכ ואחר הוי', מצוֹות ּכל את ּוזכרּתם ּׁשּכתּוב מה וזהּו הּמצוֹות, את העֹוׂשים ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָהם
ׁשּלמעלה  הּתֹורה את מחּברים יׂשראל ׁשּנׁשמֹות הנ"ל על־ּדר והּוא מצוֹותי, ׁשּיהיּו הוי' מצוֹות מּבחינת עֹוׂשים ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָׁשּיׂשראל
יעקב, ּדבחינת הּנׁשמֹות ׁשּגם הינּו, יעקב, קהּלת מֹורׁשה היא הּתֹורה אמנם, יׂשראל. ּבבחינת הּוא זה וכל מּמׁש. ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹּבהקּב"ה

ּבּתֹורה. מׁשּפיעים הם עקב ּדבחינת נׁשמֹות ּגם הּנה למּטה, ירדה ׁשהּנׁשמה ּכפי ׁשּזהּו עקב, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָיּו"ד
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יעקביעקביעקביעקב:::: קהקהקהקהּלּלּלּלתתתת ממממֹוֹוֹוֹוררררׁשׁשׁשׁשהההה ממממׁשׁשׁשׁשהההה צצצצּוּוּוּוהההה־־־־לנלנלנלנּוּוּוּו ִִִִָָָָָָָָָָָָֹֹּתּתּתּתֹוֹוֹוֹורהרהרהרה ְְְְֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽ ֹֹ
נעזבנעזבנעזבנעזבּנּנּנּנהההה ולאולאולאולא רש"י)אחזנאחזנאחזנאחזנּוּוּוּוהההה ובפירוש ד. (לג, ְְְְְְְְֲֲֲֲַַַַָָָָֹֹ ְְְְֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹ

ּבזה, וכּיֹוצא לּמּוד, ׁשמיעה, לׁשֹון לכּתב יֹותר מתאים ּדלכאֹורה הּתֹורה, לגּבי רׁש"י ׁשּפרׁש אחיזה הּלׁשֹון מהּו להבין, ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹצרי
לזה  ירּוׁשה, היא ׁשהּתֹורה - "מֹורׁשה" ּבין הּׁשּיכּות להבין צרי ּגם ׁשּלפני־זה? ּבּפסּוקים עצמּה הּתֹורה ׁשּכתבה ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָּוכפי

נעזבּנה? ולא אחזנּוה לֹומר (לכאֹורה) ׁשּי ּבזה, וכּיֹוצא ּבמּתנה נּתנה הּתֹורה אם ּגם הרי נעזבּנּה, ולא ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹׁשאחזנּוה
ׁשּבׂשדה  ּדכמֹו יׂשראל. ׁשל וירּׁשתם אחּוזתם היא ׁשהּתֹורה אחּוזה, אּלא אחיזה מׁשמעֹו אין ּכאן אחזנּוה ׁשּלׁשֹון לֹומר ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֻויׁש
ׁשּׂשדה  ּדמּכיון אחּוזתֹו" אל איׁש ּתׁשּובּו הּזאת הּיֹובל "ּבׁשנת ּבּיֹובל להם חֹוזרת אֹותּה, מֹוכרים ּכׁשהּבעלים אפילּו ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹאחּוזה

מּצב. ּבכל אליהם קׁשּורה לכן אחּוזתם, היא ְְֲֲִֵֵֶַָָָָָָזֹו
"מֹורׁשה  היא הּתֹורה האּמֹות, ּבין ּכׁשּנמצאים ּדגם ּתמידי, ּבקׁשר אּתם ּוקׁשּורה יׂשראל, ׁשל אחּוזתם היא הּתֹורה כן ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֻּכמֹו
יׂשראל  ׁשּבני ּבּזמן (ואפילּו יהיּו ּבֹו מּצב ּבכל לּתֹורה קׁשּורים יׂשראל ׁשּבני ּדזה יׂשראל. ׁשל ואחּוזה ירּוׁשה יעקב" ְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹקהּלת

ּבי  יׂשראל.נמסרּו ׁשל ואחּוזה ירּוׁשה יעקב" קהּלת "מֹורׁשה היא ׁשהּתֹורה מּכ נֹובע העֹולם), אּמֹות עזרא עזרא עזרא עזרא די אבןאבןאבןאבן ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֻ

dxezd lr `xfr oa`

c‰LÓ eÏ ‰eˆ ‰¯Bz וּיאמר ׁשיׂשא זהּו . »ƒ»»…∆ְִֶֶַָֹ
ירּוׁשה  מׁשה, מּפי העּתקנּו ּכ לדֹור, ְְְֱִִֶֶַָָֹּדֹור

ואחר  עצמֹו מֹוׁש לנּו, למ''ד ויהיה ְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָּבידינּו.
ּכמֹו, יעקב. לקהּלת מֹורׁשה היא, וכן ְְְֲִִִִֵַַָָֹעּמֹו.

מֹורׁשה  מֹורׁשה ויהי הּנביא. עֹודד ְְְִִֵַַַָָָָָָוהּנבּואה
יעקב: ְֲִַַֹקהּלת

dkxad z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'c oey`x meil inei xeriy

(ä)ãçé íò éLàø óqàúäa Cìî ïeøLéá éäéå©§¦¬¦«ª−¤®¤§¦§©¥Æ¨´¥½̈©−©
:ìàøNé éèáL¦§¥¬¦§¨¥«

i"yx£È‰ÈÂ∑ ֿהּואהּקדֹוׁשּֿברּו.CÏÓ Ôe¯LÈa∑ עליהם מלכּותֹו על ראׁשי ∑Ûq‡˙‰a.ּתמיד התאּסף ּבכל «¿ƒַָָƒÀ∆∆ְֲִֵֶַָֹ¿ƒ¿«≈ְְִֵֵַָָ
אסיפתם  ל)ּכמֹו∑¯‡ÈL.חׁשּבֹון אּלּו(שמות ראּויין ראׁש", את תּׂשא "ּבהתאּסף","ּכי אחר: ּדבר ׁשאברכם. ְֲִֶָָ»≈ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

ּביניהם  וׁשלֹום אחת ּבאגּדה יחד, ּביניהם -ּבהתאּספם מחלקת ּכׁשּיׁש ולא מלּכם, עזרא עזרא עזרא עזרא .הּוא אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹֻ

(å)ñ :øtñî åéúî éäéå úîé-ìàå ïáeàø éçé§¦¬§¥−§©¨®Ÿ¦¦¬§−̈¦§¨«

i"yx£Ô·e‡¯ ÈÁÈ∑ הּזה ּבלהה ∑ÓÈŒÏ‡Â˙.ּבעֹולם מעׂשה לֹו יּזכר ׁשּלא הּבא, tÒÓ¯.לעֹולם ÂÈ˙Ó È‰ÈÂ∑ ¿ƒ¿≈ֶַָָ¿«»…ְֲִִֵֵֶַַָָָָָֹƒƒ¿»ƒ¿»
ׁשּנאמר: ּכענין זֹו היא ּדגמא אחיו, ׁשאר ּבמנין לה)נמנין ׁשנים (בראשית יעקב ּבני וּיהיּו ּבלהה, את "וּיׁשּכב ְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻ

הּמנין  מן יצא ׁשּלא עזרא עזרא עזרא עזרא .עׂשר", אבןאבןאבןאבן ְִִֶַָָָָָֹ

(æ)äãeäé ìB÷ äåäé òîL øîàiå äãeäéì úàæå§Ÿ́¦«¨»©Ÿ©¼§©³§Ÿ̈Æ´§½̈
ô :äéäz åéøvî øæòå Bì áø åéãé epàéáz Bnò-ìàå§¤©−§¦¤®¨¨Æ¨´½§¥¬¤¦¨−̈¦«§¤«

i"yx£‰„e‰ÈÏ ˙‡ÊÂ∑(יא ׁשּנאמר:(מכות ׁשּבידם, קלקּול על הֹודּו ׁשּׁשניהם מּפני לראּובן, יהּודה טו)סמ (איוב ¿…ƒ»ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ
ול  וגֹו' לבּדם להם וגֹו', יּגידּו חכמים עבר "אׁשר ּבתֹוכם".א צב)זר ׁשנה (ב"ק מ' ׁשּכל רּבֹותינּו ּפרׁשּו ועֹוד ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ

עליו, ׁשּקּבל נּדּוי מּפני ּבארֹון מתּגלּגלין יה ּודה עצמֹות היּו ּבּמדּבר, יׂשראל מד)ׁשּנאמר:ׁשהיּו "וחטאתי (בראשית ְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ
ׁשּיֹודה? לראּובן ּגרם 'מי מׁשה: אמר הּימים", ּכל וכּו''לאבי e‰È„‰.יהּודה ÏB˜ '‰ ÚÓL∑,ּדוד ּתפּלת ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ¿«¿»ְִִַָ

סנחריב  מּפני וחזקּיה העּמֹונים מּפני ויהֹוׁשפט הּכּוׁשים, מּפני ואסא ep‡È·z.ּוׁשלמה, BnÚŒÏ‡Â∑ לׁשלֹום ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָֹֹ¿∆«¿ƒ∆ְָ
הּמלחמה הּמלחמה)(מּפני מן אחרים: BÏ.ספרים ·¯ ÂÈ„È∑נקמתֹו וינקמּו ריבֹו È‰z‰.יריבּו ÂÈ¯vÓ ¯ÊÚÂ∑ על ְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָָ»»»ְְְְִִִִָָ¿≈∆ƒ»»ƒ¿∆ַ

ּגלעד: רמֹות מלחמת על התּפּלל, יח)יהֹוׁשפט קֹול (דה"ב ה' "ׁשמע אחר: ּדבר עזרֹו". וה' יהֹוׁשפט, "וּיזעק ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ
יהּודה.(ספרי)יהּודה", ׁשל ּברכֹותיו מּתֹו לׁשמעֹון ּברכה רמז ׁשמעֹון ּכאן נטל יׂשראל, ארץ ּכׁשחּלקּו ואף ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

ׁשּנאמר: יהּודה, ׁשל ּגֹורלֹו יט)מּתֹו ׁשמעֹון".(יהושע ּבני נחלת יהּודה ּבני עצמֹו?"מחבל ּבפני ּברכה לֹו יחד לא מה [ּומּפני ְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

צ.)] (מזמור ּתהּלים ּבאּגדת ּכתּוב ּכ ּבּׁשּטים, ּׁשעׂשה מה על עליו ּבלּבֹו עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשהיה אבןאבןאבןאבן ְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָָ

¯ÈLÈה  ˙eLpk˙‡a ‡kÏÓ Ï‡¯NÈ· ‰Â‰Â«¬»¿ƒ¿»≈«¿»¿ƒ¿«»≈≈
:Ï‡¯NÈ„ ‡iË·L ‡„Ák ‡nÚ«»«¬»ƒ¿«»¿ƒ¿»≈

Ï‡ו  ‡È˙ ‡˙BÓe ‡ÓÏÚ ÈiÁÏ Ô·e‡¯ ÈÁÈ¿ƒ¿≈¿«≈»¿»»ƒ¿»»»
:ÔB‰ÈÓa ÔB‰zÒÁ‡ È‰Ba ÔeÏa˜ÈÂ ˙eÓÈ¿ƒ«¿¿ƒ«¬«¿¿¿ƒ¿»¿

„e‰È„‰ז  d˙BÏˆ ÈÈ Ïa˜ ¯Ó‡Â ‰„e‰ÈÏ ‡„Â¿»ƒ»«¬««≈¿»¿≈ƒ»
dp·È˙z dnÚÏe ‡·¯˜Ï (‡Á‚‡a) d˜tÓa¿ƒ¿≈¿«»»ƒ¿»»¿«≈»≈ƒ≈
È‰B‡qÓ ‡˙eÚ¯t dÏ Ô„aÚÈ È‰B„È ÌÏLÏƒ¿»¿ƒ«¿¿»≈À¿¬»ƒ»¿ƒ

:dÏ ÈÂ‰ È‰B··„ ÈÏÚaÓ „ÈÚÒÂ¿»ƒƒ«¬≈¿»ƒ¬≈≈

dxezd lr `xfr oa`

dCÏÓ,עם ראׁשי ׁשּׁשמעּו מׁשה, הּוא . ∆∆ְֵֶֶָָָֹ
הּוא  ּכי והּטעם, מּפיו. מפֹורׁשת ְְִִִֶֶַַַַָהּתֹורה
הּׁשבטים. ראׁשי אליו והתאּספּו ,ּכמל ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָהיה
הּתֹורה  ּכי הּכתּוב, ׁשאמר הּפירּוׁש זה ְֲִִֵֶֶַַַַַָָָויחזיק
קדֹוׁשיו  ּכל ּדעּתי לפי ׁשהם לּכהנים, ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָֹנּתנה
ּבהתאּסף  זהּו יׂשראל, זקני ּכל ואל .ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָּבידי
ּכל  אלי הקהילּו ּכתּוב, ׁשם ּגם עם. ְִֵֵַַַָָָָָראׁשי
הּלוי  יהּודה רּבי וּיאמר ׁשבטיכם. ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹראׁשי
מפרׁש, היה וכן לּתֹורה. רמז הּמל ּכי ְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָז''ל,

ּביׂשראל: מל ְְִֵֵֶֶָאין
eÔ·e‡¯ ÈÁÈ כן ּכי מהּבכֹור, החל הּנה . ¿ƒ¿≈ְִִֵֵֵֵֵַ

ּבעל  ּבעבּור ׁשמעֹון, הזּכיר ולא ְְְְֲִִִִַַַַָֹהּמׁשּפט.
ּומסּפרם  ׁשמעֹונים, היּו העֹובדים ּכי ְְְְִִִִִָָָָּפעֹור.
ּדר על הל אֹו נהרג. נׂשיאם ּגם ְְֱִֵֶֶֶַַַַָָלעד.
ּכבֹוד  ּובעבּור ולוי. ׁשמעֹון ּבר ׁשּלא ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַֹֹיעקב,
ּבׁשבט  היה ולא מּמּנּו. הּׁשבט נתלה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹאהרן,

לּמה  טֹוען, יטעֹון ואם ּכמֹותֹו. ּגדֹול ְְְְִִִֵָָָׁשמעֹון
ּברכֹו. יעקב ּכי הּתׁשּובה, ראּובן. ְְְֲִֵֵֵֵַַָֹּביר
ּכאחד  ׁשּיהיה ּתֹותר, אל היא ְְְְִִֶֶֶַַַָָָוהּברכה
ׁשהּוא  יהּודה, הזּכיר ראּובן ואחר ְְְְִִֵֵֶֶַַָָמאחיו.
לּמלחמה. ּבתחּלה עֹולה והּוא ּדגל ְְְִִִֶֶֶַַַָָָּבעל
היֹות  ּבעבּור ּבנימין, ואחריו לוי, ּכן ְְְֱֲֲִִִֵֵַַַַָָואחר
יהּודה  ּבין ׁשהיתה ּבירּוׁשלים ּדרים ְְְִִִִִֵֶַַָָָָָהלוּים
יֹוסף, ׁשבט ּכן ואחר ּכתּוב. ּכן ּבנימין, ְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָּובין
הּקטן. אחיו הקּדים ּוכבר יאחרּנּו. ְְְֲִִִֶֶַַָָָָֹׁשּלא
ואחר  נלחם. ׁשהּוא ּבעבּור זבּולּון, ּכן ְְְְֲִֵֶַַַַַָואחר
החל  הּגבירֹות, ּבני ּתּמּו וכאׁשר יּׂששכר. ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָּכן
ואחר  הּגבירֹות, ּבני ּדגל עם ׁשהּוא ְְְִִִֵֶֶֶַַַָמּגד
נפּתלי  ּכן ואחר ּדגל, ּבעל ׁשהּוא ּדן ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָּכן

מאׁשר: ּגדֹול הּוא ¯‡Ô·eּכי ÈÁÈ ּתפּלה . ִֵֵָָ¿ƒ¿≈ְִָ
לחיֹות  אדם ּכבן ׁשּיהיה ׁשּיּתכן ימֹות, ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָואל

וימּות: קצּובֹות tÒÓ¯ׁשנים ÂÈ˙Ó È‰ÈÂ. ְְִָָƒƒ¿»ƒ¿»

למדּתי  ולא ּכמֹו, מסּפר. מתיו יהי ְְְְְְְִִִַַָָָֹואל
ּפירׁשּתי  ּכאׁשר ׁשּדי, ּבאל ּובי''ת ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָחכמה.
מעּטים, ויהיּו לעֹולם ׁשּיחיה יּתכן ּכי ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָרּבים.
מתי  ואני וכן, מעט. הּוא ׁשּיּספר ּדבר ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָוכל

ְִָמסּפר:
f‰„e‰ÈÏ ˙‡ÊÂ ׁשּיחיה ליהּודה, אמר וכן . ¿…ƒ»ְְִִֵֶֶַָָ

קֹול  ה' ׁשמע עֹוד, והֹוסיף ימּות. ְְְִַָֹולא
יעלה  הּוא ּכי לּמלחמה, ּבבֹואֹו ְְְֲִִֶַַָָָיהּודה

ep‡È·zּבתחּלה: BnÚ Ï‡Â הּמחנה אל . ְִִָ¿∆«¿ƒ∆ֲֶֶַַ
הּיֹוצאים  על ּתפּלה אֹו ּבּגלּגל. ְְְֲִִִֶַַַָָאׁשר

אֹויב: ארץ על BÏלהּלחם יסּפיקּו¯· . ְִֵֵֶֶַָ»ְִַ
אֹותֹו, ׁשּיעזֹור למי צֹור לֹו ואין ידיו, ְְֲִֵֶֶַָָלֹו
אֹומר, ויׁש לבּדֹו. הּׁשם עזרת אם ְְְִִֵֵֵֶַַַּכי
ּבעדֹו. יריבּו ידיו והּטעם, מריבה. ְְְֲִִִַַַַָָָָמלׁשֹון
מּגזרת  רב. ּוברקים ּכמֹו אמרּו, ְְְְֲִִִִֵַַָָָואחרים

ְַורּבּו:



dkxadמו z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'd ipy meil inei xeriy

ß ixyz 'd ipy mei ß

(ç)énz øîà éåììeeàå EéøøLà Eãéñç Léàì E §¥¦´¨©½ª¤¬§¤−§¦´£¦¤®£¤³
:äáéøî éî-ìò eäáéøz äqîa Búéqð¦¦Æ§©½̈§¦¥−©¥¬§¦¨«

i"yx£¯Ó‡ ÈÂÏÏe∑ אמר לוי EÈ¯e‡Â.ועל EÈnz∑ ׁשכינה מדּבר ּכלּפי qÓa‰.הּוא B˙Èq ¯L‡∑ ׁשּלא ¿≈ƒ»«ְִֵַַָÀ∆¿∆ְְְִֵֵַַָ¬∆ƒƒ¿«»ֶֹ
הּמּלינים  ׁשאר עם B‚Â.נתלֹוננּו e‰·È¯z'∑ לבא לֹו נסּתּקפּת מריבה", מי על "ּתריבהּו אחר: ּדבר ּכתרּגּומֹו. ְְְִִִִַַָ¿ƒ≈¿ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֹ

אמר:ּבעלילה, מׁשה כ)אם עׂשּו?(במדבר מה ּומרים אהרן הּמֹורים", נא עזרא עזרא עזרא עזרא ."ׁשמעּו אבןאבןאבןאבן ְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָֹֹ

(è)àì åéçà-úàå åéúéàø àì Bnàìe åéáàì øîàä̈«Ÿ¥º§¨¦³§¦Æ´Ÿ§¦¦½§¤¤¨Æ´Ÿ
Eúéøáe Eúøîà eøîL ék òãé àì åða-úàå øékä¦¦½§¤¨−̈´Ÿ¨¨®¦³¨«§Æ¦§¨¤½§¦«§−

:eøöðé¦§«Ÿ
i"yx£ÂÈ˙È‡¯ ‡Ï Bn‡Ïe ÂÈ·‡Ï ¯Ó‡‰∑:ואמרּתי ּבעגל לב)ּכׁשחטאּו ּכל (שמות אלי נאספּו אלי", לה' "מי »…≈¿»ƒ¿ƒ…¿ƒƒְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

אפׁשר  ואי עׂשּו. וכן ּבּתֹו, ּבן את אֹו מאּמֹו, אחיו את אֹו מּיׂשראל, והּוא אּמֹו אבי את להרג וצּויתים לוי, ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹּבני
ׁשּנאמר: מהם, אחד חטא לא לוי ּומּׁשבט הם לוּיים ׁשהרי מּמׁש, ּבניו וכן מאביו, ואחיו מּמׁש, אביו ְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹלפרׁש

לוי"(שם) ּבני ‡E˙¯Ó."ּכל e¯ÓL Èk∑ל יהיה אחרים לא e¯ˆÈ.אלהים E˙È¯·e∑ ׁשאֹותם מילה, ּברית ְִֵֵָƒ»¿ƒ¿»∆ְְֱֲִִִֵֶֹֹ¿ƒ¿ƒ¿…ְִִֶָָ
ּבניהם את ּומלין מּולין היּו והם ּבניהם, את מלּו לא יׂשראל ׁשל ּבּמדּבר ּבּמדּבר,ׁשּנֹולדּו ׁשּנֹולדּו אֹותם אחרים: (ספרים ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ

מּולין) היּו והם ּבניהם, את מלּו לא .ׁשּיׂשראל ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(39 'nr f zegiy ihewl)

עעעעׂשׂשׂשׂשּוּוּוּו וכןוכןוכןוכן .... .... להרלהרלהרלהרֹוֹוֹוֹוגגגג וצוצוצוצּוּוּוּויתיםיתיםיתיםיתים לוילוילוילוי ּבּבּבּבניניניני ּכּכּכּכלללל אליאליאליאלי ט)נאספנאספנאספנאספּוּוּוּו לג, תּׂשא(רש"י ּבפרׁשת ּכתב כט)רׁש"י לכהּונה (לב, זכּו ׁשהּכהנים ְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹ
רׁש"י  ּוראה ּכהנים. ּדוקא לאו לוי, ׁשבט ּבכל להיֹות צרי זה הרי זה ּפי על ולכאֹורה, העגל. עֹובדי את ׁשהעניׁשּו ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹמּפני
ׁשּפרׁש טעּו), לא לוי  ּובני  ּבעגל, (ּוטעיתם ח י , ּודברים ּתחּתיהם) נבחרּו אלילים, עבֹודת עבדּו ׁשּלא (והלוּים, יב ג, ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹּבמדּבר

מקֹומֹו. ּכאן ואין ׁשהרגּו. ולא ּבעגל, טעּו ּדלא הּטעם ּפרׁש ּבׁשניהם אבל הלוּים. עזרא עזרא עזרא עזרא על אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ

(é)éètLî eøBéeîéNé ìàøNéì EúøBúå á÷òéì E ³¦§¨¤̧Æ§©«£½Ÿ§¨«§−§¦§¨¥®¨¦³
:Eçaæî-ìò ìéìëå Etàa äøBè÷§¨Æ§©¤½§¨¦−©¦§§¤«

i"yx£EÈËtLÓ e¯BÈ∑ ראּוייןלכ עזרא עזרא עזרא עזרא .עֹולה ∑ÏÈÏÎÂ.אּלּו אבןאבןאבןאבן ƒ¿»∆ְְִֵָ¿»ƒָ

(àé)íéðúî õçî äöøz åéãé ìòôe Bìéç äåäé Cøä¥³§Ÿ̈Æ¥½¬Ÿ©¨−̈¦§¤®§©̧¨§©¦̄
ñ :ïeîe÷é-ïî åéàðNîe åéî÷̈¨²§©§−̈¦§«

i"yx£ÂÈÓ˜ ÌÈ˙Ó ıÁÓ∑,מתנים מּכת קמיו ׁשּנאמר:מחץ סט)ּכענין ועל (תהלים המעד", ּתמיד "ּומתניהם ¿«»¿«ƒ»»ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ

Ï‚·¯ח  ‡zLaÏ‡ ‡i¯e‡Â ‡inz ¯Ó‡ ÈÂÏÏe¿≈ƒ¬«À«»¿«»«¿∆¿»ƒ¿«
‡˙qa È‰B˙Èq Èc CÓ„˜ ‡„ÈÒÁ ÁÎzL‡c¿ƒ¿¿«¬ƒ»√»»ƒ«ƒƒ¿ƒ≈»
‡˙evÓ ÈÓ ÏÚ È‰BzÁa ÌÈÏL ‰Â‰Â«¬»¿ƒ¿«¿ƒ«≈«»

:ÔÓÈ‰Ó ÁÎzL‡Â¿ƒ¿¿«¿≈»

e·Áט  „k ÌÁ¯ ‡Ï dn‡ ÏÚÂ È‰e·‡ ÏÚc¿«¬ƒ¿«ƒ≈»«≈«»
È¯‡ ·ÈÒ ‡Ï È‰B·e È‰BÁ‡ Èt‡Â ‡Èc ÔÓƒƒ»¿«≈¬ƒ¿ƒ»¿ƒ¬≈
:eiL‡ ‡Ï CÓÈ˜e C¯ÓÈÓ ˙¯hÓ e¯Ë¿»«¿«≈¿»¿»»»«¿ƒ

C˙È¯B‡Âי  ·˜ÚÈÏ CÈÈc ÔeÙlÈc ÔÈl‡ ÔÈ¯Lk»¿ƒƒ≈¿«¿ƒ»¿«¬…¿»»»
¯ÈÓ‚e CÓ„˜ ÔÈÓÒea ˙¯Ë˜ ÔeeLÈ Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈¿«¿…∆¿ƒ√»»¿ƒ

:CÁa„Ó ÏÚ ‡ÂÚ¯Ï¿«¬»««¿¿»

ÂÚ¯a‡יא  Ïa˜z È‰B„È Ôa¯˜Â È‰BÒÎ ÈÈ C¯a»≈¿»ƒ¿ƒ¿À¿«¿ƒ¿««¿«¬»
‡Ï„ È‰B··„ ÈÏÚ·„e È‰B‡Ò„ ‡ˆ¯Á ¯·z¿««¿»¿»¿ƒ¿«¬≈¿»ƒ¿»

:ÔeÓe˜È¿

dxezd lr `xfr oa`

g¯Ó‡ ÈÂÏÏe.לּׁשם אמר לוי, ּבעבּור . ¿≈ƒ»«ֲִֵֵַַַָ
אח  לי אמרי הּוא:ּכמֹו, E„ÈÒÁי LÈ‡Ï. ְְִִִִָ¿ƒ¬ƒ∆

:חסיד ׁשהּוא qna‰לאיׁש B˙Èq ¯L‡. ְֲִִֶֶ¬∆ƒƒ¿«»
חסיד  ׁשהיה והּטעם, ּבנּסיֹון. ּכמֹו ְְְִִֶַַַָָָָָׁשם
מריבה, מּדבר חּוץ ּדֹופי ּבֹו נמצא ְְְְִִִִַָָֹולא
ּפירּוׁשי  יחזיק זה ּגם עליו. הענׁשּתֹו ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָׁשּכבר

עׂשהּו: הּׁשם לכבֹוד ּכי העגל, ְְִִִֵֵֶַַָָָּבדבר
EÈ¯e‡Âוטעם EÈÓezלֹו ּתמיד ׁשּיהיּו . ְַַ∆¿∆ְִִֶָ

ְְַּולזרעֹו:
h¯ÓB‡‰ ׁשמּואל ּכמֹו ידּבר. הּׁשבט על . »≈ְְְֵֵֵֶַַַ

להרּגילֹו. ה' ּבית אל נגמל, ּכאׁשר ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָׁשּבא
Ú„È ‡Ï ÂÈa ˙‡Â ׁשהֹוליד אחד מהם יׁש . ¿∆»»…»»ִֵֵֶֶֶָ

הּׁשם: לעבֹוד ‡E˙¯Óּבנים e¯ÓL Èk. ֲִֵַַָƒ»¿ƒ¿»∆
עד  למֹו, נתן וחק עדֹותיו ׁשמרּו ְְְֵַַָָָָֹּכמֹו,
מי  ּדבר על אֹומרים, ויׁש ליׂשראל. ְְְְְִִִֵֵֶַַָׁשּיֹורּום

אלי: ֵַַלה'
i‰¯BË˜ eÓÈNÈ:מהם הּכהנים .ÏÈÏÎÂ. »ƒ¿»ֲִֵֶַֹ¿»ƒ

העֹולה: ִָָהיא

dkxad z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'e iyily meil inei xeriy
ּכֹוכבים, עֹובדי עם להּלחם ּובניו חׁשמֹונאי ׁשעתידין ראה אחר: ּדבר ּכן. אמר הּכהּנה על ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֻהּמעֹוררין
ה' ּבר" נאמר: לכ רבבֹות. ּכּמה ּכנגד ואלעזר חׁשמֹונאי ּבני י"ב מּועטים: ׁשהיּו לפי עליהם, ְְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָוהתּפּלל

ּתרצה" ידיו ּופעל ÔeÓe˜ÈŒÔÓ.חילֹו ÂÈ‡NÓe∑ ּתקּומה להם מהיֹות ּומׂשנאיו קמיו עזרא עזרא עזרא עזרא .מחץ אבןאבןאבןאבן ְִֵֶַָָֹ¿«¿»ƒ¿ְְְְְִֶַַָָָָָ

(áé)óôç åéìò çèáì ïkLé äåäé ãéãé øîà ïîéðáì§¦§¨¦´¨©½§¦´§Ÿ̈½¦§¬Ÿ¨¤−©¨¨®Ÿ¥³
ñ :ïëL åéôúk ïéáe íBiä-ìk åéìò̈¨Æ¨©½¥¬§¥−̈¨¥«

i"yx£¯Ó‡ ÔÓÈ·Ï∑ זה סמכן ּבחלקֹו, הּמקּדׁש ּבית ּבבנין ּבנימין וׁשל הּקרּבנֹות ּבעבֹודת לוי ׁשּברּכת לפי ¿ƒ¿»ƒ»«ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
ׁשּנאמר:לזה, ּבחלקֹו, ּבנּוי היה ׁשילה מׁשּכן הּוא ׁשאף אחריו יֹוסף עח)וסמ וגֹו'",(שם יֹוסף ּבאהל "וּימאס ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ

ליֹוסף  ּבנימין הקּדים לכ מּׁשילה, חביב עֹולמים ׁשּבית ÂÈÏÚ.ּולפי ÛÙÁ∑ עליו ּומגן אֹותֹו .מכּסה ְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶָָָָֹ…≈»»ְֵֵֶַָָ
ÌBi‰ŒÏk∑ אחר ּבמקֹום ׁשכינה ׁשרתה לא ירּוׁשלים, מּׁשּנבחרה ÔÎL.לעֹולם. ÂÈÙ˙k ÔÈ·e∑ארצֹו ּבגבּה »«ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָֹ≈¿≈»»≈ְְַַֹ

ּבׁשחיטת  ּכדאיתא לבנֹותֹו, ּדוד ׁשל ּדעּתֹו היה וׁשם עיטם, מעין אּמה כ"ג ׁשּנמּו אּלא ּבנּוי, הּמקּדׁש ּבית ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָהיה
מּכתפיו  יֹותר ּבּׁשֹור נאה ל אין ׁשכן", ּכתפיו "ּובין ּדכתיב: מּׁשּום ּפּורתא', ּביּה נחתי 'אמרי .קדׁשים: ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(146 'nr i zegiy ihewl)

ּפּפּפּפּוּוּוּורתארתארתארתא ּבּבּבּבייייּהּהּהּה נחתינחתינחתינחתי יב)אמריאמריאמריאמרי,,,, לג, לכן (רש"י .נמּו הכי לחלקֹו עד העֹולם, לכל אלקי אֹור להאיר אמּור הּמקּדׁש ּבית ְְְְְְְְְְְְְֱֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ
הּוא  ואז ּפּורתא, ּביּה נחתי אּלא העֹולם; לכל להאיר ׁשּיּוכל מּכדי נעלה היה אז ּכי העֹולם, מן לגמרי ּגבֹוּה היה ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹלא
התנּׂשאּות  ּבבחינת אינּה ׁשּבֹו האלקית ּכׁשּנפׁש יהּודי: ּכל ׁשּבתֹו הּפרטי ל'ּמקּדׁש' הּדין והּוא לעֹולם. וקרֹוב ְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹׁשּיי
– ּולזּככם לבררם ּבכדי ּבהם, ּומתלּבׁשת אּתם מתעּסקת היא אּלא ּבעֹולם, וחלקֹו ּגּופֹו, הּבהמית, מּנפׁשֹו ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָוהבּדלה

הּׁשכינה. להׁשראת ּומקּדׁש מׁשּכן ּכּלם עזרא עזרא עזרא עזרא נעׂשים אבןאבןאבןאבן ְְְְְֲִִִִַַַַָָָָָֻ

ß ixyz 'e iyily mei ß

(âé)íéîL ãânî Böøà äåäé úëøáî øîà óñBéìe§¥´¨©½§Ÿ¤¬¤§Ÿ̈−©§®¦¤³¤¨©̧¦Æ
:úçz úöáø íBäzîe ìhî¦½̈¦§−Ÿ¤¬¤¨«©

i"yx£Bˆ¯‡ '‰ ˙Î¯·Ó∑ יֹוסף ׁשל ּכארצֹו טּוב ּכל מלאה ארץ הּׁשבטים ּבנחלת היתה ∑nÓ‚„.ׁשּלא ¿…∆∆«¿ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹƒ∆∆
ּומתק  עדנים הּׁשבטים ∑ÌB‰zÓe.לׁשֹון ּבכל מֹוצא אּתה מּלמּטה. אֹותּה ּומלחלח עֹולה ּברכתֹוׁשהּתהֹום ְֲִֶֶָƒ¿ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

יעקב  ׁשל ּברכתֹו מעין מׁשה, .ׁשל  ְֲִֵֵֶֶֶַָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(131 'nr hk zeiecreezd mgpn zxez - `"kyz ziy`xa t"y zgiy)

ייייֹוֹוֹוֹוסףסףסףסף ׁשׁשׁשׁשלללל ּכּכּכּכארצארצארצארצֹוֹוֹוֹו טטטטּוּוּוּובבבב ּכּכּכּכלללל מלאהמלאהמלאהמלאה ארץארץארץארץ ההההּׁשּׁשּׁשּׁשבטיםבטיםבטיםבטים ּבּבּבּבנחלתנחלתנחלתנחלת היתההיתההיתההיתה יג)ׁשׁשׁשׁשּלּלּלּלאאאא לג, ׁשּכבֹוד (רש"י הּנדירֹות הּפעמים ּבאחת ֶֶֶֶֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
אֹותּה! לעּבד ּותסּייעּו ידכם ּתנּו טּוב. ּבכל מברכת 'יֹוסף' ׁשל ארצֹו אמר: הּוא עצמֹו, על ּדּבר אדמֹו"ר וחמי מֹורי ְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹקדּוׁשת
והן  מּטל, ׁשמים מגד ּברּוח, הן מברכת זֹו ׁש'ארץ' להֹוסיף, ויׁש טּוב. ּכל ּתּתן היא - אֹותּה יעּבדּו וכאׁשר הּכל, יׁש ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹּבארץ

ּתחת. רֹובצת ּתהֹום עזרא עזרא עזרא עזרא ּבגׁשם, אבןאבןאבןאבן ְְֶֶֶֶַַ

(ãé):íéçøé Løb ãânîe LîL úàeáz ãânîe¦¤−¤§´Ÿ¨®¤¦¤−¤¤¬¤§¨¦«

i"yx£LÓL ˙‡e·z „‚nÓe∑ הּפרֹות ּוממּתקת לחּמה, ּפתּוחה ארצֹו ÌÈÁ¯È.ׁשהיתה L¯b∑ ּפרֹות יׁש ƒ∆∆¿…»∆ְְְְֵֶֶֶַַַַַָָָָ∆∆¿»ƒֵֵ

ÔˆÁ¯Ïיב  È¯LÈ ÈÈ„ ‡ÓÈÁ¯ ¯Ó‡ ÔÓÈ·Ï¿ƒ¿»ƒ¬«¿ƒ»«¿»ƒ¿≈¿»¿»
dÚ¯‡·e ‡ÓBÈ Ïk È‰BÏÚ Ô‚Ó È‰È È‰BÏÚ¬ƒ¿ƒ»≈¬ƒ»»¿«¿≈

:‡zÎL È¯Lzƒ¿≈¿ƒ¿»

‡¯dÚיג  ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡Î¯·Ó ¯Ó‡ ÛÒBÈÏe¿≈¬«¿»»»ƒ√»¿»«¿≈
‡lÚlÓ ‡iÓL„ ‡lhÓ ÔÈc‚Ó ‡„·Ú»¿»«¿»ƒƒ«»ƒ¿«»ƒ¿≈»
ÈwÓÚnÓ Ôc‚c ÔÈÓB‰˙e ÔÂÈÚ ÈÚeanÓeƒ«≈≈»»¿ƒ¿»¿»ƒ«¬«≈

:Ú¯lÓ ‡Ú¯‡«¿»ƒ¿»

LÓL‡יד  Ïe·ÈÓ ÔÏÏÚÂ ÔÈc‚Ó ‡„·ÚÂ¿»¿»ƒ¿»ƒ«¬»»ƒƒ¿»
:Á¯Èa Á¯È LÈ¯Ó ÔÈc‚Ó ‡„·ÚÂ¿»¿»ƒ¿»ƒ≈≈¿«ƒ«

dxezd lr `xfr oa`

`iBÏÈÁ '‰ C¯a:והּמעׂשר הּבּכּורים . »≈≈ְֲִִֵַַַ
ÂÈ„È ÏÚÙe:הּקרּבנֹות .ÌÈ˙Ó ıÁÓ. …«»»ְַָָ¿«»¿«ƒ

קמיו: מחץ ÔeÓe˜Èהּטעם, ÔÓ אׁשר מן . ְַַַַָָƒ¿ֲִֶ
מכּסים: לּים ּכמֹו, עליהם. ְְְֲִֵֶַַָיקּומּון

ai¯Ó‡ ÔÓÈ·Ï ׁשהּוא ּבנימין ּבעבּור . ¿ƒ¿»ƒ»«ְֲִִֶַָ
הּׁשם. על לבטח ּבנימין יׁשּכֹון הּׁשם, ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָידיד

ּכתיפיו: ּבין ׁשֹוכן ÂÈÏÚוהּׁשם ÛÙBÁ על . ְְֵֵֵֵַָ≈»»ַ
ּבנימין, ּבחלק ּבירּוׁשלם ּדר ׁשהיה ְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָהּכבֹוד

וטעם ּכתּוב: כן ÂÈÙ˙kּכי ÔÈa ּבאמצע . ְִֵַַָ≈¿≈»ְְֶַ
ּדבק  להיֹות ּגם נראה. ׁשהיה אֹו ְְֲִִֵֶֶַַָָָָנחלתֹו.

חֹופף: ִֵעם
bi„‚nÓ:הּׁשמים ׁשּיּתנּו . ƒ∆∆ְִִֶַַָ



מז dkxad z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'd ipy meil inei xeriy

ß ixyz 'd ipy mei ß

(ç)énz øîà éåììeeàå EéøøLà Eãéñç Léàì E §¥¦´¨©½ª¤¬§¤−§¦´£¦¤®£¤³
:äáéøî éî-ìò eäáéøz äqîa Búéqð¦¦Æ§©½̈§¦¥−©¥¬§¦¨«

i"yx£¯Ó‡ ÈÂÏÏe∑ אמר לוי EÈ¯e‡Â.ועל EÈnz∑ ׁשכינה מדּבר ּכלּפי qÓa‰.הּוא B˙Èq ¯L‡∑ ׁשּלא ¿≈ƒ»«ְִֵַַָÀ∆¿∆ְְְִֵֵַַָ¬∆ƒƒ¿«»ֶֹ
הּמּלינים  ׁשאר עם B‚Â.נתלֹוננּו e‰·È¯z'∑ לבא לֹו נסּתּקפּת מריבה", מי על "ּתריבהּו אחר: ּדבר ּכתרּגּומֹו. ְְְִִִִַַָ¿ƒ≈¿ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֹ

אמר:ּבעלילה, מׁשה כ)אם עׂשּו?(במדבר מה ּומרים אהרן הּמֹורים", נא עזרא עזרא עזרא עזרא ."ׁשמעּו אבןאבןאבןאבן ְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָֹֹ

(è)àì åéçà-úàå åéúéàø àì Bnàìe åéáàì øîàä̈«Ÿ¥º§¨¦³§¦Æ´Ÿ§¦¦½§¤¤¨Æ´Ÿ
Eúéøáe Eúøîà eøîL ék òãé àì åða-úàå øékä¦¦½§¤¨−̈´Ÿ¨¨®¦³¨«§Æ¦§¨¤½§¦«§−

:eøöðé¦§«Ÿ
i"yx£ÂÈ˙È‡¯ ‡Ï Bn‡Ïe ÂÈ·‡Ï ¯Ó‡‰∑:ואמרּתי ּבעגל לב)ּכׁשחטאּו ּכל (שמות אלי נאספּו אלי", לה' "מי »…≈¿»ƒ¿ƒ…¿ƒƒְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

אפׁשר  ואי עׂשּו. וכן ּבּתֹו, ּבן את אֹו מאּמֹו, אחיו את אֹו מּיׂשראל, והּוא אּמֹו אבי את להרג וצּויתים לוי, ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹּבני
ׁשּנאמר: מהם, אחד חטא לא לוי ּומּׁשבט הם לוּיים ׁשהרי מּמׁש, ּבניו וכן מאביו, ואחיו מּמׁש, אביו ְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹלפרׁש

לוי"(שם) ּבני ‡E˙¯Ó."ּכל e¯ÓL Èk∑ל יהיה אחרים לא e¯ˆÈ.אלהים E˙È¯·e∑ ׁשאֹותם מילה, ּברית ְִֵֵָƒ»¿ƒ¿»∆ְְֱֲִִִֵֶֹֹ¿ƒ¿ƒ¿…ְִִֶָָ
ּבניהם את ּומלין מּולין היּו והם ּבניהם, את מלּו לא יׂשראל ׁשל ּבּמדּבר ּבּמדּבר,ׁשּנֹולדּו ׁשּנֹולדּו אֹותם אחרים: (ספרים ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ

מּולין) היּו והם ּבניהם, את מלּו לא .ׁשּיׂשראל ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(39 'nr f zegiy ihewl)

עעעעׂשׂשׂשׂשּוּוּוּו וכןוכןוכןוכן .... .... להרלהרלהרלהרֹוֹוֹוֹוגגגג וצוצוצוצּוּוּוּויתיםיתיםיתיםיתים לוילוילוילוי ּבּבּבּבניניניני ּכּכּכּכלללל אליאליאליאלי ט)נאספנאספנאספנאספּוּוּוּו לג, תּׂשא(רש"י ּבפרׁשת ּכתב כט)רׁש"י לכהּונה (לב, זכּו ׁשהּכהנים ְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹ
רׁש"י  ּוראה ּכהנים. ּדוקא לאו לוי, ׁשבט ּבכל להיֹות צרי זה הרי זה ּפי על ולכאֹורה, העגל. עֹובדי את ׁשהעניׁשּו ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹמּפני
ׁשּפרׁש טעּו), לא לוי  ּובני  ּבעגל, (ּוטעיתם ח י , ּודברים ּתחּתיהם) נבחרּו אלילים, עבֹודת עבדּו ׁשּלא (והלוּים, יב ג, ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹּבמדּבר

מקֹומֹו. ּכאן ואין ׁשהרגּו. ולא ּבעגל, טעּו ּדלא הּטעם ּפרׁש ּבׁשניהם אבל הלוּים. עזרא עזרא עזרא עזרא על אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ

(é)éètLî eøBéeîéNé ìàøNéì EúøBúå á÷òéì E ³¦§¨¤̧Æ§©«£½Ÿ§¨«§−§¦§¨¥®¨¦³
:Eçaæî-ìò ìéìëå Etàa äøBè÷§¨Æ§©¤½§¨¦−©¦§§¤«

i"yx£EÈËtLÓ e¯BÈ∑ ראּוייןלכ עזרא עזרא עזרא עזרא .עֹולה ∑ÏÈÏÎÂ.אּלּו אבןאבןאבןאבן ƒ¿»∆ְְִֵָ¿»ƒָ

(àé)íéðúî õçî äöøz åéãé ìòôe Bìéç äåäé Cøä¥³§Ÿ̈Æ¥½¬Ÿ©¨−̈¦§¤®§©̧¨§©¦̄
ñ :ïeîe÷é-ïî åéàðNîe åéî÷̈¨²§©§−̈¦§«

i"yx£ÂÈÓ˜ ÌÈ˙Ó ıÁÓ∑,מתנים מּכת קמיו ׁשּנאמר:מחץ סט)ּכענין ועל (תהלים המעד", ּתמיד "ּומתניהם ¿«»¿«ƒ»»ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ

Ï‚·¯ח  ‡zLaÏ‡ ‡i¯e‡Â ‡inz ¯Ó‡ ÈÂÏÏe¿≈ƒ¬«À«»¿«»«¿∆¿»ƒ¿«
‡˙qa È‰B˙Èq Èc CÓ„˜ ‡„ÈÒÁ ÁÎzL‡c¿ƒ¿¿«¬ƒ»√»»ƒ«ƒƒ¿ƒ≈»
‡˙evÓ ÈÓ ÏÚ È‰BzÁa ÌÈÏL ‰Â‰Â«¬»¿ƒ¿«¿ƒ«≈«»

:ÔÓÈ‰Ó ÁÎzL‡Â¿ƒ¿¿«¿≈»

e·Áט  „k ÌÁ¯ ‡Ï dn‡ ÏÚÂ È‰e·‡ ÏÚc¿«¬ƒ¿«ƒ≈»«≈«»
È¯‡ ·ÈÒ ‡Ï È‰B·e È‰BÁ‡ Èt‡Â ‡Èc ÔÓƒƒ»¿«≈¬ƒ¿ƒ»¿ƒ¬≈
:eiL‡ ‡Ï CÓÈ˜e C¯ÓÈÓ ˙¯hÓ e¯Ë¿»«¿«≈¿»¿»»»«¿ƒ

C˙È¯B‡Âי  ·˜ÚÈÏ CÈÈc ÔeÙlÈc ÔÈl‡ ÔÈ¯Lk»¿ƒƒ≈¿«¿ƒ»¿«¬…¿»»»
¯ÈÓ‚e CÓ„˜ ÔÈÓÒea ˙¯Ë˜ ÔeeLÈ Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈¿«¿…∆¿ƒ√»»¿ƒ

:CÁa„Ó ÏÚ ‡ÂÚ¯Ï¿«¬»««¿¿»

ÂÚ¯a‡יא  Ïa˜z È‰B„È Ôa¯˜Â È‰BÒÎ ÈÈ C¯a»≈¿»ƒ¿ƒ¿À¿«¿ƒ¿««¿«¬»
‡Ï„ È‰B··„ ÈÏÚ·„e È‰B‡Ò„ ‡ˆ¯Á ¯·z¿««¿»¿»¿ƒ¿«¬≈¿»ƒ¿»

:ÔeÓe˜È¿

dxezd lr `xfr oa`

g¯Ó‡ ÈÂÏÏe.לּׁשם אמר לוי, ּבעבּור . ¿≈ƒ»«ֲִֵֵַַַָ
אח  לי אמרי הּוא:ּכמֹו, E„ÈÒÁי LÈ‡Ï. ְְִִִִָ¿ƒ¬ƒ∆

:חסיד ׁשהּוא qna‰לאיׁש B˙Èq ¯L‡. ְֲִִֶֶ¬∆ƒƒ¿«»
חסיד  ׁשהיה והּטעם, ּבנּסיֹון. ּכמֹו ְְְִִֶַַַָָָָָׁשם
מריבה, מּדבר חּוץ ּדֹופי ּבֹו נמצא ְְְְִִִִַָָֹולא
ּפירּוׁשי  יחזיק זה ּגם עליו. הענׁשּתֹו ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָׁשּכבר

עׂשהּו: הּׁשם לכבֹוד ּכי העגל, ְְִִִֵֵֶַַָָָּבדבר
EÈ¯e‡Âוטעם EÈÓezלֹו ּתמיד ׁשּיהיּו . ְַַ∆¿∆ְִִֶָ

ְְַּולזרעֹו:
h¯ÓB‡‰ ׁשמּואל ּכמֹו ידּבר. הּׁשבט על . »≈ְְְֵֵֵֶַַַ

להרּגילֹו. ה' ּבית אל נגמל, ּכאׁשר ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָׁשּבא
Ú„È ‡Ï ÂÈa ˙‡Â ׁשהֹוליד אחד מהם יׁש . ¿∆»»…»»ִֵֵֶֶֶָ

הּׁשם: לעבֹוד ‡E˙¯Óּבנים e¯ÓL Èk. ֲִֵַַָƒ»¿ƒ¿»∆
עד  למֹו, נתן וחק עדֹותיו ׁשמרּו ְְְֵַַָָָָֹּכמֹו,
מי  ּדבר על אֹומרים, ויׁש ליׂשראל. ְְְְְִִִֵֵֶַַָׁשּיֹורּום

אלי: ֵַַלה'
i‰¯BË˜ eÓÈNÈ:מהם הּכהנים .ÏÈÏÎÂ. »ƒ¿»ֲִֵֶַֹ¿»ƒ

העֹולה: ִָָהיא

dkxad z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'e iyily meil inei xeriy
ּכֹוכבים, עֹובדי עם להּלחם ּובניו חׁשמֹונאי ׁשעתידין ראה אחר: ּדבר ּכן. אמר הּכהּנה על ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֻהּמעֹוררין
ה' ּבר" נאמר: לכ רבבֹות. ּכּמה ּכנגד ואלעזר חׁשמֹונאי ּבני י"ב מּועטים: ׁשהיּו לפי עליהם, ְְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָוהתּפּלל

ּתרצה" ידיו ּופעל ÔeÓe˜ÈŒÔÓ.חילֹו ÂÈ‡NÓe∑ ּתקּומה להם מהיֹות ּומׂשנאיו קמיו עזרא עזרא עזרא עזרא .מחץ אבןאבןאבןאבן ְִֵֶַָָֹ¿«¿»ƒ¿ְְְְְִֶַַָָָָָ

(áé)óôç åéìò çèáì ïkLé äåäé ãéãé øîà ïîéðáì§¦§¨¦´¨©½§¦´§Ÿ̈½¦§¬Ÿ¨¤−©¨¨®Ÿ¥³
ñ :ïëL åéôúk ïéáe íBiä-ìk åéìò̈¨Æ¨©½¥¬§¥−̈¨¥«

i"yx£¯Ó‡ ÔÓÈ·Ï∑ זה סמכן ּבחלקֹו, הּמקּדׁש ּבית ּבבנין ּבנימין וׁשל הּקרּבנֹות ּבעבֹודת לוי ׁשּברּכת לפי ¿ƒ¿»ƒ»«ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
ׁשּנאמר:לזה, ּבחלקֹו, ּבנּוי היה ׁשילה מׁשּכן הּוא ׁשאף אחריו יֹוסף עח)וסמ וגֹו'",(שם יֹוסף ּבאהל "וּימאס ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ

ליֹוסף  ּבנימין הקּדים לכ מּׁשילה, חביב עֹולמים ׁשּבית ÂÈÏÚ.ּולפי ÛÙÁ∑ עליו ּומגן אֹותֹו .מכּסה ְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶָָָָֹ…≈»»ְֵֵֶַָָ
ÌBi‰ŒÏk∑ אחר ּבמקֹום ׁשכינה ׁשרתה לא ירּוׁשלים, מּׁשּנבחרה ÔÎL.לעֹולם. ÂÈÙ˙k ÔÈ·e∑ארצֹו ּבגבּה »«ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָֹ≈¿≈»»≈ְְַַֹ

ּבׁשחיטת  ּכדאיתא לבנֹותֹו, ּדוד ׁשל ּדעּתֹו היה וׁשם עיטם, מעין אּמה כ"ג ׁשּנמּו אּלא ּבנּוי, הּמקּדׁש ּבית ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָהיה
מּכתפיו  יֹותר ּבּׁשֹור נאה ל אין ׁשכן", ּכתפיו "ּובין ּדכתיב: מּׁשּום ּפּורתא', ּביּה נחתי 'אמרי .קדׁשים: ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(146 'nr i zegiy ihewl)

ּפּפּפּפּוּוּוּורתארתארתארתא ּבּבּבּבייייּהּהּהּה נחתינחתינחתינחתי יב)אמריאמריאמריאמרי,,,, לג, לכן (רש"י .נמּו הכי לחלקֹו עד העֹולם, לכל אלקי אֹור להאיר אמּור הּמקּדׁש ּבית ְְְְְְְְְְְְְֱֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ
הּוא  ואז ּפּורתא, ּביּה נחתי אּלא העֹולם; לכל להאיר ׁשּיּוכל מּכדי נעלה היה אז ּכי העֹולם, מן לגמרי ּגבֹוּה היה ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹלא
התנּׂשאּות  ּבבחינת אינּה ׁשּבֹו האלקית ּכׁשּנפׁש יהּודי: ּכל ׁשּבתֹו הּפרטי ל'ּמקּדׁש' הּדין והּוא לעֹולם. וקרֹוב ְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹׁשּיי
– ּולזּככם לבררם ּבכדי ּבהם, ּומתלּבׁשת אּתם מתעּסקת היא אּלא ּבעֹולם, וחלקֹו ּגּופֹו, הּבהמית, מּנפׁשֹו ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָוהבּדלה

הּׁשכינה. להׁשראת ּומקּדׁש מׁשּכן ּכּלם עזרא עזרא עזרא עזרא נעׂשים אבןאבןאבןאבן ְְְְְֲִִִִַַַַָָָָָֻ

ß ixyz 'e iyily mei ß

(âé)íéîL ãânî Böøà äåäé úëøáî øîà óñBéìe§¥´¨©½§Ÿ¤¬¤§Ÿ̈−©§®¦¤³¤¨©̧¦Æ
:úçz úöáø íBäzîe ìhî¦½̈¦§−Ÿ¤¬¤¨«©

i"yx£Bˆ¯‡ '‰ ˙Î¯·Ó∑ יֹוסף ׁשל ּכארצֹו טּוב ּכל מלאה ארץ הּׁשבטים ּבנחלת היתה ∑nÓ‚„.ׁשּלא ¿…∆∆«¿ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹƒ∆∆
ּומתק  עדנים הּׁשבטים ∑ÌB‰zÓe.לׁשֹון ּבכל מֹוצא אּתה מּלמּטה. אֹותּה ּומלחלח עֹולה ּברכתֹוׁשהּתהֹום ְֲִֶֶָƒ¿ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

יעקב  ׁשל ּברכתֹו מעין מׁשה, .ׁשל  ְֲִֵֵֶֶֶַָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(131 'nr hk zeiecreezd mgpn zxez - `"kyz ziy`xa t"y zgiy)

ייייֹוֹוֹוֹוסףסףסףסף ׁשׁשׁשׁשלללל ּכּכּכּכארצארצארצארצֹוֹוֹוֹו טטטטּוּוּוּובבבב ּכּכּכּכלללל מלאהמלאהמלאהמלאה ארץארץארץארץ ההההּׁשּׁשּׁשּׁשבטיםבטיםבטיםבטים ּבּבּבּבנחלתנחלתנחלתנחלת היתההיתההיתההיתה יג)ׁשׁשׁשׁשּלּלּלּלאאאא לג, ׁשּכבֹוד (רש"י הּנדירֹות הּפעמים ּבאחת ֶֶֶֶֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
אֹותּה! לעּבד ּותסּייעּו ידכם ּתנּו טּוב. ּבכל מברכת 'יֹוסף' ׁשל ארצֹו אמר: הּוא עצמֹו, על ּדּבר אדמֹו"ר וחמי מֹורי ְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹקדּוׁשת
והן  מּטל, ׁשמים מגד ּברּוח, הן מברכת זֹו ׁש'ארץ' להֹוסיף, ויׁש טּוב. ּכל ּתּתן היא - אֹותּה יעּבדּו וכאׁשר הּכל, יׁש ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹּבארץ

ּתחת. רֹובצת ּתהֹום עזרא עזרא עזרא עזרא ּבגׁשם, אבןאבןאבןאבן ְְֶֶֶֶַַ

(ãé):íéçøé Løb ãânîe LîL úàeáz ãânîe¦¤−¤§´Ÿ¨®¤¦¤−¤¤¬¤§¨¦«

i"yx£LÓL ˙‡e·z „‚nÓe∑ הּפרֹות ּוממּתקת לחּמה, ּפתּוחה ארצֹו ÌÈÁ¯È.ׁשהיתה L¯b∑ ּפרֹות יׁש ƒ∆∆¿…»∆ְְְְֵֶֶֶַַַַַָָָָ∆∆¿»ƒֵֵ

ÔˆÁ¯Ïיב  È¯LÈ ÈÈ„ ‡ÓÈÁ¯ ¯Ó‡ ÔÓÈ·Ï¿ƒ¿»ƒ¬«¿ƒ»«¿»ƒ¿≈¿»¿»
dÚ¯‡·e ‡ÓBÈ Ïk È‰BÏÚ Ô‚Ó È‰È È‰BÏÚ¬ƒ¿ƒ»≈¬ƒ»»¿«¿≈

:‡zÎL È¯Lzƒ¿≈¿ƒ¿»

‡¯dÚיג  ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡Î¯·Ó ¯Ó‡ ÛÒBÈÏe¿≈¬«¿»»»ƒ√»¿»«¿≈
‡lÚlÓ ‡iÓL„ ‡lhÓ ÔÈc‚Ó ‡„·Ú»¿»«¿»ƒƒ«»ƒ¿«»ƒ¿≈»
ÈwÓÚnÓ Ôc‚c ÔÈÓB‰˙e ÔÂÈÚ ÈÚeanÓeƒ«≈≈»»¿ƒ¿»¿»ƒ«¬«≈

:Ú¯lÓ ‡Ú¯‡«¿»ƒ¿»

LÓL‡יד  Ïe·ÈÓ ÔÏÏÚÂ ÔÈc‚Ó ‡„·ÚÂ¿»¿»ƒ¿»ƒ«¬»»ƒƒ¿»
:Á¯Èa Á¯È LÈ¯Ó ÔÈc‚Ó ‡„·ÚÂ¿»¿»ƒ¿»ƒ≈≈¿«ƒ«

dxezd lr `xfr oa`

`iBÏÈÁ '‰ C¯a:והּמעׂשר הּבּכּורים . »≈≈ְֲִִֵַַַ
ÂÈ„È ÏÚÙe:הּקרּבנֹות .ÌÈ˙Ó ıÁÓ. …«»»ְַָָ¿«»¿«ƒ

קמיו: מחץ ÔeÓe˜Èהּטעם, ÔÓ אׁשר מן . ְַַַַָָƒ¿ֲִֶ
מכּסים: לּים ּכמֹו, עליהם. ְְְֲִֵֶַַָיקּומּון

ai¯Ó‡ ÔÓÈ·Ï ׁשהּוא ּבנימין ּבעבּור . ¿ƒ¿»ƒ»«ְֲִִֶַָ
הּׁשם. על לבטח ּבנימין יׁשּכֹון הּׁשם, ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָידיד

ּכתיפיו: ּבין ׁשֹוכן ÂÈÏÚוהּׁשם ÛÙBÁ על . ְְֵֵֵֵַָ≈»»ַ
ּבנימין, ּבחלק ּבירּוׁשלם ּדר ׁשהיה ְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָהּכבֹוד

וטעם ּכתּוב: כן ÂÈÙ˙kּכי ÔÈa ּבאמצע . ְִֵַַָ≈¿≈»ְְֶַ
ּדבק  להיֹות ּגם נראה. ׁשהיה אֹו ְְֲִִֵֶֶַַָָָָנחלתֹו.

חֹופף: ִֵעם
bi„‚nÓ:הּׁשמים ׁשּיּתנּו . ƒ∆∆ְִִֶַַָ



dkxadמח z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'f iriax meil inei xeriy
מחדׁש ּומֹוציאה מגרׁשת ׁשהארץ ירחים", "ּגרׁש אחר: ּדבר ּודלּועין. קּׁשּואין הן: ואּלּו מבּׁשלּתן, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹׁשהּלבנה

עזרא עזרא עזרא עזרא .לחדׁש אבןאבןאבןאבן ְֶֹ

(åè):íìBò úBòáb ãânîe íã÷-éøøä Làøîe¥−Ÿ©«§¥¤®¤¦¤−¤¦§¬¨«
i"yx£Ì„˜ŒÈ¯¯‰ L‡¯Óe∑ ּדבר ּפרֹותיהם. ּבּׁשּול לבּכר מקּדימין ׁשהרריה הּפרֹות, ּבּׁשּול מראׁשית ּומברכת ≈…«¿≈∆∆ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

ּבריאתן  ׁשּקדמה מּגיד הרים אחר: ÌÏBÚ.לׁשאר ˙BÚ·b∑ ּפֹוסקֹות ואינן לעֹולם ּפרֹות העֹוׂשֹות ּגבעֹות ְְְִִִִֵֶַַָָָָָָƒ¿»ְְְְֵֵָָָָ
הּגׁשמים  עזרא עזרא עזרא עזרא .מעצר אבןאבןאבןאבן ְִֵֶַָֹ

(æè)äúàBáz äðñ éðëL ïBöøe dàìîe õøà ãânîe¦¤À¤¤µ¤§Ÿ½̈§¬«Ÿ§¦−§¤®¨¸¨Æ
:åéçà øéæð ã÷ã÷ìe óñBé Làøì§´Ÿ¥½§¨§−Ÿ§¦¬¤¨«

i"yx£‰Ò ÈÎL ÔBˆ¯e∑ מברכת ארצֹו ּותהא סנה, ׁשֹוכן ּכמֹו ¿…¿ƒ¿∆ְְְְְֵֵֶֶֶַֹ
ּבּסנה  ּתחּלה עלי הּנגלה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשל רּוחֹו ונחת רצֹון ∑¯ˆÔB.מרצֹונֹו ּכל וכן ּופּיּוס, רּוח נחת ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ¿ְִֵַַַָָ

יֹוסף ּבר ∑B·z‡˙‰.ׁשּבּמקרא  לראׁש זֹו ‡ÂÈÁ.כה ¯ÈÊ∑ּבמכירתֹו מאחיו עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשהפרׁש אבןאבןאבןאבן ְִֶַָ»»ְְֵָָֹ¿ƒ∆»ְְִִֵֶֶַָָָ

(æé)íénò íäa åéðø÷ íàø éðø÷å Bì øãä BøBL øBëa§¸¹¨¨´À§©§¥³§¥Æ©§½̈¨¤À©¦²
íäå íéøôà úBááø íäå õøà-éñôà åcçé çbðé§©©¬©§−̈©§¥¨®¤§¥Æ¦§´¤§©½¦§¥−

ñ :äMðî éôìà©§¥¬§©¤«
i"yx£B¯BL ¯BÎa∑:ׁשּנאמר ּומלכּות, ּגדּלה לׁשֹון ׁשהּוא ּבכֹור פט)יׁש וכן:(תהלים אּתנהּו", ּבכֹור אני (שמות "אף ¿ְְְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֻ

יׂשראל"ד) ּבכֹורי יהֹוׁשע ∑BÎa¯."ּבני והּוא מּמּנּו, הּיֹוצא מל.B¯BL∑ ּכּמה לכּבׁש ּכׁשֹור קׁשה ׁשּכחֹו ְְְִִִֵָ¿ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֻ
BÏ.מלכים  ׁשּנאמר:∑‰„¯ לֹו, כז)נתּון עליו"(במדבר מהֹוד ˜¯ÂÈ."ונתּתה Ì‡¯ È¯˜Â∑,קׁשה ּכחֹו ׁשֹור ְִָ»»ְְֱֵֶֶַַָָָָָ¿«¿≈¿≈«¿»ֶָֹ

אבל  נאֹות, קרניו ראם ואין קרני ויֹופי ׁשֹור, ׁשל ּכחֹו ליהֹוׁשע נתן קׁשה, ּכחֹו ואין נאֹות קרניו .ראם ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֻ
ı¯‡ŒÈÒÙ‡∑?היּו יׂשראל מארץ ׁשּכּלם אפׁשר מלכים. ואחד ׁשּלא ׁשלׁשים וׁשלטֹון, מל ּכל ל אין אּלא «¿≈»∆ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹֻ

ׁשּנאמר: היא, לכּלם ׁשחׁשּובה יׂשראל, ּבארץ ואחּזה ּפלטרין לֹו ג)קנה צבאֹות (ירמיה צבי Ì‰Â.ּגֹוים""נחלת ְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻֻ¿≈
ÌÈ¯Ù‡ ˙B··¯∑ מאפרים ׁשּבא יהֹוׁשע ׁשהרג הרבבֹות הם הּמנּגחים MÓ‰.אֹותם ÈÙÏ‡ Ì‰Â∑ האלפים הם ƒ¿∆¿«ƒְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻֻ¿≈«¿≈¿«∆ֲִֵָָ

ׁשּנאמר: ּבמדין, ּגדעֹון ח)ׁשהרג וגֹו'(שופטים ּבּקרקר וצלמנע עזרא עזרא עזרא עזרא .""וזבח אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֻ

ß ixyz 'f iriax mei ß

(çé)øëùOéå Eúàöa ïìeáæ çîN øîà ïìeáæìå§¦§ª´¨©½§©¬§ª−§¥¤®§¦¨−̈
éìäàa:E §«Ÿ¨¤«

i"yx£¯Ó‡ ÔÏe·ÊÏÂ∑ ׁשמֹותיהם ּכפל – ואׁשר נפּתלי דן ּגד זבּולן ּבאחרֹונה: ׁשּבר ׁשבטים חמׁשה אּלּו ¿ƒ¿À»«ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֻ

Ïc‡טו  ÔÓ¯ ·ehÓe ‡i¯Èka ‡i¯eË LÈ¯Óe≈≈«»«ƒ«»ƒ»»ƒ»
:Ô˜ÒÙ»¿»

dzÎLcטז  dÏ ÈÚ¯ d‡ÏÓe ‡Ú¯‡ ·ehÓeƒ«¿»¿»«»≈≈ƒ¿ƒ¿≈
Ïk ÔÈ˙È ‡Ò‡· ÈÏb˙‡ ‰LÓ ÏÚÂ ‡iÓLaƒ¿«»¿«…∆ƒ¿¿ƒ«¬»»»¿»»
‡LÈ¯t ‡i‚Ïe ÛÒBÈ„ ‡LÈ¯Ï ÔÈl‡ƒ≈¿≈»¿≈¿«¿»»ƒ»

:È‰BÁ‡„«¬ƒ

È·Ú˙‡c„‡יז  Ô¯e·‚e dÏ ‡ÂÈÊ È‰B·„ ‡a«̄»ƒ¿ƒƒ»≈¿»¿ƒ¿¬ƒ»
dz¯·‚a dÏÈc ‡Óe¯Â ‡t˜z Ì„wÓ dÏ≈ƒ√»»¿»¿»ƒ≈ƒ¿À¿≈
Ôep‡Â ‡Ú¯‡ ÈÙÈÒ „Ú ‡„Ák ÏË˜È ‡iÓÓÚ«¿«»ƒ¿≈«¬»«¿»≈«¿»¿ƒ
˙È·„ ‡iÙÏ‡ Ôep‡Â ÌÈ¯Ù‡ ˙È·„ ‡˙Â·ƒ̄¿»»¿≈∆¿«ƒ¿ƒ«¿«»¿≈

:‰MÓ¿«∆

Á‚‡Ï‡יח  C˜tÓa ÔÏe·Ê È„Á ¯Ó‡ ÔÏe·ÊÏÂ¿ƒ¿À¬«¬≈¿À¿ƒ¿»«¬»»
CÎ‰Óa ¯Î˘OÈÂ C··„ ÈÏÚa ÏÚ ‡·¯¿̃»»««¬≈¿»»¿ƒ»»ƒ¿»»

:ÌÏLe¯Èa ‡i„ÚBÓ ÈÓÊ „aÚÓÏ¿∆¿«ƒ¿≈¬«»ƒ¿≈

dxezd lr `xfr oa`

ciLÓL ˙B‡e·z הּזרע ּתבּואֹות ּכי . ¿»∆ְִֶַַ
ּבּׁשמׁש: ּתלּויה וּיגרׁשּוL¯bוהּכרם, מּגזרת . ְְֶֶֶֶַַָ∆∆ְְְִִִַַ

ּכי  ּבלחּותֹו, האויר ׁשּיעׂשה והּוא ְְֲִִֵֵֶֶַָָָמימיו.
ואמר הּׁשמׁש. ּככח חּומֹו ּבעבּור ÌÈÁ¯È,אין ְְֵֶֶַַַָֹ¿»ƒֲַ

אחת: ּבׁשנה רּבים והן ְְְְִִֵֶַַַַָָׁשּיתחּדׁשּו.
ehL‡¯Óe הררי ראׁש ּומּמגד הּטעם, . ≈…ְִֵֶֶַַַַֹ

ÌÏBÚקדם: ˙BÚ·b:ּכפּול . ֶֶƒ¿»ָ
fhı¯‡ „‚nÓe:הּמיׁשֹור ארץ ּכפּול . ƒ∆∆∆∆ִֶֶַָ

d‡BÏÓe:מלאה היא מאׁשר .ÈÎL ÔBˆ¯e ¿»ְֲִֵֵֶָ¿…¿ƒ
‰Ò:הּׁשמים הּוא .‰˙‡B·z הּברכה . ¿∆ִַַָ»»ְַָָ

הּתי''ו  סימנין ׁשנים והתחּברּו ְְְְִִִִַַַַַָֹהּזאת.
ּבּצרתה. יׁשּועתה, עזרתה, ּכמֹו ְְְְֵֶַַָָָָָָָוהה''א,

הּׁשבט  ּדּמה הּתבּואה, ׁשהזּכיר ְְֲִִִֵֶֶַַַָָּובעבּור
רב, ּכח לֹו יׁש ּכי ׁשֹורֹו, ּבכֹור ואמר ְְְִֵַַַָֹלׁשֹור.

אֹון: ראׁשית הּוא ִִֵּכי
fiBÏ רב:‰„¯ מסּפר והּטעם, ּגדֹול. ּגּוף . »»ְְִַַַַָָ

Ì‡¯ È¯˜Â:ּבכח .ÌÈ¯Ù‡ ˙B··¯ ּכדברי . ¿«¿≈¿≈ְַֹƒ¿∆¿«ƒְְִֵ
ֲַֹיעקב:

dkxad z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'f iriax meil inei xeriy
ׁשּנאמר: ּפרעה, לפני יֹוסף ׁשהֹולי הם הם הּׁשבטים, ׁשּבכל חּלׁשים ׁשהיּו לפי ּולהגּבירם, (בראשית לחּזקם ְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

מלחמּתֹומז) ׂשרי לֹו אֹותם יׂשים ולא חּלׁשים ׁשנראים לפי אנׁשים", חמּׁשה לקח אחיו ÁÓN."ּומקצה ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ¿«
EÈÏ‰‡a ¯Î˘OÈÂ E˙‡ˆa ÔÏe·Ê∑ ויֹוצא זבּולּון יׁשּכן", יּמים לחֹוף "זבּולן ׁשּתפּות: עׂשּו ויּׂששכר ¿À¿≈∆¿ƒ»»¿…»∆ְְְְְְִִִֵַָָָָֹֻֻ

הקּדים  לפיכ ּבּתֹורה. ועֹוסקים יֹוׁשבים והם יּׂששכר, ׁשל ּפיו לתֹו ונֹותן ּומׂשּתּכר ּבספינֹות ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָלפרקמטיא
היתה  זבּולּון ידי על יּׂששכר ׁשל ׁשּתֹורתֹו ליּׂששכר, E˙‡ˆa.זבּולּון ÔÏe·Ê ÁÓN∑ּבצאת הצלח ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָ¿«¿À¿≈∆ְְְֵַַ

ׁשּנאמר:∑Î˘OÈÂ¯.לסחֹורה  ּכמֹו חדׁשים, ולקּבע ׁשנים ּולעּבר ליׁשב לּתֹורה, אהלי ּביׁשיבת (דה"א הצלח ְִָ¿ƒ»»ְְְְְֱֳִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹ
ּפי יב) ועל ,ּבכ עֹוסקים היּו סנהדראֹות ראׁשי  מאתים", ראׁשיהם לעּתים... ּבינה יֹודעי יּׂששכר ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָ"ּומּבני

ועּבּוריהם  עּתיהם עזרא עזרא עזרא עזרא .קביעת אבןאבןאבןאבן ְְִִִֵֵֶֶַ

(èé)òôL ék ÷ãö-éçáæ eçaæé íL eàø÷é-øä íénò©¦Æ©¦§½̈−̈¦§§´¦§¥¤®¤¦´¤³©
ñ :ìBç éðeîè éðôNe e÷ðéé íéné©¦Æ¦½̈§ª¥−§¬¥«

i"yx£ÌÈnÚ∑ יׂשראל ׁשבטי הּמֹורּיה ∑‰¯e‡¯˜ÈŒ.ׁשל להר «ƒְְִִֵֵֶָ«ƒ¿»ְִַַָ
זבחיֿצדק יאספּו. ּברגלים יזּבחּו וׁשם היא, קריאה ידי על אסיפה e˜ÈÈ.ּכל ÌÈnÈ ÚÙL Èk∑ יּׂששכר ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָƒ∆««ƒƒ»ִָָ

ּבּתֹורה  לעסק ּפנאי להם ויהא ÏBÁ.ּוזבּולּון, ÈeÓË ÈÙNe∑('ו טרית,(מגילה חֹול: טמּוני וחּלזֹון ּכּסּוי ְְֲִֵֶַַַָָֹ¿À≈¿≈ְְִִִֵָָ
מגּלה:ּוזכּוכית  ּבמּסכת ׁשאמרּו ּכמֹו היה, ּוזבּולּון יּׂששכר ׁשל ּובחלקֹו החֹול, ּומן הּים מן הּיֹוצאים לבנה ְְְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ
ה) חלקֹו:(שופטים על זבּולּון מתרעם ׁשהיה ׂשדה", מרֹומי על ּד"נפּתלי מּׁשּום למּות", נפׁשֹו חרף עם ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ"זבּולּון

וכּו' ּוכרמים ׂשדֹות נתּת ׁשּנאמר:∑ÈÙNe.לאחי ּכמֹו ּכּסּוי, ו)לׁשֹון הּבית",(מ"א את ז)"וּיסּפן "וספּון (שם ְְְִִַָָָָָ¿À≈ְְְְֱִִִֶֶֶַַַַָֹ
ותרּגּומֹו: ּבכּיּוריּבארז", ּבכּסּוי)'ּומטלל אחרים: ּפרקמטיא א (ספרים ידי על הרֿיקראּו", "עּמים אחר: ּדבר רזא'. ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָ

ונצטערנּו הֹואיל אֹומרים: והם הּספר, על עֹומד והּוא ארצֹו, אל ּבאים ּכֹוכבים עֹובדי ּתּגרי זבּולּון, ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָׁשל
עֹובדים  יׂשראל ּכל רֹואים והם ּמעׂשיה, ּומה זֹו אּמה ׁשל ּיראתּה מה ונראה ירּוׁשלים, עד נל ּכאן, ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻעד
ׁשל  ּומאכלֹו זה, ׁשל ּכאלהּות לא זה ׁשל אלהּות ּכֹוכבים, ׁשהעֹובדי לפי אחד, מאכל ואֹוכלים אחד ְְְְֱֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹֹלאלּה
יזּבחּו "ׁשם ׁשּנאמר: ׁשם, ּומתּגּירין ּכזו' ּכׁשרה אּומה 'אין אֹומרים והם זה, ׁשל ּכמאכלֹו לא ְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹזה

ÈnÈ.זבחיֿצדק" ÚÙL Èke˜ÈÈ Ì∑ ּבׁשפע ממֹון להם נֹותן הּים ויּׂששכר עזרא עזרא עזרא עזרא .זבּולּון אבןאבןאבןאבן ְִֵֶֶƒ∆««ƒƒ»ְְְִֵֶֶַַָָָָָ

(ë)óøèå ïëL àéáìk ãb áéçøî Ceøa øîà ãâìe§¨´¨©½¨−©§¦´¨®§¨¦´¨¥½§¨©¬
:ã÷ã÷-óà òBøæ§−©©¨§«Ÿ

i"yx£„b ·ÈÁ¯Ó Ce¯a∑ מזרח ּכלּפי והֹול מרחיב ּגד ׁשל ּתחּומֹו ׁשהיה ÔÎL.מלּמד ‡È·Ïk∑ ׁשהיה לפי »«¿ƒ»ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ¿»ƒ»≈ְִֶָָ
לּספר. ּגּבֹורים סמּו להיֹות צריכים לּספר הּסמּוכים ׁשּכל ּבאריֹות, נמׁשל לפיכ.„˜„˜ŒÛ‡ ÚB¯Ê Û¯ËÂ∑ ְְְְְְְֲִִִִִִִִֶַַַַַָָָָָָ¿»«¿««»¿…

אחת  ּבמּכה הּזרֹוע עם הראׁש חֹותכים נּכרין, היּו .הרּוגיהן ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 8 cenr h wlg zegiyÎihewl itÎlr)

ux`d WEAkA ± dcEdi ipal cB ipA znCwd mrh©©©§¨©§¥¨¦§¥§¨§¦¨¨¤

אףאףאףאף־־־־קדקדקדקדקדקדקדקד:::: זרזרזרזרֹוֹוֹוֹועעעע ְְְְְְְְְְְְַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽוטרףוטרףוטרףוטרף ֹֹ
אחת ּבמּכה הּזרֹוע עם הראׁש חֹותכים נּכרין, היּו רש"י)הרּוגיהם ובפירוש כ. (לג, ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֹ

ּגּבֹורים. ׁשהיּו לפי הארץ ּבכּבּוׁש החלּוץ לפני הֹולכים היּו ּגד ׁשּׁשבט רׁש"י ּפרׁש עם", ראׁשי "וּיתא ׁשּלאחריו, ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָּבּפסּוק
גֹו'" יהּודה אריה ּגּור גֹו' אֹויבי ּבערף יד" ליהּודה ּבנֹוגע נאמר ויחי ּבפרׁשת לּׁשבטים יעקב ּבברּכת הרי להבין, ְְְְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹוצרי

Lc˜Ó‡יט  ˙Èa ¯eËÏ Ï‡¯NÈ„ ‡iË·Lƒ¿«»¿ƒ¿»≈¿≈«¿¿»
‡ÂÚ¯Ï ÔÈL„e˜ ˙ÒÎ ÔeÒkÈ Ônz ÔeLpk˙Èƒ¿«¿«»ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿«¬»
‡¯ÓhÓ„ ‡ÓÈÒÂ ÔeÏÎÈÈ ‡iÓÓÚ ÈÒÎ È¯‡¬≈ƒ¿≈«¿«»≈¿¿ƒ»¿ƒ«¿»

:ÔB‰Ï ‡ÈÏb˙Ó ‡ÏÁ·¿»»ƒ¿«¿»¿

È¯Lכ  ‡˙ÈÏk „‚Ï ÈzÙ‡ CÈ¯a ¯Ó‡ „‚Ïe¿»¬«¿ƒ«¿≈¿»¿≈»»≈
:ÔÈÎÏÓ ÌÚ ÔÈBËÏL ÏBË˜ÈÂ¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ«¿ƒ

dxezd lr `xfr oa`

giE˙‡ˆa ÔeÏe·Ê ÁÓN,וכן לּמלחמה. . ¿«¿¿≈∆ְְִֵַָָ
למּות: נפׁשֹו חרף עם ּכמֹו,EÈÏ‰‡aזבּולן . ְְֵֵַַָֻ¿…√∆ְ

טֹוב: ּכי מנּוחה ְְִַַָוּירא

hie‡¯˜È ¯‰ ÌÈnÚ ּדר ׁשּזבּולן ּבעבּור . «ƒ«ƒ¿»ְֲֶַָֻ
ׁשפע  ּכי וזהּו רב. עׁשרֹו יהיה אנּיֹות, ְְְְֳִִִֶֶֶַַָלחֹוף

וה  יינקּו, ּגמּלים:יּמים ׁשפעת מּגזרת ּוא ְְְְִִִִִִַַַַָ

ÏBÁ ÈeÓË ÈeÙNe,וטעמֹו אח. לֹו אין . ¿≈¿≈ְְֵַָ
ׁשּיהא  והּטעם, עפר. אדמת וכן, טמּוני. ְְְְְְֵֵֵֶַַַַַָָּכמֹו
ּובעבּור  ּבחֹול. ׁשּיטמנהּו עד רב עֹוׁשר ְְֲִֵֶֶֶַַַַָלהם



מט dkxad z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'f iriax meil inei xeriy
מחדׁש ּומֹוציאה מגרׁשת ׁשהארץ ירחים", "ּגרׁש אחר: ּדבר ּודלּועין. קּׁשּואין הן: ואּלּו מבּׁשלּתן, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹׁשהּלבנה

עזרא עזרא עזרא עזרא .לחדׁש אבןאבןאבןאבן ְֶֹ

(åè):íìBò úBòáb ãânîe íã÷-éøøä Làøîe¥−Ÿ©«§¥¤®¤¦¤−¤¦§¬¨«
i"yx£Ì„˜ŒÈ¯¯‰ L‡¯Óe∑ ּדבר ּפרֹותיהם. ּבּׁשּול לבּכר מקּדימין ׁשהרריה הּפרֹות, ּבּׁשּול מראׁשית ּומברכת ≈…«¿≈∆∆ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

ּבריאתן  ׁשּקדמה מּגיד הרים אחר: ÌÏBÚ.לׁשאר ˙BÚ·b∑ ּפֹוסקֹות ואינן לעֹולם ּפרֹות העֹוׂשֹות ּגבעֹות ְְְִִִִֵֶַַָָָָָָƒ¿»ְְְְֵֵָָָָ
הּגׁשמים  עזרא עזרא עזרא עזרא .מעצר אבןאבןאבןאבן ְִֵֶַָֹ

(æè)äúàBáz äðñ éðëL ïBöøe dàìîe õøà ãânîe¦¤À¤¤µ¤§Ÿ½̈§¬«Ÿ§¦−§¤®¨¸¨Æ
:åéçà øéæð ã÷ã÷ìe óñBé Làøì§´Ÿ¥½§¨§−Ÿ§¦¬¤¨«

i"yx£‰Ò ÈÎL ÔBˆ¯e∑ מברכת ארצֹו ּותהא סנה, ׁשֹוכן ּכמֹו ¿…¿ƒ¿∆ְְְְְֵֵֶֶֶַֹ
ּבּסנה  ּתחּלה עלי הּנגלה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשל רּוחֹו ונחת רצֹון ∑¯ˆÔB.מרצֹונֹו ּכל וכן ּופּיּוס, רּוח נחת ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ¿ְִֵַַַָָ

יֹוסף ּבר ∑B·z‡˙‰.ׁשּבּמקרא  לראׁש זֹו ‡ÂÈÁ.כה ¯ÈÊ∑ּבמכירתֹו מאחיו עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשהפרׁש אבןאבןאבןאבן ְִֶַָ»»ְְֵָָֹ¿ƒ∆»ְְִִֵֶֶַָָָ

(æé)íénò íäa åéðø÷ íàø éðø÷å Bì øãä BøBL øBëa§¸¹¨¨´À§©§¥³§¥Æ©§½̈¨¤À©¦²
íäå íéøôà úBááø íäå õøà-éñôà åcçé çbðé§©©¬©§−̈©§¥¨®¤§¥Æ¦§´¤§©½¦§¥−

ñ :äMðî éôìà©§¥¬§©¤«
i"yx£B¯BL ¯BÎa∑:ׁשּנאמר ּומלכּות, ּגדּלה לׁשֹון ׁשהּוא ּבכֹור פט)יׁש וכן:(תהלים אּתנהּו", ּבכֹור אני (שמות "אף ¿ְְְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֻ

יׂשראל"ד) ּבכֹורי יהֹוׁשע ∑BÎa¯."ּבני והּוא מּמּנּו, הּיֹוצא מל.B¯BL∑ ּכּמה לכּבׁש ּכׁשֹור קׁשה ׁשּכחֹו ְְְִִִֵָ¿ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֻ
BÏ.מלכים  ׁשּנאמר:∑‰„¯ לֹו, כז)נתּון עליו"(במדבר מהֹוד ˜¯ÂÈ."ונתּתה Ì‡¯ È¯˜Â∑,קׁשה ּכחֹו ׁשֹור ְִָ»»ְְֱֵֶֶַַָָָָָ¿«¿≈¿≈«¿»ֶָֹ

אבל  נאֹות, קרניו ראם ואין קרני ויֹופי ׁשֹור, ׁשל ּכחֹו ליהֹוׁשע נתן קׁשה, ּכחֹו ואין נאֹות קרניו .ראם ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֻ
ı¯‡ŒÈÒÙ‡∑?היּו יׂשראל מארץ ׁשּכּלם אפׁשר מלכים. ואחד ׁשּלא ׁשלׁשים וׁשלטֹון, מל ּכל ל אין אּלא «¿≈»∆ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹֻ

ׁשּנאמר: היא, לכּלם ׁשחׁשּובה יׂשראל, ּבארץ ואחּזה ּפלטרין לֹו ג)קנה צבאֹות (ירמיה צבי Ì‰Â.ּגֹוים""נחלת ְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻֻ¿≈
ÌÈ¯Ù‡ ˙B··¯∑ מאפרים ׁשּבא יהֹוׁשע ׁשהרג הרבבֹות הם הּמנּגחים MÓ‰.אֹותם ÈÙÏ‡ Ì‰Â∑ האלפים הם ƒ¿∆¿«ƒְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻֻ¿≈«¿≈¿«∆ֲִֵָָ

ׁשּנאמר: ּבמדין, ּגדעֹון ח)ׁשהרג וגֹו'(שופטים ּבּקרקר וצלמנע עזרא עזרא עזרא עזרא .""וזבח אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֻ

ß ixyz 'f iriax mei ß

(çé)øëùOéå Eúàöa ïìeáæ çîN øîà ïìeáæìå§¦§ª´¨©½§©¬§ª−§¥¤®§¦¨−̈
éìäàa:E §«Ÿ¨¤«

i"yx£¯Ó‡ ÔÏe·ÊÏÂ∑ ׁשמֹותיהם ּכפל – ואׁשר נפּתלי דן ּגד זבּולן ּבאחרֹונה: ׁשּבר ׁשבטים חמׁשה אּלּו ¿ƒ¿À»«ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֻ

Ïc‡טו  ÔÓ¯ ·ehÓe ‡i¯Èka ‡i¯eË LÈ¯Óe≈≈«»«ƒ«»ƒ»»ƒ»
:Ô˜ÒÙ»¿»

dzÎLcטז  dÏ ÈÚ¯ d‡ÏÓe ‡Ú¯‡ ·ehÓeƒ«¿»¿»«»≈≈ƒ¿ƒ¿≈
Ïk ÔÈ˙È ‡Ò‡· ÈÏb˙‡ ‰LÓ ÏÚÂ ‡iÓLaƒ¿«»¿«…∆ƒ¿¿ƒ«¬»»»¿»»
‡LÈ¯t ‡i‚Ïe ÛÒBÈ„ ‡LÈ¯Ï ÔÈl‡ƒ≈¿≈»¿≈¿«¿»»ƒ»

:È‰BÁ‡„«¬ƒ

È·Ú˙‡c„‡יז  Ô¯e·‚e dÏ ‡ÂÈÊ È‰B·„ ‡a«̄»ƒ¿ƒƒ»≈¿»¿ƒ¿¬ƒ»
dz¯·‚a dÏÈc ‡Óe¯Â ‡t˜z Ì„wÓ dÏ≈ƒ√»»¿»¿»ƒ≈ƒ¿À¿≈
Ôep‡Â ‡Ú¯‡ ÈÙÈÒ „Ú ‡„Ák ÏË˜È ‡iÓÓÚ«¿«»ƒ¿≈«¬»«¿»≈«¿»¿ƒ
˙È·„ ‡iÙÏ‡ Ôep‡Â ÌÈ¯Ù‡ ˙È·„ ‡˙Â·ƒ̄¿»»¿≈∆¿«ƒ¿ƒ«¿«»¿≈

:‰MÓ¿«∆

Á‚‡Ï‡יח  C˜tÓa ÔÏe·Ê È„Á ¯Ó‡ ÔÏe·ÊÏÂ¿ƒ¿À¬«¬≈¿À¿ƒ¿»«¬»»
CÎ‰Óa ¯Î˘OÈÂ C··„ ÈÏÚa ÏÚ ‡·¯¿̃»»««¬≈¿»»¿ƒ»»ƒ¿»»

:ÌÏLe¯Èa ‡i„ÚBÓ ÈÓÊ „aÚÓÏ¿∆¿«ƒ¿≈¬«»ƒ¿≈

dxezd lr `xfr oa`

ciLÓL ˙B‡e·z הּזרע ּתבּואֹות ּכי . ¿»∆ְִֶַַ
ּבּׁשמׁש: ּתלּויה וּיגרׁשּוL¯bוהּכרם, מּגזרת . ְְֶֶֶֶַַָ∆∆ְְְִִִַַ

ּכי  ּבלחּותֹו, האויר ׁשּיעׂשה והּוא ְְֲִִֵֵֶֶַָָָמימיו.
ואמר הּׁשמׁש. ּככח חּומֹו ּבעבּור ÌÈÁ¯È,אין ְְֵֶֶַַַָֹ¿»ƒֲַ

אחת: ּבׁשנה רּבים והן ְְְְִִֵֶַַַַָָׁשּיתחּדׁשּו.
ehL‡¯Óe הררי ראׁש ּומּמגד הּטעם, . ≈…ְִֵֶֶַַַַֹ

ÌÏBÚקדם: ˙BÚ·b:ּכפּול . ֶֶƒ¿»ָ
fhı¯‡ „‚nÓe:הּמיׁשֹור ארץ ּכפּול . ƒ∆∆∆∆ִֶֶַָ

d‡BÏÓe:מלאה היא מאׁשר .ÈÎL ÔBˆ¯e ¿»ְֲִֵֵֶָ¿…¿ƒ
‰Ò:הּׁשמים הּוא .‰˙‡B·z הּברכה . ¿∆ִַַָ»»ְַָָ

הּתי''ו  סימנין ׁשנים והתחּברּו ְְְְִִִִַַַַַָֹהּזאת.
ּבּצרתה. יׁשּועתה, עזרתה, ּכמֹו ְְְְֵֶַַָָָָָָָוהה''א,

הּׁשבט  ּדּמה הּתבּואה, ׁשהזּכיר ְְֲִִִֵֶֶַַַָָּובעבּור
רב, ּכח לֹו יׁש ּכי ׁשֹורֹו, ּבכֹור ואמר ְְְִֵַַַָֹלׁשֹור.

אֹון: ראׁשית הּוא ִִֵּכי
fiBÏ רב:‰„¯ מסּפר והּטעם, ּגדֹול. ּגּוף . »»ְְִַַַַָָ

Ì‡¯ È¯˜Â:ּבכח .ÌÈ¯Ù‡ ˙B··¯ ּכדברי . ¿«¿≈¿≈ְַֹƒ¿∆¿«ƒְְִֵ
ֲַֹיעקב:

dkxad z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'f iriax meil inei xeriy
ׁשּנאמר: ּפרעה, לפני יֹוסף ׁשהֹולי הם הם הּׁשבטים, ׁשּבכל חּלׁשים ׁשהיּו לפי ּולהגּבירם, (בראשית לחּזקם ְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

מלחמּתֹומז) ׂשרי לֹו אֹותם יׂשים ולא חּלׁשים ׁשנראים לפי אנׁשים", חמּׁשה לקח אחיו ÁÓN."ּומקצה ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ¿«
EÈÏ‰‡a ¯Î˘OÈÂ E˙‡ˆa ÔÏe·Ê∑ ויֹוצא זבּולּון יׁשּכן", יּמים לחֹוף "זבּולן ׁשּתפּות: עׂשּו ויּׂששכר ¿À¿≈∆¿ƒ»»¿…»∆ְְְְְְִִִֵַָָָָֹֻֻ

הקּדים  לפיכ ּבּתֹורה. ועֹוסקים יֹוׁשבים והם יּׂששכר, ׁשל ּפיו לתֹו ונֹותן ּומׂשּתּכר ּבספינֹות ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָלפרקמטיא
היתה  זבּולּון ידי על יּׂששכר ׁשל ׁשּתֹורתֹו ליּׂששכר, E˙‡ˆa.זבּולּון ÔÏe·Ê ÁÓN∑ּבצאת הצלח ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָ¿«¿À¿≈∆ְְְֵַַ

ׁשּנאמר:∑Î˘OÈÂ¯.לסחֹורה  ּכמֹו חדׁשים, ולקּבע ׁשנים ּולעּבר ליׁשב לּתֹורה, אהלי ּביׁשיבת (דה"א הצלח ְִָ¿ƒ»»ְְְְְֱֳִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹ
ּפי יב) ועל ,ּבכ עֹוסקים היּו סנהדראֹות ראׁשי  מאתים", ראׁשיהם לעּתים... ּבינה יֹודעי יּׂששכר ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָ"ּומּבני

ועּבּוריהם  עּתיהם עזרא עזרא עזרא עזרא .קביעת אבןאבןאבןאבן ְְִִִֵֵֶֶַ

(èé)òôL ék ÷ãö-éçáæ eçaæé íL eàø÷é-øä íénò©¦Æ©¦§½̈−̈¦§§´¦§¥¤®¤¦´¤³©
ñ :ìBç éðeîè éðôNe e÷ðéé íéné©¦Æ¦½̈§ª¥−§¬¥«

i"yx£ÌÈnÚ∑ יׂשראל ׁשבטי הּמֹורּיה ∑‰¯e‡¯˜ÈŒ.ׁשל להר «ƒְְִִֵֵֶָ«ƒ¿»ְִַַָ
זבחיֿצדק יאספּו. ּברגלים יזּבחּו וׁשם היא, קריאה ידי על אסיפה e˜ÈÈ.ּכל ÌÈnÈ ÚÙL Èk∑ יּׂששכר ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָƒ∆««ƒƒ»ִָָ

ּבּתֹורה  לעסק ּפנאי להם ויהא ÏBÁ.ּוזבּולּון, ÈeÓË ÈÙNe∑('ו טרית,(מגילה חֹול: טמּוני וחּלזֹון ּכּסּוי ְְֲִֵֶַַַָָֹ¿À≈¿≈ְְִִִֵָָ
מגּלה:ּוזכּוכית  ּבמּסכת ׁשאמרּו ּכמֹו היה, ּוזבּולּון יּׂששכר ׁשל ּובחלקֹו החֹול, ּומן הּים מן הּיֹוצאים לבנה ְְְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ
ה) חלקֹו:(שופטים על זבּולּון מתרעם ׁשהיה ׂשדה", מרֹומי על ּד"נפּתלי מּׁשּום למּות", נפׁשֹו חרף עם ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ"זבּולּון

וכּו' ּוכרמים ׂשדֹות נתּת ׁשּנאמר:∑ÈÙNe.לאחי ּכמֹו ּכּסּוי, ו)לׁשֹון הּבית",(מ"א את ז)"וּיסּפן "וספּון (שם ְְְִִַָָָָָ¿À≈ְְְְֱִִִֶֶֶַַַַָֹ
ותרּגּומֹו: ּבכּיּוריּבארז", ּבכּסּוי)'ּומטלל אחרים: ּפרקמטיא א (ספרים ידי על הרֿיקראּו", "עּמים אחר: ּדבר רזא'. ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָ

ונצטערנּו הֹואיל אֹומרים: והם הּספר, על עֹומד והּוא ארצֹו, אל ּבאים ּכֹוכבים עֹובדי ּתּגרי זבּולּון, ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָׁשל
עֹובדים  יׂשראל ּכל רֹואים והם ּמעׂשיה, ּומה זֹו אּמה ׁשל ּיראתּה מה ונראה ירּוׁשלים, עד נל ּכאן, ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻעד
ׁשל  ּומאכלֹו זה, ׁשל ּכאלהּות לא זה ׁשל אלהּות ּכֹוכבים, ׁשהעֹובדי לפי אחד, מאכל ואֹוכלים אחד ְְְְֱֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹֹלאלּה
יזּבחּו "ׁשם ׁשּנאמר: ׁשם, ּומתּגּירין ּכזו' ּכׁשרה אּומה 'אין אֹומרים והם זה, ׁשל ּכמאכלֹו לא ְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹזה

ÈnÈ.זבחיֿצדק" ÚÙL Èke˜ÈÈ Ì∑ ּבׁשפע ממֹון להם נֹותן הּים ויּׂששכר עזרא עזרא עזרא עזרא .זבּולּון אבןאבןאבןאבן ְִֵֶֶƒ∆««ƒƒ»ְְְִֵֶֶַַָָָָָ

(ë)óøèå ïëL àéáìk ãb áéçøî Ceøa øîà ãâìe§¨´¨©½¨−©§¦´¨®§¨¦´¨¥½§¨©¬
:ã÷ã÷-óà òBøæ§−©©¨§«Ÿ

i"yx£„b ·ÈÁ¯Ó Ce¯a∑ מזרח ּכלּפי והֹול מרחיב ּגד ׁשל ּתחּומֹו ׁשהיה ÔÎL.מלּמד ‡È·Ïk∑ ׁשהיה לפי »«¿ƒ»ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ¿»ƒ»≈ְִֶָָ
לּספר. ּגּבֹורים סמּו להיֹות צריכים לּספר הּסמּוכים ׁשּכל ּבאריֹות, נמׁשל לפיכ.„˜„˜ŒÛ‡ ÚB¯Ê Û¯ËÂ∑ ְְְְְְְֲִִִִִִִִֶַַַַַָָָָָָ¿»«¿««»¿…

אחת  ּבמּכה הּזרֹוע עם הראׁש חֹותכים נּכרין, היּו .הרּוגיהן ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 8 cenr h wlg zegiyÎihewl itÎlr)

ux`d WEAkA ± dcEdi ipal cB ipA znCwd mrh©©©§¨©§¥¨¦§¥§¨§¦¨¨¤

אףאףאףאף־־־־קדקדקדקדקדקדקדקד:::: זרזרזרזרֹוֹוֹוֹועעעע ְְְְְְְְְְְְַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽוטרףוטרףוטרףוטרף ֹֹ
אחת ּבמּכה הּזרֹוע עם הראׁש חֹותכים נּכרין, היּו רש"י)הרּוגיהם ובפירוש כ. (לג, ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֹ

ּגּבֹורים. ׁשהיּו לפי הארץ ּבכּבּוׁש החלּוץ לפני הֹולכים היּו ּגד ׁשּׁשבט רׁש"י ּפרׁש עם", ראׁשי "וּיתא ׁשּלאחריו, ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָּבּפסּוק
גֹו'" יהּודה אריה ּגּור גֹו' אֹויבי ּבערף יד" ליהּודה ּבנֹוגע נאמר ויחי ּבפרׁשת לּׁשבטים יעקב ּבברּכת הרי להבין, ְְְְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹוצרי

Lc˜Ó‡יט  ˙Èa ¯eËÏ Ï‡¯NÈ„ ‡iË·Lƒ¿«»¿ƒ¿»≈¿≈«¿¿»
‡ÂÚ¯Ï ÔÈL„e˜ ˙ÒÎ ÔeÒkÈ Ônz ÔeLpk˙Èƒ¿«¿«»ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿«¬»
‡¯ÓhÓ„ ‡ÓÈÒÂ ÔeÏÎÈÈ ‡iÓÓÚ ÈÒÎ È¯‡¬≈ƒ¿≈«¿«»≈¿¿ƒ»¿ƒ«¿»

:ÔB‰Ï ‡ÈÏb˙Ó ‡ÏÁ·¿»»ƒ¿«¿»¿

È¯Lכ  ‡˙ÈÏk „‚Ï ÈzÙ‡ CÈ¯a ¯Ó‡ „‚Ïe¿»¬«¿ƒ«¿≈¿»¿≈»»≈
:ÔÈÎÏÓ ÌÚ ÔÈBËÏL ÏBË˜ÈÂ¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ«¿ƒ

dxezd lr `xfr oa`

giE˙‡ˆa ÔeÏe·Ê ÁÓN,וכן לּמלחמה. . ¿«¿¿≈∆ְְִֵַָָ
למּות: נפׁשֹו חרף עם ּכמֹו,EÈÏ‰‡aזבּולן . ְְֵֵַַָֻ¿…√∆ְ

טֹוב: ּכי מנּוחה ְְִַַָוּירא

hie‡¯˜È ¯‰ ÌÈnÚ ּדר ׁשּזבּולן ּבעבּור . «ƒ«ƒ¿»ְֲֶַָֻ
ׁשפע  ּכי וזהּו רב. עׁשרֹו יהיה אנּיֹות, ְְְְֳִִִֶֶֶַַָלחֹוף

וה  יינקּו, ּגמּלים:יּמים ׁשפעת מּגזרת ּוא ְְְְִִִִִִַַַַָ

ÏBÁ ÈeÓË ÈeÙNe,וטעמֹו אח. לֹו אין . ¿≈¿≈ְְֵַָ
ׁשּיהא  והּטעם, עפר. אדמת וכן, טמּוני. ְְְְְְֵֵֵֶַַַַַָָּכמֹו
ּובעבּור  ּבחֹול. ׁשּיטמנהּו עד רב עֹוׁשר ְְֲִֵֶֶֶַַַַָלהם



dkxadנ z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'g iying meil inei xeriy
החלּוץ  לפני ללכת ּגד לבני אמר ּומּדּוע הּׁשבטים, מּבין החזק היה ׁשּיהּודה מׁשמע, ׁשּבחּיֹות, מל - לאריה ׁשּנמׁשל ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָּומּזה

יהּודה? לבני ולא הארץ ְְְְִִֵֶָָָֹּבכּבּוׁש
ּבֹורחים  האֹויבים היּו ּגבּורתֹו ׁשּלרב ׁשּפרּוׁשֹו "אֹויבי ּבערף יד" נאמר יהּודה ּדעל לגד, יהּודה ּבין החּלּוק ּבהקּדים ְְְְְְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹויּובן
הֹורגים  היּו ּגד ּבני מה־ּׁשאין־ּכן ערף". לי וּיהפכּו ינּוסּו "ּכי ערף" לי ּתּתה "ואיבי הּפסּוק על ה'מצּודֹות' ּוכפרּוׁש ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹמּפניו,

אחת". ּבמּכה הּזרֹוע עם הראׁש "חֹותכים מּיד, ְְְִִִַַַַַָָָָֹאֹותם
ׁשהיּו ּגד ּבבני ּדוקא הארץ ּבכּבּוׁש מיחדת מעלה היתה ולכן נׁשמה", ּכל תחּיה "לא נצטּוּו עממין ׁשבעה ּבמלחמת ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֻוהּנה
ּכהּגבעֹונים  להערים, זמן להם יהיה יתּפסּום, אחר־ּכ אם ׁשּגם ּבֹורחים, ׁשהיּו יהּודה אצל מה־ּׁשאין־ּכן מּיד. אֹותם ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָהֹורגין

מׁשה ּבימי ּוכהּכנענים יהֹוׁשע, י)ּבימי כט, נצבים רש"י "חלּוצים (פירוש הּפסּוק על ּדברים ּבפרׁשת רׁש"י ּפרׁש זה ּומּטעם . ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֻ
לפניהם". נֹופלים ואֹויבים ּגּבֹורים ׁשהיּו לפי . . יׂשראל לפני הֹולכים היּו הם אחיכם": לפני עזרא עזרא עזרא עזרא ּתעברּו אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ

(àë)ïeôñ ÷÷çî ú÷ìç íL-ék Bì úéLàø àøiå©©³§¥¦Æ½¦¨²¤§©¬§Ÿ¥−¨®
åéètLîe äNò äåäé ú÷ãö íò éLàø àúiå©¥̧¥Æ¨´¥½̈¦§©³§Ÿ̈Æ¨½̈¦§¨−̈

ñ :ìàøNé-íò¦¦§¨¥«
i"yx£BÏ ˙ÈL‡¯ ‡¯iÂ∑ הארץ ּכּבּוׁש ראׁשית ׁשהיא ועֹוג, סיחֹון ּבארץ חלק לֹו לי ּתן ÏÁ˜˙.ראה ÌLŒÈk ««¿≈ƒְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָƒ»∆¿«

˜˜ÁÓ∑ מחקק קבּורת ׂשדה חלקת ּבנחלתֹו ׁשם אׁשר ידע מׁשה ּכי והּוא ,.ÔeÙÒ∑ ספּונה חלקה אֹותּה ¿…≈ְְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ»ְְֶָָָ
ׁשּנאמר: ּברּיה, מּכל לד)ּוטמּונה קבּורתֹו"(לקמן את איׁש ידע ÌÚ.ּגד ∑iÂ˙‡."ולא ÈL‡¯∑ הֹולכים היּו הם ְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָָָֹ«≈≈ָ»≈»ְִֵָ

אֹומר: הּוא וכן ּגּבֹורים, ׁשהיּו לפי הארץ, ּבכּבּוׁש החלּוץ לב)לפני וגֹו'"(במדבר אחיכם לפני ּתעברּו ."חלּוצים ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
‰NÚ '‰ אחר:∑ˆ„˜˙ ּדבר וחּלקּו. ׁשּכבׁשּו עד הּירּדן, את לעבר הבטחתם וׁשמרּו ּדבריהם ׁשהאמינּו ƒ¿«»»ְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ

עם" "ראׁשי מׁשה. NÚ‰."וּיתא", '‰ אמּור ∑ˆ„˜˙ מׁשה עזרא עזרא עזרא עזרא .על אבןאבןאבןאבן ֵֵֵֶַָָֹƒ¿«»»ֶַָֹ

ß ixyz 'g iying mei ß

(áë):ïLaä-ïî ÷pæé äéøà øeb ïc øîà ïãìe§¨´¨©½−̈´©§¥®§©¥−¦©¨¨«
i"yx£‰È¯‡ ¯eb Ôc∑ ּבאריֹות מֹוׁשלֹו לפיכ לּספר, סמּו היה הּוא ÔLa‰ŒÔÓ.אף ˜pÊÈ∑ ׁשהיה ּכתרּגּומֹו, »«¿≈ְְְֲִַַַָָָָָָ¿«≈ƒ«»»ְְֶַָָ

מחלקֹו יֹוצא ּפּמּיאס הּירּדן ׁשּנאמר:מּמערת ּדן, ׁשל ּבחלקֹו ׁשהיא לׁשם יט)והיא ּדן",(יהושע ללׁשם "וּיקראּו ְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ
ׁשל  ׁשבטֹו ּכ מקֹומֹות, לׁשני ונחלק אחד מּמקֹום יֹוצא זה ּזּנּוק מה אחר: ּדבר הּבׁשן. מן וקּלּוחֹו ְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָוזּנּוקֹו
ּובאּו להם, ספקּו ולא ּוסביבֹותיה, עקרֹון מערבית, ּבצפֹונית נטלּו ּתחּלה מקֹומֹות, ּבׁשני חלק נטלּו ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹּדן

לׁשם, עם ּבמזרחּהונלחמּו והּוא ּפּמּיאס, מּמערת יֹוצא הּירּדן ׁשהרי מזרחית, ּבצפֹונית והיא ּפּמּיאס, ׁשהיא ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ
ׁשל  ּבדרֹומּה ׁשּנטל יהּודה, ּבמזרח ׁשהּוא הּמלח, ים ּבקצה וכלה לּדרֹום מהּצפֹון ּובא יׂשראל, ארץ ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָׁשל

ׁשּנאמר: והּוא יהֹוׁשע, ּבספר ׁשּמפרׁש ּכמֹו יׂשראל, וּיּלחמּו(שם)ארץ ּדן ּבני וּיעלּו מהם, ּדן ּבני ּגבּול "וּיצא ְְְְְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֻ
ּבֹו לנחל ׁשהתחילּו הרּוח אֹותֹו מּכל ּגבּולם יצא וגֹו'", לׁשם עזרא עזרא עזרא עזרא .עם אבןאבןאבןאבן ְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָֹ

˙Ônכא  È¯‡ dÏÈc ‡˙Ó„˜a Ïa˜˙‡Â¿ƒ¿«≈¿«¿≈»ƒ≈¬≈«»
¯È·˜ Ï‡¯NÈ„ ‡a¯ ‡¯ÙÒ ‰LÓ dzÒÁ‡a¿«¬«¿≈…∆»¿»«»¿ƒ¿»≈¿ƒ
„·Ú ÈÈ Ì„˜ ÔÂÎÊ ‡nÚ LÈ¯a ÏÚÂ ˜Ù ‡e‰Â¿»≈¿«¿≈«»«¿»√»¿»¬«

:Ï‡¯NÈ ÌÚ È‰BÈ„Â¿ƒƒƒƒ¿»≈

‡¯dÚכב  ÔÂÈ¯‡ ¯e‚k ÛÈwz Ôc ¯Ó‡ Ô„Ïe¿»¬«»«ƒ¿«¿»»«¿≈
:Ô˙Ó ÔÓ Ô„‚c ‡ÈÏÁ ÔÓ ‡È˙L»¿»ƒ«¬«»¿»¿»ƒ«¿»

dxezd lr `xfr oa`

לזּבֹוח  הּׁשם, הר אל רּוּבם יבֹואּו ְְִֵֶַַַָָָָעׁשרם,
לּׁשם: ּתֹודה ְִֵֵַָזבחי

k„b ·ÈÁ¯Ó רֹואיו ּכל לאריה, ּדּמהּו . «¿ƒ»ְְִֵַָָָ
לֹו: יצר מי ואין מּמּנּו, ְְְִִִֵֵֶָיברחּו

`kBÏ ˙ÈL‡¯ ‡¯iÂלנפׁשֹו ׁשראה הּטעם, . ««¿≈ƒְְֶַַַַָָ
ליׂשראל: קֹודם נחלה לֹו ÌLויבּקׁש Èk ְְְֲִֵֵֶַַַָָƒ»

˙˜ÏÁ הּגדֹול הּוא ּומחֹוקק חלק. ּכמֹו . ∆¿«ְְֵֵֶַָ
וספּון, יׂשראל. לחֹוקקי לּבי ּכמֹו ְְְְְְִִִִֵֵַַָָוהּׁשּליט,

[צ''ל  ספּונים) (ּבתֹוכם ּבארז וספּון ְְְְִֶֶָָָּכמֹו
ספּונים. ׁשהם ׁשּטעמֹו ספּונים] ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָּבבּתיכם
ארמֹונים  ראה ּכי והּטעם, הּסּפּון. קירֹות ְְְִִִִֵַַַַַָָוכן,

האמֹורי: ּגּדֹולי חלק ׁשהיּו .iÂ˙‡ספּונים, ְְֱִִֵֵֶֶָָ«≈≈
עם  ּגד ראׁשי ׁשּבאּו והּטעם, אל''ף. ְִֵֵֶֶַַַָָָָָחסר
ּבּנבּואה: זה ראה ּומׁשה צבא. חלּוצי ְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָֹיׂשראל

‰NÚ '‰ אׁשר ˆ„˜˙ את ּבידֹו ׁשּמּלא . ƒ¿«»»ְֲִֵֶֶֶָ
יׂשראל  עם ׁשּיצאּו ּגד ּבני ׁשּנדרּו ּבפיו, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָּדּבר

ראּובן. הזּכיר ולא אֹויביהם. עם ְְְְְִִִִֵֵֵֶָֹלהּלחם
ּגּבֹורים  ּגד ּבני ׁשהיּו ּבעבּור זה ּכי ְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָויּתכן,
לעד, הּימים ּדברי והּנה ראּובן. מּבני ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵַָיֹותר
ולא  ּפניהם. אריה ּופני ּגד, ּבני על ְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַָָֹׁשאמר

ראּובן: ּבבני ּכן ְְְִִֵֵֵָּתמצא
ak˜pÊÈ,והּטעם ּבּמקרא. חבר לֹו אין . ¿«≈ְְִֵֵַַַַָָ

ידּלג  ּכאׁשר אריה, לגּור ּבגבּורתֹו ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָּדּמהּו
ּבׁשן: ֵַָָמהר

dkxad z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'g iying meil inei xeriy

(âë)úkøa àìîe ïBöø òáN éìzôð øîà éìzôðìe§©§¨¦´¨©½©§¨¦Æ§©´¨½¨¥−¦§©´
ñ :äLøé íBøãå íé äåäé§Ÿ̈®¨¬§¨−§¨«¨

i"yx£ÔBˆ¯ Ú·N∑ יֹוׁשביה רצֹון ּכל ׂשבעה ארצֹו L¯È‰.ׁשהיתה ÌB¯„Â ÌÈ∑,ּבחלקֹו נפלה ּכּנרת ים ¿«»ְְְְְֵֶֶַָָָָָ»¿»¿»»ְְְִֶֶֶַָָ
ּומכמֹורֹות  חרמים לפרׂש ּבדרֹומּה, חרם חבל מלא ּכמֹו∑L¯È‰.ונטל צּוּוי, א)לׁשֹון רׁש",(דברים "עלה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹ¿»»ְְֲִֵֵ

למעלה: הּטעם יהיה ה"א, ּבֹו ּכׁשּמֹוסיף ׁשמע, לקח, ידע, ירׁש, ּכמֹו: מֹוכיח, ּברי"ׁש ׁשּלמעלה ְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָוהּטעם
לׁשֹון ׁש ּביתא ּבאלפא  מצינּו הּגדֹולה ּובמסרת צּוּוי. לׁשֹון "ירׁשה", ּכאן: אף לקחה, סלחה, ידעה, מעה, ְְְְְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹ

מלעיל  ּדטעמיהֹון עזרא עזרא עזרא עזרא .צּוּוי אבןאבןאבןאבן ְְֲִִֵֵַ

(ãë)Ceøa øîà øLàìeåéçà éeöø éäé øLà íéðaî §¨¥´¨©½¨¬¦¨¦−¨¥®§¦³§Æ¤½̈
ïîMa ìáèå:Bìâø §Ÿ¥¬©¤−¤©§«

i"yx£¯L‡ ÌÈaÓ Ce¯a∑ ּכיצד יֹודע ואיני ּכאׁשר, ּבבנים ׁשּנתּבר הּׁשבטים ּבכל ל אין ּבּספרי: .ראיתי »ƒ»ƒ»≈ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָ
ÂÈÁ‡ Èeˆ¯ È‰È∑ אנּפיקינֹון ּבׁשמן לאחיו מתרּצה אחר:ׁשהיה ּדבר ּבתבּואה. לֹו מרּצין והם ּובקפלאֹות, ¿ƒ¿∆»ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

הּימים: ּבדברי ׁשּנאמר והּוא נאֹות, ּבנֹותיו ׁשהיּו אחיו", רצּוי ז)"יהי ּבנֹותיו (א ׁשהיּו ּברזית", אבי "הּוא ְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
זית  ּבׁשמן הּנמׁשחים ּגדֹולים, לכהנים ¯‚BÏ.נׂשּואֹות ÔÓMa Ï·ËÂ∑(ספרי) ׁשמן מֹוׁשכת ארצֹו ׁשהיתה ְְְְְֲִִִִִֶֶַַָֹ¿…≈«∆∆«¿ְְֶֶֶֶֶַָָ

ּפּולמֹוסטּוס  להם מּנּו לׁשמן, לּודקּיא אנׁשי  ׁשּנצטרכּו ּומעׂשה ּבמנחֹותּכמעין, ּכדאיתא וכּו' .(פ"ה)אחד ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(109 'nr ` zegiy ihewl)

ּגּגּגּגדדדדֹוֹוֹוֹוליםליםליםלים לכהניםלכהניםלכהניםלכהנים ננננׂשׂשׂשׂשּוּוּוּואאאאֹוֹוֹוֹותתתת .... .... נאנאנאנאֹוֹוֹוֹותתתת ּבּבּבּבננננֹוֹוֹוֹותיותיותיותיו כד)ׁשׁשׁשׁשהיהיהיהיּוּוּוּו לג, ּדהּנה (רש"י לֹומר, ויׁש הּדברים. ׁשני ּבין הּקׁשר מה לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְְְְֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹֹֹ
ׁשּנאמר  ּכפי ּגדֹולה, לכהּונה ּומֹועילה מביאה ּוצניעּות ּפנימה. מל ּבת ּכבּודה ּכל צניעּותּה, הּוא אּׁשה ׁשל האמּתי ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָהּנֹוי
ּבכהּונה  ׁשּׁשּמׁשּו לבנים קמחית זכתה צניעּותּה ּובזכּות ּגדֹולים, ּכהנים ותעמיד לּכהן ׁשּתּנׂשא ראּויה צנּועה ׁשאּׁשה ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹֹּבּמדרׁש
הּלּוחֹות, ׁשּבֹו הארֹון, היה ׁשם הּקדׁשים, לקדׁש נכנס הּגדֹול הּכהן ּכלֹומר: ּגדֹולים', 'ּכהנים לבנים זֹוכה צנּועה אּׁשה ְְְְְְְֲֳִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹּגדֹולה.
הם  ׁשּלֹומד והּתֹורה האדם כן, ּוכמֹו הּקלף); על נֹוסף ּדבר ׁשהּוא ּבדיֹו, ּכתּובֹות (לא הּדּברֹות עׂשרת חקּוקֹות ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹׁשעליהם

אחד. עזרא עזרא עזרא עזרא ּדבר אבןאבןאבןאבן ֶָָָ

(äë)éîéëe Eìòðî úLçðe ìæøa:Eàác E ©§¤¬§−¤¦§¨¤®§¨¤−¨§¤«
i"yx£EÏÚÓ ˙LÁe ÏÊ¯a∑ הּספר ּבערי יֹוׁשבים ּגּבֹוריהם ׁשהיּו יׂשראל, ּכל ּכנגד מדּבר הּוא עכׁשו «¿∆¿…∆ƒ¿»∆ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ

ּונחׁשת. ּברזל ׁשל ּובריחים ּבמנעּולים סגּורה היא ּכאּלּו ּבּה, ליּכנס האֹויבים יּוכלּו ׁשּלא אֹותּה, ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹונֹועלים
אׁשר  ׁשל וארצֹו ּונחׁשת, ּברזל מהם ׁשחֹוצבין ּבהרים נעּולה ארצכם ,"מנעל ּונחׁשת "ּברזל אחר: ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹּדבר

מנעּולּה יׂשראל היתה ארץ E‡·c.ׁשל EÈÓÈÎe∑,נעּורי ימי ,ּתחּלת ימי ׁשהן ,ל טֹובים ׁשהם  ּוכימי ְְְִֵֶֶֶַָָָָ¿»∆»¿∆ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָ
,ל טֹובים ׁשהם ּוכימי ,"ּדבא ּוכימי" אחר: ּדבר ּומתמֹוטטים. זבים ּדֹואבים, ׁשהן ,זקנת ימי יהיּו ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָּכ

ימי ּכסף ּכמנין ּדֹובאֹות יהיּו הארצֹות ׁשּכל ,ּדבא יהיּו מקֹום ׁשל רצֹונֹו עֹוׂשים אּתם אׁשר הּימים ּכל ְְְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ
ּוזהבם, ּכסּפם לּה ּוממׁשיכֹות הימּנה מתּפרנסֹות הארצֹות וכל ּבפרֹות, מברכת ׁשּתהא יׂשראל, לארץ ְְְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹוזהב

לארצכם  אֹותם מזיבֹות ׁשהן מהם, ּכלה והּזהב הּכסף עזרא עזרא עזרא עזרא .אשקלונ"ט, אבןאבןאבןאבן ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

ÈÏÓeכג  ‡ÂÚ¯ Ú·N ÈÏzÙ ¯Ó‡ ÈÏzÙÏe¿«¿»ƒ¬««¿»ƒ¿««¬»¿≈
‡ÓB¯„Â ¯ÒBpb ÌÈ ·¯ÚÓ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ÔÎ¯aƒ¿»ƒ√»¿»«¬»»ƒ«¿»»

:˙¯È≈»

È‰Èכד  ¯L‡ ‡Èa ˙k¯aÓ CÈ¯a ¯Ó‡ ¯L‡Ïe¿»≈¬«¿ƒƒƒ¿«¿«»»≈¿≈
:ÔÈÎÏÓ È˜eÙ˙a Èa¯˙ÈÂ È‰BÁ‡Ï ‡ÂÚ«̄¬»¿«ƒ¿ƒ¿«≈¿«¿≈«¿ƒ

C˙ÓÏeÚכה  ÈÓBÈÎe ‡LÁe ‡ÏÊ¯Ùk ÛÈwz«ƒ¿«¿¿»¿»»¿≈≈»»
:Ct˜z»¿»

dxezd lr `xfr oa`

bkÔBˆ¯ Ú·N יהיה הּוא וכן הּתאר. ׁשם . ¿«»ְְִֵֵֶַַֹ
רצֹון: ÈÌB¯„Âׂשבע Ì יהיה ׁשּנחלתֹו . ְַָ»¿»ְֲִֶֶַָ

ּדרֹומית: ְֲִִַָמערבית
ckÈeˆ¯:אהּוב ּכמֹו .BÏ‚¯ ÔÓMa Ï·BËÂ. »ְָ¿≈«∆∆«¿

וכן  לבּוׁשֹו. ּבּיין ּכּבס ּכטעם, הּׁשמן. ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַמרֹוב
לחמֹו: ׁשמנה יעקב, ְְֲֵַַַָָֹאמר

dkEÈÏÚÓ ˙LÁe ÏÊ¯a יהיה ּבחלקֹו ּכי . «¿∆¿…∆ƒ¿»∆ְְְִִֶֶ
ּונחׁשת: ּברזל ריע.E‡·cEÈÓÈÎeהרי לֹו אין . ְְֵֶֶַָֹ¿»∆»¿∆ֵֵַ

ּכל  ל יהיה ּתֹוקף ּכי ידּוע, הּמתרּגם ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָוטעם
הּכפל, אֹות ּתחת ׁשהאל''ף אֹומרים, ויׁש .ְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָימי
מּגזרת  והּטעם, ארצֹו. נהרים ּבזאּו אׁשר ְְְְְְֲִִִֶַַַַַָָּכמֹו

טעם: ּבלי הּטעם וזה י ׁשנים. ׂשפתי ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַּדֹובב



ני dkxad z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'g iying meil inei xeriy
החלּוץ  לפני ללכת ּגד לבני אמר ּומּדּוע הּׁשבטים, מּבין החזק היה ׁשּיהּודה מׁשמע, ׁשּבחּיֹות, מל - לאריה ׁשּנמׁשל ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָּומּזה

יהּודה? לבני ולא הארץ ְְְְִִֵֶָָָֹּבכּבּוׁש
ּבֹורחים  האֹויבים היּו ּגבּורתֹו ׁשּלרב ׁשּפרּוׁשֹו "אֹויבי ּבערף יד" נאמר יהּודה ּדעל לגד, יהּודה ּבין החּלּוק ּבהקּדים ְְְְְְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹויּובן
הֹורגים  היּו ּגד ּבני מה־ּׁשאין־ּכן ערף". לי וּיהפכּו ינּוסּו "ּכי ערף" לי ּתּתה "ואיבי הּפסּוק על ה'מצּודֹות' ּוכפרּוׁש ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹמּפניו,

אחת". ּבמּכה הּזרֹוע עם הראׁש "חֹותכים מּיד, ְְְִִִַַַַַָָָָֹאֹותם
ׁשהיּו ּגד ּבבני ּדוקא הארץ ּבכּבּוׁש מיחדת מעלה היתה ולכן נׁשמה", ּכל תחּיה "לא נצטּוּו עממין ׁשבעה ּבמלחמת ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֻוהּנה
ּכהּגבעֹונים  להערים, זמן להם יהיה יתּפסּום, אחר־ּכ אם ׁשּגם ּבֹורחים, ׁשהיּו יהּודה אצל מה־ּׁשאין־ּכן מּיד. אֹותם ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָהֹורגין

מׁשה ּבימי ּוכהּכנענים יהֹוׁשע, י)ּבימי כט, נצבים רש"י "חלּוצים (פירוש הּפסּוק על ּדברים ּבפרׁשת רׁש"י ּפרׁש זה ּומּטעם . ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֻ
לפניהם". נֹופלים ואֹויבים ּגּבֹורים ׁשהיּו לפי . . יׂשראל לפני הֹולכים היּו הם אחיכם": לפני עזרא עזרא עזרא עזרא ּתעברּו אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ

(àë)ïeôñ ÷÷çî ú÷ìç íL-ék Bì úéLàø àøiå©©³§¥¦Æ½¦¨²¤§©¬§Ÿ¥−¨®
åéètLîe äNò äåäé ú÷ãö íò éLàø àúiå©¥̧¥Æ¨´¥½̈¦§©³§Ÿ̈Æ¨½̈¦§¨−̈

ñ :ìàøNé-íò¦¦§¨¥«
i"yx£BÏ ˙ÈL‡¯ ‡¯iÂ∑ הארץ ּכּבּוׁש ראׁשית ׁשהיא ועֹוג, סיחֹון ּבארץ חלק לֹו לי ּתן ÏÁ˜˙.ראה ÌLŒÈk ««¿≈ƒְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָƒ»∆¿«

˜˜ÁÓ∑ מחקק קבּורת ׂשדה חלקת ּבנחלתֹו ׁשם אׁשר ידע מׁשה ּכי והּוא ,.ÔeÙÒ∑ ספּונה חלקה אֹותּה ¿…≈ְְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ»ְְֶָָָ
ׁשּנאמר: ּברּיה, מּכל לד)ּוטמּונה קבּורתֹו"(לקמן את איׁש ידע ÌÚ.ּגד ∑iÂ˙‡."ולא ÈL‡¯∑ הֹולכים היּו הם ְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָָָֹ«≈≈ָ»≈»ְִֵָ

אֹומר: הּוא וכן ּגּבֹורים, ׁשהיּו לפי הארץ, ּבכּבּוׁש החלּוץ לב)לפני וגֹו'"(במדבר אחיכם לפני ּתעברּו ."חלּוצים ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
‰NÚ '‰ אחר:∑ˆ„˜˙ ּדבר וחּלקּו. ׁשּכבׁשּו עד הּירּדן, את לעבר הבטחתם וׁשמרּו ּדבריהם ׁשהאמינּו ƒ¿«»»ְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ

עם" "ראׁשי מׁשה. NÚ‰."וּיתא", '‰ אמּור ∑ˆ„˜˙ מׁשה עזרא עזרא עזרא עזרא .על אבןאבןאבןאבן ֵֵֵֶַָָֹƒ¿«»»ֶַָֹ

ß ixyz 'g iying mei ß

(áë):ïLaä-ïî ÷pæé äéøà øeb ïc øîà ïãìe§¨´¨©½−̈´©§¥®§©¥−¦©¨¨«
i"yx£‰È¯‡ ¯eb Ôc∑ ּבאריֹות מֹוׁשלֹו לפיכ לּספר, סמּו היה הּוא ÔLa‰ŒÔÓ.אף ˜pÊÈ∑ ׁשהיה ּכתרּגּומֹו, »«¿≈ְְְֲִַַַָָָָָָ¿«≈ƒ«»»ְְֶַָָ

מחלקֹו יֹוצא ּפּמּיאס הּירּדן ׁשּנאמר:מּמערת ּדן, ׁשל ּבחלקֹו ׁשהיא לׁשם יט)והיא ּדן",(יהושע ללׁשם "וּיקראּו ְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ
ׁשל  ׁשבטֹו ּכ מקֹומֹות, לׁשני ונחלק אחד מּמקֹום יֹוצא זה ּזּנּוק מה אחר: ּדבר הּבׁשן. מן וקּלּוחֹו ְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָוזּנּוקֹו
ּובאּו להם, ספקּו ולא ּוסביבֹותיה, עקרֹון מערבית, ּבצפֹונית נטלּו ּתחּלה מקֹומֹות, ּבׁשני חלק נטלּו ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹּדן

לׁשם, עם ּבמזרחּהונלחמּו והּוא ּפּמּיאס, מּמערת יֹוצא הּירּדן ׁשהרי מזרחית, ּבצפֹונית והיא ּפּמּיאס, ׁשהיא ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ
ׁשל  ּבדרֹומּה ׁשּנטל יהּודה, ּבמזרח ׁשהּוא הּמלח, ים ּבקצה וכלה לּדרֹום מהּצפֹון ּובא יׂשראל, ארץ ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָׁשל

ׁשּנאמר: והּוא יהֹוׁשע, ּבספר ׁשּמפרׁש ּכמֹו יׂשראל, וּיּלחמּו(שם)ארץ ּדן ּבני וּיעלּו מהם, ּדן ּבני ּגבּול "וּיצא ְְְְְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֻ
ּבֹו לנחל ׁשהתחילּו הרּוח אֹותֹו מּכל ּגבּולם יצא וגֹו'", לׁשם עזרא עזרא עזרא עזרא .עם אבןאבןאבןאבן ְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָֹ

˙Ônכא  È¯‡ dÏÈc ‡˙Ó„˜a Ïa˜˙‡Â¿ƒ¿«≈¿«¿≈»ƒ≈¬≈«»
¯È·˜ Ï‡¯NÈ„ ‡a¯ ‡¯ÙÒ ‰LÓ dzÒÁ‡a¿«¬«¿≈…∆»¿»«»¿ƒ¿»≈¿ƒ
„·Ú ÈÈ Ì„˜ ÔÂÎÊ ‡nÚ LÈ¯a ÏÚÂ ˜Ù ‡e‰Â¿»≈¿«¿≈«»«¿»√»¿»¬«

:Ï‡¯NÈ ÌÚ È‰BÈ„Â¿ƒƒƒƒ¿»≈

‡¯dÚכב  ÔÂÈ¯‡ ¯e‚k ÛÈwz Ôc ¯Ó‡ Ô„Ïe¿»¬«»«ƒ¿«¿»»«¿≈
:Ô˙Ó ÔÓ Ô„‚c ‡ÈÏÁ ÔÓ ‡È˙L»¿»ƒ«¬«»¿»¿»ƒ«¿»

dxezd lr `xfr oa`

לזּבֹוח  הּׁשם, הר אל רּוּבם יבֹואּו ְְִֵֶַַַָָָָעׁשרם,
לּׁשם: ּתֹודה ְִֵֵַָזבחי

k„b ·ÈÁ¯Ó רֹואיו ּכל לאריה, ּדּמהּו . «¿ƒ»ְְִֵַָָָ
לֹו: יצר מי ואין מּמּנּו, ְְְִִִֵֵֶָיברחּו

`kBÏ ˙ÈL‡¯ ‡¯iÂלנפׁשֹו ׁשראה הּטעם, . ««¿≈ƒְְֶַַַַָָ
ליׂשראל: קֹודם נחלה לֹו ÌLויבּקׁש Èk ְְְֲִֵֵֶַַַָָƒ»

˙˜ÏÁ הּגדֹול הּוא ּומחֹוקק חלק. ּכמֹו . ∆¿«ְְֵֵֶַָ
וספּון, יׂשראל. לחֹוקקי לּבי ּכמֹו ְְְְְְִִִִֵֵַַָָוהּׁשּליט,

[צ''ל  ספּונים) (ּבתֹוכם ּבארז וספּון ְְְְִֶֶָָָּכמֹו
ספּונים. ׁשהם ׁשּטעמֹו ספּונים] ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָּבבּתיכם
ארמֹונים  ראה ּכי והּטעם, הּסּפּון. קירֹות ְְְִִִִֵַַַַַָָוכן,

האמֹורי: ּגּדֹולי חלק ׁשהיּו .iÂ˙‡ספּונים, ְְֱִִֵֵֶֶָָ«≈≈
עם  ּגד ראׁשי ׁשּבאּו והּטעם, אל''ף. ְִֵֵֶֶַַַָָָָָחסר
ּבּנבּואה: זה ראה ּומׁשה צבא. חלּוצי ְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָֹיׂשראל

‰NÚ '‰ אׁשר ˆ„˜˙ את ּבידֹו ׁשּמּלא . ƒ¿«»»ְֲִֵֶֶֶָ
יׂשראל  עם ׁשּיצאּו ּגד ּבני ׁשּנדרּו ּבפיו, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָּדּבר

ראּובן. הזּכיר ולא אֹויביהם. עם ְְְְְִִִִֵֵֵֶָֹלהּלחם
ּגּבֹורים  ּגד ּבני ׁשהיּו ּבעבּור זה ּכי ְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָויּתכן,
לעד, הּימים ּדברי והּנה ראּובן. מּבני ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵַָיֹותר
ולא  ּפניהם. אריה ּופני ּגד, ּבני על ְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַָָֹׁשאמר

ראּובן: ּבבני ּכן ְְְִִֵֵֵָּתמצא
ak˜pÊÈ,והּטעם ּבּמקרא. חבר לֹו אין . ¿«≈ְְִֵֵַַַַָָ

ידּלג  ּכאׁשר אריה, לגּור ּבגבּורתֹו ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָּדּמהּו
ּבׁשן: ֵַָָמהר

dkxad z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'g iying meil inei xeriy

(âë)úkøa àìîe ïBöø òáN éìzôð øîà éìzôðìe§©§¨¦´¨©½©§¨¦Æ§©´¨½¨¥−¦§©´
ñ :äLøé íBøãå íé äåäé§Ÿ̈®¨¬§¨−§¨«¨

i"yx£ÔBˆ¯ Ú·N∑ יֹוׁשביה רצֹון ּכל ׂשבעה ארצֹו L¯È‰.ׁשהיתה ÌB¯„Â ÌÈ∑,ּבחלקֹו נפלה ּכּנרת ים ¿«»ְְְְְֵֶֶַָָָָָ»¿»¿»»ְְְִֶֶֶַָָ
ּומכמֹורֹות  חרמים לפרׂש ּבדרֹומּה, חרם חבל מלא ּכמֹו∑L¯È‰.ונטל צּוּוי, א)לׁשֹון רׁש",(דברים "עלה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹ¿»»ְְֲִֵֵ

למעלה: הּטעם יהיה ה"א, ּבֹו ּכׁשּמֹוסיף ׁשמע, לקח, ידע, ירׁש, ּכמֹו: מֹוכיח, ּברי"ׁש ׁשּלמעלה ְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָוהּטעם
לׁשֹון ׁש ּביתא ּבאלפא  מצינּו הּגדֹולה ּובמסרת צּוּוי. לׁשֹון "ירׁשה", ּכאן: אף לקחה, סלחה, ידעה, מעה, ְְְְְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹ

מלעיל  ּדטעמיהֹון עזרא עזרא עזרא עזרא .צּוּוי אבןאבןאבןאבן ְְֲִִֵֵַ

(ãë)Ceøa øîà øLàìeåéçà éeöø éäé øLà íéðaî §¨¥´¨©½¨¬¦¨¦−¨¥®§¦³§Æ¤½̈
ïîMa ìáèå:Bìâø §Ÿ¥¬©¤−¤©§«

i"yx£¯L‡ ÌÈaÓ Ce¯a∑ ּכיצד יֹודע ואיני ּכאׁשר, ּבבנים ׁשּנתּבר הּׁשבטים ּבכל ל אין ּבּספרי: .ראיתי »ƒ»ƒ»≈ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָ
ÂÈÁ‡ Èeˆ¯ È‰È∑ אנּפיקינֹון ּבׁשמן לאחיו מתרּצה אחר:ׁשהיה ּדבר ּבתבּואה. לֹו מרּצין והם ּובקפלאֹות, ¿ƒ¿∆»ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

הּימים: ּבדברי ׁשּנאמר והּוא נאֹות, ּבנֹותיו ׁשהיּו אחיו", רצּוי ז)"יהי ּבנֹותיו (א ׁשהיּו ּברזית", אבי "הּוא ְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
זית  ּבׁשמן הּנמׁשחים ּגדֹולים, לכהנים ¯‚BÏ.נׂשּואֹות ÔÓMa Ï·ËÂ∑(ספרי) ׁשמן מֹוׁשכת ארצֹו ׁשהיתה ְְְְְֲִִִִִֶֶַַָֹ¿…≈«∆∆«¿ְְֶֶֶֶֶַָָ

ּפּולמֹוסטּוס  להם מּנּו לׁשמן, לּודקּיא אנׁשי  ׁשּנצטרכּו ּומעׂשה ּבמנחֹותּכמעין, ּכדאיתא וכּו' .(פ"ה)אחד ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(109 'nr ` zegiy ihewl)

ּגּגּגּגדדדדֹוֹוֹוֹוליםליםליםלים לכהניםלכהניםלכהניםלכהנים ננננׂשׂשׂשׂשּוּוּוּואאאאֹוֹוֹוֹותתתת .... .... נאנאנאנאֹוֹוֹוֹותתתת ּבּבּבּבננננֹוֹוֹוֹותיותיותיותיו כד)ׁשׁשׁשׁשהיהיהיהיּוּוּוּו לג, ּדהּנה (רש"י לֹומר, ויׁש הּדברים. ׁשני ּבין הּקׁשר מה לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְְְְֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹֹֹ
ׁשּנאמר  ּכפי ּגדֹולה, לכהּונה ּומֹועילה מביאה ּוצניעּות ּפנימה. מל ּבת ּכבּודה ּכל צניעּותּה, הּוא אּׁשה ׁשל האמּתי ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָהּנֹוי
ּבכהּונה  ׁשּׁשּמׁשּו לבנים קמחית זכתה צניעּותּה ּובזכּות ּגדֹולים, ּכהנים ותעמיד לּכהן ׁשּתּנׂשא ראּויה צנּועה ׁשאּׁשה ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹֹּבּמדרׁש
הּלּוחֹות, ׁשּבֹו הארֹון, היה ׁשם הּקדׁשים, לקדׁש נכנס הּגדֹול הּכהן ּכלֹומר: ּגדֹולים', 'ּכהנים לבנים זֹוכה צנּועה אּׁשה ְְְְְְְֲֳִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹּגדֹולה.
הם  ׁשּלֹומד והּתֹורה האדם כן, ּוכמֹו הּקלף); על נֹוסף ּדבר ׁשהּוא ּבדיֹו, ּכתּובֹות (לא הּדּברֹות עׂשרת חקּוקֹות ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹׁשעליהם

אחד. עזרא עזרא עזרא עזרא ּדבר אבןאבןאבןאבן ֶָָָ

(äë)éîéëe Eìòðî úLçðe ìæøa:Eàác E ©§¤¬§−¤¦§¨¤®§¨¤−¨§¤«
i"yx£EÏÚÓ ˙LÁe ÏÊ¯a∑ הּספר ּבערי יֹוׁשבים ּגּבֹוריהם ׁשהיּו יׂשראל, ּכל ּכנגד מדּבר הּוא עכׁשו «¿∆¿…∆ƒ¿»∆ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ

ּונחׁשת. ּברזל ׁשל ּובריחים ּבמנעּולים סגּורה היא ּכאּלּו ּבּה, ליּכנס האֹויבים יּוכלּו ׁשּלא אֹותּה, ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹונֹועלים
אׁשר  ׁשל וארצֹו ּונחׁשת, ּברזל מהם ׁשחֹוצבין ּבהרים נעּולה ארצכם ,"מנעל ּונחׁשת "ּברזל אחר: ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹּדבר

מנעּולּה יׂשראל היתה ארץ E‡·c.ׁשל EÈÓÈÎe∑,נעּורי ימי ,ּתחּלת ימי ׁשהן ,ל טֹובים ׁשהם  ּוכימי ְְְִֵֶֶֶַָָָָ¿»∆»¿∆ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָ
,ל טֹובים ׁשהם ּוכימי ,"ּדבא ּוכימי" אחר: ּדבר ּומתמֹוטטים. זבים ּדֹואבים, ׁשהן ,זקנת ימי יהיּו ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָּכ

ימי ּכסף ּכמנין ּדֹובאֹות יהיּו הארצֹות ׁשּכל ,ּדבא יהיּו מקֹום ׁשל רצֹונֹו עֹוׂשים אּתם אׁשר הּימים ּכל ְְְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ
ּוזהבם, ּכסּפם לּה ּוממׁשיכֹות הימּנה מתּפרנסֹות הארצֹות וכל ּבפרֹות, מברכת ׁשּתהא יׂשראל, לארץ ְְְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹוזהב

לארצכם  אֹותם מזיבֹות ׁשהן מהם, ּכלה והּזהב הּכסף עזרא עזרא עזרא עזרא .אשקלונ"ט, אבןאבןאבןאבן ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

ÈÏÓeכג  ‡ÂÚ¯ Ú·N ÈÏzÙ ¯Ó‡ ÈÏzÙÏe¿«¿»ƒ¬««¿»ƒ¿««¬»¿≈
‡ÓB¯„Â ¯ÒBpb ÌÈ ·¯ÚÓ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ÔÎ¯aƒ¿»ƒ√»¿»«¬»»ƒ«¿»»

:˙¯È≈»

È‰Èכד  ¯L‡ ‡Èa ˙k¯aÓ CÈ¯a ¯Ó‡ ¯L‡Ïe¿»≈¬«¿ƒƒƒ¿«¿«»»≈¿≈
:ÔÈÎÏÓ È˜eÙ˙a Èa¯˙ÈÂ È‰BÁ‡Ï ‡ÂÚ«̄¬»¿«ƒ¿ƒ¿«≈¿«¿≈«¿ƒ

C˙ÓÏeÚכה  ÈÓBÈÎe ‡LÁe ‡ÏÊ¯Ùk ÛÈwz«ƒ¿«¿¿»¿»»¿≈≈»»
:Ct˜z»¿»

dxezd lr `xfr oa`

bkÔBˆ¯ Ú·N יהיה הּוא וכן הּתאר. ׁשם . ¿«»ְְִֵֵֶַַֹ
רצֹון: ÈÌB¯„Âׂשבע Ì יהיה ׁשּנחלתֹו . ְַָ»¿»ְֲִֶֶַָ

ּדרֹומית: ְֲִִַָמערבית
ckÈeˆ¯:אהּוב ּכמֹו .BÏ‚¯ ÔÓMa Ï·BËÂ. »ְָ¿≈«∆∆«¿

וכן  לבּוׁשֹו. ּבּיין ּכּבס ּכטעם, הּׁשמן. ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַמרֹוב
לחמֹו: ׁשמנה יעקב, ְְֲֵַַַָָֹאמר

dkEÈÏÚÓ ˙LÁe ÏÊ¯a יהיה ּבחלקֹו ּכי . «¿∆¿…∆ƒ¿»∆ְְְִִֶֶ
ּונחׁשת: ּברזל ריע.E‡·cEÈÓÈÎeהרי לֹו אין . ְְֵֶֶַָֹ¿»∆»¿∆ֵֵַ

ּכל  ל יהיה ּתֹוקף ּכי ידּוע, הּמתרּגם ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָוטעם
הּכפל, אֹות ּתחת ׁשהאל''ף אֹומרים, ויׁש .ְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָימי
מּגזרת  והּטעם, ארצֹו. נהרים ּבזאּו אׁשר ְְְְְְֲִִִֶַַַַַָָּכמֹו

טעם: ּבלי הּטעם וזה י ׁשנים. ׂשפתי ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַּדֹובב



dkxadנב z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'h iyiy meil inei xeriy

(åë)Búåàâáe Eøæòa íéîL áëø ïeøLé ìàk ïéà¥¬¨¥−§ª®Ÿ¥³¨©̧¦Æ§¤§¤½§©«£¨−
:íé÷çL§¨¦«

i"yx£Ôe¯LÈ Ï‡k ÔÈ‡∑ צּורם ּכצּור ולא ּכֹוכבים, העֹובדי אלהי ּבכל ּכאל ׁשאין יׁשרּון, ל ¯Î·.ּדע ≈»≈¿Àְְְְְְְֱִֵֵֵֵֶַָָָָָֹֹֻ…≈
ÌÈÓL∑ ׁשחקים רֹוכב הּוא ּובגאותֹו ,ׁשּבעזר אלּה אֹותֹו עזרא עזרא עזרא עזרא .הּוא אבןאבןאבןאבן »«ƒְְְְֱֲִֵֶֶֶַַָָֹ

ß ixyz 'h iyiy mei ß

(æë)Løâéå íìBò úòøæ úçzîe íã÷ éäìà äðòî§Ÿ¨Æ¡´Ÿ¥¤½¤¦©−©§Ÿ´Ÿ¨®©§¨̄¤
éðtî:ãîLä øîàiå áéBà E ¦¨¤²¥−©¬Ÿ¤©§¥«

i"yx£Ì„˜ È‰Ï‡ ‰ÚÓ∑,קדם לאלהי הּׁשחקים הם לׁשבּתֹולמעֹון ׁשחקים לֹו ּוברר אלהים, לכל ׁשּקדם ¿…»¡…≈∆∆ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ
ׁשֹוכנים  זרֹוע ּבעלי ּכל מעֹונתֹו ּומּתחת ÌÏBÚ.ּומעֹונתֹו, ˙Ú¯Ê∑ּתקּפֹו ׁשהיּו ּכנען, ּומלכי ועֹוג סיחֹון ְְְְֲִִֵַַַַָָָ¿……»ְְְְִֵֶַַַָָ

והּוא  ,הּנמּו על הּגבּה אימת לעֹולם מּפניו. חלׁש וכחם ויזּועּו יחרדּו ּכרחם על ,לפיכ עֹולם, ׁשל ְְְְְְְְֱִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹּוגבּורתֹו
ּבעזר ׁשּלֹו והּגבּורה ‡ÈB·.ׁשהּכח EÈtÓ L¯‚ÈÂ∑'אֹותם 'הׁשמד ל ׁשּצריכה ∑ÚÓ‰.ויאמר ּתבה ּכל ְְְְֶֶֶֶַַַָֹ«¿»∆ƒ»∆≈ְְֵֶַַָֹ¿…»ְִֵֶָָָ

ה"א לּה הטיל ּבתחּלתּה, עזרא עזרא עזרא עזרא .ּבסֹופּהלמ"ד אבןאבןאבןאבן ְְִִִֵֵֶָָָָָ

(çë)ïâc õøà-ìà á÷òé ïéò ããa çèa ìàøNé ïkLiå©¦§ŸÁ¦§¨¥̧¤³©¨¨Æ¥´©«£½Ÿ¤¤−¤¨¨´
:ìè-eôøòé åéîL-óà LBøéúå§¦®©¨−̈©«©§¨«

i"yx£„„a ÁËa∑ ויחיד יחיד ותחת ּכל ּגפנֹו ּתחת "איׁש ∆«»»ְְְִִִַַַַַָָָ
האֹויב  מּפני יחד וליׁשב להתאּסף צריכין ואין מפּזרין ÚÈ˜·.ּתאנתֹו", ÔÈÚ∑:יא)ּכמֹו ּכעין (במדבר "ועינֹו ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַָָָֻ≈«¬…ְְְֵֵ
ירמיה: ׁשאמר ּכבדד לא יעקב, ׁשּברכם הּברכה ּכעין טו)הּבדלח", הבטחה (ירמיה ּכעין אּלא יׁשבּתי", "ּבדד ְְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ

יעקב: מח)ׁשהבטיחם אבֹותיכם"(בראשית ארץ אל אתכם והׁשיב עּמכם, אלהים ‡Û.יטיפּו∑eÙ¯ÚÈ."והיה ְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹ««¿ִָ«
ÏËŒeÙ¯ÚÈ ÂÈÓL∑ּברכתֹו על נֹוספת יצחק ׁשל ּברכתֹו יעקב:אף כז)ׁשל הּׁשמים (שם מּטל האלהים ל "ויּתן »»««¿»ְְְְְֱֲִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹ

עזרא עזרא עזרא עזרא ."וגֹו' אבןאבןאבןאבן ְ

(èë)éøLàïâî äåäéa òLBð íò EBîë éî ìàøNé E ©§¤¸¦§¨¥¹¦´¨À©µ©´©«Ÿ̈½¨¥´
éáéà eLçkéå Eúåàb áøç-øLàå Eøæòäzàå Cì E ¤§¤½©«£¤¤−¤©«£¨¤®§¦¨«£³«Ÿ§¤̧Æ½̈§©−̈
ñ :Cøãú BîéúBîa-ìò©¨«¥¬¦§«Ÿ

i"yx£Ï‡¯NÈ EÈ¯L‡∑'ׁשּלכם הּכל ּדבר: ּכלל לכם, לפרט ּלי 'מה להם: אמר הּברכֹות, להם ׁשּפרט .לאחר «¿∆ƒ¿»≈ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
EBÓÎ ÈÓ Ï‡¯NÈ EÈ¯L‡∑,עזר מגן הּוא אׁשר ּבה' הּוא)ּתׁשּועת ּגאות(ואׁשר CÏ.חרב EÈ·È‡ eLÁkÈÂ∑ «¿∆ƒ¿»≈ƒ»ְְְֲֲֲֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָ¿ƒ»¬…¿∆»

„dzÎLכו  Ï‡¯NÈ„ ‡‰Ï‡k dÏ‡ ˙ÈÏ≈¡»∆¡»»¿ƒ¿»≈ƒ¿ƒ¿≈
:‡iÓL ÈÓLa dt˜˙Â CcÚÒa ‡iÓLaƒ¿«»¿«¿»¿»¿≈ƒ¿≈¿«»

d¯ÓÈÓaכז  ÔÈÓ„˜ÏÓ È„ ‡‰Ï‡ ¯B„Ó¿¡»»ƒƒ¿«¿ƒ¿≈¿≈
¯Ó‡Â ‰‡Ò CÓ„wÓ CÈ¯˙Â ‡ÓÏÚ „·Ú˙Óƒ¿¬≈»¿»¿»ƒƒ√»»»¿»«¬«

:ÈˆL≈ƒ

ÔÈÚkכח  È‰B„BÁÏa ÔˆÁ¯Ï Ï‡¯NÈ ‡¯Le¿»ƒ¿»≈¿»¿»ƒ¿ƒ¿≈
‡Ú¯‡Ï ÔB‰e·‡ ·˜ÚÈ ÔepÎ¯·„ ‡˙k¯aƒ¿¿»ƒ»≈ƒ«¬…¬¿«¿»
ÔB‰ÈÂlÚ„ ‡iÓL Û‡ ¯ÓÁÂ ¯e·Ú ‡„·Ú»¿»ƒ«¬»«¿«»ƒƒ»≈

:‡lËa ÔepLnLÈ¿«¿À¿«»

d˜¯Ùcכט  ‡nÚ C˙ÂÎc ˙ÈÏ Ï‡¯NÈ C·eË»ƒ¿»≈≈ƒ¿»»«»¿À¿»≈
È‰BÓ„˜ ÔÓ„e CcÚÒa ÛÈwz ÈÈ Ì„˜ (ÔÓ)ƒ√»¿»«ƒ¿«¿»¿ƒ√»ƒ
ÏÚ z‡Â CÏ C‡Ò Ôe·cÎÈÂ C˙Â¯ab ÔÁˆƒ¿»ƒ«¿»»ƒ«¿»¿»»¿«¿«

:C¯„z ÔB‰ÈÎÏÓ È¯‡eˆ ˙˜È¯t¿ƒ««¿≈«¿≈ƒ¿…

dxezd lr `xfr oa`

ekÔe¯eLÈ Ï‡k ÔÈ‡:הּכלל לבר ׁשב . ≈»≈¿ְְֵַָָָ
ÌÈÓL ·ÎB¯,והעד ּתקיף. ׁשהּוא ּפירּוׁש, . ≈»«ƒְִֵֵֶַָ

הּטעם, ׁשחקים. ּובגאותֹו ׁשמים רֹוכב ְְֲִִֵֶַַַַַָָָׁשהּוא
עֹומדים: הם ְְֲִֵַָּבגאותֹו

fkÌ„˜ È‰Ï‡ ‰BÚÓּכמֹו מעֹון ּכי ּדע, . ¿»¡…≈∆∆ְִַָ
ּומעֹונתֹו סּוּכֹו ּבׁשלם ויהי והעד, ְְְְִֵֵַָָָָסּוּכה.
ׁשּל מעֹונה ּכי והּטעם, ּכן. ורּבים ְְְְְִִִֵֶַַַַָּבצּיֹון.
.מעֹונ ׂשמּת עליֹון ּכמֹו, קדם. אלהי ְְְְֱֵֶֶֶֶַָֹהּוא

הּמעֹון  ּולעֹולם, לנּו. היית אּתה ְִַַָָָָָָָמעֹון
למּטה: והּמקֹום ּבֹו, החֹוסה על ְְְְֶַַַַַָָָלמעלה

˙BÚB¯Ê ˙ÁzÓe וטעם :אֹות ׁשּיּתמכּו . ƒ««¿ְְְְִֶַַ
ÌÏBÚ והּמעֹון ּתחלׁשנה. ולא נצח יהיּו ׁשּכן . »ְְְְֱִֵֵֶֶַַַָָֹ

והּטעם, קדם. אלהי הּוא ּכי יסּור, לא ְְֱִֵֶֶֶַַַָֹֹׁשּל
וטעם  ואחרית. ראׁשית לֹו ׁשאין ְְְֲִִֵֵֶַַַַקדמֹון
והּגאֹון  הּנבראים. ּכנגד ואחרית, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָראׁשית
ולא  הּׁשם. ּומּתחת ּפירּוׁש ּומּתחת, ּכי ְִִִֵֵַַַַַַָֹאמר,

ּכלּום: ְֵֵּפירׁש
gk·˜ÚÈ ÔÈÚ.יעקב מּמעין ׁשּיצא מי ּכל . ≈«¬…ְֲִִֶַַַָָָֹ

יצאּו: יהּודה ּומימי ּכמֹו‡¯Ï‡ıוכן, . ְְְִֵֵָָ∆∆∆ְ
הּזה: הּמקֹום אל והתּפללּו וכן, ‡Ûהארץ. ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָ«

ÂÈÓL ּכי והּטעם, יׂשראל. אֹו הארץ. ׁשמי . »»ְְְִִֵֵֶַַַָָָ
אף  ותירֹוׁש. ּדגן להֹוציא הארץ ְְְִִֶַָָָָתֹולדֹות
צֹור ואין טּלם, ּתמיד יּתנּו ְְִִִֵֶַַַָָָהּׁשמים

ְְַלהׁשקֹות:

dkxad z`fe zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'i ycew zayl inei xeriy
ׁשאמרּו: הּגבעֹונים ט)ּכגֹון וגֹו'"(יהושע עבדי ּבאּו רחֹוקה ˙„¯C."מארץ BÓÈ˙BÓaŒÏÚ ‰z‡Â∑ ּכענין ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָ¿«»«»≈ƒ¿…ְִָָ

י)ׁשּנאמר: האּלה"(שם הּמלכים צּוארי על רגליכם את עזרא עזרא עזרא עזרא ."ׂשימּו אבןאבןאבןאבן ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ

ß ixyz 'i ycew zay ß

ãì(à)Làø Báð øä-ìà áàBî úáøòî äLî ìòiå©©̧©¤¹¥«©§³Ÿ¨Æ¤©´§½µŸ
-ìk-úà äåäé eäàøiå Bçøé éðt-ìò øLà äbñtä©¦§½̈£¤−©§¥´§¥®©©§¥̧§Ÿ̈¯¤¨

:ïc-ãò ãòìbä-úà õøàä̈¨²¤¤©¦§−̈©¨«
i"yx£B· ¯‰ŒÏ‡ ·‡BÓ ˙·¯ÚÓ∑ אחת ּבפסיעה מׁשה ּופסען היּו, מעלֹות הראהּו∑‡˙ı¯‡‰ŒÏkŒ.ּכּמה ≈«¿…»∆«¿ְְֲִִֶַַַַָָָָָֹ∆»»»∆ְֶָ

ּבׁשלותּה, יׂשראל ארץ ּכל לּהאת מציקין להיֹות העתידין עבֹודת ∑ÔcŒ„Ú.והּמציקין עֹובדים ּדן ּבני הראהּו ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ«»ְְְֲִֵֶַָָ
ׁשּנאמר: יח)ּכֹוכבים, למֹוׁשיע (שופטים מּמּנּו לצאת ׁשעתיד ׁשמׁשֹון והראהּו הּפסל", את ּדן ּבני להם ."וּיקימּו ְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(e"kyz'd ,ixyz b"i ,epif`d t"y zgiy)

ׁשל  ּבענין אבל למצֹות", מקּדימין  "זריזין חז"ל: ּכלׁשֹון מצוה, ׁשל ּבענין רק להיֹות צרי הּזריזּות ׁשענין החֹוׁשבים ְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָיׁשנם
הּזריזּות. ענין נֹוגע לא - דעהּו" ּדרכי ּו"בכל ׁשמים" לׁשם יהיּו מעׂשי "ּכל - ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹרׁשּות

היתה  לא הארץ את ׁשראיתֹו ּפי על ׁשאף - הארץ את לראֹות נבֹו להר ּבעליה רּבינּו מׁשה מהנהגת ההֹוראה ּבאה זה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹועל
מׁשה  ּופסען היּו מעלֹות "ּכּמה נבֹו", הר אל מֹואב מערבֹות מׁשה "ויעל מקֹום, מּכל הרׁשּות, ּדבר אם ּכי מצוה, ׁשל ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹענין

זריזּות. ׁשל ּבאפן ההנהגה להיֹות צרי הרׁשּות ּבעניני ׁשּגם למּדים ׁשּמּזה כּו', ּבזריזּות זאת ׁשעׂשה אחת", ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹּבפסיעה
יצחק  לאברהם ולֹומר ליל להׁשליחּות זכה הרׁשּות) (ּבעניני הּזריזּות ׁשּבׂשכר לעיל האמּור ּפי על - ּבזה להֹוסיף ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָויׁש

ׁשבּועתֹו: את קים ׁשהּקּב"ה ְְֲִֵֶֶַַָָָֹויעקב
מּובן: אינֹו ׁשּלכאֹורה - ְְְִֵֵֶֶָָּובהקּדם

ׁשּי אי - למאמינים" "ראׁש ׁשהּוא אבינּו אברהם וכמה ּכמה אחת ועל מאמינים", ּבני "מאמינים הם יׂשראל ׁשּבני ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹּכיון
הּׁשבּועה?! קים ׁשהּקּב"ה לֹו לֹומר לׁשלח ׁשּיצטרכּו הּקּב"ה, ׁשל ׁשבּועתֹו לקּיּום ּבנֹוגע אברהם אצל ספק ׁשיהיה ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹלֹומר

אפּלּו יֹותר נעלית למדריגה רּבינּו מׁשה הּגיע הרׁשּות) (ּבעניני הּזריזּות ענין ידי ׁשעל - נפלאה נקּדה רֹואים זה ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֻּובענין
אבינּו. אברהם ׁשל עזרא עזרא עזרא עזרא מאמּונתֹו אבןאבןאבןאבן ְֱִֵֶַָָָָ

(á)úàå äMðîe íéøôà õøà-úàå éìzôð-ìk úàå§¥Æ¨©§¨¦½§¤¤¬¤¤§©−¦§©¤®§¥Æ
:ïBøçàä íiä ãò äãeäé õøà-ìk̈¤´¤§½̈©−©¨¬¨©«£«

i"yx£ÈÏzÙŒÏk ˙‡Â∑ עם נלחמים נפּתלי מּקדׁש ּוברק ּדבֹורה והראהּו וחרּבנּה, ּבׁשלותּה ארצֹו הראהּו ¿≈»«¿»ƒְְְְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֻ
וחילֹותיו  MÓe‰.סיסרא ÌÈ¯Ù‡ ı¯‡Œ˙‡Â∑ נלחם יהֹוׁשע והראהּו ּובחרּבנּה, ּבׁשלותּה ארצם הראהּו ְְִֵָָ¿∆∆∆∆¿«ƒ¿«∆ְְְְְְְְְְִֶֶַַַָָָָָָָָֻֻ

ׁש וגדעֹון מאפרים, ׁשּבא ּכנען, מלכי ועמלק עם מדין עם נלחם מּמנּׁשה, e‰È„‰.ּבא ı¯‡ŒÏk ˙‡Â∑ ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ¿≈»∆∆¿»
ונצחֹונם  ּדוד ּבית מלכּות והראהּו ּובחרּבנּה, ‰‡ÔB¯Á.ּבׁשלותּה Ìi‰ „Ú∑ּבׁשלותּה הּמערב ארץ ְְְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָֻ««»»«¬ְְֲֶֶַַַָָָ

ּכל  הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא הראהּו האחרֹון', 'הּיֹום אּלא האחרֹון", "הּים ּתקרי אל אחר: ּדבר ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻּובחרּבנּה.
הּמתים  ׁשּיחיּו עד ליׂשראל ליארע ׁשעתידין .הּמארעֹות ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ

(â)íéøîzä øéò Bçøé úò÷a økkä-úàå áâpä-úàå§¤©¤À¤§¤©¦º̈¦§©¯§¥²¦¬©§¨¦−
:øòö-ãò©«Ÿ©

i"yx£·‚p‰Œ˙‡Â∑:ׁשּנאמר הּמכּפלה, מערת אחר: ּדבר הּדרֹום. יג)ארץ חברֹון"(במדבר עד וּיבא בּנגב, ."וּיעלּו ¿∆«∆∆ְְְֱֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹ

„B·א  ‡¯eËÏ ·‡BÓ„ ‡¯LÈnÓ ‰LÓ ˜ÏÒe¿≈…∆ƒ≈¿»¿»¿»ƒ¿
˙È ÈÈ dÈÊÁ‡Â BÁ¯È Èt‡ ÏÚ Èc ‡˙Ó¯ LÈ≈̄»»»ƒ««≈¿≈¿«¿¿≈¿»»

:Ôc „Ú „ÚÏb ˙È ‡Ú¯‡ Ïk»«¿»»ƒ¿»«»

MÓe‰ב  ÌÈ¯Ù‡„ ‡Ú¯‡ ˙ÈÂ ÈÏzÙ Ïk ˙ÈÂ¿»»«¿»ƒ¿»«¿»¿∆¿«ƒ¿«∆
:‡·¯ÚÓ ‡nÈ „Ú ‰„e‰È„ ‡Ú¯‡ Ïk ˙ÈÂ¿»»«¿»ƒ»««»««¿»

„BÁ¯Èג  ‡˙Ú˜a ‡¯LÈÓ ˙ÈÂ ‡ÓB¯c ˙ÈÂ¿»»»¿»≈¿»ƒ¿¬»ƒ≈
:¯Úˆ „Ú ‡iÏ˜„„ ‡z¯«̃¿»¿ƒ¿«»«…«

dxezd lr `xfr oa`

hkEBÓÎ ÈÓ:ּבּגֹוים .E¯ÊÚ Ô‚Ó ׁשּלא . ƒ»ִַ»≈∆¿∆ֶֹ
רע: ּב Á¯·יּגע ¯L‡Â החרב הּוא ואׁשר . ְִַַ«¬∆∆∆ֲֶֶֶַַ

:אֹויבי ּכל על ּבֹו ּכמֹוCB¯„zׁשּתתּגאה . ְְִֶֶֶַָָƒ¿ְ
ּגדעֹון: ּכדברי רגל. ּכף מדר ּכמֹו .ְְְְְְִִִִֵֶֶַַמדרֹו

`‰LÓ ÏÚiÂ הּפסּוק מּזה ּכי ּדעּתי, לפי . «««…∆ְְִִִִֶַַָ
לא  מׁשה, ׁשעלה אחר ּכי יהֹוׁשע. ְִֶֶַַַַָָָֹֹֻּכתב



נג dkxad z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'h iyiy meil inei xeriy

(åë)Búåàâáe Eøæòa íéîL áëø ïeøLé ìàk ïéà¥¬¨¥−§ª®Ÿ¥³¨©̧¦Æ§¤§¤½§©«£¨−
:íé÷çL§¨¦«

i"yx£Ôe¯LÈ Ï‡k ÔÈ‡∑ צּורם ּכצּור ולא ּכֹוכבים, העֹובדי אלהי ּבכל ּכאל ׁשאין יׁשרּון, ל ¯Î·.ּדע ≈»≈¿Àְְְְְְְֱִֵֵֵֵֶַָָָָָֹֹֻ…≈
ÌÈÓL∑ ׁשחקים רֹוכב הּוא ּובגאותֹו ,ׁשּבעזר אלּה אֹותֹו עזרא עזרא עזרא עזרא .הּוא אבןאבןאבןאבן »«ƒְְְְֱֲִֵֶֶֶַַָָֹ

ß ixyz 'h iyiy mei ß

(æë)Løâéå íìBò úòøæ úçzîe íã÷ éäìà äðòî§Ÿ¨Æ¡´Ÿ¥¤½¤¦©−©§Ÿ´Ÿ¨®©§¨̄¤
éðtî:ãîLä øîàiå áéBà E ¦¨¤²¥−©¬Ÿ¤©§¥«

i"yx£Ì„˜ È‰Ï‡ ‰ÚÓ∑,קדם לאלהי הּׁשחקים הם לׁשבּתֹולמעֹון ׁשחקים לֹו ּוברר אלהים, לכל ׁשּקדם ¿…»¡…≈∆∆ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ
ׁשֹוכנים  זרֹוע ּבעלי ּכל מעֹונתֹו ּומּתחת ÌÏBÚ.ּומעֹונתֹו, ˙Ú¯Ê∑ּתקּפֹו ׁשהיּו ּכנען, ּומלכי ועֹוג סיחֹון ְְְְֲִִֵַַַַָָָ¿……»ְְְְִֵֶַַַָָ

והּוא  ,הּנמּו על הּגבּה אימת לעֹולם מּפניו. חלׁש וכחם ויזּועּו יחרדּו ּכרחם על ,לפיכ עֹולם, ׁשל ְְְְְְְְֱִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹּוגבּורתֹו
ּבעזר ׁשּלֹו והּגבּורה ‡ÈB·.ׁשהּכח EÈtÓ L¯‚ÈÂ∑'אֹותם 'הׁשמד ל ׁשּצריכה ∑ÚÓ‰.ויאמר ּתבה ּכל ְְְְֶֶֶֶַַַָֹ«¿»∆ƒ»∆≈ְְֵֶַַָֹ¿…»ְִֵֶָָָ

ה"א לּה הטיל ּבתחּלתּה, עזרא עזרא עזרא עזרא .ּבסֹופּהלמ"ד אבןאבןאבןאבן ְְִִִֵֵֶָָָָָ

(çë)ïâc õøà-ìà á÷òé ïéò ããa çèa ìàøNé ïkLiå©¦§ŸÁ¦§¨¥̧¤³©¨¨Æ¥´©«£½Ÿ¤¤−¤¨¨´
:ìè-eôøòé åéîL-óà LBøéúå§¦®©¨−̈©«©§¨«

i"yx£„„a ÁËa∑ ויחיד יחיד ותחת ּכל ּגפנֹו ּתחת "איׁש ∆«»»ְְְִִִַַַַַָָָ
האֹויב  מּפני יחד וליׁשב להתאּסף צריכין ואין מפּזרין ÚÈ˜·.ּתאנתֹו", ÔÈÚ∑:יא)ּכמֹו ּכעין (במדבר "ועינֹו ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַָָָֻ≈«¬…ְְְֵֵ
ירמיה: ׁשאמר ּכבדד לא יעקב, ׁשּברכם הּברכה ּכעין טו)הּבדלח", הבטחה (ירמיה ּכעין אּלא יׁשבּתי", "ּבדד ְְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ

יעקב: מח)ׁשהבטיחם אבֹותיכם"(בראשית ארץ אל אתכם והׁשיב עּמכם, אלהים ‡Û.יטיפּו∑eÙ¯ÚÈ."והיה ְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹ««¿ִָ«
ÏËŒeÙ¯ÚÈ ÂÈÓL∑ּברכתֹו על נֹוספת יצחק ׁשל ּברכתֹו יעקב:אף כז)ׁשל הּׁשמים (שם מּטל האלהים ל "ויּתן »»««¿»ְְְְְֱֲִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹ

עזרא עזרא עזרא עזרא ."וגֹו' אבןאבןאבןאבן ְ

(èë)éøLàïâî äåäéa òLBð íò EBîë éî ìàøNé E ©§¤¸¦§¨¥¹¦´¨À©µ©´©«Ÿ̈½¨¥´
éáéà eLçkéå Eúåàb áøç-øLàå Eøæòäzàå Cì E ¤§¤½©«£¤¤−¤©«£¨¤®§¦¨«£³«Ÿ§¤̧Æ½̈§©−̈
ñ :Cøãú BîéúBîa-ìò©¨«¥¬¦§«Ÿ

i"yx£Ï‡¯NÈ EÈ¯L‡∑'ׁשּלכם הּכל ּדבר: ּכלל לכם, לפרט ּלי 'מה להם: אמר הּברכֹות, להם ׁשּפרט .לאחר «¿∆ƒ¿»≈ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
EBÓÎ ÈÓ Ï‡¯NÈ EÈ¯L‡∑,עזר מגן הּוא אׁשר ּבה' הּוא)ּתׁשּועת ּגאות(ואׁשר CÏ.חרב EÈ·È‡ eLÁkÈÂ∑ «¿∆ƒ¿»≈ƒ»ְְְֲֲֲֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָ¿ƒ»¬…¿∆»

„dzÎLכו  Ï‡¯NÈ„ ‡‰Ï‡k dÏ‡ ˙ÈÏ≈¡»∆¡»»¿ƒ¿»≈ƒ¿ƒ¿≈
:‡iÓL ÈÓLa dt˜˙Â CcÚÒa ‡iÓLaƒ¿«»¿«¿»¿»¿≈ƒ¿≈¿«»

d¯ÓÈÓaכז  ÔÈÓ„˜ÏÓ È„ ‡‰Ï‡ ¯B„Ó¿¡»»ƒƒ¿«¿ƒ¿≈¿≈
¯Ó‡Â ‰‡Ò CÓ„wÓ CÈ¯˙Â ‡ÓÏÚ „·Ú˙Óƒ¿¬≈»¿»¿»ƒƒ√»»»¿»«¬«

:ÈˆL≈ƒ

ÔÈÚkכח  È‰B„BÁÏa ÔˆÁ¯Ï Ï‡¯NÈ ‡¯Le¿»ƒ¿»≈¿»¿»ƒ¿ƒ¿≈
‡Ú¯‡Ï ÔB‰e·‡ ·˜ÚÈ ÔepÎ¯·„ ‡˙k¯aƒ¿¿»ƒ»≈ƒ«¬…¬¿«¿»
ÔB‰ÈÂlÚ„ ‡iÓL Û‡ ¯ÓÁÂ ¯e·Ú ‡„·Ú»¿»ƒ«¬»«¿«»ƒƒ»≈

:‡lËa ÔepLnLÈ¿«¿À¿«»

d˜¯Ùcכט  ‡nÚ C˙ÂÎc ˙ÈÏ Ï‡¯NÈ C·eË»ƒ¿»≈≈ƒ¿»»«»¿À¿»≈
È‰BÓ„˜ ÔÓ„e CcÚÒa ÛÈwz ÈÈ Ì„˜ (ÔÓ)ƒ√»¿»«ƒ¿«¿»¿ƒ√»ƒ
ÏÚ z‡Â CÏ C‡Ò Ôe·cÎÈÂ C˙Â¯ab ÔÁˆƒ¿»ƒ«¿»»ƒ«¿»¿»»¿«¿«

:C¯„z ÔB‰ÈÎÏÓ È¯‡eˆ ˙˜È¯t¿ƒ««¿≈«¿≈ƒ¿…

dxezd lr `xfr oa`

ekÔe¯eLÈ Ï‡k ÔÈ‡:הּכלל לבר ׁשב . ≈»≈¿ְְֵַָָָ
ÌÈÓL ·ÎB¯,והעד ּתקיף. ׁשהּוא ּפירּוׁש, . ≈»«ƒְִֵֵֶַָ

הּטעם, ׁשחקים. ּובגאותֹו ׁשמים רֹוכב ְְֲִִֵֶַַַַַָָָׁשהּוא
עֹומדים: הם ְְֲִֵַָּבגאותֹו

fkÌ„˜ È‰Ï‡ ‰BÚÓּכמֹו מעֹון ּכי ּדע, . ¿»¡…≈∆∆ְִַָ
ּומעֹונתֹו סּוּכֹו ּבׁשלם ויהי והעד, ְְְְִֵֵַָָָָסּוּכה.
ׁשּל מעֹונה ּכי והּטעם, ּכן. ורּבים ְְְְְִִִֵֶַַַַָּבצּיֹון.
.מעֹונ ׂשמּת עליֹון ּכמֹו, קדם. אלהי ְְְְֱֵֶֶֶֶַָֹהּוא

הּמעֹון  ּולעֹולם, לנּו. היית אּתה ְִַַָָָָָָָמעֹון
למּטה: והּמקֹום ּבֹו, החֹוסה על ְְְְֶַַַַַָָָלמעלה

˙BÚB¯Ê ˙ÁzÓe וטעם :אֹות ׁשּיּתמכּו . ƒ««¿ְְְְִֶַַ
ÌÏBÚ והּמעֹון ּתחלׁשנה. ולא נצח יהיּו ׁשּכן . »ְְְְֱִֵֵֶֶַַַָָֹ

והּטעם, קדם. אלהי הּוא ּכי יסּור, לא ְְֱִֵֶֶֶַַַָֹֹׁשּל
וטעם  ואחרית. ראׁשית לֹו ׁשאין ְְְֲִִֵֵֶַַַַקדמֹון
והּגאֹון  הּנבראים. ּכנגד ואחרית, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָראׁשית
ולא  הּׁשם. ּומּתחת ּפירּוׁש ּומּתחת, ּכי ְִִִֵֵַַַַַַָֹאמר,

ּכלּום: ְֵֵּפירׁש
gk·˜ÚÈ ÔÈÚ.יעקב מּמעין ׁשּיצא מי ּכל . ≈«¬…ְֲִִֶַַַָָָֹ

יצאּו: יהּודה ּומימי ּכמֹו‡¯Ï‡ıוכן, . ְְְִֵֵָָ∆∆∆ְ
הּזה: הּמקֹום אל והתּפללּו וכן, ‡Ûהארץ. ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָ«

ÂÈÓL ּכי והּטעם, יׂשראל. אֹו הארץ. ׁשמי . »»ְְְִִֵֵֶַַַָָָ
אף  ותירֹוׁש. ּדגן להֹוציא הארץ ְְְִִֶַָָָָתֹולדֹות
צֹור ואין טּלם, ּתמיד יּתנּו ְְִִִֵֶַַַָָָהּׁשמים

ְְַלהׁשקֹות:

dkxad z`fe zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'i ycew zayl inei xeriy
ׁשאמרּו: הּגבעֹונים ט)ּכגֹון וגֹו'"(יהושע עבדי ּבאּו רחֹוקה ˙„¯C."מארץ BÓÈ˙BÓaŒÏÚ ‰z‡Â∑ ּכענין ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָ¿«»«»≈ƒ¿…ְִָָ

י)ׁשּנאמר: האּלה"(שם הּמלכים צּוארי על רגליכם את עזרא עזרא עזרא עזרא ."ׂשימּו אבןאבןאבןאבן ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ

ß ixyz 'i ycew zay ß

ãì(à)Làø Báð øä-ìà áàBî úáøòî äLî ìòiå©©̧©¤¹¥«©§³Ÿ¨Æ¤©´§½µŸ
-ìk-úà äåäé eäàøiå Bçøé éðt-ìò øLà äbñtä©¦§½̈£¤−©§¥´§¥®©©§¥̧§Ÿ̈¯¤¨

:ïc-ãò ãòìbä-úà õøàä̈¨²¤¤©¦§−̈©¨«
i"yx£B· ¯‰ŒÏ‡ ·‡BÓ ˙·¯ÚÓ∑ אחת ּבפסיעה מׁשה ּופסען היּו, מעלֹות הראהּו∑‡˙ı¯‡‰ŒÏkŒ.ּכּמה ≈«¿…»∆«¿ְְֲִִֶַַַַָָָָָֹ∆»»»∆ְֶָ

ּבׁשלותּה, יׂשראל ארץ ּכל לּהאת מציקין להיֹות העתידין עבֹודת ∑ÔcŒ„Ú.והּמציקין עֹובדים ּדן ּבני הראהּו ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ«»ְְְֲִֵֶַָָ
ׁשּנאמר: יח)ּכֹוכבים, למֹוׁשיע (שופטים מּמּנּו לצאת ׁשעתיד ׁשמׁשֹון והראהּו הּפסל", את ּדן ּבני להם ."וּיקימּו ְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(e"kyz'd ,ixyz b"i ,epif`d t"y zgiy)

ׁשל  ּבענין אבל למצֹות", מקּדימין  "זריזין חז"ל: ּכלׁשֹון מצוה, ׁשל ּבענין רק להיֹות צרי הּזריזּות ׁשענין החֹוׁשבים ְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָיׁשנם
הּזריזּות. ענין נֹוגע לא - דעהּו" ּדרכי ּו"בכל ׁשמים" לׁשם יהיּו מעׂשי "ּכל - ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹרׁשּות

היתה  לא הארץ את ׁשראיתֹו ּפי על ׁשאף - הארץ את לראֹות נבֹו להר ּבעליה רּבינּו מׁשה מהנהגת ההֹוראה ּבאה זה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹועל
מׁשה  ּופסען היּו מעלֹות "ּכּמה נבֹו", הר אל מֹואב מערבֹות מׁשה "ויעל מקֹום, מּכל הרׁשּות, ּדבר אם ּכי מצוה, ׁשל ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹענין

זריזּות. ׁשל ּבאפן ההנהגה להיֹות צרי הרׁשּות ּבעניני ׁשּגם למּדים ׁשּמּזה כּו', ּבזריזּות זאת ׁשעׂשה אחת", ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹּבפסיעה
יצחק  לאברהם ולֹומר ליל להׁשליחּות זכה הרׁשּות) (ּבעניני הּזריזּות ׁשּבׂשכר לעיל האמּור ּפי על - ּבזה להֹוסיף ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָויׁש

ׁשבּועתֹו: את קים ׁשהּקּב"ה ְְֲִֵֶֶַַָָָֹויעקב
מּובן: אינֹו ׁשּלכאֹורה - ְְְִֵֵֶֶָָּובהקּדם

ׁשּי אי - למאמינים" "ראׁש ׁשהּוא אבינּו אברהם וכמה ּכמה אחת ועל מאמינים", ּבני "מאמינים הם יׂשראל ׁשּבני ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹּכיון
הּׁשבּועה?! קים ׁשהּקּב"ה לֹו לֹומר לׁשלח ׁשּיצטרכּו הּקּב"ה, ׁשל ׁשבּועתֹו לקּיּום ּבנֹוגע אברהם אצל ספק ׁשיהיה ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹלֹומר

אפּלּו יֹותר נעלית למדריגה רּבינּו מׁשה הּגיע הרׁשּות) (ּבעניני הּזריזּות ענין ידי ׁשעל - נפלאה נקּדה רֹואים זה ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֻּובענין
אבינּו. אברהם ׁשל עזרא עזרא עזרא עזרא מאמּונתֹו אבןאבןאבןאבן ְֱִֵֶַָָָָ

(á)úàå äMðîe íéøôà õøà-úàå éìzôð-ìk úàå§¥Æ¨©§¨¦½§¤¤¬¤¤§©−¦§©¤®§¥Æ
:ïBøçàä íiä ãò äãeäé õøà-ìk̈¤´¤§½̈©−©¨¬¨©«£«

i"yx£ÈÏzÙŒÏk ˙‡Â∑ עם נלחמים נפּתלי מּקדׁש ּוברק ּדבֹורה והראהּו וחרּבנּה, ּבׁשלותּה ארצֹו הראהּו ¿≈»«¿»ƒְְְְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֻ
וחילֹותיו  MÓe‰.סיסרא ÌÈ¯Ù‡ ı¯‡Œ˙‡Â∑ נלחם יהֹוׁשע והראהּו ּובחרּבנּה, ּבׁשלותּה ארצם הראהּו ְְִֵָָ¿∆∆∆∆¿«ƒ¿«∆ְְְְְְְְְְִֶֶַַַָָָָָָָָֻֻ

ׁש וגדעֹון מאפרים, ׁשּבא ּכנען, מלכי ועמלק עם מדין עם נלחם מּמנּׁשה, e‰È„‰.ּבא ı¯‡ŒÏk ˙‡Â∑ ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ¿≈»∆∆¿»
ונצחֹונם  ּדוד ּבית מלכּות והראהּו ּובחרּבנּה, ‰‡ÔB¯Á.ּבׁשלותּה Ìi‰ „Ú∑ּבׁשלותּה הּמערב ארץ ְְְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָֻ««»»«¬ְְֲֶֶַַַָָָ

ּכל  הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא הראהּו האחרֹון', 'הּיֹום אּלא האחרֹון", "הּים ּתקרי אל אחר: ּדבר ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻּובחרּבנּה.
הּמתים  ׁשּיחיּו עד ליׂשראל ליארע ׁשעתידין .הּמארעֹות ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ

(â)íéøîzä øéò Bçøé úò÷a økkä-úàå áâpä-úàå§¤©¤À¤§¤©¦º̈¦§©¯§¥²¦¬©§¨¦−
:øòö-ãò©«Ÿ©

i"yx£·‚p‰Œ˙‡Â∑:ׁשּנאמר הּמכּפלה, מערת אחר: ּדבר הּדרֹום. יג)ארץ חברֹון"(במדבר עד וּיבא בּנגב, ."וּיעלּו ¿∆«∆∆ְְְֱֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹ

„B·א  ‡¯eËÏ ·‡BÓ„ ‡¯LÈnÓ ‰LÓ ˜ÏÒe¿≈…∆ƒ≈¿»¿»¿»ƒ¿
˙È ÈÈ dÈÊÁ‡Â BÁ¯È Èt‡ ÏÚ Èc ‡˙Ó¯ LÈ≈̄»»»ƒ««≈¿≈¿«¿¿≈¿»»

:Ôc „Ú „ÚÏb ˙È ‡Ú¯‡ Ïk»«¿»»ƒ¿»«»

MÓe‰ב  ÌÈ¯Ù‡„ ‡Ú¯‡ ˙ÈÂ ÈÏzÙ Ïk ˙ÈÂ¿»»«¿»ƒ¿»«¿»¿∆¿«ƒ¿«∆
:‡·¯ÚÓ ‡nÈ „Ú ‰„e‰È„ ‡Ú¯‡ Ïk ˙ÈÂ¿»»«¿»ƒ»««»««¿»

„BÁ¯Èג  ‡˙Ú˜a ‡¯LÈÓ ˙ÈÂ ‡ÓB¯c ˙ÈÂ¿»»»¿»≈¿»ƒ¿¬»ƒ≈
:¯Úˆ „Ú ‡iÏ˜„„ ‡z¯«̃¿»¿ƒ¿«»«…«

dxezd lr `xfr oa`

hkEBÓÎ ÈÓ:ּבּגֹוים .E¯ÊÚ Ô‚Ó ׁשּלא . ƒ»ִַ»≈∆¿∆ֶֹ
רע: ּב Á¯·יּגע ¯L‡Â החרב הּוא ואׁשר . ְִַַ«¬∆∆∆ֲֶֶֶַַ

:אֹויבי ּכל על ּבֹו ּכמֹוCB¯„zׁשּתתּגאה . ְְִֶֶֶַָָƒ¿ְ
ּגדעֹון: ּכדברי רגל. ּכף מדר ּכמֹו .ְְְְְְִִִִֵֶֶַַמדרֹו

`‰LÓ ÏÚiÂ הּפסּוק מּזה ּכי ּדעּתי, לפי . «««…∆ְְִִִִֶַַָ
לא  מׁשה, ׁשעלה אחר ּכי יהֹוׁשע. ְִֶֶַַַַָָָֹֹֻּכתב



dkxadנד z`fe zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'i ycew zayl inei xeriy
¯kk‰Œ˙‡Â∑:ׁשּנאמר הּמקּדׁש, ּבית ּכלי יֹוצק ׁשלמה ז)הראהּו א ּבמעבה (מלכים הּמל יצקם הּירּדן "ּבכּכר ¿∆«ƒ»ְְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹ

.האדמה" ֲָָָ

(ã)ézòaLð øLà õøàä úàæ åéìà äåäé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¥À̈³Ÿ¨¨̧¤Æ£¤´Â¦§©Â§¦
äpðzà Eòøæì øîàì á÷òéìe ÷çöéì íäøáàì§©§¨¨̧§¦§¨³§©«£ŸÆ¥½Ÿ§©§£´¤§¤®̈

éúéàøäéðéòá EnLå E:øáòú àì ä ¤§¦¦´§¥¤½§−̈¨¬Ÿ©«£«Ÿ
i"yx£EÈ˙È‡¯‰ ‰pz‡ EÚ¯ÊÏ ¯Ó‡Ï∑ ׁשּנׁשּבע 'ׁשבּועה ּוליעקב: ליצחק לאברהם, ותאמר ׁשּתל ּכדי ≈…¿«¿¬∆¿∆»∆¿ƒƒְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ

תעבר, לא ׁשּׁשּמה מּלפני היא ּגזרה אבל ,ל הראיתיה לכ לאמר, וזהּו קּימּה', הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹלכם
להם  ותּגיד ותל ּבּה, ּוקבּועים נט ּועים אֹותם ׁשּתראה עד מקּימ הייתי ,ּכ .ׁשאּלּולי ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

(ä)ét-ìò áàBî õøàa äåäé-ãáò äLî íL úîiå©¨̧¨¹̈¤¯¤«¤§Ÿ̈²§¤¬¤−̈©¦¬
:äåäé§Ÿ̈«

i"yx£‰LÓ ÌL ˙ÓiÂ∑(טו מּכאן (ב"ב מׁשה, ּכתב ּכאן עד אּלא מׁשה"? ׁשם "וּימת ּוכתיב: מת, מׁשה אפׁשר «»»»…∆ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֹ
אֹומר והּוא ּכלּום, חסר הּתֹורה ספר אפׁשר אֹומר: מאיר רּבי יהֹוׁשע. ּכתב לא)ואיל ספר (לעיל את "לקֹוח : ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻ

ּכֹותב  ּומׁשה אֹומר, הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא אּלא הּזה"? ‰'.ּבדמע הּתֹורה ÈtŒÏÚ∑ עזרא עזרא עזרא עזרא .ּבנׁשיקה אבןאבןאבןאבן ְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ«ƒְִִָ

(å)øBòt úéa ìeî áàBî õøàa ébá Búà øa÷iå©¦§¸ŸŸ³©©Æ§¤´¤½̈−¥´§®
:äfä íBiä ãò Búøá÷-úà Léà òãé-àìå§«Ÿ¨©¬¦Æ¤§ª´̈½©−©¬©¤«

i"yx£B˙‡ ¯a˜iÂ∑.ּבכבֹודֹו נשא)הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא יׁשמע (ספרי אחד רּבי וזהּו עצמֹו, את קבר הּוא אֹומר: אל «ƒ¿……ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ּבֹו כּיֹוצא ּכן. ּדֹורׁש יׁשמעאל רּבי ׁשהיה אתין ו)מּׁשלׁשה הּוא (במדבר אֹותֹו", יביא נזרֹו ימי מלאת "ּביֹום ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹ

ּבֹו ּכּיֹוצא עצמֹו. את כב)מביא הם (ויקרא אּלא אֹותם? מּׂשיאים אחרים וכי אׁשמה", עון אֹותם "והּׂשיאּו ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
עצמם  את BÚt¯.מּׂשיאים ˙Èa ÏeÓ∑,ּפעֹור מעׂשה על לכּפר ּבראׁשית, ימי מּׁשׁשת ׁשם מּוכן היה קברֹו ְִִֶַַָ≈¿ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ

הּׁשמׁשֹות ּבין ׁשּבת ּבערב ׁשּנבראּו הּדברים מן אחד פ"ה)וזה עזרא עזרא עזרא עזרא .(אבות אבןאבןאבןאבן ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

(æ)äúäë-àì Búîa äðL íéøNòå äàî-ïa äLîe¤À¤¥¨¯§¤§¦²¨−̈§Ÿ®Ÿ¨«£¨¬
:äçì ñð-àìå Bðéò¥−§Ÿ¨¬¥«Ÿ

i"yx£BÈÚ ‰˙‰ÎŒ‡Ï∑ מּׁשּמת ÁÏ‰.אף ÒŒ‡ÏÂ∑ ּתאר נהּפ ולא רּקבֹון ּבֹו ׁשלט לא ׁשּבֹו, לחלּוחית …»¬»≈ִֵֶַ¿…»≈…ְְְִִֶֶַַַַָָֹֹֹ
עזרא עזרא עזרא עזרא .ּפניו  אבןאבןאבןאבן ָָ

Ì‰¯·‡Ïד  ˙ÈÓi˜ Èc ‡Ú¯‡ ‡„ dÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»≈»«¿»ƒ«≈ƒ¿«¿»»
dpz‡ CÈ·Ï ¯ÓÈÓÏ ·˜ÚÈÏe ˜ÁˆÈÏ¿ƒ¿»¿«¬…¿≈«ƒ¿»∆¿ƒ«

:¯aÚ˙ ‡Ï Ôn˙Ïe CÈÈÚa C˙ÈÊÁ‡«¬ƒ»¿≈»¿«»»¿ƒ«

„BÓ‡·ה  ‡Ú¯‡a ÈÈ„ ‡c·Ú ‰LÓ Ônz ˙ÈÓeƒ«»…∆«¿»«¿»¿«¿»¿»
:ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ«≈¿»«¿»

Ï·˜Ïו  ·‡BÓ„ ‡Ú¯‡a ‡˙ÏÈÁa d˙È ¯·˜e¿«»≈¿≈»»¿«¿»¿»»√≈
„Ú dz¯·˜ ˙È L‡ Ú„È ‡ÏÂ ¯BÚt ˙Èa≈¿¿»¿«¡«»¿À¿≈«

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ»»≈

Ï‡ז  ˙ÈÓ „k ÔÈL ÔÈ¯NÚÂ ‰‡Ó ¯a ‰LÓe…∆«¿»¿«¿ƒ¿ƒ«ƒ»
:È‰Bt‡„ ‡¯˜È ÂÈÊ ‡L ‡ÏÂ È‰BÈÚ ˙‰Î¿«≈ƒ¿»¿»ƒ¿»»¿«ƒ

dxezd lr `xfr oa`

וּיראהּו והעד, ּכתבֹו. נבּואה ּובדר ְְְְְֵֵֶֶַַַָָָָּכתב.
וּיקּבֹור: ּגם, אליו. ה' וּיאמר ּגם, ְִֵֶַַַַָֹה'.

d'‰ „·Ú ‰LÓ ÌL ˙ÓiÂׁשאפילּו . «»»»…∆∆∆ֲִֶ
ּכעבד: ּׁשּצּוהּו, מה עׂשה Ètּבמֹותֹו, ÏÚ ְְִֶֶֶַָָָ«ƒ

נכּתב ‰' וכן ּומּות. עלה לֹו אמר הּוא ּכי .ְְֲִִֵֵַַָ
יחנּו: ה' ּפי על וכן, ה'. ּפי על אהרן, ְֲֲִִֵַַַַַֹעל

eB˙B‡ ¯a˜iÂ ׁשּנכנס עצמֹו, קבר הּוא . «ƒ¿…ְְִֶַַַָ
אֹותם. הרֹועים וּירעּו וכן, ּבּגיא. ְְְְִִֵַַַַָָָָּבּמערה
ּכי  ודע, אֹותם. יׂשראל ּבני ׁשֹוטרי ְְְְְִִִֵֵֵַַָָוּיראּו

צלם  ׁשהּוא נבֹו, הר ׁשהּוא העברים ְֲִֶֶֶֶַַָָהר
הּפסּגה  ראׁש ׁשהּוא הּגיא ּבעצמֹו הּוא ְְְְִֶַַַַָָֹֹּככב,
הּכתּוב  ׁשאמר והעד, ּפעֹור. ּבית מּול ְְֵֵֶֶַַָָָׁשהּוא
אׁשר  הּגיא אל מּבמֹות יׂשראל נסע ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָּכי
וּיעל  ּוכתיב, הּפסּגה. ראׁש מֹואב ְְְִִִֵַַַַָָֹּבׂשדה
ראׁש נבֹו הר אל מֹואב מערבֹות ְְֵֶֶַַָֹֹמׁשה
ּוכתיב  קבּורתֹו. וׁשם מת, וׁשם ְְְְְִִֵַָָָָהּפסּגה.
אחר  והּנה ּפעֹור. ּבית מּול ּבּגיא ְְְִֵֵֵֶַַַַָוּנׁשב
וּיסעּו הּכתּוב אמר ּבּגיא, יׂשראל ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָׁשּיׁשבּו

וכתּוב  מֹואב. ּבערבֹות וּיחנּו יׂשראל ְְְְְֲִֵֵַַַָָָּבני
וּיסעּו נבֹו, לפני העברים ּבהרי וּיחנּו ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָאחר
והּנה  מֹואב. ּבערבֹות וּיחנּו העברים ְְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָָמהרי
ׁשם  מׁשה, ׁשּמת ּבמקֹום ּכי ּברּור, ְִֵֶֶָָָָָֹּדבר

‰f‰קבּורתֹו: ÌBi‰ „Ú.יהֹוׁשע ּדברי . ְָ«««∆ְְִֵַֻ
ימיו: ּבאחרית זה ׁשּכתב ְְֲִִֵֶֶַַָָָָויּתכן,

f‰ÁÏ.אהלה ּבתֹו ּכמֹו וי''ו, ּתחת הה''א . ≈…ְְֳֵַַַָָֹ
הּזקן: על ּתתּגּבר הּיבׁשּות ּכי לח. ְְְִִִִֵַַַַַַַָָמּגזרת

מּתח:Òוטעם. הפ . ְַַ»ֵֶַָ

dkxad z`fe zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'i ycew zayl inei xeriy

(ç)áàBî úáøòa äLî-úà ìàøNé éðá ekáiå©¦§Á§¥̧¦§¨¥¯¤¤²§©§¬Ÿ−̈
ìL:äLî ìáà éëá éîé eîziå íBé íéL §¦´®©¦§½§¥¬§¦−¥¬¤¤«

i"yx£Ï‡¯NÈ Èa∑ אּׁשה ּובין לרעהּו איׁש ּבין ׁשלֹום ונֹותן ׁשלֹום רֹודף ׁשהיה מּתֹו ּבאהרן אבל הּזכרים, ¿≈ƒ¿»≈ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹ
נאמר: כ)לבעלּה, ּונקבֹות (במדבר זכרים יׂשראל", ּבית ."ּכל ְְְְֱֲִִֵֵֵֶַַָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(255 'nr ck zegiy ihewl)

ּוּוּוּונקבנקבנקבנקבֹוֹוֹוֹותתתת זכריםזכריםזכריםזכרים .... .... ּבּבּבּבאהרןאהרןאהרןאהרן אבלאבלאבלאבל ח)ההההּזּזּזּזכריםכריםכריםכרים,,,, לד, לגּבי (רש"י ׁשּלֹו החּסרֹון את מׁשה מיתת ּבעת מזּכירים מּדּוע לכאֹורה, ְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹ
זּו. ּבדר לפעל מסּגל אינֹו אמת, ׁשּמּדתֹו מׁשה, א האמת, מן קצת ׁשּׁשּנה ידי על ׁשלֹום עׂשה אהרן לֹומר: ויׁש ְְְְְְֱֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֻאהרן.
מכרחים  ׁשּבׁשבילֹו ּכזה אדם ּגם יהּודי, לכל ׁשלֹום מביא – אהרן האמת. מן נֹוטה אינֹו – מׁשה ּבזה: ּׁשאין מה ּבזה ְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹֻויׁש
ּכאׁשר  אבל האמת; מּדת ׁשּלֹו, ּבעבֹודה ּכּלֹו עסּוק היה ּתפקידֹו, ּבמּלּוי עסּוק ּכׁשהיה מׁשה, חּיי ּבמׁש האמת. מן ְְְְְֱֱֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻלׁשּנֹות

אהרן. הנהגת מעלת את הרּגיׁש ׁשליחּותֹו, עזרא עזרא עזרא עזרא הׁשלים אבןאבןאבןאבן ְְְְֲֲִִִִִֶַַַַַָֹ

(è)äLî Cîñ-ék äîëç çeø àìî ïeð-ïa òLBäéå¦«ª´©¦À¨¥Æ´©¨§½̈¦«¨©¬¤²
eNòiå ìàøNé-éða åéìà eòîLiå åéìò åéãé-úà¤¨−̈¨¨®©¦§§¸¥¨³§¥«¦§¨¥Æ©©«£½

:äLî-úà äåäé äeö øLàk עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

(é)Bòãé øLà äLîk ìàøNéa ãBò àéáð í÷-àìå§Ÿ¨̧¨¦¬²§¦§¨¥−§¤®£¤Æ§¨´
:íéðt-ìà íéðt äåäé§Ÿ̈½¨¦−¤¨¦«

i"yx£ÌÈtŒÏ‡ ÌÈt '‰ BÚ„È ¯L‡∑ ּגס לּבֹו ׁשּנאמר:ׁשהיה ּכענין ׁשרֹוצה, עת ּבכל אליו ּומדּבר לב)ּבֹו (שמות ¬∆¿»»ƒ∆»ƒְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ
ה'", אל אעלה ט)"ועּתה לכם (במדבר ה' ּיצּוה מה ואׁשמעה .""עמדּו ְְְְְְֱִֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

(àé)äåäé BçìL øLà íéúôBnäå úúàä-ìëì§¨¨«¸Ÿ¹Ÿ§©«§¦À£¤³§¨Æ§Ÿ̈½
-ìëìe äòøôì íéøöî õøàa úBNòì-ìëìe åéãáò ©«£−§¤´¤¦§¨®¦§©§¬Ÿ§¨£¨−̈§¨

:Böøà©§«

(áé)øLà ìBãbä àøBnä ìëìe ä÷æçä ãiä ìëìe§ŸÆ©¨´©«£¨½̈§−Ÿ©¨´©¨®£¤Æ
:ìàøNé-ìk éðéòì äLî äNò̈¨´¤½§¥¥−¨¦§¨¥«

i"yx£‰˜ÊÁ‰ „i‰ ÏÎÏe∑ הּתֹורה את ּבידיו ׁשּקּבל ‰ÏB„b.ּבּלּוחֹות ‡¯Bn‰ ÏÎÏe∑ ּוגבּורֹות נּסים ¿…«»«¬»»ְִֵֶֶַַָָָ¿…«»«»ְִִ
והּנֹורא  הּגדֹול Ï‡¯NÈŒÏk.ׁשּבּמדּבר ÈÈÚÏ∑:ׁשּנאמר לעיניהם, הּלּוחֹות לׁשּבר לּבֹו ט)ׁשּנׂשאֹו (לעיל ְְִֶַַַָָָ¿≈≈»ƒ¿»≈ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָֹ

הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא " ּדעת והסּכימה לעיניכם", ׁשּנאמר:ואׁשּברם י)לדעּתֹו, ּכח(לעיל ייׁשר ׁשּברּת", "אׁשר ְְְְְְְֱֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹ
פז)ׁשּׁשּברּת :(שבת ְִֶַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(dk 'nr ak ycw zexb`)

ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ּכּכּכּכלללל רז"ללעינילעינילעינילעיני ׁשהקׁשּו מה ּפי על לתחּלתּה, סֹופּה הּתֹורה סמיכּות את לפרׁש ב)יׁש לט, ּכל (נדרים אין והכתיב ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָ
ּבראׁשית  אם) ּכי חדׁש, זה (ואין . . עׂשה אׁשר . . והּמֹופתים האֹותֹות לכל הּכתּובים: המׁש וזהּו הּׁשמׁש. ּתחת ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָחדׁש

i¯LÈÓa‡ח  ‰LÓ ˙È Ï‡¯NÈ È· BÎ·e¿¿≈ƒ¿»≈»…∆¿≈¿«»
‡˙ÈÎ· ÈÓBÈ eÓÈÏLe ÔÈÓBÈ ÔÈ˙Ïz ·‡BÓ„¿»¿»ƒƒ¿ƒ≈¿ƒ»

:‰LÓ„ ‡Ï·‡∆¿»¿…∆

‡¯Èט  ‡˙ÓÎÁ Áe¯ ÈÏÓ Ôe ¯a ÚLB‰ÈÂƒÀ««¿≈«»¿¿»¬≈
Èa ‰pÓ eÏÈa˜Â È‰BÏÚ È‰B„È ˙È ‰LÓ CÓÒ¿«…∆»¿ƒ¬ƒ¿«ƒƒ≈¿≈
:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók e„·ÚÂ Ï‡¯NÈƒ¿»≈«¬»¿»ƒ«ƒ¿»»…∆

Ècי  ‰LÓk Ï‡¯NÈa „BÚ ‡i· Ì˜ ‡ÏÂ¿»»¿ƒ»¿ƒ¿»≈¿…∆ƒ
:ÔÈt‡a ÔÈt‡ ÈÈ dÏ ÈÏb˙‡ƒ¿¿ƒ≈¿»«ƒ¿«ƒ

aÚÓÏ„יא  ÈÈ dÁÏL Èc ‡i˙ÙBÓe ‡i˙‡ ÏÎÏ¿»»«»¿«»ƒ»¿≈¿»¿∆¿«
È‰Bc·Ú ÏÎÏe ‰Ú¯ÙÏ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿ƒ¿»ƒ¿«¿…¿»«¿ƒ

:dÚ¯‡ ÏÎÏe¿»«¿≈

Ècיב  ‡a¯ ‡ÂÊÁ ÏÎÏe ‡zÙw˙ ‡„È ÏÎÏe¿…¿»«∆¿»¿…≈¿»»«»ƒ
˜ÊÁ :Ï‡¯NÈ Ïk ÈÈÚÏ ‰LÓ „·Ú¬«…∆¿≈≈»ƒ¿»≈

dxezd lr `xfr oa`

gÏ‡¯NÈ Èa,יׂשראל ּבית ּכל ּובאהרן, . ¿≈ƒ¿»≈ְְֲִֵֵַָֹֹ
מׁשה: ּכבֹוד ּתּמּוeÓziÂּבעבּור וכאׁשר . ְֲֶַֹ«ƒ¿ְֲֶַַ

יׂשראל  ּבני ׁשמעּו ׁשּמה מׁשה, אבל ּבכי ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָָֹימי

יהֹוׁשע: ְֶַֻאל
h‰ÓÎÁ Áe¯ ‡ÏÓ,והעד ה'. רּוח היא . »≈«»¿»ְִֵַָ

יּמצא  לא ּכי עליו. ידיו את מׁשה סמ ִִִֵֶֶַָָָָָָֹֹּכי

עליו: ׁשּיּׁשען ּביׂשראל eNÚiÂּכמֹותֹו ְְְִִֵֵֶָָָָ««¬
‰LÓ ˙‡ '‰ ‰eˆ ¯L‡k אל ׁשּיׁשמעּו . «¬∆ƒ»∆…∆ְְִֶֶ

ÌÈtיהֹוׁשע: Ï‡ ÌÈt:ּפירׁשּתיו . ְַֻ»ƒ∆»ƒְִֵַ



נה dkxad z`fe zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'i ycew zayl inei xeriy
¯kk‰Œ˙‡Â∑:ׁשּנאמר הּמקּדׁש, ּבית ּכלי יֹוצק ׁשלמה ז)הראהּו א ּבמעבה (מלכים הּמל יצקם הּירּדן "ּבכּכר ¿∆«ƒ»ְְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹ

.האדמה" ֲָָָ

(ã)ézòaLð øLà õøàä úàæ åéìà äåäé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¥À̈³Ÿ¨¨̧¤Æ£¤´Â¦§©Â§¦
äpðzà Eòøæì øîàì á÷òéìe ÷çöéì íäøáàì§©§¨¨̧§¦§¨³§©«£ŸÆ¥½Ÿ§©§£´¤§¤®̈

éúéàøäéðéòá EnLå E:øáòú àì ä ¤§¦¦´§¥¤½§−̈¨¬Ÿ©«£«Ÿ
i"yx£EÈ˙È‡¯‰ ‰pz‡ EÚ¯ÊÏ ¯Ó‡Ï∑ ׁשּנׁשּבע 'ׁשבּועה ּוליעקב: ליצחק לאברהם, ותאמר ׁשּתל ּכדי ≈…¿«¿¬∆¿∆»∆¿ƒƒְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ

תעבר, לא ׁשּׁשּמה מּלפני היא ּגזרה אבל ,ל הראיתיה לכ לאמר, וזהּו קּימּה', הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹלכם
להם  ותּגיד ותל ּבּה, ּוקבּועים נט ּועים אֹותם ׁשּתראה עד מקּימ הייתי ,ּכ .ׁשאּלּולי ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

(ä)ét-ìò áàBî õøàa äåäé-ãáò äLî íL úîiå©¨̧¨¹̈¤¯¤«¤§Ÿ̈²§¤¬¤−̈©¦¬
:äåäé§Ÿ̈«

i"yx£‰LÓ ÌL ˙ÓiÂ∑(טו מּכאן (ב"ב מׁשה, ּכתב ּכאן עד אּלא מׁשה"? ׁשם "וּימת ּוכתיב: מת, מׁשה אפׁשר «»»»…∆ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֹ
אֹומר והּוא ּכלּום, חסר הּתֹורה ספר אפׁשר אֹומר: מאיר רּבי יהֹוׁשע. ּכתב לא)ואיל ספר (לעיל את "לקֹוח : ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻ

ּכֹותב  ּומׁשה אֹומר, הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא אּלא הּזה"? ‰'.ּבדמע הּתֹורה ÈtŒÏÚ∑ עזרא עזרא עזרא עזרא .ּבנׁשיקה אבןאבןאבןאבן ְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ«ƒְִִָ

(å)øBòt úéa ìeî áàBî õøàa ébá Búà øa÷iå©¦§¸ŸŸ³©©Æ§¤´¤½̈−¥´§®
:äfä íBiä ãò Búøá÷-úà Léà òãé-àìå§«Ÿ¨©¬¦Æ¤§ª´̈½©−©¬©¤«

i"yx£B˙‡ ¯a˜iÂ∑.ּבכבֹודֹו נשא)הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא יׁשמע (ספרי אחד רּבי וזהּו עצמֹו, את קבר הּוא אֹומר: אל «ƒ¿……ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ּבֹו כּיֹוצא ּכן. ּדֹורׁש יׁשמעאל רּבי ׁשהיה אתין ו)מּׁשלׁשה הּוא (במדבר אֹותֹו", יביא נזרֹו ימי מלאת "ּביֹום ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹ

ּבֹו ּכּיֹוצא עצמֹו. את כב)מביא הם (ויקרא אּלא אֹותם? מּׂשיאים אחרים וכי אׁשמה", עון אֹותם "והּׂשיאּו ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
עצמם  את BÚt¯.מּׂשיאים ˙Èa ÏeÓ∑,ּפעֹור מעׂשה על לכּפר ּבראׁשית, ימי מּׁשׁשת ׁשם מּוכן היה קברֹו ְִִֶַַָ≈¿ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ

הּׁשמׁשֹות ּבין ׁשּבת ּבערב ׁשּנבראּו הּדברים מן אחד פ"ה)וזה עזרא עזרא עזרא עזרא .(אבות אבןאבןאבןאבן ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

(æ)äúäë-àì Búîa äðL íéøNòå äàî-ïa äLîe¤À¤¥¨¯§¤§¦²¨−̈§Ÿ®Ÿ¨«£¨¬
:äçì ñð-àìå Bðéò¥−§Ÿ¨¬¥«Ÿ

i"yx£BÈÚ ‰˙‰ÎŒ‡Ï∑ מּׁשּמת ÁÏ‰.אף ÒŒ‡ÏÂ∑ ּתאר נהּפ ולא רּקבֹון ּבֹו ׁשלט לא ׁשּבֹו, לחלּוחית …»¬»≈ִֵֶַ¿…»≈…ְְְִִֶֶַַַַָָֹֹֹ
עזרא עזרא עזרא עזרא .ּפניו  אבןאבןאבןאבן ָָ

Ì‰¯·‡Ïד  ˙ÈÓi˜ Èc ‡Ú¯‡ ‡„ dÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»≈»«¿»ƒ«≈ƒ¿«¿»»
dpz‡ CÈ·Ï ¯ÓÈÓÏ ·˜ÚÈÏe ˜ÁˆÈÏ¿ƒ¿»¿«¬…¿≈«ƒ¿»∆¿ƒ«

:¯aÚ˙ ‡Ï Ôn˙Ïe CÈÈÚa C˙ÈÊÁ‡«¬ƒ»¿≈»¿«»»¿ƒ«

„BÓ‡·ה  ‡Ú¯‡a ÈÈ„ ‡c·Ú ‰LÓ Ônz ˙ÈÓeƒ«»…∆«¿»«¿»¿«¿»¿»
:ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ«≈¿»«¿»

Ï·˜Ïו  ·‡BÓ„ ‡Ú¯‡a ‡˙ÏÈÁa d˙È ¯·˜e¿«»≈¿≈»»¿«¿»¿»»√≈
„Ú dz¯·˜ ˙È L‡ Ú„È ‡ÏÂ ¯BÚt ˙Èa≈¿¿»¿«¡«»¿À¿≈«

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ»»≈

Ï‡ז  ˙ÈÓ „k ÔÈL ÔÈ¯NÚÂ ‰‡Ó ¯a ‰LÓe…∆«¿»¿«¿ƒ¿ƒ«ƒ»
:È‰Bt‡„ ‡¯˜È ÂÈÊ ‡L ‡ÏÂ È‰BÈÚ ˙‰Î¿«≈ƒ¿»¿»ƒ¿»»¿«ƒ

dxezd lr `xfr oa`

וּיראהּו והעד, ּכתבֹו. נבּואה ּובדר ְְְְְֵֵֶֶַַַָָָָּכתב.
וּיקּבֹור: ּגם, אליו. ה' וּיאמר ּגם, ְִֵֶַַַַָֹה'.

d'‰ „·Ú ‰LÓ ÌL ˙ÓiÂׁשאפילּו . «»»»…∆∆∆ֲִֶ
ּכעבד: ּׁשּצּוהּו, מה עׂשה Ètּבמֹותֹו, ÏÚ ְְִֶֶֶַָָָ«ƒ

נכּתב ‰' וכן ּומּות. עלה לֹו אמר הּוא ּכי .ְְֲִִֵֵַַָ
יחנּו: ה' ּפי על וכן, ה'. ּפי על אהרן, ְֲֲִִֵַַַַַֹעל

eB˙B‡ ¯a˜iÂ ׁשּנכנס עצמֹו, קבר הּוא . «ƒ¿…ְְִֶַַַָ
אֹותם. הרֹועים וּירעּו וכן, ּבּגיא. ְְְְִִֵַַַַָָָָּבּמערה
ּכי  ודע, אֹותם. יׂשראל ּבני ׁשֹוטרי ְְְְְִִִֵֵֵַַָָוּיראּו

צלם  ׁשהּוא נבֹו, הר ׁשהּוא העברים ְֲִֶֶֶֶַַָָהר
הּפסּגה  ראׁש ׁשהּוא הּגיא ּבעצמֹו הּוא ְְְְִֶַַַַָָֹֹּככב,
הּכתּוב  ׁשאמר והעד, ּפעֹור. ּבית מּול ְְֵֵֶֶַַָָָׁשהּוא
אׁשר  הּגיא אל מּבמֹות יׂשראל נסע ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָּכי
וּיעל  ּוכתיב, הּפסּגה. ראׁש מֹואב ְְְִִִֵַַַַָָֹּבׂשדה
ראׁש נבֹו הר אל מֹואב מערבֹות ְְֵֶֶַַָֹֹמׁשה
ּוכתיב  קבּורתֹו. וׁשם מת, וׁשם ְְְְְִִֵַָָָָהּפסּגה.
אחר  והּנה ּפעֹור. ּבית מּול ּבּגיא ְְְִֵֵֵֶַַַַָוּנׁשב
וּיסעּו הּכתּוב אמר ּבּגיא, יׂשראל ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָׁשּיׁשבּו

וכתּוב  מֹואב. ּבערבֹות וּיחנּו יׂשראל ְְְְְֲִֵֵַַַָָָּבני
וּיסעּו נבֹו, לפני העברים ּבהרי וּיחנּו ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָאחר
והּנה  מֹואב. ּבערבֹות וּיחנּו העברים ְְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָָמהרי
ׁשם  מׁשה, ׁשּמת ּבמקֹום ּכי ּברּור, ְִֵֶֶָָָָָֹּדבר

‰f‰קבּורתֹו: ÌBi‰ „Ú.יהֹוׁשע ּדברי . ְָ«««∆ְְִֵַֻ
ימיו: ּבאחרית זה ׁשּכתב ְְֲִִֵֶֶַַָָָָויּתכן,

f‰ÁÏ.אהלה ּבתֹו ּכמֹו וי''ו, ּתחת הה''א . ≈…ְְֳֵַַַָָֹ
הּזקן: על ּתתּגּבר הּיבׁשּות ּכי לח. ְְְִִִִֵַַַַַַַָָמּגזרת

מּתח:Òוטעם. הפ . ְַַ»ֵֶַָ

dkxad z`fe zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'i ycew zayl inei xeriy

(ç)áàBî úáøòa äLî-úà ìàøNé éðá ekáiå©¦§Á§¥̧¦§¨¥¯¤¤²§©§¬Ÿ−̈
ìL:äLî ìáà éëá éîé eîziå íBé íéL §¦´®©¦§½§¥¬§¦−¥¬¤¤«

i"yx£Ï‡¯NÈ Èa∑ אּׁשה ּובין לרעהּו איׁש ּבין ׁשלֹום ונֹותן ׁשלֹום רֹודף ׁשהיה מּתֹו ּבאהרן אבל הּזכרים, ¿≈ƒ¿»≈ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹ
נאמר: כ)לבעלּה, ּונקבֹות (במדבר זכרים יׂשראל", ּבית ."ּכל ְְְְֱֲִִֵֵֵֶַַָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(255 'nr ck zegiy ihewl)

ּוּוּוּונקבנקבנקבנקבֹוֹוֹוֹותתתת זכריםזכריםזכריםזכרים .... .... ּבּבּבּבאהרןאהרןאהרןאהרן אבלאבלאבלאבל ח)ההההּזּזּזּזכריםכריםכריםכרים,,,, לד, לגּבי (רש"י ׁשּלֹו החּסרֹון את מׁשה מיתת ּבעת מזּכירים מּדּוע לכאֹורה, ְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹ
זּו. ּבדר לפעל מסּגל אינֹו אמת, ׁשּמּדתֹו מׁשה, א האמת, מן קצת ׁשּׁשּנה ידי על ׁשלֹום עׂשה אהרן לֹומר: ויׁש ְְְְְְֱֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֻאהרן.
מכרחים  ׁשּבׁשבילֹו ּכזה אדם ּגם יהּודי, לכל ׁשלֹום מביא – אהרן האמת. מן נֹוטה אינֹו – מׁשה ּבזה: ּׁשאין מה ּבזה ְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹֻויׁש
ּכאׁשר  אבל האמת; מּדת ׁשּלֹו, ּבעבֹודה ּכּלֹו עסּוק היה ּתפקידֹו, ּבמּלּוי עסּוק ּכׁשהיה מׁשה, חּיי ּבמׁש האמת. מן ְְְְְֱֱֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻלׁשּנֹות

אהרן. הנהגת מעלת את הרּגיׁש ׁשליחּותֹו, עזרא עזרא עזרא עזרא הׁשלים אבןאבןאבןאבן ְְְְֲֲִִִִִֶַַַַַָֹ

(è)äLî Cîñ-ék äîëç çeø àìî ïeð-ïa òLBäéå¦«ª´©¦À¨¥Æ´©¨§½̈¦«¨©¬¤²
eNòiå ìàøNé-éða åéìà eòîLiå åéìò åéãé-úà¤¨−̈¨¨®©¦§§¸¥¨³§¥«¦§¨¥Æ©©«£½

:äLî-úà äåäé äeö øLàk עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

(é)Bòãé øLà äLîk ìàøNéa ãBò àéáð í÷-àìå§Ÿ¨̧¨¦¬²§¦§¨¥−§¤®£¤Æ§¨´
:íéðt-ìà íéðt äåäé§Ÿ̈½¨¦−¤¨¦«

i"yx£ÌÈtŒÏ‡ ÌÈt '‰ BÚ„È ¯L‡∑ ּגס לּבֹו ׁשּנאמר:ׁשהיה ּכענין ׁשרֹוצה, עת ּבכל אליו ּומדּבר לב)ּבֹו (שמות ¬∆¿»»ƒ∆»ƒְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ
ה'", אל אעלה ט)"ועּתה לכם (במדבר ה' ּיצּוה מה ואׁשמעה .""עמדּו ְְְְְְֱִֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

(àé)äåäé BçìL øLà íéúôBnäå úúàä-ìëì§¨¨«¸Ÿ¹Ÿ§©«§¦À£¤³§¨Æ§Ÿ̈½
-ìëìe äòøôì íéøöî õøàa úBNòì-ìëìe åéãáò ©«£−§¤´¤¦§¨®¦§©§¬Ÿ§¨£¨−̈§¨

:Böøà©§«

(áé)øLà ìBãbä àøBnä ìëìe ä÷æçä ãiä ìëìe§ŸÆ©¨´©«£¨½̈§−Ÿ©¨´©¨®£¤Æ
:ìàøNé-ìk éðéòì äLî äNò̈¨´¤½§¥¥−¨¦§¨¥«

i"yx£‰˜ÊÁ‰ „i‰ ÏÎÏe∑ הּתֹורה את ּבידיו ׁשּקּבל ‰ÏB„b.ּבּלּוחֹות ‡¯Bn‰ ÏÎÏe∑ ּוגבּורֹות נּסים ¿…«»«¬»»ְִֵֶֶַַָָָ¿…«»«»ְִִ
והּנֹורא  הּגדֹול Ï‡¯NÈŒÏk.ׁשּבּמדּבר ÈÈÚÏ∑:ׁשּנאמר לעיניהם, הּלּוחֹות לׁשּבר לּבֹו ט)ׁשּנׂשאֹו (לעיל ְְִֶַַַָָָ¿≈≈»ƒ¿»≈ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָֹ

הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא " ּדעת והסּכימה לעיניכם", ׁשּנאמר:ואׁשּברם י)לדעּתֹו, ּכח(לעיל ייׁשר ׁשּברּת", "אׁשר ְְְְְְְֱֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹ
פז)ׁשּׁשּברּת :(שבת ְִֶַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(dk 'nr ak ycw zexb`)

ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ּכּכּכּכלללל רז"ללעינילעינילעינילעיני ׁשהקׁשּו מה ּפי על לתחּלתּה, סֹופּה הּתֹורה סמיכּות את לפרׁש ב)יׁש לט, ּכל (נדרים אין והכתיב ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָ
ּבראׁשית  אם) ּכי חדׁש, זה (ואין . . עׂשה אׁשר . . והּמֹופתים האֹותֹות לכל הּכתּובים: המׁש וזהּו הּׁשמׁש. ּתחת ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָחדׁש

i¯LÈÓa‡ח  ‰LÓ ˙È Ï‡¯NÈ È· BÎ·e¿¿≈ƒ¿»≈»…∆¿≈¿«»
‡˙ÈÎ· ÈÓBÈ eÓÈÏLe ÔÈÓBÈ ÔÈ˙Ïz ·‡BÓ„¿»¿»ƒƒ¿ƒ≈¿ƒ»

:‰LÓ„ ‡Ï·‡∆¿»¿…∆

‡¯Èט  ‡˙ÓÎÁ Áe¯ ÈÏÓ Ôe ¯a ÚLB‰ÈÂƒÀ««¿≈«»¿¿»¬≈
Èa ‰pÓ eÏÈa˜Â È‰BÏÚ È‰B„È ˙È ‰LÓ CÓÒ¿«…∆»¿ƒ¬ƒ¿«ƒƒ≈¿≈
:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók e„·ÚÂ Ï‡¯NÈƒ¿»≈«¬»¿»ƒ«ƒ¿»»…∆

Ècי  ‰LÓk Ï‡¯NÈa „BÚ ‡i· Ì˜ ‡ÏÂ¿»»¿ƒ»¿ƒ¿»≈¿…∆ƒ
:ÔÈt‡a ÔÈt‡ ÈÈ dÏ ÈÏb˙‡ƒ¿¿ƒ≈¿»«ƒ¿«ƒ

aÚÓÏ„יא  ÈÈ dÁÏL Èc ‡i˙ÙBÓe ‡i˙‡ ÏÎÏ¿»»«»¿«»ƒ»¿≈¿»¿∆¿«
È‰Bc·Ú ÏÎÏe ‰Ú¯ÙÏ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿ƒ¿»ƒ¿«¿…¿»«¿ƒ

:dÚ¯‡ ÏÎÏe¿»«¿≈

Ècיב  ‡a¯ ‡ÂÊÁ ÏÎÏe ‡zÙw˙ ‡„È ÏÎÏe¿…¿»«∆¿»¿…≈¿»»«»ƒ
˜ÊÁ :Ï‡¯NÈ Ïk ÈÈÚÏ ‰LÓ „·Ú¬«…∆¿≈≈»ƒ¿»≈

dxezd lr `xfr oa`

gÏ‡¯NÈ Èa,יׂשראל ּבית ּכל ּובאהרן, . ¿≈ƒ¿»≈ְְֲִֵֵַָֹֹ
מׁשה: ּכבֹוד ּתּמּוeÓziÂּבעבּור וכאׁשר . ְֲֶַֹ«ƒ¿ְֲֶַַ

יׂשראל  ּבני ׁשמעּו ׁשּמה מׁשה, אבל ּבכי ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָָֹימי

יהֹוׁשע: ְֶַֻאל
h‰ÓÎÁ Áe¯ ‡ÏÓ,והעד ה'. רּוח היא . »≈«»¿»ְִֵַָ

יּמצא  לא ּכי עליו. ידיו את מׁשה סמ ִִִֵֶֶַָָָָָָֹֹּכי

עליו: ׁשּיּׁשען ּביׂשראל eNÚiÂּכמֹותֹו ְְְִִֵֵֶָָָָ««¬
‰LÓ ˙‡ '‰ ‰eˆ ¯L‡k אל ׁשּיׁשמעּו . «¬∆ƒ»∆…∆ְְִֶֶ

ÌÈtיהֹוׁשע: Ï‡ ÌÈt:ּפירׁשּתיו . ְַֻ»ƒ∆»ƒְִֵַ



dkxadנו z`fe zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'i ycew zayl inei xeriy
לנּסים ּבנֹוגע הּבריאה ּבעת ּבראׁשית מעׂשה ּכל עם הקּב"ה התנה ּתנאי ּכי אלקים, ב.ּברא קצח, זח"ב ה. ה, רבה (בראשית ְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָֹ

ו) ה, אבות טוב יום ותוספות להרמב"ם המשניות .פירוש

ã ycew zegiyn zecewp ã217 cenr c"l wlg zegiyÎihewl itÎlr)'zay z`xwl' jezn -(

zFgENd zxiaWA dWn zlrn©£©Ÿ¤¦§¦©©

ּכּכּכּכלללל־־־־ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל:::: לעינילעינילעינילעיני ממממׁשׁשׁשׁשהההה עעעעׂשׂשׂשׂשהההה אאאאׁשׁשׁשׁשרררר גוגוגוגו'''' החזקההחזקההחזקההחזקה ההההּיּיּיּידדדד ְְְְֹֹּוּוּוּולכללכללכללכל ֲֲֲֲֲֲֲֲֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽ ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
לעיניהםלעיניהםלעיניהםלעיניהם ההההּלּלּלּלּוּוּוּוחחחחֹוֹוֹוֹותתתת ללללׁשׁשׁשׁשּבּבּבּברררר ללללּבּבּבּבֹוֹוֹוֹו ׁשׁשׁשׁשּנּנּנּנׂשׂשׂשׂשאאאאֹוֹוֹוֹו –––– ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ּכּכּכּכלללל רש"י)לעינילעינילעינילעיני ובפירוש יב. (לד, ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹֹ

ּכל  ּב"לעיני יסּים רּבנּו, מׁשה ׁשל והּנפלאֹות הּגדֹולֹות הּמעלֹות על מסּפר ׁשהּכתּוב ׁשּלאחרי מתאים אי ְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָֹוצרי־עּיּון
לּבֹו ׁשּנׂשאֹו לעיניהם?יׂשראל", הּלּוחֹות לׁשּבר ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָֹ

הּמדרׁש על־ּפי לֹומר א)ויׁש לד, תשא פרשת ברש"י הּׁשפחֹות,(הובא עם ארּוסתֹו והּניח הּים למדינת ׁשהל למל "מׁשל : ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ
י  אם אמר, ּכתּבתּה. וקרע ׁשֹוׁשבינּה עמד רע. ׁשם עליה יצא הּׁשפחֹות קלקּול עדין מּתֹו לֹו אמר להרגּה, הּמל אמר ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֻ

יׂשראל". אּלּו הּקּב"ה ׁשל ארּוסתֹו מׁשה, זה והּׁשֹוׁשבין רב, ערב אּלּו הּׁשפחֹות הּקּב"ה, זה הּמל . . אׁשּת ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹאינּה
ׁשהרי  ּבּכתּוב, הּנזּכרֹות מעלֹותיו מּׁשאר יֹותר נעלית זֹו ׁשּמעלה הּלּוחֹות, ּבׁשבירת מׁשה מעלת ּבפׁשטּות מּובנת ְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָֹועל־ּפי־זה
מׁשה  ראה ּכאׁשר ואף־על־ּפי־כן הּקּב"ה, ׁשל מּידֹו ׁשּקּבלּה זה ׁשהּוא ּובפרט רּבנּו, מׁשה ּבעיני הּתֹורה ער ויקר ּגדל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹמּובן
לא  חס־וׁשלֹום, ּביׂשראל לפּגע יכֹולה הּלּוחֹות ׁשל ׁשּמציאּותם לחׁשֹוׁש מקֹום ׁשּיׁש יׂשראל, והאֹוהב הּנאמן הרֹועה ְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹרּבנּו,

מהענׁש. יׂשראל ּבני את להּציל ּכדי מּיד ּוׁשברם ּכלל עזרא עזרא עזרא עזרא הּסס אבןאבןאבןאבן ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ
סימן. גאוא"ל פסוקים, הברכה מ"א וזאת פרשת חסלת

yceg icin 'ide cr "i`qk minyd" - yceg y`x mr dxeywd dxhtd xeaiva oixihtn yceg y`x zaya"
inge ixen w"k ici lr mqxtzpy bdpnd reci ,ok it lr s`e .reayd zyxtc dxhtdd `le ,"'eb eycga
xeaivay ,crend leg zayl rbepa df jxc lre .reayd zyxtc dxhtdd z` mb xnel yi - cigiay ,x"enc`
zyxt mr dxeywd dxhtdd z` mb xnel yi - cigia la` ,crend leg zayl zcgeind dxhtda oixihtn

."reayd
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øåôë íåé úéøçùì äøèôäæð ÷øô äéòùé
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נז dkxad z`fe zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'i ycew zayl inei xeriy
לנּסים ּבנֹוגע הּבריאה ּבעת ּבראׁשית מעׂשה ּכל עם הקּב"ה התנה ּתנאי ּכי אלקים, ב.ּברא קצח, זח"ב ה. ה, רבה (בראשית ְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָֹ

ו) ה, אבות טוב יום ותוספות להרמב"ם המשניות .פירוש

ã ycew zegiyn zecewp ã217 cenr c"l wlg zegiyÎihewl itÎlr)'zay z`xwl' jezn -(
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ּכּכּכּכלללל־־־־ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל:::: לעינילעינילעינילעיני ממממׁשׁשׁשׁשהההה עעעעׂשׂשׂשׂשהההה אאאאׁשׁשׁשׁשרררר גוגוגוגו'''' החזקההחזקההחזקההחזקה ההההּיּיּיּידדדד ְְְְֹֹּוּוּוּולכללכללכללכל ֲֲֲֲֲֲֲֲֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽ ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
לעיניהםלעיניהםלעיניהםלעיניהם ההההּלּלּלּלּוּוּוּוחחחחֹוֹוֹוֹותתתת ללללׁשׁשׁשׁשּבּבּבּברררר ללללּבּבּבּבֹוֹוֹוֹו ׁשׁשׁשׁשּנּנּנּנׂשׂשׂשׂשאאאאֹוֹוֹוֹו –––– ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ּכּכּכּכלללל רש"י)לעינילעינילעינילעיני ובפירוש יב. (לד, ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹֹ

ּכל  ּב"לעיני יסּים רּבנּו, מׁשה ׁשל והּנפלאֹות הּגדֹולֹות הּמעלֹות על מסּפר ׁשהּכתּוב ׁשּלאחרי מתאים אי ְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָֹוצרי־עּיּון
לּבֹו ׁשּנׂשאֹו לעיניהם?יׂשראל", הּלּוחֹות לׁשּבר ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָֹ

הּמדרׁש על־ּפי לֹומר א)ויׁש לד, תשא פרשת ברש"י הּׁשפחֹות,(הובא עם ארּוסתֹו והּניח הּים למדינת ׁשהל למל "מׁשל : ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ
י  אם אמר, ּכתּבתּה. וקרע ׁשֹוׁשבינּה עמד רע. ׁשם עליה יצא הּׁשפחֹות קלקּול עדין מּתֹו לֹו אמר להרגּה, הּמל אמר ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֻ

יׂשראל". אּלּו הּקּב"ה ׁשל ארּוסתֹו מׁשה, זה והּׁשֹוׁשבין רב, ערב אּלּו הּׁשפחֹות הּקּב"ה, זה הּמל . . אׁשּת ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹאינּה
ׁשהרי  ּבּכתּוב, הּנזּכרֹות מעלֹותיו מּׁשאר יֹותר נעלית זֹו ׁשּמעלה הּלּוחֹות, ּבׁשבירת מׁשה מעלת ּבפׁשטּות מּובנת ְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָֹועל־ּפי־זה
מׁשה  ראה ּכאׁשר ואף־על־ּפי־כן הּקּב"ה, ׁשל מּידֹו ׁשּקּבלּה זה ׁשהּוא ּובפרט רּבנּו, מׁשה ּבעיני הּתֹורה ער ויקר ּגדל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹמּובן
לא  חס־וׁשלֹום, ּביׂשראל לפּגע יכֹולה הּלּוחֹות ׁשל ׁשּמציאּותם לחׁשֹוׁש מקֹום ׁשּיׁש יׂשראל, והאֹוהב הּנאמן הרֹועה ְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹרּבנּו,

מהענׁש. יׂשראל ּבני את להּציל ּכדי מּיד ּוׁשברם ּכלל עזרא עזרא עזרא עזרא הּסס אבןאבןאבןאבן ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ
סימן. גאוא"ל פסוקים, הברכה מ"א וזאת פרשת חסלת

yceg icin 'ide cr "i`qk minyd" - yceg y`x mr dxeywd dxhtd xeaiva oixihtn yceg y`x zaya"
inge ixen w"k ici lr mqxtzpy bdpnd reci ,ok it lr s`e .reayd zyxtc dxhtdd `le ,"'eb eycga
xeaivay ,crend leg zayl rbepa df jxc lre .reayd zyxtc dxhtdd z` mb xnel yi - cigiay ,x"enc`
zyxt mr dxeywd dxhtdd z` mb xnel yi - cigia la` ,crend leg zayl zcgeind dxhtda oixihtn

."reayd
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לשבוע יום הכיפורים תהלים  שיעורי 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 
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יום ראשון - ד' תשרי
מפרק כג

עד סוף פרק כח  
ופרקים צז-צט

יום רביעי - ז' תשרי
מפרק לט

עד סוף פרק מג 
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יום שני - ה' תשרי
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מפרק מד
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ופרקים קט-קיא

יום שלישי - ו' תשרי
מפרק לה

עד סוף פרק לח
ופרקים קג-קה

יום שישי - ט' תשרי
פרק כ, מפרק מט
עד סוף פרק נד

ופרקים קיב-קיד

שבת קודש, יום הכיפורים - י' תשרי
פרק כ, מפרק נה עד סוף פרק נט

 קודם כל נדרי: קטו-קכג. קודם השינה: קכד-קלב.
אחר מוסף: קלג-קמא. אחר נעילה: קמב-קנ.

ixyz 'c oey`x mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  ד' ראשון יום
אגרת כ  ,hkw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ãç éäåéçå åäéà ë,258 'nr cr.ù"òå

.kxzeia miwenrd mipiprd cg` `ed (k oniq) ef ycew zxb` okez

xaqed mxh dzr cry zeciqg ly oipra ceqi da `hazne ,zeciqga

."`ipz"d xtqa

lka ytgl ie`x - g"i oniql dncwda hexhexta xaqed xaky itk ,mxa

meiwa lreta dcearl rbepa zxb` dze`a sqeezn dn ycewd zxb`

eazkp ixd ycewd zexb` ,oky) cgeina dwcvd zevnae llka zeevnd

da ekli jxcd 'd mrl zexedl" ickdyrndez` cnll ,"oeyri xy`

ae 'd ikxc l`xyi ipadyrnmipaxd mzncwda miazeky itk) lreta

xear dwcvl xywa eazkp zexb`d aexy oeeike ,(xagnd ipa mipe`bd

el` ycew zexb`a yi - l`xyi ux`a dceare dxeza miwqery dl`

.(dwcvd zevna ielire zeig xzi mitiqend mipipr

owfd epaxy ,jkn mb ze`xl mileki ,ef zxb` ly zcgeind dzeaiyg

azek "wcv gnv"d iaxdy itk) dze` azk1iptly minia" (

."`priit xtka ezewlzqd

oipr `hazn ,ef zxb`a mixaqend miwenrd mipipra mby ,ok` mi`ex

zeevn meiw ly ielira ixnbl xg` byen ozepy ycg iceqizeiyrn

oilitz ,inyb xnva ziviv enk ,miinyb mixaca zeyrpd zeevn) llka

.cgeina dwcvd zevne ,(dnecke ,inyb slwa

`wec `id "zeinybd zeedzd"y - `ed ,ef ycewÎzxb`a xaqend ceqid

yecwdn `wec `id miinybd mixacd ly mzeedzd ,"seq oi` zenvr"n

`edÎjexaÎenvrmdny miielibde zexe`dn dlrnl ixnbl `edy

"seq oi` zenvr" ,oky .miipgexd mipiprde mipeilrd zenlerd mieedzn

Îqg el zncewd daiqe dlir mey ila ezenvrn eze`ivn"y ,`wec

ze`ivn m` ik ,dxvepy ze`ivn `l) zizenvr `id eze`ivny ,"melye

`edy ze`ivn ly ote` df ixd ,"ze`ivn `l" ly oipr da jiiy `ly

ly enk efk ze`ivn `exal egeka yi `ed `wec - ("ze`ivnd aiiegn"

d`xp `l xya ipirle ,mnvrl ze`ivnk mi`xpd miinybd mi`xapd

itk) mze` deednd zxg` ze`ivna mixeywe miielz mdy llk mda

"lelr"a ,"xe`n"n zehytzd `edy ea d`xpy "xe`"a lynl xacdy

inybd xaca eli`e ,ely (daiq) "dlir"a xeywe `a `edy d`xp (aaeqn)

`a `edy llk d`xp `lonlhaeldfy d`xp `l` ,epnn deab edyn

.(ezenvrn eli`k `id eze`ivny xac

oky ,d`a `id epnny xewnl ixnbl jexrÎoi`a `idy ,efk ze`ivn

" `xwp dfy cr ,zinyb ze`ivn - `ide ,iwl` gek ,ipgex `ed xewndyi

oi`n,seqÎoi` zenvr ici lr wx zeedzdl dleki efk ze`ivn - "

`edy ,envr `edÎjexaÎyecwdnseq oi`mbe zeinybn mb dlrnle

mixacd zeedzd `wecy ,`vei jkn .zeipgexnmiinybdyecwdn `id

mieedzn mdny miielibde zexe`d lkn dlrnl `edy ,envr `ed jexa

.miipgexd mipiprd

ceqidfici lr zeiyrn zeevn meiwa ixnbl mixg` ielire d`ltd ozep

."seq oi` zenvr"n `wec `id mzeedzdy miinyb mixac

dnl sqepae ,ycg oipr `ed ,zeiyrnd zeevnd meiw oipra df ielir

dlrnd (jli`e d"l wxtn) "`ipz"d xtq ly oey`xd wlga xaqedy

miniiwny zeevnd iabl ,dyrna miniiwny zeevna ,"ezeyrl"a

:xeaice daygna

yecwd ly dpeekde oevxd cvn wx "dyrn" ly dlrnd lr xaecn my

dxic jxazi el zeidl" `id d`ixad zilkz lke zeid :`ed jexa

,oezgzd inybd mlera dxic `edÎjexaÎyecwdl didzy ,"mipezgza

jyegd mewna ,dfd mlera dhnl o`k zelbzda zewl` jynezy

oipr ,zewl` lr xzqddedf,oky .zeiyrn zeevn ici lr xwira rvean

mipipra ,zinybd "diyr"l cr zewl` mikiynn `wec df ici lr

.xeaicde daygnd oiprn dhnl mdy mlerd ly miinybd

ly dzektdzde dkekif ,zindad ytpd jekifle xexial rbepa mb jk

df oi`y ,dnypd zcixi zilkz ixd efy) dyecwle aehl zindad ytpd

rvazn df ixd (zindad ytpd z` owzl ick `l` ,dze` owzl ick

,devn ly zinyb dlert ziiyr ,oky .zeiyrn zeevn ici lr xzei

zipeigd ytpd geka `wec df ixd - ziviv zyial ,oilitz zgpd

.zindad

d cvn wx `id "dyrn" ly dlrnd lk ,xen`l m`zda ixdoevx

dedpeekdevnd eay ,xacd mvr cvn j` ,`edÎjexaÎyecwd ly

zevn enk ,miipgex zegeka ziyrpy devn dxe`kl ixd ,ziyrp

ybxa 'd zad` zevn e` ,gend zbydae lkya zewl` zpade zrici

ziyrpd zinyb dlertn dlrnl dxe`kl `id - ald ly ipgexd

da mbe devn `id ef mby oeeik) miinyb mixacae zeinybd micia

oeilrd oevxd meiw ly oiprdy ixd ,`edÎjexaÎyecwd oevx mirvan

,zipgex devna mb epyi ,`edÎjexaÎyecwd mr `ian dfy xywde

ixd - `edÎjexaÎyecwd oevx mirvany dna xacd mvr cvne

dcear `ed - ald ybxe gend zbyd enk - ipgex xac ,dxe`kl

devn miyer day zinybd dlertd xy`n xzei dwenre dpeilr

.(ziyrn

iptn zeiyrn zeevn ly dlrnd ef ycewÎzxb`a xiaqny dn cvn ,j`

cvn mby ,jkn `vei ,seqÎoi`Îzenvrn `wec mi`a minybd mixacdy

xacd mvrzeiyrn zeevna zelrzde ielir epyi ,ziyrp devnd eay

mixaca yi ,oky .miipgex mipipr ici lr zeyrpd zeevna oi`y dn

dpeekd z` inybd xaca mirvany drya dlbznd mlrp gek miinybd

.dpeilrd

ely ycewd zegiyn zg`a `ian r"p v"iixd x"enc` w"k2xy`ky ,

ycew zxb`a dfd ceqid dlbzpef,"zeiniinyd dnypdÎzeln xtqn" ,

lv` egztp - seq oi` zenvrn `wec `id miinybd mixacd zeedzdy

.zeiyrn zeevn meiwa zeig ly miycg zepiirn miciqg

dxen iaxdy ji` xikfdl `vi cer ,zxb`d mipta oiprd epcnla

wqte dkld oeyla `aen ef zxb` ly ceqidy d`lten zipe`b zehyta

iceqi" zekld ly zepey`xd zeklda m"anxa zexetq milna oic
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סי ixyz 'c oey`x mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  ד' ראשון יום
אגרת כ  ,hkw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ãç éäåéçå åäéà ë,258 'nr cr.ù"òå

.kxzeia miwenrd mipiprd cg` `ed (k oniq) ef ycew zxb` okez

xaqed mxh dzr cry zeciqg ly oipra ceqi da `hazne ,zeciqga

."`ipz"d xtqa

lka ytgl ie`x - g"i oniql dncwda hexhexta xaqed xaky itk ,mxa

meiwa lreta dcearl rbepa zxb` dze`a sqeezn dn ycewd zxb`

eazkp ixd ycewd zexb` ,oky) cgeina dwcvd zevnae llka zeevnd

da ekli jxcd 'd mrl zexedl" ickdyrndez` cnll ,"oeyri xy`

ae 'd ikxc l`xyi ipadyrnmipaxd mzncwda miazeky itk) lreta

xear dwcvl xywa eazkp zexb`d aexy oeeike ,(xagnd ipa mipe`bd

el` ycew zexb`a yi - l`xyi ux`a dceare dxeza miwqery dl`

.(dwcvd zevna ielire zeig xzi mitiqend mipipr

owfd epaxy ,jkn mb ze`xl mileki ,ef zxb` ly zcgeind dzeaiyg

azek "wcv gnv"d iaxdy itk) dze` azk1iptly minia" (

."`priit xtka ezewlzqd

oipr `hazn ,ef zxb`a mixaqend miwenrd mipipra mby ,ok` mi`ex

zeevn meiw ly ielira ixnbl xg` byen ozepy ycg iceqizeiyrn

oilitz ,inyb xnva ziviv enk ,miinyb mixaca zeyrpd zeevn) llka

.cgeina dwcvd zevne ,(dnecke ,inyb slwa

`wec `id "zeinybd zeedzd"y - `ed ,ef ycewÎzxb`a xaqend ceqid

yecwdn `wec `id miinybd mixacd ly mzeedzd ,"seq oi` zenvr"n

`edÎjexaÎenvrmdny miielibde zexe`dn dlrnl ixnbl `edy

"seq oi` zenvr" ,oky .miipgexd mipiprde mipeilrd zenlerd mieedzn

Îqg el zncewd daiqe dlir mey ila ezenvrn eze`ivn"y ,`wec

ze`ivn m` ik ,dxvepy ze`ivn `l) zizenvr `id eze`ivny ,"melye

`edy ze`ivn ly ote` df ixd ,"ze`ivn `l" ly oipr da jiiy `ly

ly enk efk ze`ivn `exal egeka yi `ed `wec - ("ze`ivnd aiiegn"

d`xp `l xya ipirle ,mnvrl ze`ivnk mi`xpd miinybd mi`xapd

itk) mze` deednd zxg` ze`ivna mixeywe miielz mdy llk mda

"lelr"a ,"xe`n"n zehytzd `edy ea d`xpy "xe`"a lynl xacdy

inybd xaca eli`e ,ely (daiq) "dlir"a xeywe `a `edy d`xp (aaeqn)

`a `edy llk d`xp `lonlhaeldfy d`xp `l` ,epnn deab edyn

.(ezenvrn eli`k `id eze`ivny xac

oky ,d`a `id epnny xewnl ixnbl jexrÎoi`a `idy ,efk ze`ivn

" `xwp dfy cr ,zinyb ze`ivn - `ide ,iwl` gek ,ipgex `ed xewndyi

oi`n,seqÎoi` zenvr ici lr wx zeedzdl dleki efk ze`ivn - "

`edy ,envr `edÎjexaÎyecwdnseq oi`mbe zeinybn mb dlrnle

mixacd zeedzd `wecy ,`vei jkn .zeipgexnmiinybdyecwdn `id

mieedzn mdny miielibde zexe`d lkn dlrnl `edy ,envr `ed jexa

.miipgexd mipiprd

ceqidfici lr zeiyrn zeevn meiwa ixnbl mixg` ielire d`ltd ozep

."seq oi` zenvr"n `wec `id mzeedzdy miinyb mixac

dnl sqepae ,ycg oipr `ed ,zeiyrnd zeevnd meiw oipra df ielir

dlrnd (jli`e d"l wxtn) "`ipz"d xtq ly oey`xd wlga xaqedy

miniiwny zeevnd iabl ,dyrna miniiwny zeevna ,"ezeyrl"a

:xeaice daygna

yecwd ly dpeekde oevxd cvn wx "dyrn" ly dlrnd lr xaecn my

dxic jxazi el zeidl" `id d`ixad zilkz lke zeid :`ed jexa

,oezgzd inybd mlera dxic `edÎjexaÎyecwdl didzy ,"mipezgza

jyegd mewna ,dfd mlera dhnl o`k zelbzda zewl` jynezy

oipr ,zewl` lr xzqddedf,oky .zeiyrn zeevn ici lr xwira rvean

mipipra ,zinybd "diyr"l cr zewl` mikiynn `wec df ici lr

.xeaicde daygnd oiprn dhnl mdy mlerd ly miinybd

ly dzektdzde dkekif ,zindad ytpd jekifle xexial rbepa mb jk

df oi`y ,dnypd zcixi zilkz ixd efy) dyecwle aehl zindad ytpd

rvazn df ixd (zindad ytpd z` owzl ick `l` ,dze` owzl ick

,devn ly zinyb dlert ziiyr ,oky .zeiyrn zeevn ici lr xzei

zipeigd ytpd geka `wec df ixd - ziviv zyial ,oilitz zgpd

.zindad

d cvn wx `id "dyrn" ly dlrnd lk ,xen`l m`zda ixdoevx

dedpeekdevnd eay ,xacd mvr cvn j` ,`edÎjexaÎyecwd ly

zevn enk ,miipgex zegeka ziyrpy devn dxe`kl ixd ,ziyrp

ybxa 'd zad` zevn e` ,gend zbydae lkya zewl` zpade zrici

ziyrpd zinyb dlertn dlrnl dxe`kl `id - ald ly ipgexd

da mbe devn `id ef mby oeeik) miinyb mixacae zeinybd micia

oeilrd oevxd meiw ly oiprdy ixd ,`edÎjexaÎyecwd oevx mirvan

,zipgex devna mb epyi ,`edÎjexaÎyecwd mr `ian dfy xywde

ixd - `edÎjexaÎyecwd oevx mirvany dna xacd mvr cvne

dcear `ed - ald ybxe gend zbyd enk - ipgex xac ,dxe`kl

devn miyer day zinybd dlertd xy`n xzei dwenre dpeilr

.(ziyrn

iptn zeiyrn zeevn ly dlrnd ef ycewÎzxb`a xiaqny dn cvn ,j`

cvn mby ,jkn `vei ,seqÎoi`Îzenvrn `wec mi`a minybd mixacdy

xacd mvrzeiyrn zeevna zelrzde ielir epyi ,ziyrp devnd eay

mixaca yi ,oky .miipgex mipipr ici lr zeyrpd zeevna oi`y dn

dpeekd z` inybd xaca mirvany drya dlbznd mlrp gek miinybd

.dpeilrd

ely ycewd zegiyn zg`a `ian r"p v"iixd x"enc` w"k2xy`ky ,

ycew zxb`a dfd ceqid dlbzpef,"zeiniinyd dnypdÎzeln xtqn" ,

lv` egztp - seq oi` zenvrn `wec `id miinybd mixacd zeedzdy

.zeiyrn zeevn meiwa zeig ly miycg zepiirn miciqg

dxen iaxdy ji` xikfdl `vi cer ,zxb`d mipta oiprd epcnla

wqte dkld oeyla `aen ef zxb` ly ceqidy d`lten zipe`b zehyta

iceqi" zekld ly zepey`xd zeklda m"anxa zexetq milna oic

."dxezd
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,ãç éäBiçå eäéà"zexe`d) epnn mi`ad zeigd ipipre `ed - ¦§©¦©
md ("zexitq"d ly milkl zeige dnyp ly oipr mdy
micge`n wx `l md "zexitq"d ly zexe`d ,xnelk) cg` xac

md `l` (seq oi` mr) ez`cg` xac,(seqÎoi` mreäéà¦
"ïBäa ãç éäBîøâe3- §¨¦©§

epnn mi`ad milkde `ed
ly zexe`l milkd mdy)
miteb enke zexitqd

zenypl4cg` xac md (
.(zexitqa) odaLeøt)5, ¥

.úeìéöàc úBøéôñ øNò¤¤§¦©£¦
,úBøBàä ïä ¯ "éäBiç"©¦¥¨

ody) zexitqd ly -oipr
(xe`e zeig ly"éäBîøâ"e§¨¦

,íéìkä ïä ¯ly - ¥©¥¦
mitebk mdy zexitqd
,zexe`le zeigl milke

ïlkLmlek mdy itk - ¤ª¨
" mr cg` xacoi` xe`
mdy iptn ,"seq,úe÷ìàmd zexitqd ly milkd mby - ¡Ÿ

,zewl`.('eë äiNò-äøéöé-äàéøáa ïk-ïéàM-äîmy - ©¤¥¥¦§¦¨§¦¨£¦¨
- zexitqd ly zexe`dn miieqn wlg oke zexitqd ly milkd

md `l` ,zewl` mpi`mi`xap.zewl`n eedzpyéøöåïéáäì C §¨¦§¨¦
éà ,áèéäãç "óBñ-ïéà"ä C,cg` xac -ïä "éäBîøb" íò ¥¥¥¨¥©¦§¨¦¥

,íéìkä,zexitqd ly -ìeáb úðéçáa ïä íéìkä éøä ©¥¦£¥©¥¦¥¦§¦©§
,úéìëúåoipr `id dxitq lky cala ef `l -cgeindnkg , §©§¦

md cqgd e` dnkgd `l` ,dxeab `l `ed cqg ,dpia `l `id
heyt ixd `ed "seq oi`" eli`e ,zilkze leab ilra ok mb
enk xcben oipr lkne xeiv lkn dlrnle ,zehiytd zilkza

`ede ,cqg e` dnkgseq oi`,`eti` ,cvik .leabe uw ila ,
?seq oi` mr cg` xac zeidl milkd milekiõòa áeúkL Bîk§¤¨§¥

íéiç6."wcv gnv"d .zilkze leab ly dpigaa md milkdy - ©¦
"dxezd xe`"a xiaqn7leab ly dpigaa md milky dny ,

mdy dnl dpeekd ,dcnegekepyiy gekd ,seqÎoi` ly leabd
ixd ,oky .dcnae leaba epnn jyneiy ote`a xi`dl seqÎoi`a

"ycewd zcear"a xne` `ed8`zenily `ed seqÎoi`d" :
,leaba gk el yi ok leabÎlraÎizlaa gk el yiy myk ,`lekc
leaba gk el oi`e leabÎlraÎizlaa gk el yiy xn`z m`y

enily xqgn dz` ixd`ed seqÎoi` - "ezzenilyd,lkd ly
m` ,oky .leaba gek el yi jk ,leab ilaa gek el yiy myk
dz` - leaba gek el oi`e leab ilaa wx gek el yiy xn`z
"leab ila" mb xac ly ezin`l ,xnelk ,ely zenilya xqgn
dpyi m`e ,leab `le leab ila wx `edy ,"dlabd" `ed
`le "leab ila" wx `edy gek ,ixd ,"leab"d oipra zenily

ixd `ed "seqÎoi`" eli`e ,"leab" ly zenilyd ea xqg "leab"
ly zenilydlkdilaa gek el yiy myky ixd gxkdd on ,

`ad leabdy ,my miiqn `ede .leaba mb gek el yi jk leab
(zexitqd ly milkd xnelk) "zexitq"d md ,dpey`xl epnn

ly dpigaa mdygek
xi`dl gek ,leabd
leaba mipipr jiyndle
drtyddy ,dcnae
xe`dn jynezy
didz ,ilka yalznd
zexnl ,leab ly dpigaa
oi` xe`n `id drtyddy
lk lr .leabÎilae seqÎ
md milkd ixd ,mipt
lye leab ly dpigaa
md ,`eti` ,cvik ,zilkz
oi`" mr (cg` xac) "cg"
dlrnl `edy ,"seq
?dcnne leabn ixnbl

äðekä íðîàxac md milke seq oi`y xne` `edy dna - ¨§¨©©¨¨
,cg`àéäxac `ed seq oi`y ,xnel `ly :epiax w"k ztqed - ¦

mdy ,`id dpeekd `l` ,zexitqd ly milkd mr cg`
lr wx zeyridl dlekiy dlert - dlertl rbepa micg`zn
lr ziyrp ef dlerte ,seqÎoi` mr micg`znyk e` seqÎoi` ici

:owfd epax oeylae .mci lre mda seqÎoi` iciïäL ,øîBì©¤¥
úe÷ìàly oipra -,"óBñ-ïéà"ä Bîk ïéàî Lé àøáì- ¡Ÿ¦§Ÿ¥¥©¦§¨¥

`ed jexa yecwd geka wx `ed "oi`"n "yi" zeedzd9wx df ,
mixne` l"f epinkgy enk ,"`xead wiga"10oiypkzn m`" :

cg` yezi spk `exal mileki oi` mler i`a lk (mitq`zn)
`ed "oi`"n "yi" zeedzd ly oiprd ,oky ,"dnyp ea lihdle
cg` xac `ed "seq oi`"y ,mixne` jk lre ."`xead wiga" wx
"yi" deedzi mci lry :"zeliv`"c zexitq xyr ly milkd mr

i`"n"yi" mieedzn mci lre mdny zewl` mdy ixd ,"o
."oi`"nìzLä úðéçáa àìåìeìòå älò úeìLdaiq - §Ÿ¦§¦©¦§©§§¦¨§¨

,aaeqne÷"îøä áúkM äîe .ãáì11exiacxew dyn iax - §©©¤¨©¨§©
,"zexitq" oipra xne`ìzLä ïéðò,ìeìòå äléò úeìL- ¦§©¦§©§§¦¨§¨

,lelre dlir ly ote`a jynp zexitqdnyøäfa àeä ïëå§¥©Ÿ©
úéLàøa úLøt LBãwä12ìzLäa eðéä ,úBøéôqä úeìL ©¨¨¨©§¥¦©§§¦§©§§©§¦

ïîöò úBøéôqazlylzyne d`a zg` dxitqy itk - ©§¦©§¨
,'eke "dnkg"n d`a "dpia"y itk lynl enk ,dipy dxitqn

,(íéìkä úðéçáa),zexitqd ly -"äî éìa" úBàø÷pL ¦§¦©©¥¦¤¦§¨§¦¨
äøéöé øôña13,xtqa "dn ila" ze`xwpd -dxivi14oeyla - , §¥¤§¦¨

- dpeekd "dn ila"e ,"'eke xyr ozcn dn ila zexitq xyr"
Lé úðéçáa ïðéàL15,âOî úeäîe,mi`xapl -Bîëe ¤¥¨¦§¦©¥¨ª¨§
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ixyz 'd ipy mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  ה' שני יום
,258 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...àø÷ð ïéàî ùéå,lw 'nr cr.à÷åã

ììk déa àñéôz äáLçî úéìc "óBñ-ïéà"ä16,mey - ¨¥§¥©£¨¨§¦¨¥§¨
ly milkd mb jk ,ea dqitz dl didzy xyt` i` daygn
zedn mey df oi`y ,zedn ila ,"dn ila" mi`xwp zexitqd

lkyl dbydÎzxa `idyoipr mixne` jk lr ixd ,mi`xapd
,"zexitq"a zelylzydd
zg` dxitq oi`y
dipy dxitqn deedzn
yi" d`ixa ly ote`a
df oi` ixd ,oky ,"oi`n
zedn didiy "yi"
ila" `ed `l` ,zbyen
ote`a `a df ixd - "dn
lr ."lelre dlir" ly
ly milkdy ,jk
zedn mpi` zexitqd

:di`x owfd epax `ian - zbyenáeúkL Bîëe17éðôe" :- §¤¨¨©
,ily zeiniptd."eàøé àìoi` epax dyn iabl elit`y - Ÿ¥¨

zeiniptl mb dpeekd o`k ,zeiniptd ,"ipt"y ,zbyen zedn df
dmilkdyn ly dbydde di`xdn elit` dlrnl md mby ,

,epaxäúéä ,BúâOäå íBìMä-åéìò eðaø äLî úàeáðe§©Ÿ¤©¥¨¨©¨§©¨¨¨§¨
,wx -."ïétðà øéòæ"c çöðc ïBéìò ÷øtîwlgdn - ¦¤¤¤§§¤©¦§¥©§¦

,zecnd ray - "oitp` xirf" ly "gvp" zpiga ly oeilrd
ÎcedÎgvp zexitqd ,(h"i oniq) zncewd zxb`a xkfpy itky
wx ody ixd ,lawnd l` dcixide drtydd ilk wx od ceqi

.zeiniptd `le zexitqd zeipevigìzLäáeìeìòä úeìL- §¦§©§§¤¨
,"dlir"dn lylzynd,äléòäî ówî àeäiptl dfy - ª¨¥¨¦¨

lelk oiicr `ed `l` ,"dlir"dn lylzyn "lelr"dy
,ely "dlir"a "lelr"d swen f`y ,ezliraúeàéöna ìèáe¨¥©§¦

Bìöà,ely "dlir"l lha `ed -LîMä åéækeify itk - ¤§§¦©¤¤
lha ynyd,LîMa"lelr"dy ixg` mb xak df - ©¤¤

lha "lelr"d z`f lka ,"dlir"dn dlbzne lylzyn
,onvr zexitqd zkynda xacd jky ."dlir"l ze`ivna
dxitql ,"dlir"l ze`ivna lha dlbzne jynpy dny

,zlylzyn `id dpnny dpeilrdñcøta áeúkL Bîk18 §¤¨©©§¥
.÷"îøäîote`a ixd -zeedzdl leki did `l dfk dkynd ¥¨§©

ze`ivnl envr yibxny ,ezybxda ze`ivn `edy "yi"

:epiax w"k ztqed .exewnl lha epi`e'iyrc yia f"cre-
ãàî íéaø íéîeöîö íb óàå,xe`d z` minvnvnd - §©©¦§¦©¦§Ÿ

iptly xe`l llk jxra epi` mevnvd ixg`y xe`dy
,dl` minevnv elit` ixd - mevnvdúBéäì eìéòBé àìŸ¦¦§

,øôòk áò íLb¤¤¨§¨¨
ìzLäîúeiðçeøä úeìL ¥¦§©§§¨£¦

elôà íéìcáð íéìëOî¦§¨¦¦§¨¦£¦
:epiax w"k ztqed -

milcap milkyn,ìL¤
,íéëàìnämik`ln - ©©§¨¦

xneg ilra ixd md
oeeik z`f lka ,dxeve
ixd `ed mdly xnegdy

zeceqinmiipgex`l -
"ar" myb dfn deedzi
ixd ,oky .miax minevnv ixg` `a dfyk elit` - xtr enk
(zxyxy) zlyly enk ,zelylzyd ly oipr oiicr df
zrahl dxeyw `ide jxr dl yi xzeia dpezgzd zrahdy

,xzeia dpeilrdàlà,ritydl dleki zelylzydd - ¤¨
,"øBL éðt"î "äîäaä çeø" úBéäìdakxnay - ¦§©©§¥¨¦§¥

dwegx dndad seb z` dignd gexdy zexnly ,dlrnly
lka ,dpeilrd dakxnay "xey ipt"l jxra dpi`e ixnbl
ly gexd lylzyzy ritydl zelylzydd geka yi z`f
`l` ,ipgex xac `id dndad ly gexd mby oeeik ,dndad
oi` j` ;dakxnay "xey ipt"n dbixcna dhn dhnl `idy
oi`"n "inyb yi" deedziy ritydl zelylzydd geka

.ixnbl dycg ze`ivn `edy xac - "ipgexøàaúpL Bîk§¤¦§¨¥
.íL ïiòå ,øçà íB÷îaxnel yiy ,o`k oiivn iaxd - §¨©¥§©¥¨

yeal e`iai" d"c xe` dxezl - `id owfd epax zpeeky
"zekln19,owfd epax xiaqn ,my "xe` dxez"a .cere ,

`idy oeeik ,"zeliv`"c (dpeilr) d`lir dnkg elit`y
`lina ,"oi`" `le ,"dn xac" df ixd ,"dnkg" mya z`xwp

"n zelylzyd ly ote`a zeedzdl leki epi` df mboi`
aezky enk ,"oi`n yi" ly ote`a m` ik ,"seq20dnkgde" :

oi`nly oipr `id dnkgn dlrnl iabl dnkgy ,"`vnz
."oi`n yi"

ìa "äàéøa" àø÷ð "ïéàî Lé"åLãwä ïBL21."d`ixa" - §¥¥©¦¦§¨§¦¨¦§©Ÿ¤
enk `ly) df iptl miiw did `ly ycg xac didpy ,epiid
.(xg` ote`a `l` df iptl mb miiw lelrdy "lelre dlir"a
f` ,oky ."yi" lelk didiy xyt` i` "oi`"ay lirl xkfpke

z`xwp dycg zeedzd ."yi" m` ik "oi`" did `l ixd df
zyxta xne` o"anxdy itk ,"d`ixa" mya ycewd oeyla

ziy`xa22z` oiivl xg` iehia ycewd oeyla epl oi`y ,
epax oiivi oldl ."`xa" dlna `l` "oi`n yi" ly zeedzdd

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

ùã÷ä úøâà
àì éðôå ù"îëå ììë äéá àñéôú äáùçî úéìã ñ"àä
÷øôî äúéä åúâùäå ä"ò åðéáø äùî úàåáðå åàøé
ó÷åî àåä ìåìòä úåìùìúùäáå à"æã çöðã ïåéìò
ùîùá ùîùä åéæë åìöà úåàéöîá ìèáå äìéòäî
ãàî íéáø íéîåöîö íâ óàå ÷"îøäî ñãøôá ù"îë
úåìùìúùäî øôòë áò íùâ úåéäì åìéòåé àì
àìà íéëàìîä ìù åìéôà íéìãáð íéìëùî úåéðçåøä

ù"òå à"îá ù"îë øåù éðôî äîäáä çåø úåéäì

1

2

3

4

5

6

7

8

א).16. (יז, בהקדמה כג.17.תקו"ז לג, ˘ËÈÏ"‡18.תשא ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰כלים התהוות גם "שלכן :Ò"È„ חד שאינן - דבי"ע
עו"ע". ע"י א"א - נפרדים ב.19.כ"א יב.20.צ, כח, ˘ËÈÏ"‡:21.איוב ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ וי"ל הכא?! שייכותי' מאי "לכאורה

- נאמר אלקים" ד"ברא פשש"מ מובן דעפ"ז - כו') דספירות השתל' לגבי - הגשמי יש בבריאת (החידוש הנ"ל על הוכחה שזוהי
נק' וא"כ הגשמי, דיש דמציאות באופן החכ' שאין כיון - מאין החכ' במציאות לא (וגם לשוה"א! בנוגע רק הנ"ל, השתל' כל לאחרי

א.22."אין")". א,



סג ixyz 'c oey`x mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,ãç éäBiçå eäéà"zexe`d) epnn mi`ad zeigd ipipre `ed - ¦§©¦©
md ("zexitq"d ly milkl zeige dnyp ly oipr mdy
micge`n wx `l md "zexitq"d ly zexe`d ,xnelk) cg` xac

md `l` (seq oi` mr) ez`cg` xac,(seqÎoi` mreäéà¦
"ïBäa ãç éäBîøâe3- §¨¦©§

epnn mi`ad milkde `ed
ly zexe`l milkd mdy)
miteb enke zexitqd

zenypl4cg` xac md (
.(zexitqa) odaLeøt)5, ¥

.úeìéöàc úBøéôñ øNò¤¤§¦©£¦
,úBøBàä ïä ¯ "éäBiç"©¦¥¨

ody) zexitqd ly -oipr
(xe`e zeig ly"éäBîøâ"e§¨¦

,íéìkä ïä ¯ly - ¥©¥¦
mitebk mdy zexitqd
,zexe`le zeigl milke

ïlkLmlek mdy itk - ¤ª¨
" mr cg` xacoi` xe`
mdy iptn ,"seq,úe÷ìàmd zexitqd ly milkd mby - ¡Ÿ

,zewl`.('eë äiNò-äøéöé-äàéøáa ïk-ïéàM-äîmy - ©¤¥¥¦§¦¨§¦¨£¦¨
- zexitqd ly zexe`dn miieqn wlg oke zexitqd ly milkd

md `l` ,zewl` mpi`mi`xap.zewl`n eedzpyéøöåïéáäì C §¨¦§¨¦
éà ,áèéäãç "óBñ-ïéà"ä C,cg` xac -ïä "éäBîøb" íò ¥¥¥¨¥©¦§¨¦¥

,íéìkä,zexitqd ly -ìeáb úðéçáa ïä íéìkä éøä ©¥¦£¥©¥¦¥¦§¦©§
,úéìëúåoipr `id dxitq lky cala ef `l -cgeindnkg , §©§¦

md cqgd e` dnkgd `l` ,dxeab `l `ed cqg ,dpia `l `id
heyt ixd `ed "seq oi`" eli`e ,zilkze leab ilra ok mb
enk xcben oipr lkne xeiv lkn dlrnle ,zehiytd zilkza

`ede ,cqg e` dnkgseq oi`,`eti` ,cvik .leabe uw ila ,
?seq oi` mr cg` xac zeidl milkd milekiõòa áeúkL Bîk§¤¨§¥

íéiç6."wcv gnv"d .zilkze leab ly dpigaa md milkdy - ©¦
"dxezd xe`"a xiaqn7leab ly dpigaa md milky dny ,

mdy dnl dpeekd ,dcnegekepyiy gekd ,seqÎoi` ly leabd
ixd ,oky .dcnae leaba epnn jyneiy ote`a xi`dl seqÎoi`a

"ycewd zcear"a xne` `ed8`zenily `ed seqÎoi`d" :
,leaba gk el yi ok leabÎlraÎizlaa gk el yiy myk ,`lekc
leaba gk el oi`e leabÎlraÎizlaa gk el yiy xn`z m`y

enily xqgn dz` ixd`ed seqÎoi` - "ezzenilyd,lkd ly
m` ,oky .leaba gek el yi jk ,leab ilaa gek el yiy myk
dz` - leaba gek el oi`e leab ilaa wx gek el yiy xn`z
"leab ila" mb xac ly ezin`l ,xnelk ,ely zenilya xqgn
dpyi m`e ,leab `le leab ila wx `edy ,"dlabd" `ed
`le "leab ila" wx `edy gek ,ixd ,"leab"d oipra zenily

ixd `ed "seqÎoi`" eli`e ,"leab" ly zenilyd ea xqg "leab"
ly zenilydlkdilaa gek el yiy myky ixd gxkdd on ,

`ad leabdy ,my miiqn `ede .leaba mb gek el yi jk leab
(zexitqd ly milkd xnelk) "zexitq"d md ,dpey`xl epnn

ly dpigaa mdygek
xi`dl gek ,leabd
leaba mipipr jiyndle
drtyddy ,dcnae
xe`dn jynezy
didz ,ilka yalznd
zexnl ,leab ly dpigaa
oi` xe`n `id drtyddy
lk lr .leabÎilae seqÎ
md milkd ixd ,mipt
lye leab ly dpigaa
md ,`eti` ,cvik ,zilkz
oi`" mr (cg` xac) "cg"
dlrnl `edy ,"seq
?dcnne leabn ixnbl

äðekä íðîàxac md milke seq oi`y xne` `edy dna - ¨§¨©©¨¨
,cg`àéäxac `ed seq oi`y ,xnel `ly :epiax w"k ztqed - ¦

mdy ,`id dpeekd `l` ,zexitqd ly milkd mr cg`
lr wx zeyridl dlekiy dlert - dlertl rbepa micg`zn
lr ziyrp ef dlerte ,seqÎoi` mr micg`znyk e` seqÎoi` ici

:owfd epax oeylae .mci lre mda seqÎoi` iciïäL ,øîBì©¤¥
úe÷ìàly oipra -,"óBñ-ïéà"ä Bîk ïéàî Lé àøáì- ¡Ÿ¦§Ÿ¥¥©¦§¨¥

`ed jexa yecwd geka wx `ed "oi`"n "yi" zeedzd9wx df ,
mixne` l"f epinkgy enk ,"`xead wiga"10oiypkzn m`" :

cg` yezi spk `exal mileki oi` mler i`a lk (mitq`zn)
`ed "oi`"n "yi" zeedzd ly oiprd ,oky ,"dnyp ea lihdle
cg` xac `ed "seq oi`"y ,mixne` jk lre ."`xead wiga" wx
"yi" deedzi mci lry :"zeliv`"c zexitq xyr ly milkd mr

i`"n"yi" mieedzn mci lre mdny zewl` mdy ixd ,"o
."oi`"nìzLä úðéçáa àìåìeìòå älò úeìLdaiq - §Ÿ¦§¦©¦§©§§¦¨§¨

,aaeqne÷"îøä áúkM äîe .ãáì11exiacxew dyn iax - §©©¤¨©¨§©
,"zexitq" oipra xne`ìzLä ïéðò,ìeìòå äléò úeìL- ¦§©¦§©§§¦¨§¨

,lelre dlir ly ote`a jynp zexitqdnyøäfa àeä ïëå§¥©Ÿ©
úéLàøa úLøt LBãwä12ìzLäa eðéä ,úBøéôqä úeìL ©¨¨¨©§¥¦©§§¦§©§§©§¦

ïîöò úBøéôqazlylzyne d`a zg` dxitqy itk - ©§¦©§¨
,'eke "dnkg"n d`a "dpia"y itk lynl enk ,dipy dxitqn

,(íéìkä úðéçáa),zexitqd ly -"äî éìa" úBàø÷pL ¦§¦©©¥¦¤¦§¨§¦¨
äøéöé øôña13,xtqa "dn ila" ze`xwpd -dxivi14oeyla - , §¥¤§¦¨

- dpeekd "dn ila"e ,"'eke xyr ozcn dn ila zexitq xyr"
Lé úðéçáa ïðéàL15,âOî úeäîe,mi`xapl -Bîëe ¤¥¨¦§¦©¥¨ª¨§

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

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

ùã÷ä úøâà
åäéà ë.ïåäá ãç éäåîøâå åäéà ãç éäåéçå

úåøåàä ïä éäåéç úåìéöàã ñ"ò 'éô)
.('åë ò"éáá ë"àùî úå÷ìà ïìåëù íéìëä ïä éäåîøâå
ïä éäåîøâ íò ãç ñ"àä êéà áèéä ïéáäì êéøöå
ù"îë úéìëúå ìåáâ 'éçáá ïä íéìëä éøä íéìëä
àåøáì úå÷ìà ïäù øîåì àéä äðååëä íðîà .ç"òá
äìéò úåìùìúùä 'éçáá àìå ñ"àä åîë ïéàî ùé
äìéò úåìùìúùä ïéðò ÷"îøä ù"îå ãáì ìåìòå
úåìùìúùäá åðééä úéùàøá 'ô ÷"äåæá ä"ëå ìåìòå
úåàø÷ðù (íéìëä 'éçáá) ïîöò úåøéôñá úåøéôñä
åîëå âùåî úåäîå ùé 'éçáá ïðéàù é"ñá äî éìá
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.3:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.פי"ב שמ"ז אליהו").Ó"Î·Â.".4"ע"ח ("פתח בהקדמה ˘ËÈÏ"‡:5.תקו"ז ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰
וגרמוהי". בחיוהי אחר פי' ועוד.6."יש פ"ג. ב' ב.7.שער קפב, פ"ח.8.ויצא ריש ˘ËÈÏ"‡:9.ח"א ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ וכדלקמן"

הטעם". ע"ב) ועוד.10.(קל, ב. פי"ט, ויק"ר יד. פל"ט, ב"ר הי"ג. פ"ז סנהדרין ירושלמי ועוד.11.ראה פ"ו. ו שער רימונים פרדס
ואילך.12. ב יט, ועוד.13.ח"א מ"ב. ˘ËÈÏ"‡:14.פ"א ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."הספירות יצירת ˘ËÈÏ"‡:15."גם ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰

שאינן". - כך כדי ועד - והראי' דבריאה. יש לא "גם

ixyz 'd ipy mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  ה' שני יום
,258 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...àø÷ð ïéàî ùéå,lw 'nr cr.à÷åã

ììk déa àñéôz äáLçî úéìc "óBñ-ïéà"ä16,mey - ¨¥§¥©£¨¨§¦¨¥§¨
ly milkd mb jk ,ea dqitz dl didzy xyt` i` daygn
zedn mey df oi`y ,zedn ila ,"dn ila" mi`xwp zexitqd

lkyl dbydÎzxa `idyoipr mixne` jk lr ixd ,mi`xapd
,"zexitq"a zelylzydd
zg` dxitq oi`y
dipy dxitqn deedzn
yi" d`ixa ly ote`a
df oi` ixd ,oky ,"oi`n
zedn didiy "yi"
ila" `ed `l` ,zbyen
ote`a `a df ixd - "dn
lr ."lelre dlir" ly
ly milkdy ,jk
zedn mpi` zexitqd

:di`x owfd epax `ian - zbyenáeúkL Bîëe17éðôe" :- §¤¨¨©
,ily zeiniptd."eàøé àìoi` epax dyn iabl elit`y - Ÿ¥¨

zeiniptl mb dpeekd o`k ,zeiniptd ,"ipt"y ,zbyen zedn df
dmilkdyn ly dbydde di`xdn elit` dlrnl md mby ,

,epaxäúéä ,BúâOäå íBìMä-åéìò eðaø äLî úàeáðe§©Ÿ¤©¥¨¨©¨§©¨¨¨§¨
,wx -."ïétðà øéòæ"c çöðc ïBéìò ÷øtîwlgdn - ¦¤¤¤§§¤©¦§¥©§¦

,zecnd ray - "oitp` xirf" ly "gvp" zpiga ly oeilrd
ÎcedÎgvp zexitqd ,(h"i oniq) zncewd zxb`a xkfpy itky
wx ody ixd ,lawnd l` dcixide drtydd ilk wx od ceqi

.zeiniptd `le zexitqd zeipevigìzLäáeìeìòä úeìL- §¦§©§§¤¨
,"dlir"dn lylzynd,äléòäî ówî àeäiptl dfy - ª¨¥¨¦¨

lelk oiicr `ed `l` ,"dlir"dn lylzyn "lelr"dy
,ely "dlir"a "lelr"d swen f`y ,ezliraúeàéöna ìèáe¨¥©§¦

Bìöà,ely "dlir"l lha `ed -LîMä åéækeify itk - ¤§§¦©¤¤
lha ynyd,LîMa"lelr"dy ixg` mb xak df - ©¤¤

lha "lelr"d z`f lka ,"dlir"dn dlbzne lylzyn
,onvr zexitqd zkynda xacd jky ."dlir"l ze`ivna
dxitql ,"dlir"l ze`ivna lha dlbzne jynpy dny

,zlylzyn `id dpnny dpeilrdñcøta áeúkL Bîk18 §¤¨©©§¥
.÷"îøäîote`a ixd -zeedzdl leki did `l dfk dkynd ¥¨§©

ze`ivnl envr yibxny ,ezybxda ze`ivn `edy "yi"

:epiax w"k ztqed .exewnl lha epi`e'iyrc yia f"cre-
ãàî íéaø íéîeöîö íb óàå,xe`d z` minvnvnd - §©©¦§¦©¦§Ÿ

iptly xe`l llk jxra epi` mevnvd ixg`y xe`dy
,dl` minevnv elit` ixd - mevnvdúBéäì eìéòBé àìŸ¦¦§

,øôòk áò íLb¤¤¨§¨¨
ìzLäîúeiðçeøä úeìL ¥¦§©§§¨£¦

elôà íéìcáð íéìëOî¦§¨¦¦§¨¦£¦
:epiax w"k ztqed -

milcap milkyn,ìL¤
,íéëàìnämik`ln - ©©§¨¦

xneg ilra ixd md
oeeik z`f lka ,dxeve
ixd `ed mdly xnegdy

zeceqinmiipgex`l -
"ar" myb dfn deedzi
ixd ,oky .miax minevnv ixg` `a dfyk elit` - xtr enk
(zxyxy) zlyly enk ,zelylzyd ly oipr oiicr df
zrahl dxeyw `ide jxr dl yi xzeia dpezgzd zrahdy

,xzeia dpeilrdàlà,ritydl dleki zelylzydd - ¤¨
,"øBL éðt"î "äîäaä çeø" úBéäìdakxnay - ¦§©©§¥¨¦§¥

dwegx dndad seb z` dignd gexdy zexnly ,dlrnly
lka ,dpeilrd dakxnay "xey ipt"l jxra dpi`e ixnbl
ly gexd lylzyzy ritydl zelylzydd geka yi z`f
`l` ,ipgex xac `id dndad ly gexd mby oeeik ,dndad
oi` j` ;dakxnay "xey ipt"n dbixcna dhn dhnl `idy
oi`"n "inyb yi" deedziy ritydl zelylzydd geka

.ixnbl dycg ze`ivn `edy xac - "ipgexøàaúpL Bîk§¤¦§¨¥
.íL ïiòå ,øçà íB÷îaxnel yiy ,o`k oiivn iaxd - §¨©¥§©¥¨

yeal e`iai" d"c xe` dxezl - `id owfd epax zpeeky
"zekln19,owfd epax xiaqn ,my "xe` dxez"a .cere ,

`idy oeeik ,"zeliv`"c (dpeilr) d`lir dnkg elit`y
`lina ,"oi`" `le ,"dn xac" df ixd ,"dnkg" mya z`xwp

"n zelylzyd ly ote`a zeedzdl leki epi` df mboi`
aezky enk ,"oi`n yi" ly ote`a m` ik ,"seq20dnkgde" :

oi`nly oipr `id dnkgn dlrnl iabl dnkgy ,"`vnz
."oi`n yi"

ìa "äàéøa" àø÷ð "ïéàî Lé"åLãwä ïBL21."d`ixa" - §¥¥©¦¦§¨§¦¨¦§©Ÿ¤
enk `ly) df iptl miiw did `ly ycg xac didpy ,epiid
.(xg` ote`a `l` df iptl mb miiw lelrdy "lelre dlir"a
f` ,oky ."yi" lelk didiy xyt` i` "oi`"ay lirl xkfpke

z`xwp dycg zeedzd ."yi" m` ik "oi`" did `l ixd df
zyxta xne` o"anxdy itk ,"d`ixa" mya ycewd oeyla

ziy`xa22z` oiivl xg` iehia ycewd oeyla epl oi`y ,
epax oiivi oldl ."`xa" dlna `l` "oi`n yi" ly zeedzdd
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÷øôî äúéä åúâùäå ä"ò åðéáø äùî úàåáðå åàøé
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ãàî íéáø íéîåöîö íâ óàå ÷"îøäî ñãøôá ù"îë
úåìùìúùäî øôòë áò íùâ úåéäì åìéòåé àì
àìà íéëàìîä ìù åìéôà íéìãáð íéìëùî úåéðçåøä
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א).16. (יז, בהקדמה כג.17.תקו"ז לג, ˘ËÈÏ"‡18.תשא ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰כלים התהוות גם "שלכן :Ò"È„ חד שאינן - דבי"ע
עו"ע". ע"י א"א - נפרדים ב.19.כ"א יב.20.צ, כח, ˘ËÈÏ"‡:21.איוב ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ וי"ל הכא?! שייכותי' מאי "לכאורה

- נאמר אלקים" ד"ברא פשש"מ מובן דעפ"ז - כו') דספירות השתל' לגבי - הגשמי יש בבריאת (החידוש הנ"ל על הוכחה שזוהי
נק' וא"כ הגשמי, דיש דמציאות באופן החכ' שאין כיון - מאין החכ' במציאות לא (וגם לשוה"א! בנוגע רק הנ"ל, השתל' כל לאחרי

א.22."אין")". א,



ixyzסד 'd ipy mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

gekl zn`a "yi"d lha "oi`n yi"a mby zexnl ,owfd
ynya lha ynyd eify itk cr ,eze` deednd iwl`d
iabl lkd - "aiyg `lk 'inw `lek" ixd ,oky ,ynn
,`eti` ,mixne` cvik - melk `lk aygp `ed jexa yecwd

yi" deedziy xyt` i`y
ly ote`a "oi`n
dlir" zelylzyd
`l `ed) f` oky ,"lelre
,ze`ivne "yi" did
enk lha did (`l`
iabl lha "lelr"dy
drya ,ely "dlir"d
mby ,ixd `id zn`dy
lha `ed "yi" ezeida
gekd ,exewn iabl
eze` deednd iwl`d
e`xal cinz ea `vnpe
owfd epax xiaqi ?ycgn
wx xen` dfy ,oldl

dricia `edÎjexaÎyecwd iptl xacdy itk ,"'inw" iabl
elyjxazi eiabl lha lkdy ,`id zn`dy itk df ixd)

ezricia j` ;(ynya ynyd eifk lha `xapd yid mbe
,"yi ze`ivn"k ybxp `ed ,envr `xapd yid ly ezybxdae
did `l "lelre dlir" ly ote`a dzid zeedzdd m` eli`e

ezriciae ezybxda mb ,zeidl `xapd lekizinvrd,
ybxda mb `l` ,"yi ze`ivn"ely.ze`ivna lha did

íâäå,zexnl -LiäL,dén÷ áéLç àìk ïk íb àeä àøápä ©£©¤©¥©¦§¨©¥§¨¨¦©¥
`lk 'inw `lek" ixd ,oky ,melk `lk jxazi eiptl aygp -
ixd ,melk `lk aygp `edÎjexaÎyecwd iabl lkd - "iaiyg

,melk `lk `ed `xapd yid mbyúeàéöna ìèaL eðéäc- §©§¤¨¥©§¦
:epiax w"k ztqedx`p hyip(wx `l)epi`y - d"envr iabl

,d`ixad oipra `"k ,d`ixade mlerd xcbaøBàäå çkä éaâì§©¥©Ÿ©§¨
Ba òôBMämd df xe`e gek ,`xapa -úBøéôñ 'éc íéìkäî ©¥©¥©¥¦§§¦

"åw"äL ,äiNò-äøéöé-äàéøa-úeìéöàc,ly --ïéà øBà ©£¦§¦¨§¦¨£¦¨¤©©¥
,íäa øéàî àeä-Ceøa óBñokly -23,(eiptl) '"inw" `xwp df ¨¥¦¨¤

,oky - eze` deednd iwl`d gekd zece` xaecny zexnl
,ewd mda xi`n - iwl`d gekd `a mdny zexitqd ly milka

`ed df lehiae .zenlera "seq oi` xe`" ly ielibd `edyëe- §
lehia enk,LîMa LîMä åéællk zybxp `l ynyay - ¦©¤¤©¤¤

`edy eifd ly xewnde xe`nd wx `l` ,eifd ly eze`ivn
,ynydíéøîà éèewìa øàaúpL Bîk,"`ipz"d xtq -÷ìç §¤¦§¨¥§¦¥£¨¦¥¤

á24lha eifdy itk ,mxewn iabl zn`a milha mi`xapd lky -
zeedzd m`y ,ep` mixne` ,`eti` ,cvik ,ynya exewna
ze`ivn eid `l md ,"lelre dlir" ly ote`a dzid mi`xapd

eedzpyk ,zrk mb ixd - mxewn iabl milha eid m` ik "yi"
"oi`n yi" jxca,mxewn iabl zn`a milha ok mb ixd md

lr uxzn ?ynyd iabl lha ynyd eify enk lehiad ote`ae
:owfd epax jk"dén÷" eðéä,`edÎjexaÎyecwd iptl -,à÷åc ©§©¥©§¨

Cøaúé Búòéãé àéäL- ¤¦§¦¨¦§¨¥
z` rcei `edy itk
dricid ote`a mi`xapd

ly.ähîì äìòîlî¦§©§¨§©¨
äòéãéa ìáàzrc - £¨¦¦¨

,oezgzäìòîì ähnnL¤¦©¨§©§¨
,`xapd cvny dricid -
øác àeä àøápä Liä©¥©¦§¨¨¨
äòéãéa éøîâì ãøôð¦§¨§©§¥¦¦¨

,ähnnL Bæ äâOäå- §©¨¨¤¦©¨
ze`ivnl ybxp `xapd

xace "yi"cxtpxewndn
`edy `le ,eze` deedny
iabl ze`ivna lha
mby zexnle ;exewn
gek `ed df xewnye ,eze` deednd xewn el yiy rcei `xapd
z`e "yi"k envr z` aeygl leki `ed ,`eti` ,cvik - iwl`
xewnd z` ayeg `edy dny ,owfd epax xiaqi ?"oi`"k xewnd

`edy dpeekd oi` "oi`"l`vnp `lipy ea yi "oi`" `l` ,
z` (oian epi`) biyn `xapd oi` ,oky ,byen epi`y (` :mipipr
,oky ,"oi`" el `xew `ed biyne oian `xapd oi`y xace ,exewn

y iptn (a .miiw xacd oi` ely dbydd mleradf beqaly
`ed ik ,exewn miiw `l - mi`vnp yide `xapdy itk ze`ivn
- miiw `l - "oi`" el `xew `ed okle ,ixnbl zxg` ze`ivn

ze`ivnd ote`ay df cvnely-oi`epax oeylae .miiw exewn
:owfdçkä ékÎe eze` deednd -ììk âOî Bðéà Ba òôBMä ¦©Ÿ©©¥©¥ª¨§¨

,ììëemlera ,oky ,"oi`" xewnl `xew `ed okle ,`xapl - §¨
exewnl `xew `edy dna ipy oipr .miiw `ed oi` - ely dbydd
`l` ,`vnp `ed oi` ,ely ze`ivnd beqay iptn ,`ed "oi`"

:oldl xiaqiy itk - ixnbl zxg` zedn `edCBøò ïéà íâå- §©¥£
,zekiiy mey oi`e,ììëe ììk äæì äæ"oi`"l "yi"d oia oi` - ¤¨¤§¨§¨

beqae ,zecxtp zeiedn izy md ,llk zekiiye jxr mey
enk .`vnp - exewn - "oi`"d oi` ,`vnp "yi"dy ze`ivnd
ze`ivn beqa ixd ,oa` deedzi lkyny ,xn`py ,lynl
df ze`ivn beq iable ,llk `vnp lkyd oi` ,z`vnp oa`dy
.lkyn deedzn `idy e` "oi`"n oa`d deedzn m` jd epiid

lky mb ,okyepi`z`vnp oa`dy ze`ivn ly df beqa `vnp
,ea,déúöwî àìå dépî àì,epnn zvwnn `le epnn `l - Ÿ¦¥§Ÿ¦§¨¥

äæéà âéOîe òãBé ìeìòäL ,älòä ìà ìeìòänL Cøòäî¥¨¤¤¤¥¤¨¤¨¦¨¤¤¨¥©©¦¥¤
Búlòa äâOä,ely dbydd mlera z`vnp "dlir"dy ixd - ©¨¨§¦¨
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ùã÷ä úøâà
ùéå
àåä àøáðä ùéäù íâäå ÷"äìá äàéøá àø÷ð ïéàî
éáâì úåàéöîá ìèáù åðééäã äéî÷ áéùç àìë ë"â
å÷äù ò"éáàã ñ"éã íéìëäî åá òôåùä øåàäå çëä
ù"îë ùîùá ùîùä åéæëå íäá øéàî ä"á ñ"à øåà
'úé åúòéãé àéäù à÷åã äéî÷ åðééä .á"ç à"÷ìá
ùéä äìòîì äèîîù äòéãéá ìáà .äèîì äìòîìî
åæ äâùäå äòéãéá éøîâì ãøôð øáã àåä àøáðä
ììëå ììë âùåî åðéà åá òôåùä çëä éë äèîîù
àìå äéðéî àì ììëå ììë äæì äæ êåøò ïéà íâå
òãåé ìåìòäù äìéòä ìà ìåìòäîù êøòäî äéúö÷î

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

.23:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰הדיוק "ÍÙÈ‰Ï"דכאן בחצע"ג): בההוספה שמאיר„‡Û(כנ"ל כמו ה"ה כו' מהקו (ÊÁÓÂ˜שהוא Ì‰·
אבל בזה? מוסיף מה דלכאורה - בשמש השמש דזיו בהדוגמא היאÈ¯˜ÈÚ˙זה דהשמש בנדו"ד·ÂÎÈÓÒ˙היא, וגם - להזיו) ÚÈ„È‰ממש
שבידיעה)". ההרגש - (משא"כ באדם גם שייכת - פ"ג.24.שמלמעלמ"ט והאמונה היחוד שער

ixyz 'e iyily mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  ו' שלישי יום
,lw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ùéä úéùàø äðäå,lw 'nr cr.åúìéò

,ea drityn dbydde,Bæ äâOäå äòéãé éãé ìò dìöà ìèáe¨¥¤§¨©§¥§¦¨§©¨¨
"oi`"a dbyd mey el oi` "yi"d j` ,ezlira biyn `edy -

.eze` deedndíúeîöòå íúeäîa íâå"lelr"d ly - §©§¨¨§©§¨
,"dlir"deLøôä ïéà¥¤§¥

äfL ÷ø ,Ck ìk ìBãb̈¨¨©¤¤
,ìeìò äæå älòla` - ¦¨§¤¨

eze` md mvrde zednd
lirl xaqedy itk ,xac
,zecnde lkyd oipra
epyi zecnd zedn mvry
zecnd - lkya mb xak

xy`n xg` ote`a od lkyay zecnd mpn` m`y ,lkyay
,zecn ly oipr zedne mvra od ,od mb j` ,alay zecndàìå§Ÿ

,déúöwî àìå dépî,epnn zvwnn `le epnn `le -Løôääî ¦¥§Ÿ¦§¨¥¥©¤§¥

Ba òôBMä øBàäå çkä úeäîì àøápä Liä úeäî ïéaL¤¥¨©¥©¦§¨§¨©Ÿ©§¨©¥©
,Léì ïéàî BúBeäìmixg` zedne mvr md "yi"de "oi`"dy - §©¥©¦§¥

.llk `vnp "oi`"d oi` "yi"d ly ze`ivnd beqae ,ixnblïëìå§¨¥
àø÷ð25`ail` mb - ¦§¨

,zn`c"ïéà"î "Lé"¥¥©¦
.à÷åcdyrp xewndy - ©§¨

ixdy zexnl ,"oi`"jnn"
`n `a lkd ,"lkd,zewl

yiy rcei envr `xapde
el,eze` deednd xewn

leki `ed ,`eti` ,cvik
`ed oi`y :mipiprd ipy cvn df ,xen`k ,`l` ?"oi`" el `exwl
ly ze`ivnd beqa `vnp `ed oi`e ,`xapd yil byene oaen

.`xapd yid

ze`ivn zeedzdy ,llk jxca lirl xiaqd owfd epaxy ixg`
"oi`n yi" d`ixa ly ote`a wx zeidl dleki ,zeipgexn "yi"
ziy`xdy oldl owfd epax xiaqi ("lelre dlir" ly ote`a `le)

yid ly dlgzdde`xapdly zexitqd xyr ly milkd od
ÎdxiviÎd`ixa zenlerd
oipr dfy zexnly .diyr
jxray "zexitq" ly
od mnvr zenlerd
lka - mleray zewl`d
zexitqd ly milkd z`f
ze`ivn ly oipr xak md
mlera elit`y ,oke ,"yi"
ly oipr epyi "zeliv`"d
yi" dfy `l` ,"yi"

lv`pdyi" `le "`xapdowfd epaxe .(cxtp xace "yi" `edy) "
zekln"n `ed ,cxtp xac `edy "yi"d zeedzd xwiry ,mkqi
yi" zeedl "seq oi`" ly gekd `hazn da `wecy "zeliv`c

."oi`n
:owfd epax oeylaeïä ,Búlçúe àøápä Liä úéLàø ,äpäå§¦¥¥¦©¥©¦§¨§¦¨¥

úBøBàä íâå ,äiNò-äøéöé-äàéøác úBøéôñ 'éc íéìkä©¥¦§§¦¦§¦¨§¦¨£¦¨§©¨
;çeø Lôðzeig ly oipr mde milka miyalznd zexe`d - ¤¤©

ixd ,dnype gex ,ytp zepigad yly ixd opyi mday - milkl
,"yi" ly oipr ok mb od gexe ytp zepigad izyeàøáðå§¦§§

àeäL äiNò-äøéöé-äàéøáã úBøéôñ 'éc äîLpä úðéçaî¦§¦©©§¨¨§§¦¦§¦¨§¦¨£¦¨¤
,úe÷ìàly "yi"d oipr z` deedn zexitqd ly zewl`de - ¡Ÿ

,mdly gexde ytpd mbe zexitqd ly milkdïäådpiga -ef §¥
-zexe`dod - zexitqd lyúeëìîc íéìk ã"îlä©¨¤¥¦§©§

.úeìéöàcmilkd zeipevig elit`e milkd mb ixd "zeliv`"a - ©£¦
ae ,zewl` md "zeliv`c zekln" lyly milkd zeipevig

diyrÎdxiviÎd`ixa zenlera miyalznd "zeliv`c zekln"

:zepigad yly mdn cg` lka yi - zeige dnyp mdl zeidl
,"x"zq" oeyld minrtl aezky itk e` ,oevige irvn` ,inipt

q,sez,jexmr "zekln"ay zexitqd xyr lky ixd - y`
miyalznd ,milk c"nl md - odn zg` lkay zepigad yly

diyrÎdxiviÎd`ixaa
lye zexe` ly oipr mde
ly "zexitq"l dnyp

.diyrÎdxiviÎd`ixaïëå§¥
,úeìéöàazeedzdd - ©£¦

`id "lv`pd yi"d ly
ly milkd zeipevign
- "zeliv`"ay zexitqd
'éc íéìkä úeiðBöéçî¥¦¦©¥¦§
ïäL úeìéöàc úBøéôñ§¦©£¦¤¥

úeìéöàc úBìëéää eàøáð ,úe÷ìàly oipr df oi`y - ¡Ÿ¦§§©¥¨©£¦
ly oipr df `l` ,miinipt zexe` miyalzn mda milke zexitq

,mler eze` ly zeipevig'éc íéìebòä úðéça ïäa LaìúnL¤¦§©¥¨¤§¦©¨¦¦§
,úBøéôñ,zexitqd ly siwne lebir ly oipr `ed "milebir" - §¦

dignd iniptd xe`d enk didi xacdy ,zeinipta xi`n epi`y
`edy xacdy ,siwn ly ote`a wx xi`n `ed `l` - eze`
mipt lk lr - "yi" ly oiprl ybxp zeidl lkei digne xi`n

,"lv`pd yi"a `edy itk "yi"úBôeb íâåd -mitebly §©
,Lé úðéça ïäL úeìéöàc íéëàìnäzeipevign mieedzn - ©©§¨¦©£¦¤¥§¦©¥

,"zeliv`"c zexitqd ly milkdáeúkL Bîëe26åéëàìîáe" : §¤¨§©§¨¨
,"äìäz íéNémik`ln o`k aezk `l ixd -mzq`l` , ¨¦¨¢¨

mik`lnd ,"eik`ln"elymler ly mik`lnd xnelk ,
mzeida ,zenilyÎizla ly oipr yi mda mb ixd - "zeliv`"d

,zewl` `le "yi" ly oipréøîâì ìeha úðéçáa ïðéàL¤¥¨¦§¦©¦§©§¥
.Búlò éaâì ìeìòk"oi`n yi" ly ote`a mieedzn md ,oky - §¨§©¥¦¨

."lelre dlir" enk `le
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

äòéãé é"ò åìöà ìèáå åúìéòá äâùä äæéà âéùîå
ë"ë ìåãâ ùøôä ïéà íúåîöòå íúåäîá íâå åæ äâùäå
äéúö÷î àìå äéðéî àìå ìåìò äæå äìéò äæù ÷ø
øåàäå çëä úåäîì àøáðä ùéä úåäî ïéáù ùøôääî
à÷åã ïéàî ùé àø÷ð ïëìå ùéì ïéàî åúååäì åá òôåùä
ñ"éã íéìëä ïä åúìéçúå àøáðä ùéä úéùàø äðäå

äîùðä 'éçáî åàøáðå çåø ùôð úåøåàä íâå ò"éáã
'ìîã íéìë ã"îìä ïäå úå÷ìà àåäù ò"éáã ñ"éã
'éöàã ñ"éã íéìëä úåéðåöéçî úåìéöàá ïëå úåìéöàã
ïäá ùáìúîù úåìéöàã úåìëéää åàøáð úå÷ìà ïäù
ïäù 'éöàã íéëàìîä úåôåâ íâå ñ"éã íéìåâéòä 'éçá
'éçáá ïðéàù .äìäú íéùé åéëàìîáå ù"îëå ùé 'éçá

åúìéò éáâì ìåìòë éøîâì ìåèéá
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.25:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."דאמת אליבא יח.26."גם ד, איוב



סה ixyz 'd ipy mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

gekl zn`a "yi"d lha "oi`n yi"a mby zexnl ,owfd
ynya lha ynyd eify itk cr ,eze` deednd iwl`d
iabl lkd - "aiyg `lk 'inw `lek" ixd ,oky ,ynn
,`eti` ,mixne` cvik - melk `lk aygp `ed jexa yecwd

yi" deedziy xyt` i`y
ly ote`a "oi`n
dlir" zelylzyd
`l `ed) f` oky ,"lelre
,ze`ivne "yi" did
enk lha did (`l`
iabl lha "lelr"dy
drya ,ely "dlir"d
mby ,ixd `id zn`dy
lha `ed "yi" ezeida
gekd ,exewn iabl
eze` deednd iwl`d
e`xal cinz ea `vnpe
owfd epax xiaqi ?ycgn
wx xen` dfy ,oldl

dricia `edÎjexaÎyecwd iptl xacdy itk ,"'inw" iabl
elyjxazi eiabl lha lkdy ,`id zn`dy itk df ixd)

ezricia j` ;(ynya ynyd eifk lha `xapd yid mbe
,"yi ze`ivn"k ybxp `ed ,envr `xapd yid ly ezybxdae
did `l "lelre dlir" ly ote`a dzid zeedzdd m` eli`e

ezriciae ezybxda mb ,zeidl `xapd lekizinvrd,
ybxda mb `l` ,"yi ze`ivn"ely.ze`ivna lha did

íâäå,zexnl -LiäL,dén÷ áéLç àìk ïk íb àeä àøápä ©£©¤©¥©¦§¨©¥§¨¨¦©¥
`lk 'inw `lek" ixd ,oky ,melk `lk jxazi eiptl aygp -
ixd ,melk `lk aygp `edÎjexaÎyecwd iabl lkd - "iaiyg

,melk `lk `ed `xapd yid mbyúeàéöna ìèaL eðéäc- §©§¤¨¥©§¦
:epiax w"k ztqedx`p hyip(wx `l)epi`y - d"envr iabl

,d`ixad oipra `"k ,d`ixade mlerd xcbaøBàäå çkä éaâì§©¥©Ÿ©§¨
Ba òôBMämd df xe`e gek ,`xapa -úBøéôñ 'éc íéìkäî ©¥©¥©¥¦§§¦

"åw"äL ,äiNò-äøéöé-äàéøa-úeìéöàc,ly --ïéà øBà ©£¦§¦¨§¦¨£¦¨¤©©¥
,íäa øéàî àeä-Ceøa óBñokly -23,(eiptl) '"inw" `xwp df ¨¥¦¨¤

,oky - eze` deednd iwl`d gekd zece` xaecny zexnl
,ewd mda xi`n - iwl`d gekd `a mdny zexitqd ly milka

`ed df lehiae .zenlera "seq oi` xe`" ly ielibd `edyëe- §
lehia enk,LîMa LîMä åéællk zybxp `l ynyay - ¦©¤¤©¤¤

`edy eifd ly xewnde xe`nd wx `l` ,eifd ly eze`ivn
,ynydíéøîà éèewìa øàaúpL Bîk,"`ipz"d xtq -÷ìç §¤¦§¨¥§¦¥£¨¦¥¤

á24lha eifdy itk ,mxewn iabl zn`a milha mi`xapd lky -
zeedzd m`y ,ep` mixne` ,`eti` ,cvik ,ynya exewna
ze`ivn eid `l md ,"lelre dlir" ly ote`a dzid mi`xapd

eedzpyk ,zrk mb ixd - mxewn iabl milha eid m` ik "yi"
"oi`n yi" jxca,mxewn iabl zn`a milha ok mb ixd md

lr uxzn ?ynyd iabl lha ynyd eify enk lehiad ote`ae
:owfd epax jk"dén÷" eðéä,`edÎjexaÎyecwd iptl -,à÷åc ©§©¥©§¨

Cøaúé Búòéãé àéäL- ¤¦§¦¨¦§¨¥
z` rcei `edy itk
dricid ote`a mi`xapd

ly.ähîì äìòîlî¦§©§¨§©¨
äòéãéa ìáàzrc - £¨¦¦¨

,oezgzäìòîì ähnnL¤¦©¨§©§¨
,`xapd cvny dricid -
øác àeä àøápä Liä©¥©¦§¨¨¨
äòéãéa éøîâì ãøôð¦§¨§©§¥¦¦¨

,ähnnL Bæ äâOäå- §©¨¨¤¦©¨
ze`ivnl ybxp `xapd

xace "yi"cxtpxewndn
`edy `le ,eze` deedny
iabl ze`ivna lha
mby zexnle ;exewn
gek `ed df xewnye ,eze` deednd xewn el yiy rcei `xapd
z`e "yi"k envr z` aeygl leki `ed ,`eti` ,cvik - iwl`
xewnd z` ayeg `edy dny ,owfd epax xiaqi ?"oi`"k xewnd

`edy dpeekd oi` "oi`"l`vnp `lipy ea yi "oi`" `l` ,
z` (oian epi`) biyn `xapd oi` ,oky ,byen epi`y (` :mipipr
,oky ,"oi`" el `xew `ed biyne oian `xapd oi`y xace ,exewn

y iptn (a .miiw xacd oi` ely dbydd mleradf beqaly
`ed ik ,exewn miiw `l - mi`vnp yide `xapdy itk ze`ivn
- miiw `l - "oi`" el `xew `ed okle ,ixnbl zxg` ze`ivn

ze`ivnd ote`ay df cvnely-oi`epax oeylae .miiw exewn
:owfdçkä ékÎe eze` deednd -ììk âOî Bðéà Ba òôBMä ¦©Ÿ©©¥©¥ª¨§¨

,ììëemlera ,oky ,"oi`" xewnl `xew `ed okle ,`xapl - §¨
exewnl `xew `edy dna ipy oipr .miiw `ed oi` - ely dbydd
`l` ,`vnp `ed oi` ,ely ze`ivnd beqay iptn ,`ed "oi`"

:oldl xiaqiy itk - ixnbl zxg` zedn `edCBøò ïéà íâå- §©¥£
,zekiiy mey oi`e,ììëe ììk äæì äæ"oi`"l "yi"d oia oi` - ¤¨¤§¨§¨

beqae ,zecxtp zeiedn izy md ,llk zekiiye jxr mey
enk .`vnp - exewn - "oi`"d oi` ,`vnp "yi"dy ze`ivnd
ze`ivn beqa ixd ,oa` deedzi lkyny ,xn`py ,lynl
df ze`ivn beq iable ,llk `vnp lkyd oi` ,z`vnp oa`dy
.lkyn deedzn `idy e` "oi`"n oa`d deedzn m` jd epiid

lky mb ,okyepi`z`vnp oa`dy ze`ivn ly df beqa `vnp
,ea,déúöwî àìå dépî àì,epnn zvwnn `le epnn `l - Ÿ¦¥§Ÿ¦§¨¥

äæéà âéOîe òãBé ìeìòäL ,älòä ìà ìeìòänL Cøòäî¥¨¤¤¤¥¤¨¤¨¦¨¤¤¨¥©©¦¥¤
Búlòa äâOä,ely dbydd mlera z`vnp "dlir"dy ixd - ©¨¨§¦¨
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ùã÷ä úøâà
ùéå
àåä àøáðä ùéäù íâäå ÷"äìá äàéøá àø÷ð ïéàî
éáâì úåàéöîá ìèáù åðééäã äéî÷ áéùç àìë ë"â
å÷äù ò"éáàã ñ"éã íéìëäî åá òôåùä øåàäå çëä
ù"îë ùîùá ùîùä åéæëå íäá øéàî ä"á ñ"à øåà
'úé åúòéãé àéäù à÷åã äéî÷ åðééä .á"ç à"÷ìá
ùéä äìòîì äèîîù äòéãéá ìáà .äèîì äìòîìî
åæ äâùäå äòéãéá éøîâì ãøôð øáã àåä àøáðä
ììëå ììë âùåî åðéà åá òôåùä çëä éë äèîîù
àìå äéðéî àì ììëå ììë äæì äæ êåøò ïéà íâå
òãåé ìåìòäù äìéòä ìà ìåìòäîù êøòäî äéúö÷î
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ixyz 'e iyily mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  ו' שלישי יום
,lw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ùéä úéùàø äðäå,lw 'nr cr.åúìéò

,ea drityn dbydde,Bæ äâOäå äòéãé éãé ìò dìöà ìèáe¨¥¤§¨©§¥§¦¨§©¨¨
"oi`"a dbyd mey el oi` "yi"d j` ,ezlira biyn `edy -

.eze` deedndíúeîöòå íúeäîa íâå"lelr"d ly - §©§¨¨§©§¨
,"dlir"deLøôä ïéà¥¤§¥

äfL ÷ø ,Ck ìk ìBãb̈¨¨©¤¤
,ìeìò äæå älòla` - ¦¨§¤¨

eze` md mvrde zednd
lirl xaqedy itk ,xac
,zecnde lkyd oipra
epyi zecnd zedn mvry
zecnd - lkya mb xak

xy`n xg` ote`a od lkyay zecnd mpn` m`y ,lkyay
,zecn ly oipr zedne mvra od ,od mb j` ,alay zecndàìå§Ÿ

,déúöwî àìå dépî,epnn zvwnn `le epnn `le -Løôääî ¦¥§Ÿ¦§¨¥¥©¤§¥

Ba òôBMä øBàäå çkä úeäîì àøápä Liä úeäî ïéaL¤¥¨©¥©¦§¨§¨©Ÿ©§¨©¥©
,Léì ïéàî BúBeäìmixg` zedne mvr md "yi"de "oi`"dy - §©¥©¦§¥

.llk `vnp "oi`"d oi` "yi"d ly ze`ivnd beqae ,ixnblïëìå§¨¥
àø÷ð25`ail` mb - ¦§¨

,zn`c"ïéà"î "Lé"¥¥©¦
.à÷åcdyrp xewndy - ©§¨

ixdy zexnl ,"oi`"jnn"
`n `a lkd ,"lkd,zewl

yiy rcei envr `xapde
el,eze` deednd xewn

leki `ed ,`eti` ,cvik
`ed oi`y :mipiprd ipy cvn df ,xen`k ,`l` ?"oi`" el `exwl
ly ze`ivnd beqa `vnp `ed oi`e ,`xapd yil byene oaen

.`xapd yid

ze`ivn zeedzdy ,llk jxca lirl xiaqd owfd epaxy ixg`
"oi`n yi" d`ixa ly ote`a wx zeidl dleki ,zeipgexn "yi"
ziy`xdy oldl owfd epax xiaqi ("lelre dlir" ly ote`a `le)

yid ly dlgzdde`xapdly zexitqd xyr ly milkd od
ÎdxiviÎd`ixa zenlerd
oipr dfy zexnly .diyr
jxray "zexitq" ly
od mnvr zenlerd
lka - mleray zewl`d
zexitqd ly milkd z`f
ze`ivn ly oipr xak md
mlera elit`y ,oke ,"yi"
ly oipr epyi "zeliv`"d
yi" dfy `l` ,"yi"

lv`pdyi" `le "`xapdowfd epaxe .(cxtp xace "yi" `edy) "
zekln"n `ed ,cxtp xac `edy "yi"d zeedzd xwiry ,mkqi
yi" zeedl "seq oi`" ly gekd `hazn da `wecy "zeliv`c

."oi`n
:owfd epax oeylaeïä ,Búlçúe àøápä Liä úéLàø ,äpäå§¦¥¥¦©¥©¦§¨§¦¨¥

úBøBàä íâå ,äiNò-äøéöé-äàéøác úBøéôñ 'éc íéìkä©¥¦§§¦¦§¦¨§¦¨£¦¨§©¨
;çeø Lôðzeig ly oipr mde milka miyalznd zexe`d - ¤¤©

ixd ,dnype gex ,ytp zepigad yly ixd opyi mday - milkl
,"yi" ly oipr ok mb od gexe ytp zepigad izyeàøáðå§¦§§

àeäL äiNò-äøéöé-äàéøáã úBøéôñ 'éc äîLpä úðéçaî¦§¦©©§¨¨§§¦¦§¦¨§¦¨£¦¨¤
,úe÷ìàly "yi"d oipr z` deedn zexitqd ly zewl`de - ¡Ÿ

,mdly gexde ytpd mbe zexitqd ly milkdïäådpiga -ef §¥
-zexe`dod - zexitqd lyúeëìîc íéìk ã"îlä©¨¤¥¦§©§

.úeìéöàcmilkd zeipevig elit`e milkd mb ixd "zeliv`"a - ©£¦
ae ,zewl` md "zeliv`c zekln" lyly milkd zeipevig

diyrÎdxiviÎd`ixa zenlera miyalznd "zeliv`c zekln"

:zepigad yly mdn cg` lka yi - zeige dnyp mdl zeidl
,"x"zq" oeyld minrtl aezky itk e` ,oevige irvn` ,inipt

q,sez,jexmr "zekln"ay zexitqd xyr lky ixd - y`
miyalznd ,milk c"nl md - odn zg` lkay zepigad yly

diyrÎdxiviÎd`ixaa
lye zexe` ly oipr mde
ly "zexitq"l dnyp

.diyrÎdxiviÎd`ixaïëå§¥
,úeìéöàazeedzdd - ©£¦

`id "lv`pd yi"d ly
ly milkd zeipevign
- "zeliv`"ay zexitqd
'éc íéìkä úeiðBöéçî¥¦¦©¥¦§
ïäL úeìéöàc úBøéôñ§¦©£¦¤¥

úeìéöàc úBìëéää eàøáð ,úe÷ìàly oipr df oi`y - ¡Ÿ¦§§©¥¨©£¦
ly oipr df `l` ,miinipt zexe` miyalzn mda milke zexitq

,mler eze` ly zeipevig'éc íéìebòä úðéça ïäa LaìúnL¤¦§©¥¨¤§¦©¨¦¦§
,úBøéôñ,zexitqd ly siwne lebir ly oipr `ed "milebir" - §¦

dignd iniptd xe`d enk didi xacdy ,zeinipta xi`n epi`y
`edy xacdy ,siwn ly ote`a wx xi`n `ed `l` - eze`
mipt lk lr - "yi" ly oiprl ybxp zeidl lkei digne xi`n

,"lv`pd yi"a `edy itk "yi"úBôeb íâåd -mitebly §©
,Lé úðéça ïäL úeìéöàc íéëàìnäzeipevign mieedzn - ©©§¨¦©£¦¤¥§¦©¥

,"zeliv`"c zexitqd ly milkdáeúkL Bîëe26åéëàìîáe" : §¤¨§©§¨¨
,"äìäz íéNémik`ln o`k aezk `l ixd -mzq`l` , ¨¦¨¢¨

mik`lnd ,"eik`ln"elymler ly mik`lnd xnelk ,
mzeida ,zenilyÎizla ly oipr yi mda mb ixd - "zeliv`"d

,zewl` `le "yi" ly oipréøîâì ìeha úðéçáa ïðéàL¤¥¨¦§¦©¦§©§¥
.Búlò éaâì ìeìòk"oi`n yi" ly ote`a mieedzn md ,oky - §¨§©¥¦¨

."lelre dlir" enk `le
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

äòéãé é"ò åìöà ìèáå åúìéòá äâùä äæéà âéùîå
ë"ë ìåãâ ùøôä ïéà íúåîöòå íúåäîá íâå åæ äâùäå
äéúö÷î àìå äéðéî àìå ìåìò äæå äìéò äæù ÷ø
øåàäå çëä úåäîì àøáðä ùéä úåäî ïéáù ùøôääî
à÷åã ïéàî ùé àø÷ð ïëìå ùéì ïéàî åúååäì åá òôåùä
ñ"éã íéìëä ïä åúìéçúå àøáðä ùéä úéùàø äðäå

äîùðä 'éçáî åàøáðå çåø ùôð úåøåàä íâå ò"éáã
'ìîã íéìë ã"îìä ïäå úå÷ìà àåäù ò"éáã ñ"éã
'éöàã ñ"éã íéìëä úåéðåöéçî úåìéöàá ïëå úåìéöàã
ïäá ùáìúîù úåìéöàã úåìëéää åàøáð úå÷ìà ïäù
ïäù 'éöàã íéëàìîä úåôåâ íâå ñ"éã íéìåâéòä 'éçá
'éçáá ïðéàù .äìäú íéùé åéëàìîáå ù"îëå ùé 'éçá

åúìéò éáâì ìåìòë éøîâì ìåèéá
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ixyzסו 'f iriax mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  ז' רביעי יום
,lw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...íéëàìîä úåîùð êà,260 'nr cr.ò"éááéøùú'æéòéáøíåé

,"ïé÷éLpä âeef"î eàöiL íéëàìnä úBîLð Càbeeif" - ©¦§©©§¨¦¤¨§¦¦©§¦¦
oipr `a dfny ,zexitqd ly ipgex cegie beeif `ed "oiwiyp

d enk ipgexzenyp,mik`lnd lyeàöiL íãàä úBîLð ïëå§¥¦§¨¨¨¤¨§
âeefî,cegie -àá÷eðå ïétðà¯øéòæã(zecn) `"f zexitqd ly - ¦¦¦§¥©§¦§§¨

zeklneúeìéöàc- ©£¦
ly beeifl d`eeyday
beeif" `xwp df oiwiyp
dcled dyrp dfne ,"ipteb
zeyalznd zenyp ly

,miinyb mitebaíã÷Ÿ¤
-äøéöé-äàéøáì eãøiL¤¥§¦§¦¨§¦¨

äiNòoiicr od `l` - £¦¨
zenypd ixd ,"zeliv`"a

- my ody itkììëa ïðéà¥¨¦§©
éðôa ãøôð øáãå "Lé"¥§¨¨¦§¨¦§¥
ïéòî ïä àlà ,ïîöò©§¨¤¨¥¥¥

úe÷ìà úðéçaitk - §¦©¡Ÿ
`a dfy,íeöò íeöîöa§¦§¨

zeidl ly mevnva -
,dnyp ly dpigaïäL ,úeìéöàc úBøéôñ 'éc íéìkä ïéòëe§¥©¥¦§§¦©£¦¤¥

ìeáb úðéçáa-leab zpigaa od z`f lka ,zewl` ody zexnl ¦§¦©§
dfy .dnecke cqge dnkg ly,óBñ-ïéàä øBà íeöîö éãé ìò©§¥¦§¨¥

,íälL äîLð-çeø-Lôða Laìîä "åw"ä àeäewdy cvny - ©©©§ª¨§¤¤©§¨¨¤¨¤
"seq oi`"d oipr oda xi`n `le ax mevnva `ed oda yaelnd
`ly "ew"dn cala dx`d m` ik ,"ew"d z` oiit`nd "leab ila"e
mileki df cvn - "ew"d ly "leab ila"de "seq oi`"d da ybxp
cvny zexnl ,leab zpigaa zeidl zexitqd ly milkd
.lirl xkfpk ,"zewl`" ly oipr md xe`l mlehiae mzecg`zd

"zeliv`"c zenypa `ed jkl dnec."zeliv`"a oiicr ody itk
ici lr ixd `ed mda yaelnd "ew"dy) df mevnv lr ,`l`
,dx`ddae xe`a cala herin df oi`y ,owfd epax xne` (mevnv

,m` ik'eëå ììç úBéäì ïBLàøä íeöîö Bîëemevnvd enke - §¦§¨¦¦§¨¨§
oiprl mewn zeidl lkeiy ick "seq oi` xe`"a didy oey`xd

herin ly oipr epi` (oey`xd mevnvd) df mevnvy ,zenlerd
xcqay minevnvd x`y eli`e .xe`d weliq m` ik ,xe`a

mevnv ,j` .herin ly ote`a ixd md zelylzyddfxe` ly
zexitqd ly (dnypÎgexÎytp) p"xpa - zexitqa yalznd ewd
mevnvd ote`l dnec -
lk .oey`xd mevnvd ly
zenypl qgia `ed xen`d
oiicr ody itk "zeliv`"c
ody iptl ,"zeliv`"a
od f`y ,seba zeyalzn
"yi" opi`e zewl`n oirn
xiaqi oldl ."cxtp xac"e
ixg` mby ,owfd epax
"zeliv`"c zenypdy
ixd ,dfd mlerl ecxi
ok mb mipey`xd miwicva

zenyp epzyp `lel`
.zewl`n cxtp xac zeidl
eãøiL øçàì íb óàå)§©©§©©¤¨§

äîLð-çeø-Lôpädbixcna ody -äfä íìBòì úeìéöàc ©¤¤©§¨¨©£¦¨¨©¤
øLôà ¯ íéðBLàøä íé÷écvì27ïúeäî äpzLð àlLiabl - ©©¦¦¨¦¦¤§¨¤Ÿ¦§©¨¨¨

,"zeliv`"a ozeida eid ody ji`,úe÷ìàî ãøôð øác úBéäì¦§¨¨¦§¨¥¡Ÿ
dze`a zex`yp od `l` ,zewl`n cxtpd "yi" ze`ivn zeidl -

,"zeliv`"a eid ody itk dpigaúB÷lzñî eéä ïëìå,sebdn - §¨¥¨¦§©§
.eàèçé íøèa àèçì eöøLkxdef ipewiza xne`y itke -28, §¤¨©£Ÿ§¤¤¤§§

,`hgd ziiyr iptl sebdn zwlzqn ,"zeliv`c dnyp" zpigay
oial mkipia milican eid mkizeper" weqtd z` jka my yxtne

"mkiwl`29ly zewl`de dnypd oia milican zepeerdy ,
ly oipr `idy day zeliv`d zpiga cvn dnypd) dnypd
- "zeliv`" cvny dnypd ly ef dpiga ,oky ,(zewl`

,zwlzqníbL ,øîBì áBø÷å30ïéîìò úBááøå íéôìàä §¨©¤©¨£¨¦§¦§¨§¦
éøà"c "àzìbìâ"a àáúéc"ïétðà øéòæ"e "ïétðà Cmby - §¨§¨§ª§©§¨©£¦©§¦§¥©§¦

"oitp` jix`" ly lblba mi`vnpd zenler zeaaxe mitl`d
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ùã÷ä úøâà
íéëàìîä úåîùð êà

åéæî åàöéùâååéæî åàöéù íãàä úîùð ïëå ïé÷éùðä âå
øáãå ùé ììëá ïðéà ò"éáì åãøéù íãå÷ 'éöàã ð"åæã
íåöò íåöîöá úå÷ìà 'éçá ïéòî ïä àìà ò"ôá ãøôð
íåöîö é"ò ìåáâ 'éçáá ïäù 'éöàã ñ"éã íéìëä ïéòëå
åîëå íäìù ð"øðá ùáåìîä å÷ä àåä ñ"àä øåà
øçàì íâ óàå) 'åëå ììç úåéäì ïåùàøä íåöîö
íéðåùàøä íé÷éãöì äæä íìåòì 'éöàã ð"øðä åãøéù
úå÷ìàî ãøôð øáã úåéäì ïúåäî äðúùð àìù øùôà
áåø÷å åàèçé íøèá àåèçì åöøùë úå÷ìúñî åéä ïëìå
àúìâìåâá àáúéã ïéîìò úåááøå íéôìàä íâù øîåì
'éöàã úåìëéää ïéòë ùîî ïéîìò ïðéà à"æå à"àã
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.27:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ משא"כ טעמי' פסיק לא משה דמשה הענין עם לקשרו יש אפשר - הענין  וכללות "אפשר" "אומרו
ובכ"מ)". משפטים ר"פ ותו"ח (תו"א סע"א).28.אברהם (קכד, ע' ב.29.תיקון מט, לפי 30.ישעי' זאת להסביר שאפשר מעיר, הרבי

עלמין  אלף י"ג באד"ר הנז' העולמות ריבוי ענין ...יובן צדק": ה"צמח כותב שם קצט. ע' שמות התורה" ב"אור צדק" ה"צמח שמבאר מה
בחי' כמה שיש א' בהקדמה שנת' ע"ד מאד רוחני' עליונים אותיות בחי' הן אלא ממש עלמין ר"ל דאינו מספרים כמה עוד וכן כנ"ל
אחר  מדריגה המדריגות בהשתלשלות למטה ונמשכים משתלשלים היו שאלו משום היינו עלמין בשם שנק' ומה גבוה מעל גבוה אותיות

ש  עד הכח מדריגה בהם יש מ"מ הרי למטה נתגשמו שלא אף וא"כ עלמין אלף תליסר התהוות מהן הי' בעשיה להתלבש מתגשמים היו
פיו  ורוח הוי' מדבר בו המלובשים אותיות בחי' ג"כ הוא וקיומו וחיותו עוה"ז בחי' עיקר אדרבה והרי עלמין אלף י"ג בחי' של והחיות
העוה"ז  עיקר הן הן מע"מ האותיות א"כ הי' כלא הי' ובהסתלקותם בו המלובשים מע"מ האותיות בחי' הוא הנברא מציאות עיקר והרי ית'
ע"י  להכילן שיוכל הגשמי בעוה"ז להתלבש שיוכלו עד משל אלפים ג' כענין ירידה אחר ירידה המדריגות בהשתלשלות שירדו אלא
מים  אותיות בחי' ערוך  שאין אז ומעלתם  כחם יותר וגדל קץ לאין יותר נעלים הן ומקורם בשרשן אלו אותיות ובעוד כו' שנתלבשו
וכי  בגולגלתא דיתבין הנ"ל אותיות בחי' וא"כ הב' בהקדמה וכנ"ל כו' עליון חסד שבבחינת אלו אותיות לגבי גשמי' במים המלובשים
אותיות  נק' לכן מדריגה אחר מדריגה שירדו אלו מאותיות קץ לאין יותר נעלים הם אדרבא הרי ערכן נגרע בהשתלשלות ירדו שלא מפני
מהחיות  יותר שיעור לאין ונפלא רם בחיות ממש עלמין אלף תליסר של וחיות כח הן שהן ממש עלמין בשם בגולגלתא דיתבין הנ"ל

וז"ל וחיוהי איהו ד"ה באגה"ק מ"ש יובן (ובזה כו' בי"ע בעולמות ·‚Ï‚ÏÂ˙‡המלובש ÔÈ·˙È„ ÔÈÓÏÚ ˙Â··¯Â ÌÈÙÏ‡‰ Ì‚˘ ¯ÓÂÏ ·Â¯˜Â

ixyz 'f iriax mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

(dlawa aezky itk) "oitp` xirf"e31,"ïéîìò" ïðéàzenler - ¥¨¨§¦
àlà ,"Lé" úðéçáe úeìéöàc úBìëéää ïéòk Lnî,md - ©¨§¥©¥¨©£¦§¦©¥¤¨

,"ïé÷éLpä âeef"î eàöiL íéëàìnä úBîLð ïéòkxkfpk - §¥¦§©©§¨¦¤¨§¦¦©§¦¦
ly mitebd e` zelkidd enk "yi" ly oipr od oi`y ,lirl

,mik`lndeàø÷ðå§¦§§
"ïéîìò"ly oipr - ¨§¦

`ed "mler"y ,zenler
ly oipr ,mlrd oeyln ixd

,"yi"úðéça éaâì§©¥§¦©
.("àð÷ã"å "àzìbìb"ä- ©ª§©§¨§¦§¨

lehiad znerly
oi` xe`" mr zecg`zdde
zepigad ly "seq
md ,"`pwic"e "`zlbleb"
"oinlr" mi`xwp

,(zenler)Cà- ©
zenypde mik`lnd

,"zeliv`"cúe÷ìà ïðéà¥¨¡Ÿ
,ïéàî Lé àøáì Lnî- ©¨¦§Ÿ¥¥©¦

wx `id "oi`n yi" z`ixa
oeeike ,"seq oi`" geka

mr cegid zilkza micge`n "zeliv`"c zexitq ly milkdy
yi" ly zeedzdd mci lr zeidl dleki okl ,"seq oi` xe`"
mdy zexnl ,zenypd oke ,"zeliv`"c mik`lnd eli`e ;"oi`n
,"oi`n yi" zeedl ynn zewl` ,la` ,md oi` - zewl`n oirn

ïäaL ,úBøéôñ 'éc íéìkäî eãøôðå eàöé øákL øçàî- ¥©©¤§¨¨§§¦§§¥©¥¦§§¦¤¨¤
,milkaìî,óBñ-ïéà øBàî "åw"ä Layaelny df cvny - §ª¨©©¥¥

"seq oi` xe`" ly ielibd `ed "ew"d ,oky) "seq oi` xe`" mda
"seq oi` xe`" mr cegid zilkza micge`n mde ,(zenlera

,"oi`n yi" ly zeedzdd mdn zeidl leki okl ,mda yaelndL¤
ok -,øBànä ïéòk àeä øBàä,xe`d xewn -Búeäî àeä ¨§¥©¨¨

àeä BúeàéönL ,àeä-Ceøa ìéöànä ìL Búeîöòå§©§¤©©£¦¨¤§¦
,íBìLå-ñç Bì äîãwL älò äæéàî ìeìò Bðéàå ,Búeîöòî¥©§§¥¨¥¥¤¦¨¤¨§¨©§¨
dlire mxeb dl yiy ze`ivnd beqn dppi` eze`ivn ,oky -

ly oipr da jiiyy iptn)`lze`ivn `id `l` ,(ze`ivnÎ
,zizenvrïéàî Lé àøáì Bzìëéå Bçëa Bcáì àeä ïëìå§¨¥§©§Ÿ¦¨§¦§Ÿ¥¥©¦

,Lnî èìçnä ñôàåxcrd wx `ed epipr lky "oi`" `l - §¤¤©ª§¨©¨
qt`e oi`" m` ik ,"yi"d jtid `l mb `ed la` - "yi"d

,"yi"d jtid `edy ihlgd "yi"d xcrd ,"hlgendíeL éìa§¦
úîãB÷ úøçà äañå älò,zkiiye -.äfä Liìoi`"d ,oky - ¦¨§¦¨©¤¤¤¤©¥©¤

ixd `ed ,"yi"d `a epnn (iwl`d gekd) "iwl`djtidoipr
deedn epi`e ,"yi"ddaiqllkzekiiyae dncwdayik ,"yi"l

`wec ,okle ."yi" `le "oi`" ly oiprd `ed ,dfn jtidd ixd `ed
,"seq oi` xe`" yaeln mday ,"zeliv`"c zexitqd ly milkdn
mik`lndn `l la` ;"oi`n yi" ly zeedzdd zeidl dleki
ynn zewl` md oi`y ,milkdn ecxtpe e`vi xaky zenypde
mdn zeidl lkezy
."oi`n yi" ly zeedzdd
zeedzdy oeeik ,`l`
geka `wec `id "yi"d
dn myl ,"seq oi`"d
oiprl dfa ,`eti` ,miwewf
?zexitqd ly milkd
:owfd epax jk lr xne`
äfä Liä äéäiL éãëe§¥¤¦§¤©¥©¤

óBñ-ïéàä çëa àøápä- ©¦§¨§Ÿ©¨¥
"seq oi`" ly oipr `edy
xacdy ixd ,"leab ila"e
jixv ok mb epnn `ad
,"leab ila" ly oipr zeidl

didi "yi"dy ickeìòa©©
Laìúð ¯ äcîe ìeáb§¦¨¦§©¥
'éc íéìëa óBñ-ïéà øBà¥§¥¦§

,úeìéöàc úBøéôñly dlabdde oiprd xak mda yiy - §¦©£¦
,'eke "cqg" ,"dnkg"ãò ,ãeçiä úéìëúa ïëBúa ãçéúîe¦§©¥§¨§©§¦©¦©

eäéà"c,"seq oi` xe`" ,`ed -éäBîøâe,zexitqd ly milkde - §¦§¨¦
,"ãç,cg` xac md -ìeáb éìòa íéàeøa ïãé ìòå ïäa àøáì ©¦§Ÿ¨¤§©¨¨§¦©£¥§

ïúeLaìúä éãé ìò èøôáe ,úéìëúåly milkd ly - §©§¦¦§¨©§¥¦§©§¨
,"zeliv`"c zexitqd.äiNò-äøéöé-äàéøáasiqeny xac - ¦§¦¨§¦¨£¦¨

lirl xn`y zexnl .dnybdde leabd oipr mi`xapl cgeina
lk ly milkd ici lr "seq oi` xe`"d geka `id "yi"d zeedzdy
zeyid oipr xwiry oldl xn`i - "zeliv`"c zexitqd xyr
(ixnbl cxtp xace "yi" ze`ivn eidi mi`xapdy) mi`xapa
zekln"n `a - ,zewl`n ixnbl micxtp eidi mzybxday
mixac lr `wec `ed (dkelne) "zekln"d oipr ,oky ."zeliv`c

llkd itk ,mdilr jlend jlnl mnvr milhane micxtp mdy32

enk ,xnelk ,"zenner" oeyln - "mr" ,"mr `la jln oi`"
dl`k ,`id ,miyp` iabl "mr"a dpeekd jk ,"zenner milgb"
itk ,eil` daxiw mey mdl oi`e jlnd zlrnn miwegx mdy
,dkelnd oipr jiiy `l micli lry ,eicli l` a`l lynl yiy
zcnn mieedzn okl .jlndn micxtp mdy mixf lr `wec m` ik
cxtp xacke "yi" ze`ivnk mnvr miyibxnd mi`xap "zekln"d
mzceara mdy ,zeklnd oipr jiiy mdilr oky ,zewl`n
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ùã÷ä úøâà
âååéæî åàöéù íéëàìîä úåîùð ïéòë àìà ùé úðéçáå
(àð÷éãå àúìâìåâä 'éçá éáâì ïéîìò åàø÷ðå ïé÷éùðä
øáëù øçàî ïéàî ùé àåøáì ùîî úå÷ìà ïðéà êà
øåàî å÷ä ùáåìî ïäáù ñ"éã íéìëäî åãøôðå åàöé
åúåîöòå åúåäî àåä øåàîä ïéòë àåä øåàäù ñ"à
åðéàå åúåîöòî àåä åúåàéöîù ä"á ìéöàîä ìù
åãáì àåä ïëìå å"ç åì äîã÷ù äìéò äæéàî ìåìò
ùîî èìçåîä ñôàå ïéàî ùé àåøáì åúìëéå åçëá
éãëå äæä ùéì úîãå÷ úøçà äáéñå äìéò íåù éìá
äãîå ìåáâ ìòá ñ"àä çëá àøáðä äæä ùéä äéäéù
ïëåúá ãçééúîå úåìéöàã ñ"éã íéìëá ñ"à øåà ùáìúð
ïäá àåøáì ãç éäåîøâå åäéàã ãò ãåçéä úéìëúá
é"ò èøôáå úéìëúå ìåáâ éìòá íéàåøá ïãé ìòå

.ò"éáá ïúåùáìúä
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14

'ÂÎ ˘È 'ÈÁ·Â 'Èˆ‡„ ˙ÂÏÎÈ‰ ÔÈÚÎ ˘ÓÓ ÔÈÓÏÚ ÔÈ‡ ‡"ÊÂ משא"כ „‡"‡ נפרד ודבר יש הוא מהאותיות שנתהווה הנברא כי ור"ל עכ"ל.
להתהוות  ושרש מקור להיות נמשכו שכבר אותיות בחי' שהן ור"ל גולגלתא לגבי עלמין שנק' רק אלקות בחי' הן עצמן האותיות
מאין  יש לברוא ממש אלקות שאינן ומש"ש כו', גלגלתא בחי' משא"כ הגשמי לאש ושרש מקור שהוא שלמעלה אש בחי' כמו עלמין
הנ"ל  באגה"ק שדבריו לומר באנו אם כצ"ל כו' אלו אותיות ע"י שהוא רק הסוכ "ע ב"ה א"ס מבחי' הוא היש התהוות עיקר כי ר"ל
דאצילות  נשמות בחי' ע"ד שהם אחר בענין פי' באגה"ק דהתם ג"כ לומר יש אמנם אחת, כוונה שניהם הם רגליו ועמדו מ"ש עם

דבי"ע). העולמות כאשר נפרד ודבר יש בחי' שאינן אחד בקנה עולה מקומות שני מ"מ אבל ב.31.ע"ש. קכח, זח"ג בחיי 32.ראה
פ"ז. והאמונה היחוד שער ובכ"מ. ל. לח, וישב



סז ixyz 'f iriax mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  ז' רביעי יום
,lw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...íéëàìîä úåîùð êà,260 'nr cr.ò"éááéøùú'æéòéáøíåé

,"ïé÷éLpä âeef"î eàöiL íéëàìnä úBîLð Càbeeif" - ©¦§©©§¨¦¤¨§¦¦©§¦¦
oipr `a dfny ,zexitqd ly ipgex cegie beeif `ed "oiwiyp

d enk ipgexzenyp,mik`lnd lyeàöiL íãàä úBîLð ïëå§¥¦§¨¨¨¤¨§
âeefî,cegie -àá÷eðå ïétðà¯øéòæã(zecn) `"f zexitqd ly - ¦¦¦§¥©§¦§§¨

zeklneúeìéöàc- ©£¦
ly beeifl d`eeyday
beeif" `xwp df oiwiyp
dcled dyrp dfne ,"ipteb
zeyalznd zenyp ly

,miinyb mitebaíã÷Ÿ¤
-äøéöé-äàéøáì eãøiL¤¥§¦§¦¨§¦¨

äiNòoiicr od `l` - £¦¨
zenypd ixd ,"zeliv`"a

- my ody itkììëa ïðéà¥¨¦§©
éðôa ãøôð øáãå "Lé"¥§¨¨¦§¨¦§¥
ïéòî ïä àlà ,ïîöò©§¨¤¨¥¥¥

úe÷ìà úðéçaitk - §¦©¡Ÿ
`a dfy,íeöò íeöîöa§¦§¨

zeidl ly mevnva -
,dnyp ly dpigaïäL ,úeìéöàc úBøéôñ 'éc íéìkä ïéòëe§¥©¥¦§§¦©£¦¤¥

ìeáb úðéçáa-leab zpigaa od z`f lka ,zewl` ody zexnl ¦§¦©§
dfy .dnecke cqge dnkg ly,óBñ-ïéàä øBà íeöîö éãé ìò©§¥¦§¨¥

,íälL äîLð-çeø-Lôða Laìîä "åw"ä àeäewdy cvny - ©©©§ª¨§¤¤©§¨¨¤¨¤
"seq oi`"d oipr oda xi`n `le ax mevnva `ed oda yaelnd
`ly "ew"dn cala dx`d m` ik ,"ew"d z` oiit`nd "leab ila"e
mileki df cvn - "ew"d ly "leab ila"de "seq oi`"d da ybxp
cvny zexnl ,leab zpigaa zeidl zexitqd ly milkd
.lirl xkfpk ,"zewl`" ly oipr md xe`l mlehiae mzecg`zd

"zeliv`"c zenypa `ed jkl dnec."zeliv`"a oiicr ody itk
ici lr ixd `ed mda yaelnd "ew"dy) df mevnv lr ,`l`
,dx`ddae xe`a cala herin df oi`y ,owfd epax xne` (mevnv

,m` ik'eëå ììç úBéäì ïBLàøä íeöîö Bîëemevnvd enke - §¦§¨¦¦§¨¨§
oiprl mewn zeidl lkeiy ick "seq oi` xe`"a didy oey`xd

herin ly oipr epi` (oey`xd mevnvd) df mevnvy ,zenlerd
xcqay minevnvd x`y eli`e .xe`d weliq m` ik ,xe`a

mevnv ,j` .herin ly ote`a ixd md zelylzyddfxe` ly
zexitqd ly (dnypÎgexÎytp) p"xpa - zexitqa yalznd ewd
mevnvd ote`l dnec -
lk .oey`xd mevnvd ly
zenypl qgia `ed xen`d
oiicr ody itk "zeliv`"c
ody iptl ,"zeliv`"a
od f`y ,seba zeyalzn
"yi" opi`e zewl`n oirn
xiaqi oldl ."cxtp xac"e
ixg` mby ,owfd epax
"zeliv`"c zenypdy
ixd ,dfd mlerl ecxi
ok mb mipey`xd miwicva

zenyp epzyp `lel`
.zewl`n cxtp xac zeidl
eãøiL øçàì íb óàå)§©©§©©¤¨§

äîLð-çeø-Lôpädbixcna ody -äfä íìBòì úeìéöàc ©¤¤©§¨¨©£¦¨¨©¤
øLôà ¯ íéðBLàøä íé÷écvì27ïúeäî äpzLð àlLiabl - ©©¦¦¨¦¦¤§¨¤Ÿ¦§©¨¨¨

,"zeliv`"a ozeida eid ody ji`,úe÷ìàî ãøôð øác úBéäì¦§¨¨¦§¨¥¡Ÿ
dze`a zex`yp od `l` ,zewl`n cxtpd "yi" ze`ivn zeidl -

,"zeliv`"a eid ody itk dpigaúB÷lzñî eéä ïëìå,sebdn - §¨¥¨¦§©§
.eàèçé íøèa àèçì eöøLkxdef ipewiza xne`y itke -28, §¤¨©£Ÿ§¤¤¤§§

,`hgd ziiyr iptl sebdn zwlzqn ,"zeliv`c dnyp" zpigay
oial mkipia milican eid mkizeper" weqtd z` jka my yxtne

"mkiwl`29ly zewl`de dnypd oia milican zepeerdy ,
ly oipr `idy day zeliv`d zpiga cvn dnypd) dnypd
- "zeliv`" cvny dnypd ly ef dpiga ,oky ,(zewl`

,zwlzqníbL ,øîBì áBø÷å30ïéîìò úBááøå íéôìàä §¨©¤©¨£¨¦§¦§¨§¦
éøà"c "àzìbìâ"a àáúéc"ïétðà øéòæ"e "ïétðà Cmby - §¨§¨§ª§©§¨©£¦©§¦§¥©§¦

"oitp` jix`" ly lblba mi`vnpd zenler zeaaxe mitl`d
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ùã÷ä úøâà
íéëàìîä úåîùð êà

åéæî åàöéùâååéæî åàöéù íãàä úîùð ïëå ïé÷éùðä âå
øáãå ùé ììëá ïðéà ò"éáì åãøéù íãå÷ 'éöàã ð"åæã
íåöò íåöîöá úå÷ìà 'éçá ïéòî ïä àìà ò"ôá ãøôð
íåöîö é"ò ìåáâ 'éçáá ïäù 'éöàã ñ"éã íéìëä ïéòëå
åîëå íäìù ð"øðá ùáåìîä å÷ä àåä ñ"àä øåà
øçàì íâ óàå) 'åëå ììç úåéäì ïåùàøä íåöîö
íéðåùàøä íé÷éãöì äæä íìåòì 'éöàã ð"øðä åãøéù
úå÷ìàî ãøôð øáã úåéäì ïúåäî äðúùð àìù øùôà
áåø÷å åàèçé íøèá àåèçì åöøùë úå÷ìúñî åéä ïëìå
àúìâìåâá àáúéã ïéîìò úåááøå íéôìàä íâù øîåì
'éöàã úåìëéää ïéòë ùîî ïéîìò ïðéà à"æå à"àã
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.27:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ משא"כ טעמי' פסיק לא משה דמשה הענין עם לקשרו יש אפשר - הענין  וכללות "אפשר" "אומרו
ובכ"מ)". משפטים ר"פ ותו"ח (תו"א סע"א).28.אברהם (קכד, ע' ב.29.תיקון מט, לפי 30.ישעי' זאת להסביר שאפשר מעיר, הרבי

עלמין  אלף י"ג באד"ר הנז' העולמות ריבוי ענין ...יובן צדק": ה"צמח כותב שם קצט. ע' שמות התורה" ב"אור צדק" ה"צמח שמבאר מה
בחי' כמה שיש א' בהקדמה שנת' ע"ד מאד רוחני' עליונים אותיות בחי' הן אלא ממש עלמין ר"ל דאינו מספרים כמה עוד וכן כנ"ל
אחר  מדריגה המדריגות בהשתלשלות למטה ונמשכים משתלשלים היו שאלו משום היינו עלמין בשם שנק' ומה גבוה מעל גבוה אותיות

ש  עד הכח מדריגה בהם יש מ"מ הרי למטה נתגשמו שלא אף וא"כ עלמין אלף תליסר התהוות מהן הי' בעשיה להתלבש מתגשמים היו
פיו  ורוח הוי' מדבר בו המלובשים אותיות בחי' ג"כ הוא וקיומו וחיותו עוה"ז בחי' עיקר אדרבה והרי עלמין אלף י"ג בחי' של והחיות
העוה"ז  עיקר הן הן מע"מ האותיות א"כ הי' כלא הי' ובהסתלקותם בו המלובשים מע"מ האותיות בחי' הוא הנברא מציאות עיקר והרי ית'
ע"י  להכילן שיוכל הגשמי בעוה"ז להתלבש שיוכלו עד משל אלפים ג' כענין ירידה אחר ירידה המדריגות בהשתלשלות שירדו אלא
מים  אותיות בחי' ערוך  שאין אז ומעלתם  כחם יותר וגדל קץ לאין יותר נעלים הן ומקורם בשרשן אלו אותיות ובעוד כו' שנתלבשו
וכי  בגולגלתא דיתבין הנ"ל אותיות בחי' וא"כ הב' בהקדמה וכנ"ל כו' עליון חסד שבבחינת אלו אותיות לגבי גשמי' במים המלובשים
אותיות  נק' לכן מדריגה אחר מדריגה שירדו אלו מאותיות קץ לאין יותר נעלים הם אדרבא הרי ערכן נגרע בהשתלשלות ירדו שלא מפני
מהחיות  יותר שיעור לאין ונפלא רם בחיות ממש עלמין אלף תליסר של וחיות כח הן שהן ממש עלמין בשם בגולגלתא דיתבין הנ"ל

וז"ל וחיוהי איהו ד"ה באגה"ק מ"ש יובן (ובזה כו' בי"ע בעולמות ·‚Ï‚ÏÂ˙‡המלובש ÔÈ·˙È„ ÔÈÓÏÚ ˙Â··¯Â ÌÈÙÏ‡‰ Ì‚˘ ¯ÓÂÏ ·Â¯˜Â

ixyz 'f iriax mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

(dlawa aezky itk) "oitp` xirf"e31,"ïéîìò" ïðéàzenler - ¥¨¨§¦
àlà ,"Lé" úðéçáe úeìéöàc úBìëéää ïéòk Lnî,md - ©¨§¥©¥¨©£¦§¦©¥¤¨

,"ïé÷éLpä âeef"î eàöiL íéëàìnä úBîLð ïéòkxkfpk - §¥¦§©©§¨¦¤¨§¦¦©§¦¦
ly mitebd e` zelkidd enk "yi" ly oipr od oi`y ,lirl

,mik`lndeàø÷ðå§¦§§
"ïéîìò"ly oipr - ¨§¦

`ed "mler"y ,zenler
ly oipr ,mlrd oeyln ixd

,"yi"úðéça éaâì§©¥§¦©
.("àð÷ã"å "àzìbìb"ä- ©ª§©§¨§¦§¨

lehiad znerly
oi` xe`" mr zecg`zdde
zepigad ly "seq
md ,"`pwic"e "`zlbleb"
"oinlr" mi`xwp

,(zenler)Cà- ©
zenypde mik`lnd

,"zeliv`"cúe÷ìà ïðéà¥¨¡Ÿ
,ïéàî Lé àøáì Lnî- ©¨¦§Ÿ¥¥©¦

wx `id "oi`n yi" z`ixa
oeeike ,"seq oi`" geka

mr cegid zilkza micge`n "zeliv`"c zexitq ly milkdy
yi" ly zeedzdd mci lr zeidl dleki okl ,"seq oi` xe`"
mdy zexnl ,zenypd oke ,"zeliv`"c mik`lnd eli`e ;"oi`n
,"oi`n yi" zeedl ynn zewl` ,la` ,md oi` - zewl`n oirn

ïäaL ,úBøéôñ 'éc íéìkäî eãøôðå eàöé øákL øçàî- ¥©©¤§¨¨§§¦§§¥©¥¦§§¦¤¨¤
,milkaìî,óBñ-ïéà øBàî "åw"ä Layaelny df cvny - §ª¨©©¥¥

"seq oi` xe`" ly ielibd `ed "ew"d ,oky) "seq oi` xe`" mda
"seq oi` xe`" mr cegid zilkza micge`n mde ,(zenlera

,"oi`n yi" ly zeedzdd mdn zeidl leki okl ,mda yaelndL¤
ok -,øBànä ïéòk àeä øBàä,xe`d xewn -Búeäî àeä ¨§¥©¨¨

àeä BúeàéönL ,àeä-Ceøa ìéöànä ìL Búeîöòå§©§¤©©£¦¨¤§¦
,íBìLå-ñç Bì äîãwL älò äæéàî ìeìò Bðéàå ,Búeîöòî¥©§§¥¨¥¥¤¦¨¤¨§¨©§¨
dlire mxeb dl yiy ze`ivnd beqn dppi` eze`ivn ,oky -

ly oipr da jiiyy iptn)`lze`ivn `id `l` ,(ze`ivnÎ
,zizenvrïéàî Lé àøáì Bzìëéå Bçëa Bcáì àeä ïëìå§¨¥§©§Ÿ¦¨§¦§Ÿ¥¥©¦

,Lnî èìçnä ñôàåxcrd wx `ed epipr lky "oi`" `l - §¤¤©ª§¨©¨
qt`e oi`" m` ik ,"yi"d jtid `l mb `ed la` - "yi"d

,"yi"d jtid `edy ihlgd "yi"d xcrd ,"hlgendíeL éìa§¦
úîãB÷ úøçà äañå älò,zkiiye -.äfä Liìoi`"d ,oky - ¦¨§¦¨©¤¤¤¤©¥©¤

ixd `ed ,"yi"d `a epnn (iwl`d gekd) "iwl`djtidoipr
deedn epi`e ,"yi"ddaiqllkzekiiyae dncwdayik ,"yi"l

`wec ,okle ."yi" `le "oi`" ly oiprd `ed ,dfn jtidd ixd `ed
,"seq oi` xe`" yaeln mday ,"zeliv`"c zexitqd ly milkdn
mik`lndn `l la` ;"oi`n yi" ly zeedzdd zeidl dleki
ynn zewl` md oi`y ,milkdn ecxtpe e`vi xaky zenypde
mdn zeidl lkezy
."oi`n yi" ly zeedzdd
zeedzdy oeeik ,`l`
geka `wec `id "yi"d
dn myl ,"seq oi`"d
oiprl dfa ,`eti` ,miwewf
?zexitqd ly milkd
:owfd epax jk lr xne`
äfä Liä äéäiL éãëe§¥¤¦§¤©¥©¤

óBñ-ïéàä çëa àøápä- ©¦§¨§Ÿ©¨¥
"seq oi`" ly oipr `edy
xacdy ixd ,"leab ila"e
jixv ok mb epnn `ad
,"leab ila" ly oipr zeidl

didi "yi"dy ickeìòa©©
Laìúð ¯ äcîe ìeáb§¦¨¦§©¥
'éc íéìëa óBñ-ïéà øBà¥§¥¦§

,úeìéöàc úBøéôñly dlabdde oiprd xak mda yiy - §¦©£¦
,'eke "cqg" ,"dnkg"ãò ,ãeçiä úéìëúa ïëBúa ãçéúîe¦§©¥§¨§©§¦©¦©

eäéà"c,"seq oi` xe`" ,`ed -éäBîøâe,zexitqd ly milkde - §¦§¨¦
,"ãç,cg` xac md -ìeáb éìòa íéàeøa ïãé ìòå ïäa àøáì ©¦§Ÿ¨¤§©¨¨§¦©£¥§

ïúeLaìúä éãé ìò èøôáe ,úéìëúåly milkd ly - §©§¦¦§¨©§¥¦§©§¨
,"zeliv`"c zexitqd.äiNò-äøéöé-äàéøáasiqeny xac - ¦§¦¨§¦¨£¦¨

lirl xn`y zexnl .dnybdde leabd oipr mi`xapl cgeina
lk ly milkd ici lr "seq oi` xe`"d geka `id "yi"d zeedzdy
zeyid oipr xwiry oldl xn`i - "zeliv`"c zexitqd xyr
(ixnbl cxtp xace "yi" ze`ivn eidi mi`xapdy) mi`xapa
zekln"n `a - ,zewl`n ixnbl micxtp eidi mzybxday
mixac lr `wec `ed (dkelne) "zekln"d oipr ,oky ."zeliv`c

llkd itk ,mdilr jlend jlnl mnvr milhane micxtp mdy32

enk ,xnelk ,"zenner" oeyln - "mr" ,"mr `la jln oi`"
dl`k ,`id ,miyp` iabl "mr"a dpeekd jk ,"zenner milgb"
itk ,eil` daxiw mey mdl oi`e jlnd zlrnn miwegx mdy
,dkelnd oipr jiiy `l micli lry ,eicli l` a`l lynl yiy
zcnn mieedzn okl .jlndn micxtp mdy mixf lr `wec m` ik
cxtp xacke "yi" ze`ivnk mnvr miyibxnd mi`xap "zekln"d
mzceara mdy ,zeklnd oipr jiiy mdilr oky ,zewl`n
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ùã÷ä úøâà
âååéæî åàöéù íéëàìîä úåîùð ïéòë àìà ùé úðéçáå
(àð÷éãå àúìâìåâä 'éçá éáâì ïéîìò åàø÷ðå ïé÷éùðä
øáëù øçàî ïéàî ùé àåøáì ùîî úå÷ìà ïðéà êà
øåàî å÷ä ùáåìî ïäáù ñ"éã íéìëäî åãøôðå åàöé
åúåîöòå åúåäî àåä øåàîä ïéòë àåä øåàäù ñ"à
åðéàå åúåîöòî àåä åúåàéöîù ä"á ìéöàîä ìù
åãáì àåä ïëìå å"ç åì äîã÷ù äìéò äæéàî ìåìò
ùîî èìçåîä ñôàå ïéàî ùé àåøáì åúìëéå åçëá
éãëå äæä ùéì úîãå÷ úøçà äáéñå äìéò íåù éìá
äãîå ìåáâ ìòá ñ"àä çëá àøáðä äæä ùéä äéäéù
ïëåúá ãçééúîå úåìéöàã ñ"éã íéìëá ñ"à øåà ùáìúð
ïäá àåøáì ãç éäåîøâå åäéàã ãò ãåçéä úéìëúá
é"ò èøôáå úéìëúå ìåáâ éìòá íéàåøá ïãé ìòå

.ò"éáá ïúåùáìúä
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'ÂÎ ˘È 'ÈÁ·Â 'Èˆ‡„ ˙ÂÏÎÈ‰ ÔÈÚÎ ˘ÓÓ ÔÈÓÏÚ ÔÈ‡ ‡"ÊÂ משא"כ „‡"‡ נפרד ודבר יש הוא מהאותיות שנתהווה הנברא כי ור"ל עכ"ל.
להתהוות  ושרש מקור להיות נמשכו שכבר אותיות בחי' שהן ור"ל גולגלתא לגבי עלמין שנק' רק אלקות בחי' הן עצמן האותיות
מאין  יש לברוא ממש אלקות שאינן ומש"ש כו', גלגלתא בחי' משא"כ הגשמי לאש ושרש מקור שהוא שלמעלה אש בחי' כמו עלמין
הנ"ל  באגה"ק שדבריו לומר באנו אם כצ"ל כו' אלו אותיות ע"י שהוא רק הסוכ "ע ב"ה א"ס מבחי' הוא היש התהוות עיקר כי ר"ל
דאצילות  נשמות בחי' ע"ד שהם אחר בענין פי' באגה"ק דהתם ג"כ לומר יש אמנם אחת, כוונה שניהם הם רגליו ועמדו מ"ש עם

דבי"ע). העולמות כאשר נפרד ודבר יש בחי' שאינן אחד בקנה עולה מקומות שני מ"מ אבל ב.31.ע"ש. קכח, זח"ג בחיי 32.ראה
פ"ז. והאמונה היחוד שער ובכ"מ. ל. לח, וישב



ixyzסח 'g iying mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  ח' חמישי יום
,260 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úòãåî íðîà,`lw 'nr cr.äãéìäå

,úàæ úòãeî íðîà,reci ixd -øáãå Liä úeeäúä øwòL ¨§¨©©Ÿ¤¦©¦§©©¥§¨¨
ãøôð,éøîâì,zewl`n -úeìéöàc úeëìnî àeäzxitqn - ¦§¨§©§¥¦©§©£¦

,"zeliv`"d mler ly "zekln"däNòpL"zeliv`c zekln" - ¤©£¨
ziyrp,äàéøác ÷ézòzeinipt ,beprzd oipr `ed "wizr" - ©¦¦§¦¨

zekln"e ,oevxd
ly oipr ziyrp "zeliv`c
mlerl oevxe beprz
cvn - "d`ixa"d
beprz xvep "zekln"
miyibxnd mi`xapa
lre ,"ze`ivn"l mnvr
oipr rvazn jk ici

,"zekln"dCìî ïéà" ék¦¥¤¤
"'eëå íò àìa38.xkfpk - §Ÿ¨§

jln ly oiprdy ,lirl
"mr" lr `ed dkelne
miwegxe mixf lr ,`wec
mi`xapd mdy ,jlndn
"d`ixa"d mler ly
,epnn dhnly zenlerde
milv`pd enk mpi`y
,"el jenqe elv`" mdy
mr micge`ne miaexw

oipr `hazn mdilry mi`xape d`ixa ly oipr df `l` ,zewl`
.dkelndéeaø íâåïúe÷lçúäå íéàøápädpey `xap lky - §©¦©¦§¨¦§¦§©§¨

zexnl ,ezlefn"óBñ-ïéà"ä çëa eàøápL`edy -ãéçé ¤¦§§§Ÿ©¨¥¨¦
úéìëúa ãçéîemi`a mi`xapdy dn lr had ilan ixd - §ª¨§©§¦

eidiy z`f lka ,zilkza "cgeine cigi" `edy "seq oi`"d gekn
,zewlgzde lecb ieaix mdaúBiúBàä éeaø éãé ìò àeä©§¥¦¨¦

,úeëìnî ïéàöBiäz`xwpd -ìk åét çeøáe" ,"'ä ét" ©§¦¦©§¦§©¦¨
,"íàáöaezky enk -33lk eit gexae (eyrp miny 'd xaca)" : §¨¨

,mi`xapd lk - "m`avätä úBàöBî 'äåmyk ,dlrnly - §§©¤
a mc`aymb opyi jk ,dtd ze`ven yngn xeaicd zeize` ze`

xeaicd zeize` ze`a odn ,dtd ze`ven yng dlrnl
,dlrnlyúBøeáb 'äî ïä,dxeabd zepiga yng -.àá÷eðc ¥¥§§§¨

,"zekln"ay -úàæìåokle -úàø÷ð,"zekln" -àîìò" §¨Ÿ¦§¥©§¨
,"àéìbúàc,zelbzd ly mlerd -çk äìâð da ék §¦§©§¨¦¨¦§¨Ÿ©

,ìeìòå älò éãé ìò àlL ïéàî Lé àøáì óBñ-ïéà øBà- ¥¦§Ÿ¥¥©¦¤Ÿ©§¥¦¨§¨
`id "oi`n yi" z`ixa eli`e ,mi`xapa mb yi "lelr"e "dlir"

geke ,"seq oi`"d geka wxdf,"zeliv`c zekln"a ieliba `a
úBðBLàøä úBøéôñ 'è ìáà,"zekln"d zxitq iptly - £¨§¦¨¦

ìzLäa eìöàðàeä óBñ-ïéàä øBàå ,ìeìòå älò úeìL ¤¤§§¦§©§§¦¨§¨§¨¥
.dcáì äîëça Laìî`id "seq oi`"n `idy itk "dnkg" - §ª¨§¨§¨§©¨

dnkgde" ,"oi`n yi" oirkoi`nxi`n "seq oi` xe`"e ,"`vnz

x`y lka "seq oi` xe`" xi`n "dnkg" ici lre) "dnkg"a
epiax w"k ztqed .(zexitqd- d`ixac l"pd oia dxizq oi`e :

ik 'ln `edc z`f zrcene 'ek egka ecal `ed:áeúkL eäæå§¤¤¨
dxivi xtqa -34:zexitq xyr oipra ,,"ïôBña ïúlçz õeòð"¨§¦¨¨§¨

`idy) dlgzdy -
z`vnp (y`xdn dlrnl

seqaxzei daexn dcna
"y`x"d .y`xa xy`n
zxitq `ed ,zexitqa
y`x z`xwpd) "dnkg"d
ziy`x" ,ziy`xe

("dnkg35"dligz"de ,
`id y`xdn dlrnly
ixd ."xzk"d zxitq
,xzkdzxitq,"dligz"dy
ly seqa z`vnpe "uerp"
zxitq ,zexitqd
lka dpexg`d ,"zekln"d

,zexitqdàeä øúk ék¦¤¤
ìéöànä ïéa òvîî- §ª¨¥©©£¦

,"seq oi`" `edy
,íéìöàpìoipr mdy - ©¤¡¨¦
,leab lyBa Léå- §¥

,"xzk"a.óBñ-ïéàä ìL äðBøçàä äðéçarvenn lk ,oky - §¦¨¨©£¨¤¨¥
"xzk"y oeeike .odipia rvennd `edy zebixcnd izy likn
llek `edy ixd ,"milv`p" oial "seq oi` xe`" oia rvenn
oi` xe`" zpigae ,"milv`p"dn mbe "seq oi` xe`"n mb ekeza
,"seq oi`" ly dpexg`d dpigad `id ekeza likn "xzk"y "seq
z`vnpe "uerp"y "seq oi`" ly dpigad ,"dligz"d `ide
"seq oi`"d gek `hazn "zekln"ay lirl xkfpke ,"zekln"a

,"oi`n yi" `exalàø÷ð ïëìå,xzk -,"úeëìî øúk"itk - §¨¥¦§¨¤¤©§
oeilr xzk" - xdef ipewizay "edil` gzt" exn`na xne`y

edi`,"zekln xzk (`ed),Cìîì àlà øúk ïéà ékjk - ¦¥¤¤¤¨§¤¤
oi`"d oipr jyneiy ick ,`ed xzkd oipr xwir - o`k xacd

,"zekln"l ("xzk"ay) "seqíâå"zekln xzk" `xwp xzk - §©
`l` ,"zekln"l "seq oi`"d gek jynp epnny iptn wx `l

"zekln" ly oiprd yi envr "xzk"ayäðBøçà äðéça ék¦§¦¨©£¨
óBñ-ïéàc úeëìî àéä óBñ-ïéàc36,mb yi "xzk"ay ixd - §¥¦©§§¥

`id "seq oi`" ly dpexg`d dpigad ixdy ,"zekln" ly oiprd
,"seq oi`c zekln""øúk" àø÷ð úeìéöàc úeëìnä íb ïëìå§¨¥©©©§©£¦¦§¨¤¤
.äìòîì ähnî,dlrnl dhnln zexitqd z` mipenyk - ¦©¨§©§¨

,"zekln" z`xwp ,dpeilrd dxitql dpezgzd dxitqdn
z`fe - zexitqd x`y iabl "xzk" mya ,dpexg`d dxitqd
zexitql xi`n dfe ,"xzk"d zpiga z`vnp day iptn
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`ed xen`d lk ,"xfeg xe`" ly ote`a "zekln"n dlrnly
y gekd `hazn "zeliv`c zekln"ay df cvn"seq oi`" l

mdy mi`xapd mieedzn "zekln"ny ,"oi`n yi" z`ixa oipra
ixd - mi`xapa eli`e .zewl`n (mzybxda) "cxtp xac"e "yi"

`hazny wx dfgekdly
yi" `exal "seq oi`"
xyt` i` la` ,"oi`n

jkl `exwlzelbzdly
oky ,"seq oi` xe`"
miyibxn ixd mi`xapd
- "yi" ze`ivnl mnvr

ixd df oi`ielibxe`" ly
epax xiaqi oldl ;"seq oi`
xac ly ezin`ly ,owfd
mb "zekln" cvn mixvep

mdy mipiprielibly
,"seq oi` xe`"e zewl`
zcila `ed xacdy itk
zenypd zeedzde
od zenypy ,"zekln"ny

cvn yi ,`xap ly mevnva d`a zewl`y itke ,zewl` ixd
ly oiprd mb "zekln"ieliby ,"seq oi` xe`"e zewl`okldf

ici lry - ,zelbzd ly zenler - "`ilbz`c `nlr" `xwp
ef dxitqdlbzpd wx `le) zenlera "seq oi` xe`"gekly

lirl xaqedy itky ,mi`xapd zeedzda `haznd "seq oi`"
.("yi" ze`ivnl mnvr miyibxnd mi`xapa mlrd ly oipr df

íb äîe37,äpnî ¯ úBîLpä úàéøa ék ,,"zekln"n -úBéäì ©©¦§¦©©§¨¦¤¨¦§
,äàéøaä íìBòa Bîöò-éðôa ãøôð øáãå Léitk `l - ¥§¨¨¦§¨¦§¥©§§¨©§¦¨

,zewl` ly zedn my ody ,"zeliv`"d mlera od zenypdy
od zenypdy enk `l` ,"yi"l onvr zeyibxn `le zelha
,"cxtp xac"e "yi"l onvr zeyibxn od my ,"d`ixa"d mlera

,zenlera zewl` zekiynne zewl` ly oipr od jk mr cgieå§
,"zekln"n ze`a zenypy dn -,"äãéì" íLa àø÷ð- ¦§¨§¥¥¨

,"seq oi`" ly cgein oeilr gekl jkl miwewfyúòéø÷k¦§¦©
óeñ-íéy -xdefa jk lr xne`38."àéìz à÷ézòá"c- ©¦§©¦¨©§¨

`ede ,zenlern lcape wzrp `edy "wizr"a ielz xacdy
jix` ,"jix`"e "wizr" ixd mpyi "xzk"a ,oky ."xzk"d zeinipt
oi`" ly dpexg`d dpigad - wizre ,milv`pl xewne y`x -
oi`"n) "wizr" ly gek yxcp seq mi zrixw lry myke ."seq

df dlawa xaecny itky ,zenypd zcill mb jk ,("seqeze`
oi`" ly cgein gek jk lr mb yxcp ,seq mi zrixw ly oipr

l wx `ly ,owfd epax xiaqi oldl ."seqzcilyxcp zenypd
d oipr lr mb m` ik ,"seq oi`" ly gekxeair,zenypd ly

."seq oi`" cr mipeilr zexe` miyxcp ,dcild iptlyìk íâå§©¨

ãò úøöò éðéîL ìL âeefî ,íéLãç 'æ ìk úBîLpä ìecb¦©§¨¨¢¨¦¦¦¤§¦¦£¤¤©
,çñt ìL éòéáLdlawa aezky -39`ed zxvr ipinyy §¦¦¤¤©

iriaya `id "zenypd zcil"e ,"zenyp ciledl" beeifde cegid
,seqmizrixwonfa,gqtlyìecb Bîkàeäïétðà¯øéòæàá÷eðå- §¦§¥©§¦§§¨

oitp` xirf) `"f" zexitqd
"zekln"e (zecn -
ok iptl ody ,zeliv`c

zelcbzne ,mlrdaïèáa§¤¤
,"äàlò ànà"- ¦¨¦¨¨

"dpia" zeinipta
,zeliv`céãé ìò àeäL¤©§¥

ànà"î íéðBéìò úBøBà¤§¦¥¦¨
,"äàlòzxitq - ¦¨¨
,"dpia"däìòîlîe¦§©§¨

,óBñ-ïéà ãò äìòîì§©§¨©¥
da Laìúnä"dpia"a - ©¦§©¥¨

xirf") p"ef lecib myl -
("zekln"e "oitp`'è ìk̈
.äãéì éçøé 'æ Bà"p"ef" - ©§¥¥¨

"zeclep" zeliv`c
`ni`"nd`lir`ni`"a mb jke ,zeliv`c "dpia" ,"d`zz,

zexe` ici lr ok mb `ed day zenypd leciby ,"zekln"a
."seq oi` xe`"n dkynde mipeilrúàéøáa àeä äëëå§¨¨¦§¦©

.äàéøaä íìBòì íéëàìîe úBîLðici lr ok mb dfy - §¨©§¨¦§¨©§¦¨
oldl ."zekln"a mikynpd ,"seq oi` xe`" cr ,mipeilr zexe`

xear wx `ly ,owfd epax xiaqizcild xeare zenypdxeair
,xeair ly oiprd yxey xear mb m` ik ,mipeilr zexe` mikynp
.mipeilr zexe` zkyndl ok mb miwewf ,xeaird zeidl lkeiy

L ätéhä LøLå øwéò ìk ,íâå,"zekln" -úìa÷n §©¨¦©§Ÿ¤©¦¨¤§©¤¤
,"ïétðà øéòf"î úøaòúîe,(zecn) -àaà"c ïéçnî àeä ¦§©¤¤¦§¥©§¦¦Ÿ¦§©¨

,"ànàå,"dpia"e "dnkg" -âeeæ ìëáe,"dpia"e "dnkg" ly - §¦¨§¨¦
,dcled ly oipr jkn jyneiyúëLîðdtihd -àaà"ì ¦§¤¤§©¨

"ànàå,"dpia"e "dnkg" -éøà"î,"ïéîBé ÷ézò"å "ïétðà C §¦¨¥£¦©§¦§©¦¦
,ïéçîa íìòäa ìkäL ÷ø ,óBñ ïéà ãò äìòîì äìòîlîe¦§©§¨§©§¨©¥©¤©Ÿ§¤§¥§Ÿ¦

àá÷epä úãéì ãò,dlbn "zekln" -íéëàìnäå úBîLpä ©¥©©§¨©§¨§©©§¨¦
óBñ-ïéà øBà éelb eäfL ,àöîð .äàéøaä íìBòì úBìëéääå§©¥¨§¨©§¦¨¦§¨¤¤¦¥

.äãläå øeaòä éãé ìò ,Lnîn dkynd wx `l -gekoi`"d ©¨©§¥¨¦§©¥¨
mb m` ik ,mi`xapd zeedzda "zekln" ici lr zkynpd ,"seq

ly oiprielibzcile xeaird ici lr `ay "seq oi` xe`"n
- "`ilbz`c `nlr" z`xwp "zekln"y dn ixd ,zenypd

d dlbzn dci lry iptn wx epi` - zelbzd ly zenlergek
ynn zelbzd mb m` ik ,mlrd ly ote`a mi`xapa "seq oi`"n
ici lr dyrp dfy itk zenlera "seq oi` xe`"e zewl` ly
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ùã÷ä úøâà
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àéìú à÷éúòáã ñ"é úòéø÷ë äãéì íùá àø÷ðå
ìù âååéæî íéùãç 'æ ìë úåîùðä ìåãéâ ìë íâå
ð"åæ ìåãéâ åîë àåä çñô ìù éòéáù ãò úøöò éðéîù
àîéàî íéðåéìò úåøåà é"ò àåäù äàìéò àîéà ïèáá
äá ùáìúîä óåñ ïéà ãò äìòîì äìòîìîå äàìéò
úåîùð úàéøáá àåä äëëå .äãéì éçøé 'æ åà 'è ìë
äôéèä ùøùå ø÷éò ìë íâå äàéøáä íìåòì íéëàìîå
ìëáå à"åàã ïéçåîî àåä à"æî úøáòúîå úìá÷îù
ãò äìòîì äìòîìîå é"òå à"àî à"åàì úëùîð âååéæ
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àöîð .äàéøáä íìåòì úåìëéääå íéëàìîäå úåîùðä
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סט ixyz 'g iying mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  ח' חמישי יום
,260 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úòãåî íðîà,`lw 'nr cr.äãéìäå

,úàæ úòãeî íðîà,reci ixd -øáãå Liä úeeäúä øwòL ¨§¨©©Ÿ¤¦©¦§©©¥§¨¨
ãøôð,éøîâì,zewl`n -úeìéöàc úeëìnî àeäzxitqn - ¦§¨§©§¥¦©§©£¦

,"zeliv`"d mler ly "zekln"däNòpL"zeliv`c zekln" - ¤©£¨
ziyrp,äàéøác ÷ézòzeinipt ,beprzd oipr `ed "wizr" - ©¦¦§¦¨

zekln"e ,oevxd
ly oipr ziyrp "zeliv`c
mlerl oevxe beprz
cvn - "d`ixa"d
beprz xvep "zekln"
miyibxnd mi`xapa
lre ,"ze`ivn"l mnvr
oipr rvazn jk ici

,"zekln"dCìî ïéà" ék¦¥¤¤
"'eëå íò àìa38.xkfpk - §Ÿ¨§

jln ly oiprdy ,lirl
"mr" lr `ed dkelne
miwegxe mixf lr ,`wec
mi`xapd mdy ,jlndn
"d`ixa"d mler ly
,epnn dhnly zenlerde
milv`pd enk mpi`y
,"el jenqe elv`" mdy
mr micge`ne miaexw

oipr `hazn mdilry mi`xape d`ixa ly oipr df `l` ,zewl`
.dkelndéeaø íâåïúe÷lçúäå íéàøápädpey `xap lky - §©¦©¦§¨¦§¦§©§¨

zexnl ,ezlefn"óBñ-ïéà"ä çëa eàøápL`edy -ãéçé ¤¦§§§Ÿ©¨¥¨¦
úéìëúa ãçéîemi`a mi`xapdy dn lr had ilan ixd - §ª¨§©§¦

eidiy z`f lka ,zilkza "cgeine cigi" `edy "seq oi`"d gekn
,zewlgzde lecb ieaix mdaúBiúBàä éeaø éãé ìò àeä©§¥¦¨¦

,úeëìnî ïéàöBiäz`xwpd -ìk åét çeøáe" ,"'ä ét" ©§¦¦©§¦§©¦¨
,"íàáöaezky enk -33lk eit gexae (eyrp miny 'd xaca)" : §¨¨

,mi`xapd lk - "m`avätä úBàöBî 'äåmyk ,dlrnly - §§©¤
a mc`aymb opyi jk ,dtd ze`ven yngn xeaicd zeize` ze`

xeaicd zeize` ze`a odn ,dtd ze`ven yng dlrnl
,dlrnlyúBøeáb 'äî ïä,dxeabd zepiga yng -.àá÷eðc ¥¥§§§¨

,"zekln"ay -úàæìåokle -úàø÷ð,"zekln" -àîìò" §¨Ÿ¦§¥©§¨
,"àéìbúàc,zelbzd ly mlerd -çk äìâð da ék §¦§©§¨¦¨¦§¨Ÿ©

,ìeìòå älò éãé ìò àlL ïéàî Lé àøáì óBñ-ïéà øBà- ¥¦§Ÿ¥¥©¦¤Ÿ©§¥¦¨§¨
`id "oi`n yi" z`ixa eli`e ,mi`xapa mb yi "lelr"e "dlir"

geke ,"seq oi`"d geka wxdf,"zeliv`c zekln"a ieliba `a
úBðBLàøä úBøéôñ 'è ìáà,"zekln"d zxitq iptly - £¨§¦¨¦

ìzLäa eìöàðàeä óBñ-ïéàä øBàå ,ìeìòå älò úeìL ¤¤§§¦§©§§¦¨§¨§¨¥
.dcáì äîëça Laìî`id "seq oi`"n `idy itk "dnkg" - §ª¨§¨§¨§©¨

dnkgde" ,"oi`n yi" oirkoi`nxi`n "seq oi` xe`"e ,"`vnz

x`y lka "seq oi` xe`" xi`n "dnkg" ici lre) "dnkg"a
epiax w"k ztqed .(zexitqd- d`ixac l"pd oia dxizq oi`e :

ik 'ln `edc z`f zrcene 'ek egka ecal `ed:áeúkL eäæå§¤¤¨
dxivi xtqa -34:zexitq xyr oipra ,,"ïôBña ïúlçz õeòð"¨§¦¨¨§¨

`idy) dlgzdy -
z`vnp (y`xdn dlrnl

seqaxzei daexn dcna
"y`x"d .y`xa xy`n
zxitq `ed ,zexitqa
y`x z`xwpd) "dnkg"d
ziy`x" ,ziy`xe

("dnkg35"dligz"de ,
`id y`xdn dlrnly
ixd ."xzk"d zxitq
,xzkdzxitq,"dligz"dy
ly seqa z`vnpe "uerp"
zxitq ,zexitqd
lka dpexg`d ,"zekln"d

,zexitqdàeä øúk ék¦¤¤
ìéöànä ïéa òvîî- §ª¨¥©©£¦

,"seq oi`" `edy
,íéìöàpìoipr mdy - ©¤¡¨¦
,leab lyBa Léå- §¥

,"xzk"a.óBñ-ïéàä ìL äðBøçàä äðéçarvenn lk ,oky - §¦¨¨©£¨¤¨¥
"xzk"y oeeike .odipia rvennd `edy zebixcnd izy likn
llek `edy ixd ,"milv`p" oial "seq oi` xe`" oia rvenn
oi` xe`" zpigae ,"milv`p"dn mbe "seq oi` xe`"n mb ekeza
,"seq oi`" ly dpexg`d dpigad `id ekeza likn "xzk"y "seq
z`vnpe "uerp"y "seq oi`" ly dpigad ,"dligz"d `ide
"seq oi`"d gek `hazn "zekln"ay lirl xkfpke ,"zekln"a

,"oi`n yi" `exalàø÷ð ïëìå,xzk -,"úeëìî øúk"itk - §¨¥¦§¨¤¤©§
oeilr xzk" - xdef ipewizay "edil` gzt" exn`na xne`y

edi`,"zekln xzk (`ed),Cìîì àlà øúk ïéà ékjk - ¦¥¤¤¤¨§¤¤
oi`"d oipr jyneiy ick ,`ed xzkd oipr xwir - o`k xacd

,"zekln"l ("xzk"ay) "seqíâå"zekln xzk" `xwp xzk - §©
`l` ,"zekln"l "seq oi`"d gek jynp epnny iptn wx `l

"zekln" ly oiprd yi envr "xzk"ayäðBøçà äðéça ék¦§¦¨©£¨
óBñ-ïéàc úeëìî àéä óBñ-ïéàc36,mb yi "xzk"ay ixd - §¥¦©§§¥

`id "seq oi`" ly dpexg`d dpigad ixdy ,"zekln" ly oiprd
,"seq oi`c zekln""øúk" àø÷ð úeìéöàc úeëìnä íb ïëìå§¨¥©©©§©£¦¦§¨¤¤
.äìòîì ähnî,dlrnl dhnln zexitqd z` mipenyk - ¦©¨§©§¨

,"zekln" z`xwp ,dpeilrd dxitql dpezgzd dxitqdn
z`fe - zexitqd x`y iabl "xzk" mya ,dpexg`d dxitqd
zexitql xi`n dfe ,"xzk"d zpiga z`vnp day iptn
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øåà çë äìâð äá éë àéìâúàã àîìò úàø÷ð úàæìå
ìáà ìåìòå äìéò é"ò àìù ïéàî ùé àåøáì óåñ ïéà
ìåìòå äìéò úåìùìúùäá åìöàð úåðåùàøä úåøéôñ 'è
õåòð ù"æå .äãáì äîëçá ùáåìî àåä ñ"àä øåàå
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`ed xen`d lk ,"xfeg xe`" ly ote`a "zekln"n dlrnly
y gekd `hazn "zeliv`c zekln"ay df cvn"seq oi`" l

mdy mi`xapd mieedzn "zekln"ny ,"oi`n yi" z`ixa oipra
ixd - mi`xapa eli`e .zewl`n (mzybxda) "cxtp xac"e "yi"

`hazny wx dfgekdly
yi" `exal "seq oi`"
xyt` i` la` ,"oi`n

jkl `exwlzelbzdly
oky ,"seq oi` xe`"
miyibxn ixd mi`xapd
- "yi" ze`ivnl mnvr

ixd df oi`ielibxe`" ly
epax xiaqi oldl ;"seq oi`
xac ly ezin`ly ,owfd
mb "zekln" cvn mixvep

mdy mipiprielibly
,"seq oi` xe`"e zewl`
zcila `ed xacdy itk
zenypd zeedzde
od zenypy ,"zekln"ny

cvn yi ,`xap ly mevnva d`a zewl`y itke ,zewl` ixd
ly oiprd mb "zekln"ieliby ,"seq oi` xe`"e zewl`okldf

ici lry - ,zelbzd ly zenler - "`ilbz`c `nlr" `xwp
ef dxitqdlbzpd wx `le) zenlera "seq oi` xe`"gekly

lirl xaqedy itky ,mi`xapd zeedzda `haznd "seq oi`"
.("yi" ze`ivnl mnvr miyibxnd mi`xapa mlrd ly oipr df

íb äîe37,äpnî ¯ úBîLpä úàéøa ék ,,"zekln"n -úBéäì ©©¦§¦©©§¨¦¤¨¦§
,äàéøaä íìBòa Bîöò-éðôa ãøôð øáãå Léitk `l - ¥§¨¨¦§¨¦§¥©§§¨©§¦¨

,zewl` ly zedn my ody ,"zeliv`"d mlera od zenypdy
od zenypdy enk `l` ,"yi"l onvr zeyibxn `le zelha
,"cxtp xac"e "yi"l onvr zeyibxn od my ,"d`ixa"d mlera

,zenlera zewl` zekiynne zewl` ly oipr od jk mr cgieå§
,"zekln"n ze`a zenypy dn -,"äãéì" íLa àø÷ð- ¦§¨§¥¥¨

,"seq oi`" ly cgein oeilr gekl jkl miwewfyúòéø÷k¦§¦©
óeñ-íéy -xdefa jk lr xne`38."àéìz à÷ézòá"c- ©¦§©¦¨©§¨

`ede ,zenlern lcape wzrp `edy "wizr"a ielz xacdy
jix` ,"jix`"e "wizr" ixd mpyi "xzk"a ,oky ."xzk"d zeinipt
oi`" ly dpexg`d dpigad - wizre ,milv`pl xewne y`x -
oi`"n) "wizr" ly gek yxcp seq mi zrixw lry myke ."seq

df dlawa xaecny itky ,zenypd zcill mb jk ,("seqeze`
oi`" ly cgein gek jk lr mb yxcp ,seq mi zrixw ly oipr

l wx `ly ,owfd epax xiaqi oldl ."seqzcilyxcp zenypd
d oipr lr mb m` ik ,"seq oi`" ly gekxeair,zenypd ly

."seq oi`" cr mipeilr zexe` miyxcp ,dcild iptlyìk íâå§©¨

ãò úøöò éðéîL ìL âeefî ,íéLãç 'æ ìk úBîLpä ìecb¦©§¨¨¢¨¦¦¦¤§¦¦£¤¤©
,çñt ìL éòéáLdlawa aezky -39`ed zxvr ipinyy §¦¦¤¤©

iriaya `id "zenypd zcil"e ,"zenyp ciledl" beeifde cegid
,seqmizrixwonfa,gqtlyìecb Bîkàeäïétðà¯øéòæàá÷eðå- §¦§¥©§¦§§¨

oitp` xirf) `"f" zexitqd
"zekln"e (zecn -
ok iptl ody ,zeliv`c

zelcbzne ,mlrdaïèáa§¤¤
,"äàlò ànà"- ¦¨¦¨¨

"dpia" zeinipta
,zeliv`céãé ìò àeäL¤©§¥

ànà"î íéðBéìò úBøBà¤§¦¥¦¨
,"äàlòzxitq - ¦¨¨
,"dpia"däìòîlîe¦§©§¨

,óBñ-ïéà ãò äìòîì§©§¨©¥
da Laìúnä"dpia"a - ©¦§©¥¨

xirf") p"ef lecib myl -
("zekln"e "oitp`'è ìk̈
.äãéì éçøé 'æ Bà"p"ef" - ©§¥¥¨

"zeclep" zeliv`c
`ni`"nd`lir`ni`"a mb jke ,zeliv`c "dpia" ,"d`zz,

zexe` ici lr ok mb `ed day zenypd leciby ,"zekln"a
."seq oi` xe`"n dkynde mipeilrúàéøáa àeä äëëå§¨¨¦§¦©

.äàéøaä íìBòì íéëàìîe úBîLðici lr ok mb dfy - §¨©§¨¦§¨©§¦¨
oldl ."zekln"a mikynpd ,"seq oi` xe`" cr ,mipeilr zexe`

xear wx `ly ,owfd epax xiaqizcild xeare zenypdxeair
,xeair ly oiprd yxey xear mb m` ik ,mipeilr zexe` mikynp
.mipeilr zexe` zkyndl ok mb miwewf ,xeaird zeidl lkeiy

L ätéhä LøLå øwéò ìk ,íâå,"zekln" -úìa÷n §©¨¦©§Ÿ¤©¦¨¤§©¤¤
,"ïétðà øéòf"î úøaòúîe,(zecn) -àaà"c ïéçnî àeä ¦§©¤¤¦§¥©§¦¦Ÿ¦§©¨

,"ànàå,"dpia"e "dnkg" -âeeæ ìëáe,"dpia"e "dnkg" ly - §¦¨§¨¦
,dcled ly oipr jkn jyneiyúëLîðdtihd -àaà"ì ¦§¤¤§©¨

"ànàå,"dpia"e "dnkg" -éøà"î,"ïéîBé ÷ézò"å "ïétðà C §¦¨¥£¦©§¦§©¦¦
,ïéçîa íìòäa ìkäL ÷ø ,óBñ ïéà ãò äìòîì äìòîlîe¦§©§¨§©§¨©¥©¤©Ÿ§¤§¥§Ÿ¦

àá÷epä úãéì ãò,dlbn "zekln" -íéëàìnäå úBîLpä ©¥©©§¨©§¨§©©§¨¦
óBñ-ïéà øBà éelb eäfL ,àöîð .äàéøaä íìBòì úBìëéääå§©¥¨§¨©§¦¨¦§¨¤¤¦¥

.äãläå øeaòä éãé ìò ,Lnîn dkynd wx `l -gekoi`"d ©¨©§¥¨¦§©¥¨
mb m` ik ,mi`xapd zeedzda "zekln" ici lr zkynpd ,"seq

ly oiprielibzcile xeaird ici lr `ay "seq oi` xe`"n
- "`ilbz`c `nlr" z`xwp "zekln"y dn ixd ,zenypd

d dlbzn dci lry iptn wx epi` - zelbzd ly zenlergek
ynn zelbzd mb m` ik ,mlrd ly ote`a mi`xapa "seq oi`"n
ici lr dyrp dfy itk zenlera "seq oi` xe`"e zewl` ly

.zenyp
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ùã÷ä úøâà
äàéøáä íìåòá ò"ôá ãøôð øáãå ùé úåéäì äðîî
àéìú à÷éúòáã ñ"é úòéø÷ë äãéì íùá àø÷ðå
ìù âååéæî íéùãç 'æ ìë úåîùðä ìåãéâ ìë íâå
ð"åæ ìåãéâ åîë àåä çñô ìù éòéáù ãò úøöò éðéîù
àîéàî íéðåéìò úåøåà é"ò àåäù äàìéò àîéà ïèáá
äá ùáìúîä óåñ ïéà ãò äìòîì äìòîìîå äàìéò
úåîùð úàéøáá àåä äëëå .äãéì éçøé 'æ åà 'è ìë
äôéèä ùøùå ø÷éò ìë íâå äàéøáä íìåòì íéëàìîå
ìëáå à"åàã ïéçåîî àåä à"æî úøáòúîå úìá÷îù
ãò äìòîì äìòîìîå é"òå à"àî à"åàì úëùîð âååéæ
'÷åðä úãéì ãò ïéçåîá íìòäá ìëäù ÷ø óåñ ïéà
àöîð .äàéøáä íìåòì úåìëéääå íéëàìîäå úåîùðä

.äãéìäå øåáéòä é"ò ùîî ñ"à øåà éåìéâ åäæù
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.37:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰'כו הגידול ואפילו תליא בעתיקא וכו' הנשמות בריאת כי - בהנ"ל סתירה שאין ביותר יובן "שעי"ז
ב.38.וההיכלות". נב, וש"נ.39.ח"ב ב. טז, צו לקו"ת ראה



ixyzע 'h iyiy mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  ט' שישי יום
כ  אגרת ,`lw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úåéä ïáåé äæáå,`lw 'nr cr.ïî÷ìãëå

,ä"éåä íL ìL 'ä ¯ úeëìna úBönä úBéä ,ïáeé äæáe- ¨¤¨¡©¦§©©§¤¥£¨¨
ixd ,'ied my zeize`ae "zexitq" ly oipra od zeevndy itk
ef ixd - 'ied my zeize`ae ,"zekln"d zxitq ef "zexitq"a

,'ied my ly dpexg` 'd ze`däøBzäå"zexitq"a `idy itk - §©¨
,'ied my ly zeize`ae

`id"ïétðà øéòæ"a- ¦§¥©§¦
ze`d ,(zecn)ìL å"àå̈¤

íâä ,ä"éåä íL- ¥£¨¨£©
,zexnläìòîlLitk - ¤§©§¨

od dxeze zeevny
"xzk" zbixcnaéøà"aC §£¦

ïä úBönä "ïétðà©§¦©¦§¥
,"àzìbìâ"a- §ª§©§¨

lry siwnae "zlebleb"a
,oigend,"úéðeðáì"a- §©§¦

micqg) "oael" zpigaa
,("oitp` jix`" lyàéä¦

àúeâìô"ác "àçøà"ä̈¨§¨§¦§¨¨
,"éøòNc"gxe`"d - §©£¥

zewlgzda yiy (jxcd)
,zexryd lyàâltúîc§¦§©§¨

ïéçøà â"éøúìzekynde mikxc 613Îl miwlgznd - §©§©¨§¦
,"ïétðà øéòæ"aL àúéøBàc,"oitp` xirf"a xy` dxez ly - §©§¨¤¦§¥©§¦

oigenn dlrnly ,siwne "`zlbleb" zpigaa od zeevndy ixd
,"dnkg""äàlò äîëç"î à÷ôðc äøBzä LøLåd`ay - §Ÿ¤©¨§¨§¨¥¨§¨¦¨¨

wx `id - "dpeilr dnkg"nd`ala` ,"d`lir dnkg"n
,"d`lir dnkg"n dlrnl `ed dyxy"äàîéúñ àçî"a àeä§Ÿ¨§¦¨¨

éøà"c,"ïétðà C- oitp` jix` ly "d`nizq `gen" zpigaa - ©£¦©§¦
,"xzk"ay dnezq dnkgeðéäå`id dxeza dpiga efi` - §©§

,dbydne lkyn ixnbl dlrnly (dnezq) "d`nizq dnkg"a
,úBönä éîòèc äîëçäz`iaa wxe ,"mlrpe mezq" mdy - ©¨§¨§©£¥©¦§

dnkg" dlbzz f`y ,zeevnd inrh dlbi `ed giynd
od zeevne dxezy itk ,ixd .dnezqd dnkgd ,"d`nizq
dxezy ,dxez xy`n xzei dpeilr dpigaa od zeevnd ,"xzk"a
od zeevn eli`e ,"xzk"ay oigend oipr ,"d`nizq dnkg"a `id
d`nizq dnkgn dlrnly siwnae zlebleba ,"`zlbleb"a
od zeevne dxezy itky xacd ,`eti` ,cvik ,xzkay
zeevnd on dlrnl dxezd ,'ied my ly zeize`ae "zexitq"a
`id dxeze ,'ied my ly dpexg` 'd ze` ,"zekln"a od zeevn)
od zeevne dxezy itke ,('ied my ly e"`e ze`d ,"`"f"a
?dxezd oipr xy`n xzei dpeilr dpigaa od zeevnd ,"xzk"a

:owfd epax uxzn,Ctäúnä íúBçk àeäL àlàdny - ¤¨¤©¨©¦§©¥

cv `ed minzeg eilry xaca ixd ,oini cv `ed mzegay
xaca "rwey" ,mzega "hlea"y dn mb oke ;jtidl oke ,l`ny
zehlea ze`vei mzegay zerewyd zeize`de ,minzeg eilry
ody itk zeevnd zbixcny ,o`k jk - minzeg eilry xaca
dlrnla ,"xzk"a
dbixcna ,zelylzydn
zcxei ,xzei dpeilr
zexitqd zelylzyda
,dxezd oiprn dhnl
`id dxezd "xzk"ay
xzei dpezgz dbixcna

.zeevn xy`nõeòð"å§¨
,"ïôBña ïúlçz- §¦¨¨§¨

dbixcnde "dligz"dy
myy ,"xzk"ay dpeilrd
dverp ,zeyxyen zeevnd
dpexg`d dbixcnae seqa
,"zekln"a ,zexitq ly
"óBñ-ïéà"ä çk àeäŸ©¨¥
Lé àøáì àeä-Ceøä¦§Ÿ¥

,ïéàî(xzk) df gek - ¥©¦
ziyrp dpnny ,"zekln"d zxitqa ,lirl xkfpk ,epyi

,"oi`n yi" ly zeedzddäéäiL ,ìeìòå äléò éãé ìò àìå§Ÿ©§¥¦¨§¨¤¦§¤
,úeàéöna ìèáe Búléòî ówî ìeìòä,ely "dlir"l - ¤¨ª¨¥¦¨¨¥©§¦

,d`ixad zilkze zpeek rvazzy xyt` i` efk zeedzd beqny
Liä äéäé ÷ø,ezybxda -î ãøôð øác- n ,exewn - ©¦§¤©¥¨¨¦§¨¥

ìk ìò Cìî àeä-Ceøa ìéöànä äéäiL éãëa ,úe÷ìà- ¡Ÿ¦§¥¤¦§¤©©£¦¨¤¤©¨
md mzybxday mi`xapd,íéãøôpä,zewl`n -éãé ìò ©¦§¨¦©§¥

,íäéìò äeöiL åéúBöî eîi÷iLjk ici lr `wecy - ¤§©§¦§¨¤§©¤£¥¤
`p` epevxa dlr"y dn ,d`ixad ly dpeekde oevxd mirvazn
mnvr miyibxnd mixac lr `wec `id "dkeln"e ,"jeln`

,micxtpkmde`a zewl`l mi`xapd ly mlehia ,jlnl milha
zeyrpd zeiyrnd zeevnd oipr ici lriciÎlre onmi`xap

,"zekln"d zxitqn `id mzeedzdy miinybäNòî óBñ"å- §©£¤
elr ,miinyb mixaca miniiwny zeevnd."älçz äáLçîa- §©£¨¨§¦¨

dbixcnae "dlgz"ay ,daygnd "ziy`x"n mb dlrnl `idy
zeevnl oevxde dpeekd mpyi ,daygn ly xzei dpeilrd

.miinyb mixaca zeyrpd zeiyrnéîìLeøéa eøîà ïëìå40: §¨¥¨§¦©§¦
ïBòîL éaøì déì úéìå"oerny 'x xaeq `l m`d -÷éñônL §¥¥§©¦¦§¤©§¦

,"'eëå áìeììdevn miiwl ick dxezd ceniln miwiqtny - §¨§
my inlyexia ,alel zevn meiwa enk ,dniiwl yiy onfa
mpi` ely "mixagd"e `edy ,oerny 'x xn`y dn lr jk dywn
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ùã÷ä úøâà
äæáå
à"æá äøåúäå 'éåä íù ìù 'ä 'ìîá úåöîä úåéä ïáåé
ïä úåöîä à"àá äìòîìù íâä .'éåä íù ìù å"àå
éøòùã àúåâìôáã àçøåàä àéä úéðåðáìá àúìâìåâá
ùøùå à"æáù àúééøåàã ïéçøåà â"éøúì àâìôúîã
äîëçä åðééäå à"àã ñ"åîá àåä ò"çî à÷ôðã äøåúä
õåòðå êôäúîä íúåçë àåäù àìà úåöîä éîòèã
ïéàî ùé àåøáì ä"á ñ"àä çë àåä ïôåñá ïúìçú
åúìéòî ó÷åî ìåìòä äéäéù ìåìòå äìéò é"ò àìå
úå÷ìàî ãøôð øáã ùéä äéäé ÷ø úåàéöîá ìèáå
é"ò íéãøôðä ìë ìò êìî ä"á ìéöàîä äéäéù éãëá
äáùçîá äùòî óåñå íäéìò äåöéù åéúåöî åîéé÷éù
÷éñôîù ù"øì äéì úéìå éîìùåøéá åøîà ïëìå äìçú
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ה"ב.40. פ"א ˘ËÈÏ"‡שבת ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ מקדים ששם אלא ה"ב) (פ"א ברכות בירוש' לפנ"ז ג"כ הוא כ"ז אשר "ולהעיר :
אבל  זה). דין עיקר הוא בשבת כי י"ל (והטעם דוקא שבת לסוגיית הכוונה דכאן מסתבר ולכן סוכה, ואח"כ לולב ובשבת ללולב סוכה
ואכ"מ". תרמ"א. ר"ס חאו"ח אדה"ז שו"ע וראה מובן. והחילוק - סוכה" ולעשות לולב "לעשות שלפנינו) (בש"ס הסוגיות בשני צ"ע:

וש"נ. .10 הערה 267 ע' כ' חלק לקו"ש וראה

ixyz 'i ycew zay mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  י' קודש שבת יום
,`lw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...âååéæî ë"åîë äðäå,262 'nr cr.ì"ðë

jk lr mil`ey ,rny z`ixwl `l mb dxezd ceniln miwiqtn
dxezd ceniln miwiqtny oerny 'x xaeq oi` m`d :inlyexia
jixv ixd jky ,dkeqe alel enk - dpnfa devn miiwl ick
wlgn ,oldl ,`l` ?rny z`ixw zevnl qgia mb zeidl

z`ixw oia inlyexia
,zeevnd x`y oial rny
dfe "oepiy" df ,oky
dxezd cenil :"oepiy"
mdipy md rny z`ixwe
,cenile oepiy ly oipr
zeevnl qgia eli`e
'x dceny i`cea zeiyrn
ceniln miwiqtny oerny

:epiax w"k ztqed .dpnfa devn miiwl ick dxezdoiprae"
ielze dzlgzd odnc ,zevnd znicw yi k"b dnvr dxezd

."(clee 'ily znbeca) dneiwia oldl xne`eiax xn` ,inlyex
opgeiBúéìL äëtäúpL Bì çð ¯ úBNòì àlL ãîBlä ìë"å§¨©¥¤Ÿ©£Ÿ©¤¦§©§¨¦§¨

,"'eëå åéðt ìò" :epiax w"k ztqed -cle oi`eclep did `le - " ©¨¨§

oeyla ynzyn `ed ,dligzkldfdktdzpy el gepy ,`wec
eziily,clep did `ly el gepy - mzq xne` epi`e ,àéìMä ék¦©¦§¨

ãò ãìeä øwò äúéä dcáì àéäå ,äthäî älçz äøöBð§¨§¦¨¥©¦¨§¦§©¨¨§¨¦©©¨¨©
øwò ïä úBönä äëëå .ãìeä úøeö äìéçúäL íBé 'î¤¦§¦¨©©¨¨§¨¨©¦§¥¦©

íâä ,dLøLå äøBzä- ©¨§¨§¨£©
,zexnlàéä äåönäL¤©¦§¨¦

å úéðôeb,eli` -äøBzä ¨¦§©¨
,äîëç àéäxac `idy - ¦¨§¨

:epiax w"k ztqed ,ipgex
dxez dnl k"`c w"le"

,"lirlck zevnn 'nl÷ø©
äfLod zeevnd - ¤¤

úeiðBöéçaozepeilr - §¦¦
,inipt oipra `l ,siwn oipra z`haznäæå`id dxez - §¤

,úeiîéðôa,zeevna zeige dnyp dqipkne -.ïn÷ìãëeitke - ¦§¦¦§¦§©¨
miiwl dvex epi`e dxez cnel `edy oeeik ixd .oldl xaqeiy
el did gep okle ,dxez ly yxeyde xwird ixd xqg ,zeevn

.melk epnn x`yp `le zktdzn eziily eli`

âeefîïëBîk,äpäå,cegie--äøéöé-äàéøácàá÷eðåïétðà¯øéòæ §¦¥§¥¦¦§¥©§¦§§¨¦§¦¨§¦¨
äiNòÎdxiviÎd`ixa zenlerd ly "zekln"e (zecn) "`"f" - £¦¨
,diyríéàøápä ìk Léì ïéàî eàøáð,"d`ixa"d mler ly - ¦§§¥©¦§¥¨©¦§¨¦

íéøöBpäå,"dxivi"d mler ly mixevid -,íéNòpäå- §©¨¦§©©£¦
mleray mixacd
xaqedy itk ,"diyr"d
zekln"n ixd ,lirl
ly beeifdne "zeliv`c
zeliv`c "zekln"e "`"f"
zenypd mieedzn
mler ly mik`lnde
mdy mi`xap ,"d`ixa"d
itke ,"yi" ly oipr xak
ixd ,owfd epax xiaqdy
"seq oi`"d gek ici lr df

,hxta "zekln"e "`"f" beeife cegiae llka "zekln"a jynpd
llbay ,zexitqa yaeln "seq oi` xe`" ly "ew"dy df cvne
mb jk ,"yi" ze`ivn ly zeedzdd mdn zeidl dleki df

zenlerd ly zexitqdn "zekln"e "`"f" beeife ceginyd`ixaÎ
dxiviÎdiyrzenler ly mi`xapd mieedzndl`mkqiy itke)

ly "ew"dn dx`d ly zeyalzdd dpyi mda mby ,owfd epax
,("seq oi` xe`"àéäL ,ïëBúaL äîLpä øBà éãé ìò- ©§¥©§¨¨¤§¨¤¦

,`id dnypdúeëìîc úBøéôñ 'éc íéìkäî ,úe÷ìà¡Ÿ¥©¥¦§§¦§©§
,úeìéöàcmicxei "zeliv`c zekln" ly milkd zxyr - ©£¦

ly zewl`de dnypd zeidl diyrÎdxiviÎd`ixa ly zexitqa
.diyrÎdxiviÎd`ixa ly zexitqddëBúa íâåzekln"a - §©§¨

dpyi ,"zeliv`cóBñ-ïéà øBàc "åw"ä úøàäxe` cvny - ¤¨©©©§¥

yi" ly zeedzdd zeidl dleki ,xe`nd oirn `edy "ew"d
,lirl xiaqdy itk ,"oi`n,"àñøt"ä ãò úeìéöàa Laìîä©§ª¨©£¦©©©§¨

ÎdxiviÎd`ixa ly xe`dy ,"d`ixa"l "zeliv`" oiay jqnde -
."zeliv`" ly xe`d xy`n zxg` zedn didi diyrúøàäå§¤¨©

øéàî äéäL "åw"ä©©¤¨¨¥¦
úBøéôñ 'éc íéìka©¥¦§§¦

úeëìîc,"zeliv`" ly - §©§
,íänò "àñøt"ä ò÷ä©©©§¨¦¨¤

íäa øéàîemilkd 'la - ¥¦¨¤
"zeliv`c zekln" ly
Îd`ixal dnyp miyrpd

,diyrÎdxiviäàéøáa¦§¦¨
Bîk äiNò-äøéöé§¦¨£¦¨§

.Lnî úeìéöàaoipr - ©£¦©¨
df"ew"dn dx`dd ly

oia jqne `qxt dyrpy ixg` mb `ed ,zeliv`c milka xi`dy
ÎdxiviÎd`ixa ly xe`de ,"diyrÎdxiviÎd`ixa"l "zeliv`"
'ly oeeik ,j` ,"zeliv`"ny xe`d zedn llka epi` diyr

"zeliv`c zekln" ly milkdmirweaixg` mby ,`qxtd z`
`le `xap ly oipr ,ixnbl xg` oipr df didi `l `qxtd
dnypd xe` md okl xy`e zewl` ly oipr md `l` ,zewl`
Îd`ixa ly mi`xapd digne deednd) diyrÎdxiviÎd`ixa ly

"ew"dn dx`dd mb jk ixd ,(diyrÎdxivimdayok mbzrwea
ly dnypd xe`a dxi`n "ew"d zx`d mbe mzi` `qxtd z`

.diyrÎdxiviÎd`ixaBîöòa "åw"ä íb ,ïëåzx`d wx `l - §¥©©©§©§
milka dxi`nd "ew"d,zeliv`c,envra "ew"d mb m` ik

àeäL ,"ïBîã÷ íãà"c ãBñé-ãBä-çöð óBñå íeiña Laìîä©§ª¨§¦§¤©§§¨¨©§¤
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÷ø äîëç àéä äøåúäå úéðôåâ àéä äåöîäù íâä

.ïî÷ìãëå úåéîéðôá äæå úåéðåöéçá äæù

ë"åîë äðäå
íéàøáðä ìë ùéì ïéàî åàøáð ò"éáã ï"åæ âååéæî
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úøàäå àñøôä ãò 'éöàá ùáåìîä ñ"à øåàã å÷ä
àñøôä ò÷á 'ìîã ñ"éã íéìëá øéàî äéäù å÷ä
ïëå ùîî úåìéöàá åîë ò"éáá íäá øéàîå íäîò
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עי ixyz 'h iyiy mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  ט' שישי יום
כ  אגרת ,`lw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úåéä ïáåé äæáå,`lw 'nr cr.ïî÷ìãëå

,ä"éåä íL ìL 'ä ¯ úeëìna úBönä úBéä ,ïáeé äæáe- ¨¤¨¡©¦§©©§¤¥£¨¨
ixd ,'ied my zeize`ae "zexitq" ly oipra od zeevndy itk
ef ixd - 'ied my zeize`ae ,"zekln"d zxitq ef "zexitq"a

,'ied my ly dpexg` 'd ze`däøBzäå"zexitq"a `idy itk - §©¨
,'ied my ly zeize`ae

`id"ïétðà øéòæ"a- ¦§¥©§¦
ze`d ,(zecn)ìL å"àå̈¤

íâä ,ä"éåä íL- ¥£¨¨£©
,zexnläìòîlLitk - ¤§©§¨

od dxeze zeevny
"xzk" zbixcnaéøà"aC §£¦

ïä úBönä "ïétðà©§¦©¦§¥
,"àzìbìâ"a- §ª§©§¨

lry siwnae "zlebleb"a
,oigend,"úéðeðáì"a- §©§¦

micqg) "oael" zpigaa
,("oitp` jix`" lyàéä¦

àúeâìô"ác "àçøà"ä̈¨§¨§¦§¨¨
,"éøòNc"gxe`"d - §©£¥

zewlgzda yiy (jxcd)
,zexryd lyàâltúîc§¦§©§¨

ïéçøà â"éøúìzekynde mikxc 613Îl miwlgznd - §©§©¨§¦
,"ïétðà øéòæ"aL àúéøBàc,"oitp` xirf"a xy` dxez ly - §©§¨¤¦§¥©§¦

oigenn dlrnly ,siwne "`zlbleb" zpigaa od zeevndy ixd
,"dnkg""äàlò äîëç"î à÷ôðc äøBzä LøLåd`ay - §Ÿ¤©¨§¨§¨¥¨§¨¦¨¨

wx `id - "dpeilr dnkg"nd`ala` ,"d`lir dnkg"n
,"d`lir dnkg"n dlrnl `ed dyxy"äàîéúñ àçî"a àeä§Ÿ¨§¦¨¨

éøà"c,"ïétðà C- oitp` jix` ly "d`nizq `gen" zpigaa - ©£¦©§¦
,"xzk"ay dnezq dnkgeðéäå`id dxeza dpiga efi` - §©§

,dbydne lkyn ixnbl dlrnly (dnezq) "d`nizq dnkg"a
,úBönä éîòèc äîëçäz`iaa wxe ,"mlrpe mezq" mdy - ©¨§¨§©£¥©¦§

dnkg" dlbzz f`y ,zeevnd inrh dlbi `ed giynd
od zeevne dxezy itk ,ixd .dnezqd dnkgd ,"d`nizq
dxezy ,dxez xy`n xzei dpeilr dpigaa od zeevnd ,"xzk"a
od zeevn eli`e ,"xzk"ay oigend oipr ,"d`nizq dnkg"a `id
d`nizq dnkgn dlrnly siwnae zlebleba ,"`zlbleb"a
od zeevne dxezy itky xacd ,`eti` ,cvik ,xzkay
zeevnd on dlrnl dxezd ,'ied my ly zeize`ae "zexitq"a
`id dxeze ,'ied my ly dpexg` 'd ze` ,"zekln"a od zeevn)
od zeevne dxezy itke ,('ied my ly e"`e ze`d ,"`"f"a
?dxezd oipr xy`n xzei dpeilr dpigaa od zeevnd ,"xzk"a

:owfd epax uxzn,Ctäúnä íúBçk àeäL àlàdny - ¤¨¤©¨©¦§©¥

cv `ed minzeg eilry xaca ixd ,oini cv `ed mzegay
xaca "rwey" ,mzega "hlea"y dn mb oke ;jtidl oke ,l`ny
zehlea ze`vei mzegay zerewyd zeize`de ,minzeg eilry
ody itk zeevnd zbixcny ,o`k jk - minzeg eilry xaca
dlrnla ,"xzk"a
dbixcna ,zelylzydn
zcxei ,xzei dpeilr
zexitqd zelylzyda
,dxezd oiprn dhnl
`id dxezd "xzk"ay
xzei dpezgz dbixcna

.zeevn xy`nõeòð"å§¨
,"ïôBña ïúlçz- §¦¨¨§¨

dbixcnde "dligz"dy
myy ,"xzk"ay dpeilrd
dverp ,zeyxyen zeevnd
dpexg`d dbixcnae seqa
,"zekln"a ,zexitq ly
"óBñ-ïéà"ä çk àeäŸ©¨¥
Lé àøáì àeä-Ceøä¦§Ÿ¥

,ïéàî(xzk) df gek - ¥©¦
ziyrp dpnny ,"zekln"d zxitqa ,lirl xkfpk ,epyi

,"oi`n yi" ly zeedzddäéäiL ,ìeìòå äléò éãé ìò àìå§Ÿ©§¥¦¨§¨¤¦§¤
,úeàéöna ìèáe Búléòî ówî ìeìòä,ely "dlir"l - ¤¨ª¨¥¦¨¨¥©§¦

,d`ixad zilkze zpeek rvazzy xyt` i` efk zeedzd beqny
Liä äéäé ÷ø,ezybxda -î ãøôð øác- n ,exewn - ©¦§¤©¥¨¨¦§¨¥

ìk ìò Cìî àeä-Ceøa ìéöànä äéäiL éãëa ,úe÷ìà- ¡Ÿ¦§¥¤¦§¤©©£¦¨¤¤©¨
md mzybxday mi`xapd,íéãøôpä,zewl`n -éãé ìò ©¦§¨¦©§¥

,íäéìò äeöiL åéúBöî eîi÷iLjk ici lr `wecy - ¤§©§¦§¨¤§©¤£¥¤
`p` epevxa dlr"y dn ,d`ixad ly dpeekde oevxd mirvazn
mnvr miyibxnd mixac lr `wec `id "dkeln"e ,"jeln`

,micxtpkmde`a zewl`l mi`xapd ly mlehia ,jlnl milha
zeyrpd zeiyrnd zeevnd oipr ici lriciÎlre onmi`xap

,"zekln"d zxitqn `id mzeedzdy miinybäNòî óBñ"å- §©£¤
elr ,miinyb mixaca miniiwny zeevnd."älçz äáLçîa- §©£¨¨§¦¨

dbixcnae "dlgz"ay ,daygnd "ziy`x"n mb dlrnl `idy
zeevnl oevxde dpeekd mpyi ,daygn ly xzei dpeilrd

.miinyb mixaca zeyrpd zeiyrnéîìLeøéa eøîà ïëìå40: §¨¥¨§¦©§¦
ïBòîL éaøì déì úéìå"oerny 'x xaeq `l m`d -÷éñônL §¥¥§©¦¦§¤©§¦

,"'eëå áìeììdevn miiwl ick dxezd ceniln miwiqtny - §¨§
my inlyexia ,alel zevn meiwa enk ,dniiwl yiy onfa
mpi` ely "mixagd"e `edy ,oerny 'x xn`y dn lr jk dywn
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ה"ב.40. פ"א ˘ËÈÏ"‡שבת ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ מקדים ששם אלא ה"ב) (פ"א ברכות בירוש' לפנ"ז ג"כ הוא כ"ז אשר "ולהעיר :
אבל  זה). דין עיקר הוא בשבת כי י"ל (והטעם דוקא שבת לסוגיית הכוונה דכאן מסתבר ולכן סוכה, ואח"כ לולב ובשבת ללולב סוכה
ואכ"מ". תרמ"א. ר"ס חאו"ח אדה"ז שו"ע וראה מובן. והחילוק - סוכה" ולעשות לולב "לעשות שלפנינו) (בש"ס הסוגיות בשני צ"ע:

וש"נ. .10 הערה 267 ע' כ' חלק לקו"ש וראה

ixyz 'i ycew zay mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  י' קודש שבת יום
,`lw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...âååéæî ë"åîë äðäå,262 'nr cr.ì"ðë

jk lr mil`ey ,rny z`ixwl `l mb dxezd ceniln miwiqtn
dxezd ceniln miwiqtny oerny 'x xaeq oi` m`d :inlyexia
jixv ixd jky ,dkeqe alel enk - dpnfa devn miiwl ick
wlgn ,oldl ,`l` ?rny z`ixw zevnl qgia mb zeidl

z`ixw oia inlyexia
,zeevnd x`y oial rny
dfe "oepiy" df ,oky
dxezd cenil :"oepiy"
mdipy md rny z`ixwe
,cenile oepiy ly oipr
zeevnl qgia eli`e
'x dceny i`cea zeiyrn
ceniln miwiqtny oerny

:epiax w"k ztqed .dpnfa devn miiwl ick dxezdoiprae"
ielze dzlgzd odnc ,zevnd znicw yi k"b dnvr dxezd

."(clee 'ily znbeca) dneiwia oldl xne`eiax xn` ,inlyex
opgeiBúéìL äëtäúpL Bì çð ¯ úBNòì àlL ãîBlä ìë"å§¨©¥¤Ÿ©£Ÿ©¤¦§©§¨¦§¨

,"'eëå åéðt ìò" :epiax w"k ztqed -cle oi`eclep did `le - " ©¨¨§

oeyla ynzyn `ed ,dligzkldfdktdzpy el gepy ,`wec
eziily,clep did `ly el gepy - mzq xne` epi`e ,àéìMä ék¦©¦§¨

ãò ãìeä øwò äúéä dcáì àéäå ,äthäî älçz äøöBð§¨§¦¨¥©¦¨§¦§©¨¨§¨¦©©¨¨©
øwò ïä úBönä äëëå .ãìeä úøeö äìéçúäL íBé 'î¤¦§¦¨©©¨¨§¨¨©¦§¥¦©

íâä ,dLøLå äøBzä- ©¨§¨§¨£©
,zexnlàéä äåönäL¤©¦§¨¦

å úéðôeb,eli` -äøBzä ¨¦§©¨
,äîëç àéäxac `idy - ¦¨§¨

:epiax w"k ztqed ,ipgex
dxez dnl k"`c w"le"

,"lirlck zevnn 'nl÷ø©
äfLod zeevnd - ¤¤

úeiðBöéçaozepeilr - §¦¦
,inipt oipra `l ,siwn oipra z`haznäæå`id dxez - §¤

,úeiîéðôa,zeevna zeige dnyp dqipkne -.ïn÷ìãëeitke - ¦§¦¦§¦§©¨
miiwl dvex epi`e dxez cnel `edy oeeik ixd .oldl xaqeiy
el did gep okle ,dxez ly yxeyde xwird ixd xqg ,zeevn

.melk epnn x`yp `le zktdzn eziily eli`

âeefîïëBîk,äpäå,cegie--äøéöé-äàéøácàá÷eðåïétðà¯øéòæ §¦¥§¥¦¦§¥©§¦§§¨¦§¦¨§¦¨
äiNòÎdxiviÎd`ixa zenlerd ly "zekln"e (zecn) "`"f" - £¦¨
,diyríéàøápä ìk Léì ïéàî eàøáð,"d`ixa"d mler ly - ¦§§¥©¦§¥¨©¦§¨¦

íéøöBpäå,"dxivi"d mler ly mixevid -,íéNòpäå- §©¨¦§©©£¦
mleray mixacd
xaqedy itk ,"diyr"d
zekln"n ixd ,lirl
ly beeifdne "zeliv`c
zeliv`c "zekln"e "`"f"
zenypd mieedzn
mler ly mik`lnde
mdy mi`xap ,"d`ixa"d
itke ,"yi" ly oipr xak
ixd ,owfd epax xiaqdy
"seq oi`"d gek ici lr df

,hxta "zekln"e "`"f" beeife cegiae llka "zekln"a jynpd
llbay ,zexitqa yaeln "seq oi` xe`" ly "ew"dy df cvne
mb jk ,"yi" ze`ivn ly zeedzdd mdn zeidl dleki df

zenlerd ly zexitqdn "zekln"e "`"f" beeife ceginyd`ixaÎ
dxiviÎdiyrzenler ly mi`xapd mieedzndl`mkqiy itke)

ly "ew"dn dx`d ly zeyalzdd dpyi mda mby ,owfd epax
,("seq oi` xe`"àéäL ,ïëBúaL äîLpä øBà éãé ìò- ©§¥©§¨¨¤§¨¤¦

,`id dnypdúeëìîc úBøéôñ 'éc íéìkäî ,úe÷ìà¡Ÿ¥©¥¦§§¦§©§
,úeìéöàcmicxei "zeliv`c zekln" ly milkd zxyr - ©£¦

ly zewl`de dnypd zeidl diyrÎdxiviÎd`ixa ly zexitqa
.diyrÎdxiviÎd`ixa ly zexitqddëBúa íâåzekln"a - §©§¨

dpyi ,"zeliv`cóBñ-ïéà øBàc "åw"ä úøàäxe` cvny - ¤¨©©©§¥

yi" ly zeedzdd zeidl dleki ,xe`nd oirn `edy "ew"d
,lirl xiaqdy itk ,"oi`n,"àñøt"ä ãò úeìéöàa Laìîä©§ª¨©£¦©©©§¨

ÎdxiviÎd`ixa ly xe`dy ,"d`ixa"l "zeliv`" oiay jqnde -
."zeliv`" ly xe`d xy`n zxg` zedn didi diyrúøàäå§¤¨©

øéàî äéäL "åw"ä©©¤¨¨¥¦
úBøéôñ 'éc íéìka©¥¦§§¦

úeëìîc,"zeliv`" ly - §©§
,íänò "àñøt"ä ò÷ä©©©§¨¦¨¤

íäa øéàîemilkd 'la - ¥¦¨¤
"zeliv`c zekln" ly
Îd`ixal dnyp miyrpd

,diyrÎdxiviäàéøáa¦§¦¨
Bîk äiNò-äøéöé§¦¨£¦¨§

.Lnî úeìéöàaoipr - ©£¦©¨
df"ew"dn dx`dd ly

oia jqne `qxt dyrpy ixg` mb `ed ,zeliv`c milka xi`dy
ÎdxiviÎd`ixa ly xe`de ,"diyrÎdxiviÎd`ixa"l "zeliv`"
'ly oeeik ,j` ,"zeliv`"ny xe`d zedn llka epi` diyr

"zeliv`c zekln" ly milkdmirweaixg` mby ,`qxtd z`
`le `xap ly oipr ,ixnbl xg` oipr df didi `l `qxtd
dnypd xe` md okl xy`e zewl` ly oipr md `l` ,zewl`
Îd`ixa ly mi`xapd digne deednd) diyrÎdxiviÎd`ixa ly

"ew"dn dx`dd mb jk ixd ,(diyrÎdxivimdayok mbzrwea
ly dnypd xe`a dxi`n "ew"d zx`d mbe mzi` `qxtd z`

.diyrÎdxiviÎd`ixaBîöòa "åw"ä íb ,ïëåzx`d wx `l - §¥©©©§©§
milka dxi`nd "ew"d,zeliv`c,envra "ew"d mb m` ik

àeäL ,"ïBîã÷ íãà"c ãBñé-ãBä-çöð óBñå íeiña Laìîä©§ª¨§¦§¤©§§¨¨©§¤
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

äëôäúðù åì çåð úåùòì àìù ãîåìä ìëå 'åëå áìåìì
äôéèäî äìçú äøöåð àéìùä éë 'åëå ô"ò åúééìù
äìéçúäù íåé 'î ãò ãìåä ø÷éò äúéä äãáì àéäå
äùøùå äøåúä ø÷éò ïä úåöîä äëëå .ãìåä úøåö
÷ø äîëç àéä äøåúäå úéðôåâ àéä äåöîäù íâä

.ïî÷ìãëå úåéîéðôá äæå úåéðåöéçá äæù

ë"åîë äðäå
íéàøáðä ìë ùéì ïéàî åàøáð ò"éáã ï"åæ âååéæî
àéäù ïëåúáù äîùðä øåà é"ò íéùòðäå íéøöåðäå
úøàä äëåúá íâå 'éöàã 'ìîã ñ"éã íéìëäî úå÷ìà
úøàäå àñøôä ãò 'éöàá ùáåìîä ñ"à øåàã å÷ä
àñøôä ò÷á 'ìîã ñ"éã íéìëá øéàî äéäù å÷ä
ïëå ùîî úåìéöàá åîë ò"éáá íäá øéàîå íäîò
àåäù ÷"àã é"äð óåñå íåéñá ùáåìîä åîöòá å÷ä íâ
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ixyzעב 'i ycew zay mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

BlL øLiä éìâø óBñly -`mcw,oencúeëìîa íéîizñnä ©§¥©Ÿ¤¤©¦§©§¦§©§
íMî äøéàî "åw"ä úøàä äpä ,äiNòcceqiÎcedÎgvpn - ©£¦¨¦¥¤¨©©©§¦¨¦¨

oencw mc`c,úBøéôñ 'éc äîLpä øBàa úLaìúîe¦§©¤¤§©§¨¨§§¦
.úe÷ìà àeäL äiNò-äøéöé-äàéøác,oencw mc` `ed "w"`" ¦§¦¨§¦¨£¦¨¤¡Ÿ

daygnd - `ed epipry
zxve`d dpey`xd
lk z` dtiwne dkeza
zelylzydd xcq
lk seq cr hiane dtev")
mihxtdne ,("zexecd
efd dnecwd daygnay
xcq lk ly zeigd d`a

eb dfae ,zelylzydd`t
- "milebir"e "xyei" mpyi
ly oipr `ed "milebir"
lk lr siwnd ,"siwn"
zelylzydd zebixcn
,dey ote`ae d`eeyda
"diyr"e "zeliv`"y
`ed "xyei"e ;cgi mitwen

zelylzyd ly oipr lka zeig ozepd ,inipt xe` ly oiprd
d ilbx ixd ,oiprd zbixcnle zednl m`zdaxyeily`mc

wd dbixcna miniizqn oencdpexg``idy ,"diyr"d mler ly
dxi`nd "ew"d zx`dy ,xne` `ed jk lre ."diyrc zekln"
,"zeliv`"c milka zeyalzdd cvn `l) "diyrc zekln" cr
lka z`vnp - (oencw mc`) "w"`"a xi`nd "ew"d oipr m` ik
zekln" ly dpezgzd dbixcna cr ,zelylzydd zebixcn
df oipr ixd ,("w"`"c dnecwd daygndn d`ad "diyrc
xyr ly dnypd xe`a yalzne xi`n "ew"dn ef dx`de
.zewl` `edy ,diyrÎdxiviÎd`ixa zenlerd ly zexitqd

,äøàäc äøàäå,"ew"dn -'éc çeø Lôða úLaìúî §¤¨¨§¤¨¨¦§©¤¤§¤¤©§
,äiNò-äøéöé-äàéøác úBøéôñm` ik dnypd xe`a wx `l - §¦¦§¦¨§¦¨£¦¨

,gex ytpa mb.íälL íéìkä ìëa íb óàåzexitq ly milka §©©§¨©¥¦¤¨¤
zx`d cvny ,zewl` md oi`y zexnl ,diyrÎdxiviÎd`ixa
oky ,dx`dd my dxi`n `l zeliv`c milkdn "ew"d
j` ,zewl` eppi`y oipra yalzn epi`e xi`n epi` "zeliv`"
daygnd cvn) zcxei "zeliv`"n dlrnly envr "ew"d cvn

ly dnecwd`mcwdx`d ly ote`a "ew"d zx`d (oenc
.diyrÎdxiviÎd`ixa zexitq ly milka mb dx`dcäøàäå§¤¨¨

,äøàäc äøàäc,dx`d ly ziyilyd dbixcnd xnelk - §¤¨¨§¤¨¨
íéàøápä ìëa àeä,"d`ixa"d mler ly -íéøöBðåly - §¨©¦§¨¦§¨¦

,"dxivi"d mler,íéNòðådf ici lry ,"diyr"d mler ly - §©£¦
dnecwd daygnay dpeekd ,dyrpe xvepe `xap lka dxi`n
`id ef dpeeke ,milydl dyrpe xvepe `xapd lry ,"w"`"c
dx`dc dx`d" ly oiprd .dyrpe xvepe `xapd ly zeigd

y ,`ed "dx`dcdx`deze` oiicr `id la` mvr dppi`zedn

oiicr `id "ew"d zx`dy jk ,dx`dd d`a epnny oiprd ly
dnypd xe`a wx zyalzn `id okl xy`e ,zewl` ly zedn

ly.zewl` `edy zexitqddx`ddx`dczednd dpi` xak
oiprd ly ze`ivnd oiicr `id j` ,zncewd dbixcnd ly
dx`dd okly ,mcewd
ytpa zyalzn dx`dc
Îd`ixa zexitq ly gexe
dpi` xaky ,diyrÎdxivi
`l df) zncewd zednd
oiicr df j` ,(zewl`

ze`ivnd,oipr eze` ly
lye milk ly ipgex oipr
df oi`y zexnly ,zexitq
`l ok mb df ixd zewl`

ze`ivn.`xap lydx`d
dx`dc dx`dcxak `id

`l mbze`ivndly
,zilpibixe`d dx`dd
dx`dc dx`dd okly
"ew"d ly dx`dc
ly ze`ivn mdy miyrpe mixvep ,mi`xapd lka zyalzn

.mi`xapáeúkL Bîk41,íäa øLà ìëå íéniä" :,ziyr - §¤¨©©¦§¨£¤¨¤
,"ílk úà äiçî äzàå,"seq oi` xe`"n zeig zkynpy - §©¨§©¤¤ª¨

dx`dc dx`dc dx`dd dfy ,(mi`xapd lka) mleka ,"dz`"n
lkl zeig zeidl zkynpd ,"seq oi` xe`"n "ew"d ly

.mi`xapd.íúBéçäì úeiçä úeèMtúä úðéçáa úàæ ìëå§¨Ÿ¦§¦©¦§©§©©§©£¨
xe`ae ,"zeliv`"a zeyalzdd ote` oia lcad yi jkay -

ddnypgexe ytpae ,diyrÎdxiviÎd`ixa lymilkexyr ly
rÎdxiviÎd`ixa zexitq,mi`xapd lka cr ,diyíðîà̈§¨

óBñ-ïéàä øBà ìL Búeäîe Búeàéöî,envr -øãâa Bðéà §¦¨¤¨¥¥§¤¤
,ììk íB÷îote`a "seq oi` xe`" `vnp "zeliv`"ay xn`py - ¨§¨

`ed `l` ,xg` ote`a - eihxte diyrÎdxiviÎd`ixaae cg`
ïéîìò ìk ááBñå,zenlerd lk -úàå íéîMä úà"å ,äåLa §¥¨¨§¦§¨¤§¤©¨©¦§¤
"àìî éðà õøàä,`ed jexa yecwd xne` -,úçà äàåLäa- ¨¨¤£¦¨¥§©§¨¨©©

,ux`a `ln `ed jk minya `ln `edy mykyøúà úéì"å§¥£©
"dépî éeðt,jxazi epnn wixe iept `edy dbixcne mewn oi` - ¨¦¥

éwî úðéçáa àeäL ÷ø ,úéîLbä Bælä õøàa óà,ááBñå ó ©¨¨¤©¨©©§¦©¤¦§¦©©¦§¥
m` ik ,zybxen zeigdy itk ybxeiy ,zeinipta xi`n `ed oi` -

,mlrde siwn ly ote`a `edLeøtä øàaúpL Bîëely - §¤¦§¨¥©¥
,"oinlr lk aaeq",íéøîà éèewìaxtq ly oey`xd wlga - §¦¥£¨¦

"`ipz"d42,úeiçä úeLaìúäå úeèMtúä àìåzedny dn - §Ÿ¦§©§§¦§©§©©
ly ote`a df oi` - zenlerd lka `ln "seq oi`"d ze`ivne

,zeigd zeyalzde zehytzd,Léì ïéàî íúBeäìe íúBéçäì§©£¨§©¨¥©¦§¥
gek ici lr dfy zexnl ,"yi"l "oi`"n zeedzdd lr mby -mlrp

zehytzde ielib ly oipr la` ,df ixd ,"seq oi` xe`" ly
zekiynnd zebixcnde zexitqd ici lr d`ad zeedzdl
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ùã÷ä úøâà
äðä äéùòã 'ìîá íéîééúñîä åìù øùåéä éìâø óåñ
äîùðä øåàá úùáìúîå íùî äøéàî å÷ä úøàä
úùáìúî äøàäã äøàäå úå÷ìà àåäù ò"éáã ñ"éã
íäìù íéìëä ìëá íâ óàå ò"éáã ñ"éã çåø ùôðá
íéøöåðå íéàøáðä ìëá àåä äøàäã äøàäã äøàäå
äéçî äúàå íäá øùà ìëå íéîéä ù"îë íéùòðå
íúåéçäì úåéçä úåèùôúä úðéçáá úàæ ìëå íìåë úà
íå÷î øãâá åðéà ñ"àä øåà ìù åúåäîå åúåàéöî íðîà
õøàä úàå íéîùä úàå äåùá ïéîìò ìë ááåñå ììë
óà äéðéî éåðô øúà úéìå úçà äàååùäá àìî éðà

é÷î 'éçáá àåäù ÷ø úéîùâä åæìä õøàáááåñå ó
úåéçä úåùáìúäå úåèùôúä àìå à"÷ìá 'éôä ù"îëå
äøàäã äøàä é"ò à"ë ùéì ïéàî íúååäìå íúåéçäì
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ו.41. ט, מ"ח.42.נחמי' פרק

ixyz 'i ycew zay mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,mlrpd gekd z` zelbneíà ékzeigl zehytzdd - ¦¦
d`a ,zeedzdle,"åw"äî 'eëå äøàäc äøàäc äøàä éãé ìò©§¥¤¨¨§¤¨¨§¤¨¨§¥©©

éwîe ááBqä óBñ-ïéà øBàî íâå .ìéòì økæpkòaøàì ó ©¦§¨§¥§©¥¥©¥©¦§©§©
,äåLa äiNò-äøéöé-äàéøa-úeìéöà úBîìBò`edy xe`d - ¨£¦§¦¨§¦¨£¦¨§¨¤

,zenlern dlrnl
`id zenlera ezrtyde
aaeq `edy ote`a wx
zrax` lk siwne

,deya zenlerdøéàî- ¥¦
mbéîéðtä åwä ìà- ¤©©©§¦¦

inipt xe` `edy
,zenleraíéìkä Cøc¤¤©¥¦

-äàéøác úBøéôñ øNòc§¤¤§¦¦§¦¨
,äiNò-äøéöéa yalznd xe`l mitiwn ixd milkdy -jez §¦¨£¦¨

,milkdLé àøáì æòå çk íäa ïúBð ¯ íéìkä CBz Búøàäáe§¤¨¨©¥¦¥¨¤Ÿ©¨Ÿ¦§Ÿ¥
.ïéàîcg` lkay mi`xapd zeedzd ixd ,lirl xaqedy itk - ¥©¦

ixd ;mler eze`ay zexitqd ly milkd ici lr `ed ,zenlerdn
zeedzd) "oi`n yi" zeedl zexitqd ly milkl yiy gekd
`ed ("oinlr lk aaeq"d "seq oi` xe`" zenvrn `wec d`ay

."oinlr lk aaeq"d "seq oi` xe`"n mda xi`ny iptnøçàîe¥©©
,íéìkä éãé ìò àéä äàéøaäLleab ly oipr ixd mda yiy - ¤©§¦¨¦©§¥©¥¦

,zewlgzdeúàæì,okl -éeaø úðéçáa íéàøápä íä ¨Ÿ¥©¦§¨¦¦§¦©¦
úe÷lçúäå,ipydn dpey cg`y -,úéìëúå ìeáâezexnl - §¦§©§§§©§¦

,j` ,leab ila `edy "aaeqd xe`"dn `a mzeedzdl gekdy
a xi`n gekdy iptnjezdpyiy ziwl`d dx`dd ixd ,milkd

,leab ly ote`ae zewlgzd ly dpiga `id ,milkd ici lr

èøôáed`a ,zeedzdd ziyrp dpnn ziwl`d dx`ddy itk - ¦§¨
,ieliba.ìéòì økæpk ,úBiúBàä éãé ìòoda yi zeize`dy - ©§¥¨¦©¦§¨§¥

ixd mipt lk lr .milkd xy`n dlabdde zewlgzdd oipr xzei
ytpae ,dnypa ,zenlerd ly zexitqa wx `ly ,lirl xn`
mb yi ,milkae ,gex
xe`" ly iniptd xe`dn
epipry ,"ew"d) "seq oi`
,zenlerd liayay xe`
zenlerd z` xi`iy xe`
"ybxp"d inipt xe`a
zeigy itk ,zenlera
xe`dn mbe ,(zybxp
`edy xe`) siwne aaeqd

ote`a wx `ed zenlera ezrtyde ,zenlern dlrnldf`edy
wx `l ixd ,(zeinipta mda ybxp epi`e ,mdn dlrnl x`yp

ayzexitqlka mb m` ik ,xe`ay mibeqd ipyn cg` lkn yi
`xapdf m` jka wx `hazn lcadd ;xe`ay mibeqd ipyn yi

:dx`dc dx`dc dx`da e` ,dx`dc dx`da e` ,dx`da `a
oi` xe`"n mvrd ok` df oi` ixd ,dx`d ly ote`a `a dfyk

d oiicr df j` ,"seqzednote`a `a dfyke ;"seq oi` xe`" ly
m` ik ,"seq oi` xe`" ly zednd mb df oi` ,dx`dc dx`d ly
m` ik ,zewl` ezedny oipr df oi`y ,xnelk) cala ze`ivnd
dx`d ly ote`a `a dfyk ,j` ;(cala zewl` ly ze`ivn
`l mb df oi` ,mi`xapd lka xacdy itk ,dx`dc dx`dc
dx`ddy itk df `l` ,zncewd ziwl`d dx`dd ly ze`ivnd

.`xap ly ze`ivna zyalzne d`a ziwl`d
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ùã÷ä úøâà
é÷îå ááåñä ñ"à øåàî íâå ì"ðë å÷äî 'åëå äøàäãó

éîéðôä å÷ä ìà øéàî äåùá ò"éáà úåîìåò òáøàì
ïúåð íéìëä êåú åúøàäáå ò"éáã ñ"éã íéìëä êøã
àéä äàéøáäù øçàîå ïéàî ùé àåøáì æåòå çë íäá
úå÷ìçúäå éåáéø úðéçáá íéàøáðä íä úàæì íéìëä é"ò

.ì"ðë úåéúåàä é"ò èøôáå úéìëúå ìåáâå
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bt sc migqt(iriax meil)

.mvr zxiay xeqi` oiprl
ly ef dhiy :`xnbd zx`anàéðúc .àéä á÷òé éaøepipy jky - ©¦©£Ÿ¦§©§¨

aezka xn`p ,`ziixaa,'Ba eøaLú àì íöòå'zaize'Ba'hrnl §¤¤Ÿ¦§§
wx xn`p mvr zxiay xeqi`y ,jcnll ,d`a `idaoaxwàìå øLk §¨¥§Ÿ

.ìeñta.`nw `pz ixac el`,øîBà á÷òé éaøm`Bì äúéädligzn ©¨©¦©£Ÿ¥¨§¨
å ,øLBkä úòLokn xg`líeMî Ba Lé ,ìñôðxeqi`,íöòä úøéáL §©©¤§¦§©¤¦§¦©¨¤¤

m` la`Bì äúéä àìdligzníeMî Ba ïéà ,øLBkä úòLxeqi` Ÿ¨§¨§©©¤¥¦
äæ ãçàå äæ ãçà ,øîBà ïBòîL éaø .íöòä úøéáLdzid m` oia - §¦©¨¤¤©¦¦§¥¤¨¤§¤¨¤

,el dzid `l m` oiae xyekd zry elíeMî Ba ïéàxeqi`úøéáL ¥¦§¦©
.íöòä̈¤¤

:`ziixan wgvi iax ly epic lr dywn `xnbdéáéúéîipa eywd - ¥¦¥
,`ziixaa epipy .daiyidúBîöò ìkon 'xzep' lyïéà íéLãwä ¨©¨©¢¨¦¥

,äôéøN ïéðeòè,etxeye okezay gend z` `ivene ,oxaey `l` §¦§¥¨
,dty`l zenvrd jilyneúBîöòî õeç,çñtäxyt` i`y ¥©§©¤©

oxaeyläìwzä éðtî,gqta mvr zxiay lr dxezd xeqi` iptn - ¦§¥©©¨¨
:`xnbd zxxan .okezay gend mr otxeyl jixv jkitleéðä- ¨¥

d el`úBîöò,`ziixad oda zwqeryéîc éëéäote` dfi`a - £¨¥¦¨¥
,xaecnàîéìéà,xn`p m` -eäa úéìcoda oi`y -eäì änì ,çBî ¦¥¨§¥§©¨¨§
äôéøN.dty`l okilydl xzen ixd ,otxeyl jixv recn -àlà §¥¨¤¨
àèéLtzenvra zwqer `ziixady xacd heyt -eäa úéàc- §¦¨§¦§

oda yiyCzòc à÷ìñ éàå .çBîxnel jzrc lr dlrz m`e - ©§¦¨§¨©§¨
y,àéä àúléî øúBð LenéLxg` gen eyniyy zenvry ,xnelk ¦¨¦§¨¦

,ok m` ,'xzep' oic onvr odilr lg xeqi`d onfúBîöòx`yíéLã÷ ©§¨¨¦
éànà[recn-],äôéøN ïéðeòè ïéàz` odn e`ived m` s` ixd ©©¥§¦§¥¨

.onvr zngn dtixy od zeperh mewn lkn gend
:`xnbd zvxznàëä ,÷çöé øa ïîçð áø øîà,ef `ziixaa ,o`k - ¨©©©§¨©¦§¨¨¨

ïðé÷ñò éàîa,xaecn ote` dfi`a -ïéöeìç ïàönL ïBâk`vny - §©¨§¦©§¤§¨¨£¦
z` okezn e`ivedy ,zexeay miycw zenvroi`y `l` ,gend

sexyl jixv oi` `linne ,xzep dyrpy mcew ede`ived m` reci
lr s` 'xzep' oic lge ,okn xg`l ede`ivedy e` ,zenvrd z`

y ,`ziixad zxne` jk lre .otxeyl jixve ,zenvrdúBîöòx`y ©§
íeMî ïäa ïéàc íéLã÷xeqi`,íöòä úøéáLc zelzl yieåäðc én÷ ¨¨¦§¥¨¤¦§¦©¨¤¤©¥§¤¡

eäðéölç øúBðgend z` odn e`ived xzep eyrpy mcewy - ¨©§¦§
,xeqi` icil ea e`eai `ly ick ,edelk`eåel` zenvry `vnpàì §Ÿ

øúBð LenéL eåä,'xzep' xeqi`l eyniy `l -åjkitleòa àì- ¨¦¨§Ÿ¨
zekixv opi`.äôéøNla`íeMî ïäa Léc çñtä úBîöòxeqi` §¥¨©§©¤©§¥¨¤¦

,íöòä úøéáLc zelzl yieäðéölçc àeä øúBð eåäðc øúáì- §¦©¨¤¤§¨©§¤¡¨§©§¦§
oky ,e`ivede oxay 'xzep' xeqi` okezay gend lr lgy xg`ly

,oerny iax zhiyl ozxiaya xeqi` oi` elqtpy xg`l dzreåäå§¨
øúBð LenéL eäìxg`l gend z` eyniy el` zenvry `vnpe - §¦¨

,'xzep' meyn xq`pyäôéøN eòáe.dtixy okixvdl yi jkitle - ¨§¥¨
:ef `iyew lr sqep uexiz d`ian `xnbdàëä ,øîà ãéáæ áø,o`k - ©§¦¨©¨¨

,ef `ziixaaïðé÷ñò éàîa,xaecn ote` dfi`a -ïBâk §©¨§¦©§
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עג ixyz 'i ycew zay mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

BlL øLiä éìâø óBñly -`mcw,oencúeëìîa íéîizñnä ©§¥©Ÿ¤¤©¦§©§¦§©§
íMî äøéàî "åw"ä úøàä äpä ,äiNòcceqiÎcedÎgvpn - ©£¦¨¦¥¤¨©©©§¦¨¦¨

oencw mc`c,úBøéôñ 'éc äîLpä øBàa úLaìúîe¦§©¤¤§©§¨¨§§¦
.úe÷ìà àeäL äiNò-äøéöé-äàéøác,oencw mc` `ed "w"`" ¦§¦¨§¦¨£¦¨¤¡Ÿ

daygnd - `ed epipry
zxve`d dpey`xd
lk z` dtiwne dkeza
zelylzydd xcq
lk seq cr hiane dtev")
mihxtdne ,("zexecd
efd dnecwd daygnay
xcq lk ly zeigd d`a

eb dfae ,zelylzydd`t
- "milebir"e "xyei" mpyi
ly oipr `ed "milebir"
lk lr siwnd ,"siwn"
zelylzydd zebixcn
,dey ote`ae d`eeyda
"diyr"e "zeliv`"y
`ed "xyei"e ;cgi mitwen

zelylzyd ly oipr lka zeig ozepd ,inipt xe` ly oiprd
d ilbx ixd ,oiprd zbixcnle zednl m`zdaxyeily`mc

wd dbixcna miniizqn oencdpexg``idy ,"diyr"d mler ly
dxi`nd "ew"d zx`dy ,xne` `ed jk lre ."diyrc zekln"
,"zeliv`"c milka zeyalzdd cvn `l) "diyrc zekln" cr
lka z`vnp - (oencw mc`) "w"`"a xi`nd "ew"d oipr m` ik
zekln" ly dpezgzd dbixcna cr ,zelylzydd zebixcn
df oipr ixd ,("w"`"c dnecwd daygndn d`ad "diyrc
xyr ly dnypd xe`a yalzne xi`n "ew"dn ef dx`de
.zewl` `edy ,diyrÎdxiviÎd`ixa zenlerd ly zexitqd

,äøàäc äøàäå,"ew"dn -'éc çeø Lôða úLaìúî §¤¨¨§¤¨¨¦§©¤¤§¤¤©§
,äiNò-äøéöé-äàéøác úBøéôñm` ik dnypd xe`a wx `l - §¦¦§¦¨§¦¨£¦¨

,gex ytpa mb.íälL íéìkä ìëa íb óàåzexitq ly milka §©©§¨©¥¦¤¨¤
zx`d cvny ,zewl` md oi`y zexnl ,diyrÎdxiviÎd`ixa
oky ,dx`dd my dxi`n `l zeliv`c milkdn "ew"d
j` ,zewl` eppi`y oipra yalzn epi`e xi`n epi` "zeliv`"
daygnd cvn) zcxei "zeliv`"n dlrnly envr "ew"d cvn

ly dnecwd`mcwdx`d ly ote`a "ew"d zx`d (oenc
.diyrÎdxiviÎd`ixa zexitq ly milka mb dx`dcäøàäå§¤¨¨

,äøàäc äøàäc,dx`d ly ziyilyd dbixcnd xnelk - §¤¨¨§¤¨¨
íéàøápä ìëa àeä,"d`ixa"d mler ly -íéøöBðåly - §¨©¦§¨¦§¨¦

,"dxivi"d mler,íéNòðådf ici lry ,"diyr"d mler ly - §©£¦
dnecwd daygnay dpeekd ,dyrpe xvepe `xap lka dxi`n
`id ef dpeeke ,milydl dyrpe xvepe `xapd lry ,"w"`"c
dx`dc dx`d" ly oiprd .dyrpe xvepe `xapd ly zeigd

y ,`ed "dx`dcdx`deze` oiicr `id la` mvr dppi`zedn

oiicr `id "ew"d zx`dy jk ,dx`dd d`a epnny oiprd ly
dnypd xe`a wx zyalzn `id okl xy`e ,zewl` ly zedn

ly.zewl` `edy zexitqddx`ddx`dczednd dpi` xak
oiprd ly ze`ivnd oiicr `id j` ,zncewd dbixcnd ly
dx`dd okly ,mcewd
ytpa zyalzn dx`dc
Îd`ixa zexitq ly gexe
dpi` xaky ,diyrÎdxivi
`l df) zncewd zednd
oiicr df j` ,(zewl`

ze`ivnd,oipr eze` ly
lye milk ly ipgex oipr
df oi`y zexnly ,zexitq
`l ok mb df ixd zewl`

ze`ivn.`xap lydx`d
dx`dc dx`dcxak `id

`l mbze`ivndly
,zilpibixe`d dx`dd
dx`dc dx`dd okly
"ew"d ly dx`dc
ly ze`ivn mdy miyrpe mixvep ,mi`xapd lka zyalzn

.mi`xapáeúkL Bîk41,íäa øLà ìëå íéniä" :,ziyr - §¤¨©©¦§¨£¤¨¤
,"ílk úà äiçî äzàå,"seq oi` xe`"n zeig zkynpy - §©¨§©¤¤ª¨

dx`dc dx`dc dx`dd dfy ,(mi`xapd lka) mleka ,"dz`"n
lkl zeig zeidl zkynpd ,"seq oi` xe`"n "ew"d ly

.mi`xapd.íúBéçäì úeiçä úeèMtúä úðéçáa úàæ ìëå§¨Ÿ¦§¦©¦§©§©©§©£¨
xe`ae ,"zeliv`"a zeyalzdd ote` oia lcad yi jkay -

ddnypgexe ytpae ,diyrÎdxiviÎd`ixa lymilkexyr ly
rÎdxiviÎd`ixa zexitq,mi`xapd lka cr ,diyíðîà̈§¨

óBñ-ïéàä øBà ìL Búeäîe Búeàéöî,envr -øãâa Bðéà §¦¨¤¨¥¥§¤¤
,ììk íB÷îote`a "seq oi` xe`" `vnp "zeliv`"ay xn`py - ¨§¨

`ed `l` ,xg` ote`a - eihxte diyrÎdxiviÎd`ixaae cg`
ïéîìò ìk ááBñå,zenlerd lk -úàå íéîMä úà"å ,äåLa §¥¨¨§¦§¨¤§¤©¨©¦§¤
"àìî éðà õøàä,`ed jexa yecwd xne` -,úçà äàåLäa- ¨¨¤£¦¨¥§©§¨¨©©

,ux`a `ln `ed jk minya `ln `edy mykyøúà úéì"å§¥£©
"dépî éeðt,jxazi epnn wixe iept `edy dbixcne mewn oi` - ¨¦¥

éwî úðéçáa àeäL ÷ø ,úéîLbä Bælä õøàa óà,ááBñå ó ©¨¨¤©¨©©§¦©¤¦§¦©©¦§¥
m` ik ,zybxen zeigdy itk ybxeiy ,zeinipta xi`n `ed oi` -

,mlrde siwn ly ote`a `edLeøtä øàaúpL Bîëely - §¤¦§¨¥©¥
,"oinlr lk aaeq",íéøîà éèewìaxtq ly oey`xd wlga - §¦¥£¨¦

"`ipz"d42,úeiçä úeLaìúäå úeèMtúä àìåzedny dn - §Ÿ¦§©§§¦§©§©©
ly ote`a df oi` - zenlerd lka `ln "seq oi`"d ze`ivne

,zeigd zeyalzde zehytzd,Léì ïéàî íúBeäìe íúBéçäì§©£¨§©¨¥©¦§¥
gek ici lr dfy zexnl ,"yi"l "oi`"n zeedzdd lr mby -mlrp

zehytzde ielib ly oipr la` ,df ixd ,"seq oi` xe`" ly
zekiynnd zebixcnde zexitqd ici lr d`ad zeedzdl
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ùã÷ä úøâà
äðä äéùòã 'ìîá íéîééúñîä åìù øùåéä éìâø óåñ
äîùðä øåàá úùáìúîå íùî äøéàî å÷ä úøàä
úùáìúî äøàäã äøàäå úå÷ìà àåäù ò"éáã ñ"éã
íäìù íéìëä ìëá íâ óàå ò"éáã ñ"éã çåø ùôðá
íéøöåðå íéàøáðä ìëá àåä äøàäã äøàäã äøàäå
äéçî äúàå íäá øùà ìëå íéîéä ù"îë íéùòðå
íúåéçäì úåéçä úåèùôúä úðéçáá úàæ ìëå íìåë úà
íå÷î øãâá åðéà ñ"àä øåà ìù åúåäîå åúåàéöî íðîà
õøàä úàå íéîùä úàå äåùá ïéîìò ìë ááåñå ììë
óà äéðéî éåðô øúà úéìå úçà äàååùäá àìî éðà

é÷î 'éçáá àåäù ÷ø úéîùâä åæìä õøàáááåñå ó
úåéçä úåùáìúäå úåèùôúä àìå à"÷ìá 'éôä ù"îëå
äøàäã äøàä é"ò à"ë ùéì ïéàî íúååäìå íúåéçäì
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ו.41. ט, מ"ח.42.נחמי' פרק

ixyz 'i ycew zay mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,mlrpd gekd z` zelbneíà ékzeigl zehytzdd - ¦¦
d`a ,zeedzdle,"åw"äî 'eëå äøàäc äøàäc äøàä éãé ìò©§¥¤¨¨§¤¨¨§¤¨¨§¥©©

éwîe ááBqä óBñ-ïéà øBàî íâå .ìéòì økæpkòaøàì ó ©¦§¨§¥§©¥¥©¥©¦§©§©
,äåLa äiNò-äøéöé-äàéøa-úeìéöà úBîìBò`edy xe`d - ¨£¦§¦¨§¦¨£¦¨§¨¤

,zenlern dlrnl
`id zenlera ezrtyde
aaeq `edy ote`a wx
zrax` lk siwne

,deya zenlerdøéàî- ¥¦
mbéîéðtä åwä ìà- ¤©©©§¦¦

inipt xe` `edy
,zenleraíéìkä Cøc¤¤©¥¦

-äàéøác úBøéôñ øNòc§¤¤§¦¦§¦¨
,äiNò-äøéöéa yalznd xe`l mitiwn ixd milkdy -jez §¦¨£¦¨

,milkdLé àøáì æòå çk íäa ïúBð ¯ íéìkä CBz Búøàäáe§¤¨¨©¥¦¥¨¤Ÿ©¨Ÿ¦§Ÿ¥
.ïéàîcg` lkay mi`xapd zeedzd ixd ,lirl xaqedy itk - ¥©¦

ixd ;mler eze`ay zexitqd ly milkd ici lr `ed ,zenlerdn
zeedzd) "oi`n yi" zeedl zexitqd ly milkl yiy gekd
`ed ("oinlr lk aaeq"d "seq oi` xe`" zenvrn `wec d`ay

."oinlr lk aaeq"d "seq oi` xe`"n mda xi`ny iptnøçàîe¥©©
,íéìkä éãé ìò àéä äàéøaäLleab ly oipr ixd mda yiy - ¤©§¦¨¦©§¥©¥¦

,zewlgzdeúàæì,okl -éeaø úðéçáa íéàøápä íä ¨Ÿ¥©¦§¨¦¦§¦©¦
úe÷lçúäå,ipydn dpey cg`y -,úéìëúå ìeáâezexnl - §¦§©§§§©§¦

,j` ,leab ila `edy "aaeqd xe`"dn `a mzeedzdl gekdy
a xi`n gekdy iptnjezdpyiy ziwl`d dx`dd ixd ,milkd

,leab ly ote`ae zewlgzd ly dpiga `id ,milkd ici lr

èøôáed`a ,zeedzdd ziyrp dpnn ziwl`d dx`ddy itk - ¦§¨
,ieliba.ìéòì økæpk ,úBiúBàä éãé ìòoda yi zeize`dy - ©§¥¨¦©¦§¨§¥

ixd mipt lk lr .milkd xy`n dlabdde zewlgzdd oipr xzei
ytpae ,dnypa ,zenlerd ly zexitqa wx `ly ,lirl xn`
mb yi ,milkae ,gex
xe`" ly iniptd xe`dn
epipry ,"ew"d) "seq oi`
,zenlerd liayay xe`
zenlerd z` xi`iy xe`
"ybxp"d inipt xe`a
zeigy itk ,zenlera
xe`dn mbe ,(zybxp
`edy xe`) siwne aaeqd

ote`a wx `ed zenlera ezrtyde ,zenlern dlrnldf`edy
wx `l ixd ,(zeinipta mda ybxp epi`e ,mdn dlrnl x`yp

ayzexitqlka mb m` ik ,xe`ay mibeqd ipyn cg` lkn yi
`xapdf m` jka wx `hazn lcadd ;xe`ay mibeqd ipyn yi

:dx`dc dx`dc dx`da e` ,dx`dc dx`da e` ,dx`da `a
oi` xe`"n mvrd ok` df oi` ixd ,dx`d ly ote`a `a dfyk

d oiicr df j` ,"seqzednote`a `a dfyke ;"seq oi` xe`" ly
m` ik ,"seq oi` xe`" ly zednd mb df oi` ,dx`dc dx`d ly
m` ik ,zewl` ezedny oipr df oi`y ,xnelk) cala ze`ivnd
dx`d ly ote`a `a dfyk ,j` ;(cala zewl` ly ze`ivn
`l mb df oi` ,mi`xapd lka xacdy itk ,dx`dc dx`dc
dx`ddy itk df `l` ,zncewd ziwl`d dx`dd ly ze`ivnd

.`xap ly ze`ivna zyalzne d`a ziwl`d
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ùã÷ä úøâà
é÷îå ááåñä ñ"à øåàî íâå ì"ðë å÷äî 'åëå äøàäãó

éîéðôä å÷ä ìà øéàî äåùá ò"éáà úåîìåò òáøàì
ïúåð íéìëä êåú åúøàäáå ò"éáã ñ"éã íéìëä êøã
àéä äàéøáäù øçàîå ïéàî ùé àåøáì æåòå çë íäá
úå÷ìçúäå éåáéø úðéçáá íéàøáðä íä úàæì íéìëä é"ò

.ì"ðë úåéúåàä é"ò èøôáå úéìëúå ìåáâå
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bt sc migqt(iriax meil)

.mvr zxiay xeqi` oiprl
ly ef dhiy :`xnbd zx`anàéðúc .àéä á÷òé éaøepipy jky - ©¦©£Ÿ¦§©§¨

aezka xn`p ,`ziixaa,'Ba eøaLú àì íöòå'zaize'Ba'hrnl §¤¤Ÿ¦§§
wx xn`p mvr zxiay xeqi`y ,jcnll ,d`a `idaoaxwàìå øLk §¨¥§Ÿ

.ìeñta.`nw `pz ixac el`,øîBà á÷òé éaøm`Bì äúéädligzn ©¨©¦©£Ÿ¥¨§¨
å ,øLBkä úòLokn xg`líeMî Ba Lé ,ìñôðxeqi`,íöòä úøéáL §©©¤§¦§©¤¦§¦©¨¤¤

m` la`Bì äúéä àìdligzníeMî Ba ïéà ,øLBkä úòLxeqi` Ÿ¨§¨§©©¤¥¦
äæ ãçàå äæ ãçà ,øîBà ïBòîL éaø .íöòä úøéáLdzid m` oia - §¦©¨¤¤©¦¦§¥¤¨¤§¤¨¤

,el dzid `l m` oiae xyekd zry elíeMî Ba ïéàxeqi`úøéáL ¥¦§¦©
.íöòä̈¤¤

:`ziixan wgvi iax ly epic lr dywn `xnbdéáéúéîipa eywd - ¥¦¥
,`ziixaa epipy .daiyidúBîöò ìkon 'xzep' lyïéà íéLãwä ¨©¨©¢¨¦¥

,äôéøN ïéðeòè,etxeye okezay gend z` `ivene ,oxaey `l` §¦§¥¨
,dty`l zenvrd jilyneúBîöòî õeç,çñtäxyt` i`y ¥©§©¤©

oxaeyläìwzä éðtî,gqta mvr zxiay lr dxezd xeqi` iptn - ¦§¥©©¨¨
:`xnbd zxxan .okezay gend mr otxeyl jixv jkitleéðä- ¨¥

d el`úBîöò,`ziixad oda zwqeryéîc éëéäote` dfi`a - £¨¥¦¨¥
,xaecnàîéìéà,xn`p m` -eäa úéìcoda oi`y -eäì änì ,çBî ¦¥¨§¥§©¨¨§
äôéøN.dty`l okilydl xzen ixd ,otxeyl jixv recn -àlà §¥¨¤¨
àèéLtzenvra zwqer `ziixady xacd heyt -eäa úéàc- §¦¨§¦§

oda yiyCzòc à÷ìñ éàå .çBîxnel jzrc lr dlrz m`e - ©§¦¨§¨©§¨
y,àéä àúléî øúBð LenéLxg` gen eyniyy zenvry ,xnelk ¦¨¦§¨¦

,ok m` ,'xzep' oic onvr odilr lg xeqi`d onfúBîöòx`yíéLã÷ ©§¨¨¦
éànà[recn-],äôéøN ïéðeòè ïéàz` odn e`ived m` s` ixd ©©¥§¦§¥¨

.onvr zngn dtixy od zeperh mewn lkn gend
:`xnbd zvxznàëä ,÷çöé øa ïîçð áø øîà,ef `ziixaa ,o`k - ¨©©©§¨©¦§¨¨¨

ïðé÷ñò éàîa,xaecn ote` dfi`a -ïéöeìç ïàönL ïBâk`vny - §©¨§¦©§¤§¨¨£¦
z` okezn e`ivedy ,zexeay miycw zenvroi`y `l` ,gend

sexyl jixv oi` `linne ,xzep dyrpy mcew ede`ived m` reci
lr s` 'xzep' oic lge ,okn xg`l ede`ivedy e` ,zenvrd z`

y ,`ziixad zxne` jk lre .otxeyl jixve ,zenvrdúBîöòx`y ©§
íeMî ïäa ïéàc íéLã÷xeqi`,íöòä úøéáLc zelzl yieåäðc én÷ ¨¨¦§¥¨¤¦§¦©¨¤¤©¥§¤¡

eäðéölç øúBðgend z` odn e`ived xzep eyrpy mcewy - ¨©§¦§
,xeqi` icil ea e`eai `ly ick ,edelk`eåel` zenvry `vnpàì §Ÿ

øúBð LenéL eåä,'xzep' xeqi`l eyniy `l -åjkitleòa àì- ¨¦¨§Ÿ¨
zekixv opi`.äôéøNla`íeMî ïäa Léc çñtä úBîöòxeqi` §¥¨©§©¤©§¥¨¤¦

,íöòä úøéáLc zelzl yieäðéölçc àeä øúBð eåäðc øúáì- §¦©¨¤¤§¨©§¤¡¨§©§¦§
oky ,e`ivede oxay 'xzep' xeqi` okezay gend lr lgy xg`ly

,oerny iax zhiyl ozxiaya xeqi` oi` elqtpy xg`l dzreåäå§¨
øúBð LenéL eäìxg`l gend z` eyniy el` zenvry `vnpe - §¦¨

,'xzep' meyn xq`pyäôéøN eòáe.dtixy okixvdl yi jkitle - ¨§¥¨
:ef `iyew lr sqep uexiz d`ian `xnbdàëä ,øîà ãéáæ áø,o`k - ©§¦¨©¨¨

,ef `ziixaaïðé÷ñò éàîa,xaecn ote` dfi`a -ïBâk §©¨§¦©§

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

המשך ביאור למס' פסחים ליום רביעי עמ' א



היום יום . . . עד

ה'תש"דד תשרייום ראשון
נּו. ְסִליחֹות. ַדְלָיה ִנְדֶחה. ָאִבינּו ַמְלּכֵ צֹום ּגְ

חומש: ברכה, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כג־כח. צז־צט.

תניא: אמנם . . . קלא והלידה.

ֹאֶפן ָהא': "ּב[ ּבְ י ]ָהַרׁשַ אּור ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ִקּצּור ּבֵ

ִחינֹות  ּבְ ה  ּמָ ּכַ ִמימּות,  ַהּתְ ְיֵדי  ַעל  ָאה  ַהּבָ ׁשּוָבה  ַהּתְ ֲעבֹוַדת  ֱאלֶֹקיָך.  ֲהָוָי'  ִעם  ְהֶיה  ּתִ ִמים  ּתָ ת, 
ְקֵראת  ַהּנִ  – ב  ַהּלֵ ִמימּות  ּתְ ִהיא  ָנה  ּלָ ּכֻ ַעל  ָהעֹוָלה  ׁשּוָבה  ַהּתְ ֶאל  ּוְבַיַחס  ִמימּות,  ַהּתְ ִעְנַין  ּבְ ּוַמְדֵרגֹות 

ַאְבָרָהם "ּוָמָצאָת ֶאת ְלָבבֹו ֶנֱאָמן ְלָפֶניָך". ָאמּור ּבְ ֶעְרְנְסְטַקייט ]=ְרִצינּות[ – ּכָ

ה'תש"דה תשרייום שני

חומש: ברכה, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כט־לד. ק־קב.

תניא: ובזה יובן . . . קלא וכדלקמן.

אּור ֹאֶפן ַהּב': ִקּצּור ּבֵ

ר ִהְתַהּוּות  ְבָרִאים, ֲאׁשֶ י ָתִמיד. ֲהָוָי' מֹוֶרה ַעל ִהְתַהּוּות ָהעֹוָלם ְוִהְתַהּוּות ַהּנִ יִתי ֲהָוָי' ְלֶנְגּדִ ּוִ ש, ׁשִ
ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ָאה  ַהּבָ ׁשּוָבה  ַהּתְ ֲעבֹוַדת  ְוִהיא  ְלֵיׁש.  ֵמַאִין  ֲערֹוְך  ֵאין  ֶדֶרְך  ּבְ הּוא  ְוַחּיּוָתּה  ּה  ּלָ ּכֻ ִריָאה  ַהּבְ

ל ָהעֹוָלם ּוְמלֹואֹו. ִמיד ְלֶנֶגד ֵעיָניו ִעְנַין ַהֲהָוָי' ׁשֶ ר ּתָ ֲאׁשֶ

ה'תש"דו תשרייום שלישי

חומש: ברכה, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לה־לח. קג־קה.

תניא: והנה כמו"כ . . . 262 להחיותם.

אּור ֹאֶפן ַהג': ִקּצּור ּבֵ

ֱאלֶֹקיָך",  ֲהָוָי'  ֵאת  ִל"ְוָאַהְבּתָ  ִלי  ּכְ ֶזהּו  ר  ֲאׁשֶ ֵקן,  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ ָאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ מֹוָך,  ּכָ ְלֵרֲעָך  ְוָאַהְבּתָ  ו, 
ת  ִסּבַ ׁשּוָבה ּבְ קֹום נֹוָחה ֵהיֶמּנּו". ֲעבֹוַדת ַהּתְ ִרּיֹות נֹוָחה ֵהיֶמּנּו רּוַח ַהּמָ רּוַח ַהּבְ ל ׁשֶ ַמֲאָמר "ּכָ ּוֵבאּור ּבְ

ֵלב טֹוב.

ה'תש"דז תשרייום רביעי

חומש: ברכה, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לט־מג. קו־קח.

תניא: אמנם מציאותו . . . 262 כנ"ל.

אּור ֹאֶפן ַהד': ִקּצּור ּבֵ

הּוא  רֹוֶאה  לֹו,  ִביב  ּוִמּסָ ִעּמֹו  ה  ֲעׂשֶ ַהּנַ ל  ּכָ ַעל  ְוַדְעּתֹו  ִלּבֹו  ם  ַהּשָׂ ָהָאָדם  ֵעהּו,  ּדָ ָרֶכיָך  ּדְ ָכל  ּבְ ב, 
ִעְנַין  ּבְ ֹאֶהל  ֵבי  ַהּיֹוׁשְ ַעל  ֲעָסִקים  ֲעֵלי  ַהּבַ ִיְתרֹון  ּבְ ָהֶאְמָצִעי  ַאְדמֹו"ר  ָאַמר  ׁשֶ ּוְכמֹו  מּוָחׁש,  ּבְ ֱאלֹקּות 

ָרִטית. ָחה ּפְ ּגָ ת ַהׁשְ ָאה ֵמְרִאּיַ ׁשּוָבה ַהּבָ מּוָחׁש. ֲעבֹוַדת ַהּתְ ת ֱאלֹקּות ּבְ ְרִאּיַ
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עה היום יום . . . 

ה'תש"דח תשרייום חמישי

חומש: ברכה, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מד־מח. קט־קיא.

תניא: ועוד . . . קלב דמל' דאצי'.

אּור ֹאֶפן ַהה': ִקּצּור ּבֵ

ָאָדם  ְיֵהא  ּוְכַמֲאָמר "ְלעֹוָלם  ִליָטה,  ּבְ ׁשּום  ְהֶיה  ּתִ ּלֹא  ׁשֶ ְזִהירּות  ֱאלֶֹקיָך.  ֲהָוָי'  ִעם  ֶלֶכת  ַהְצֵנַע  ה, 
ה ֵמֲחִסיִדים ָהִראׁשֹוִנים ָהיּו  ַכּמָ ּדְ ָלל, ָידּוַע  ּכְ ר  ִנּכָ ִיְהֶיה  ּלֹא  ׁשֶ ְוִעְנַין ָהַעְרמּוִמית הּוא  ִיְרָאה",  ּבְ ָערּום 

ָאה ֵמַהְצֵנַע ֶלֶכת. ׁשּוָבה ַהּבָ ּלּו ָהיּו ִמְצַטֲעִרים. ְוֶזהּו ֲעבֹוַדת ַהּתְ יִרים ַעְצָמם, ְוִאם ִהְתּגַ ַמְסּתִ

ה'תש"דט תשרי, עריוהכ"פיום שישי

חומש: ברכה, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מט־נד. קיב־קיד.

תניא: ולפמ"ש בס' . . . 264 במ"א.

ָעִמים. ב ט' ּפְ ָעִמים, ַסְך ַהּכֹל ְמַסּבֵ ב ג' ּפְ ַעם ְמַסּבֵ ָעִמים, ּוְבָכל ּפַ ֹלׁש ּפְ לֹום" ׁשָ ֵני ָאָדם - ּוְלׁשָ רֹות: "ּבְ ּפָ ּכַ
ָעִמים. ֹלׁש ּפְ ֵניֶהם אֹוְמִרים "ְוהּוא ַרחּום" ׁשָ ְלֶקה ׁשְ ְלֶקה ְוַהּנִ ֲחנּון. ַמְלקֹות: ַהּמַ ֵרי ֵאין אֹוְמִרים ּתַ ׁשְ ַעד סֹוף ּתִ

א. ָלה ַעל ְלַהּבָ ּפּוִרים – ַקּבָ יֹום ַהּכִ ּפּוִרים ָהֲעבֹוָדה ִהיא ֲחָרָטה ַעל ֶהָעָבר, ּבְ ֶעֶרב יֹום ַהּכִ ּבְ

ה'תש"די תשרי, יום הכפוריםשבת

חומש: ברכה, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: נה־נט. קודם כל נדרי: קטו־קכג. קודם השינה: קכד־קלב. אחר מוסף: קלג־קמא. 

אחר נעילה: קמב־קנ.
תניא: ומזה יובן . . . עוה"ב.

ַעת  ַעם ַאַחת, ּוְבקֹול ָרם. ַעל ּדַ סּוק "אֹור ָזרּוַע" - ּפַ ֵגל" גו'. ּפָ ּפּוִרים ַמְתִחיִלים "ה' ָמָלְך ּתָ ֵליל יֹום ַהּכִ
מֹו  ה ּכְ ּטָ ַמע ַעל ַהּמִ ֹחֶמר". ְקִריַאת ׁשְ ה ּכַ י ִהּנֵ ָעִמים, ּוְבקֹול ָנמּוְך. ֵאין ּכֹוְפִלים ֶהָחרּוז "ּכִ ָהל כו' - ג' ּפְ ַהּקָ
ּפּוִרים אֹוְמִרים  ָנה ְויֹום ַהּכִ ֹראׁש ַהּשָׁ ִפּלֹות ַהּיֹום. ּבְ ָכל ּתְ נּו ְזכֹור ַרֲחֶמיָך כו' - ּבְ ת ְויֹום טֹוב. ָאִבינּו ַמְלּכֵ ּבָ ׁשַ ּבְ

ים ַאַחר מּוָסף. ִהּלִ עּור ּתְ ת. ׁשִ ּבָ ׁשַ ָחל ּבְ ׁשֶ ם ּכְ ֶפר ּתֹוָרה ּגַ הֹוָצַאת ַהּסֵ י"ג ִמּדֹות ָהַרֲחִמים ּבְ
ִמְנָחה אֹוְמִרים ְלָדִוד ה'  ם ּבְ מֹוָך גו'. ּגַ ה. ִמי ֵאל ּכָ ַבר - ּוְבֵהָמה ַרּבָ ּפּוִרים: ַוְיִהי ּדְ ַהְפטֹוַרת ִמְנַחת יֹום ַהּכִ
א  ְנִעיָלה - ְלֵעּלָ יׁש ּדִ ּדִ ּקַ ת ְנִעיָלה. ּבְ ִפּלַ ל ּתְ תּוַח ַעד ַאֲחֵרי ּכָ ָאר ּפָ ֵרי, ְוִנׁשְ ְנִעיָלה ְלַאׁשְ ִתיַחת ָהָארֹון ּבִ אֹוִרי. ּפְ

ִים. ּפַ ִאים ּכַ אֹלֵקינּו, ָעֵלינּו. ְוֵאין נֹוׂשְ א, ֵאין ּכֵ ּוְלֵעּלָ
ָחר. י" ַעד ְלּמָ ל ָצְרּכִ ה ִלי ּכָ ָעׂשָ ם ִאם ֶהֱעִריב ַהּיֹום. ֵאין ְמָבְרִכים "ׁשֶ אֹוְמִרים "ַהּיֹום ִיְפֶנה", ּגַ

יוהכ"פ קומט אויס צו פאסטען זעקס און צווַאנציג שעה.

עֹות. ׁש ׁשָ ִרים ְוׁשֵ ּפּוִרים יֹוֵצא ָלצּום ֶעׂשְ יֹום ַהּכִ ּבְ
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v"ndqeעו ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ד  תשרי ד' ראשון יום נאמנות  גוררת נאמנות

:„ ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ·˘ÂÓÂ ·Î˘Ó È‡ÓËÓ ˙ÂÎÏ‰
:øîàå äðMä úBîé øàLa äîeøz ìL úéáç õøàä íò Bì àéáä¥¦©¨¨¤¨¦¤§¨¦§¨§©¨¨§¨©
ìò ïîàpL CBzî Z úéòéáø elôà ,Lã÷ dëBúa ézLøôä¦§©§¦§¨Ÿ¤£¦§¦¦¦¤¤¡¨©

.ìkä ìò ïîàð Lãwä úøäè̈¢©©Ÿ¤¤¡¨©©Ÿ
לאחר  התעורר הספק אם בכשר, שהתערב טרף בבשר
באזור  הבשר רוב ואם הרוב, אחר הולכים ממקומו שנלקח
כאשר  התעורר הספק אם אך מהרוב, שנלקח מניחים כשר
אפילו  אוסרים ('קבוע'), הראשון במקומו נמצא הבשר

כשר. הבשר כשרוב
התברר  מכן שלאחר ובבדיקה בהמות כמה נשחטו ואם
הבהמות  אחת לכן קודם אך טריפה, היתה מהן שאחת
יש  הדין מעיקר בחנות, נשאר וחציה נמכר וחציה נחתכה
ולהתיר  במקומו, 'קבוע' הוא שהרי הנותר החצי את לאסור
יתכן  לא הרי אבל ממקומו פרש שהרי שנמכר החצי את

טרף! וחציה כשר הבהמה שחצי
והחצי  שמאחר אומרים יש בדבר: הפוסקים ונחלקו
את  שאוסרים יש מותר. הנשאר החצי גם מותר, שיצא

שיצא את גם וממילא ה)הנשאר סי' בתראי הגאונים ויש (תשובת .
טרף והנשאר כשר שיצא שהחלק ש"ש אומרים בסופו. יו"ד (פר"ח

ג) .ד,

היין  טהרת על נאמר הארץ שעם זו, מהלכה ולכאורה
הוא  שעליו לנסכים המיועד יין בו ומעורב מאחר תרומה של

מותרים. החלקים ששני נאמן,
רש"י ב)אמנם, כה, משום (חגיגה הוא ההיתר כי מפרש

לנסכים  המיועד היין את רק נטהר שאם הקדשים, בזיון
יין  למזבח שמקריבים נמצא תרומה, של היין את ונטמא
ללמוד  אין כן ואם הכל. מטהרים ולכן בטהרתו פקפוק שיש

אחרים. לדינים מכאן
לאסור  אין הדין שמעיקר מכאן להוכיח יש עדיין אך
חשש  אין למזבח יתנסך לא והיין הכל נאסור אם כי הכל,
להתיר  צריך היה הדין שמעיקר ומוכח הקדשים, לביזיון
לדעה  ראיה וזו התרומה, יין את ולאסור הנסכים  יין את
שיתכן  אלא השני. את ולהתיר אחד חלק לאסור שיתכן
ורק  הכל על נאמן הארץ עם הדין מעיקר כי לחלק
וכאשר  לתרומה, עליו לסמוך שלא החמירו מדרבנן
גזרו, לא שבחבית היין שאר את לאסור תגרום זו חומרא
במקומו  שנמצא הבשר בכשר, שהתערב טרף בבשר אך

הכשר. החלק מחמת להתירו ואין מדאורייתא, אסור
(i 'iq c"ei al aicp z"ey

ה'תשע"ד  תשרי ה' שני יום נכרי? משחיטת יוסף אחי אכלו איך

:È ‰ÎÏ‰ · ˜¯Ù ,˙Â‡ÓÂË‰ ˙Â·‡ ¯‡˘ ˙ÂÎÏ‰úèéçL§¦©
äæ óàL ,éðéòa áBø÷å ...äànèîe äìáð Z íéáëBk ãáBò¥¨¦§¥¨§©§¨§¨§¥©¤©¤
ïéc äìéëàa äøeñà àéä àBìäå :øîàz íàå ...íéøôBñ éøácî¦¦§¥§¦§¦Ÿ©©£¦£¨©£¦¨¦
äøeñà äôøhä éøäL ,ànèî äìéëàa øeñàä ìk àì !äøBz¨Ÿ¨¨¨©£¦¨§©¥¤£¥©§¥¨£¨

.äøBäèe§¨
מטמאין  אין כבהמות "הם הנכרים עליו: השיג והראב"ד
בחפניו". רוח אוסף - לכלום אותם והחושב מיטמאין... ואין

המחלוקת את לבאר קא)ויש אות אמנה נפתוח, :(מי
שחיטה הי"ד)בהלכות שחיטת (פ"ד שפסול הרמב"ם כתב

וזבחו  הארץ... ליושב ברית תכרות מ"פן נלמד נכרי
מזבחו" ואכלת טו)לאלוקיהם לד, שהזהיר (שמות "מאחר -

פסול  כן ואם אסור". שזבחו למד אתה מזבחו יאכל שמא
ופסוק  זרה. עבודה לשם ששוחט משום הוא הנכרי שחיטת
כפי  מדרבנן, היא טומאתה אבל אכילה, איסור מלמד זה

מדבריהם. זרה עבודה שטומאת כאן שכתב
כלל, שחיטה בתורת אינו שהנכרי סובר הראב"ד אבל
נבילה. משום ואסורה מאליה הבהמה מתה כאילו זה והרי

התוספות כתבו קסבר)וכך ד"ה ג ס"ה)והרא"ש(חולין פ"א (שם

"וזבחת... מהפסוק הוא גוי שחיטת לפסול שהלימוד

שישראל  היינו אוכל", אתה זובח שאתה ממה - ואכלת"
הנכרי  שחיטת אבל כשרה, שחיטתם השחיטה על שמצווים
נבילה  הבהמה ונעשית שחיטה אינה עליה מצווה שאינו

התורה. מן וטומאתה
הרמב"ם: לשיטת ראיה להביא ויש

בגמרא א)אמרו צא, על (חולין אשר לאיש יוסף שבציווי
והכן" טבח "וטבוח טז)ביתו מג, "פרע (בראשית לומר התכוון

בשר  יוסף) (אחי יאמרו "שלא כדי השחיטה", בית להן
היו" מצוות שומרי יעקב שבני לפי אוכל, אני (רש"י הנחירה

שם) לנכרי חולין חשבוהו יוסף שאחי כיון קשה, ולכאורה .
נכרי  שחיטת והרי הבית, על אשר האיש שחיטת תועיל מה

נבילה?
זרה  עבודה עובדי אינם ביתו ואנשי שיוסף שידעו אלא

התורה מן כשרה זרה עבודה עובד שאינו נכרי (ורק ושחיטת

שם) שחיטה הל' משנה כסף ראה - ע"ז עובד אינו אם גם נבילה שחיטתו מדרבנן

עבודה  מחשש פסולה נכרי ששחיטת הרמב"ם וכדברי
שחיטה, אינה נכרי ששחיטת הראשונים לדברי אבל זרה,
תורת  כאן אין והרי השחיטה, בית בפריעת התועלת מה

מדאורייתא! נבילה והיא כלל סק"א)שחיטה סיב יו"ד .(פלתי

ה'תשע"ד  תשרי ו' שלישי יום עונות? שש או שלש

:‡È ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ˙Â‡ÓÂË‰ ˙Â·‡ ¯‡˘ ˙ÂÎÏ‰
ìL CBúa dúBà äèìt íà ,òøæ úáëL äèìtL äMàäúBðBò L ¨¦¨¤¨§¨¦§©¤©¦¨§¨¨§¨

.éø÷ äàBøk äàîè àéä éøä Z£¥¦§¥¨§¤¤¦
רבינו  משה מאזהרת הוא זרע שכבת פולטת לדין המקור
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מתןֿתורה לפני ישראל בני טו)את יט, נכונים (יתרו "היו :
שכבת  "לפולטת מכאן – אשה" אל תגשו אל ימים לשלשת

טמאה" שהיא השלישי ביום א)זרע פו, תנאים (שבת ונחלקו .
רבי  לדעת הימים. בשלשת להיות שצריכות העונות במספר

עזריה בן מ"ג)אלעזר פ"ח השלישי (מקוואות ביום "הפולטת :
שלימות" עונות "שלש שיהיו ומספיק לרמב"ם טהורה", (פיה"מ

"שש שם) חכמים שלדעת מובא שם) (שבת בגמרא אך .
בעינן". שלימות עונות

עונות  שלש שמספיק ראב"ע כדעת הרמב"ם פסק ועל
רבים, שהם כחכמים פסק לא למה משנה' ה'כסף  הקשה
"אבל  נאמר: בה אחרת גירסא היתה שלרמב"ם ותירץ
בפירוש  הרמב"ם כתב וכך ," עונות... שלש אומרים חכמים

שם)המשניות כמו (מקוואות כך סוברים כן גם "וחכמים :
אומרין חכמים אבל בשבת בתלמוד עונות ylyשכתבו

עונות" שלש היתה דגרסתו "משמע – בענין" שלימות
שם) שבת צדק הצמח .(חידושי

צריכה  זרע שכבת שפולטת נפסק בשולחןֿערוך אך
אם  ספירתה בימי זרע שכבת "הפולטת עונות: שש להמתין

יום" אותו סותרת לשמושה עונות שש תוך קצו הוא סי' (יו"ד

ה'ביתֿיוסף'סי"א) כתב הדבר ובטעם שכולם (שם). "מאחר :
עונות  שש דעד [כרבנן] פוסקים זרוע ואור הרמב"ם זולתי
הרב  למורי ראיתי וכן נקטינן. הכי זרע, שכבת מסרחא לא

ברבים". דורש זלה"ה רב בי יעקב כמהר"ר
ה'חתםֿסופר' קעט)אך סי' יו"ד כדעת (שו"ת להקל מצדד

להקל  "..יש בתשובתו): דן הוא בו מסוים (במקרה הרמב"ם
לרמב"ם  דהרי עונות ג' תמתין הפחות ולכל גוונא בכהאי

עונות". בג' סגי כרבנן... דפסק

ה'תשע"ד  תשרי ז' רביעי יום עסקניות  ידים

:Á ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ‰‡ÓÂË‰ ˙Â·‡ ¯‡˘ ˙ÂÎÏ‰äîìL§ŸŸ
ét ìò óàå ,úBiðL eéäiL íéãiä ìk ìò eøæb Bðéc úéáe Cìnä©¤¤¥¦¨§©¨©¨©¦¤¦§§¦§©©¦

.úBið÷ñò íéãiäL éðtî ,eàîèpL éàcåa òãé àlL¤Ÿ¨©§©©¤¦§§¦§¥¤©¨©¦©§¨¦
דעות שתי מביא הזקן ב)אדמו"ר קסד, סי' שעשה (או"ח במי

כיוון  אחת, לדעה ידיו). את נטל (בה סעודה באמצע צרכיו
ידים  ליטול עליו המטונפים, במקומות ונגע צרכיו שעשה
הי' כי יברך לא אחרת, דעה ולפי הנטילה על ולברך שוב
"היסח  כאן ואין לסעודה ולחזור ידיו את לטהר בדעתו

הדעת".
לתמוה: ויש

נובעת  ללחם ידיים ליטול חכמים תקנת עיקר לכאורה,
נטמאו  שמא לחשוש ויש הן" עסקניות ש"הידים מכך
מספק, טומאה חכמים גזרו ידים בסתם ואם הידים.
יש  שבוודאי הסעודה באמצע צרכיו בעושה קלֿוחומר

בברכה? ידיים ליטול לחייבו
לבאר: ויש

טעם  ידיים: נטילת למצוות טעמים שני נתנו הראשונים

במקומות  שנגעו וסביר הן עסקניות ידים סתם – אחד
ידיים ונטילת טומאה עליהן גזרו ולכן שבת (רש"י מטונפים,

ועוד) א על יד, וגזרו בטומאה נגעו שהידים כיוון – שני טעם .
במגע  התרומה את לפסול כדי לטומאה' 'שני להיות הידיים

קנח) סי' ריש אדה"ז בשו"ע .(הובא
רש"י, לשיטת נחלקו: הן' עסקניות ידים של ובמשמעות
הרמב"ם  לשיטת אבל לטומאה, וביזיון לכלוך מטעם רק זהו

בה. נגעו שהידים הטומאה מטעם זהו
יברך  לא צרכיו שהעושה הדעה את להסביר ניתן זה ולפי
לכלוך, מצד הוא הנטילה חיוב אם כי הנטילה, על שוב
ידיו  נקיות על ושומר הסעודה מן דעתו מסיח שאינו כיוון
שוב  לחייבו אין הנטילה), (באמצעות וכוונה מודעות מתוך

להקל. ברכות וספק בברכה,
טומאה, גדר מצד הוא הנטילה שחיוב נוקטים אם אמנם,
ידים". נטילת "על לברך חייב ויהיה ידיו נטמאו סוף סוף

(150 'nr ,wicvl rexf xe`)

ה'תשע"ד  תשרי ח' חמישי יום הטבילה  לאחר רחיצה

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ˙Â‡ÓÂË‰ ˙Â·‡ ¯‡˘ ˙ÂÎÏ‰
äðBøçàa ïäa ïéöçBøL íéáeàL íénL íénãî íòä áø eéäL...¤¨Ÿ¨¨§©¦¤©¦§¦¤£¦¨¤¨©£¨
ìeæìæa ïéìáBè eéäå ,äå÷î éîaL äìéáhä àì ,ïéøäènL ïä¥¤§©£¦Ÿ©§¦¨¤§¥¦§¤§¨§¦§¦§
íéáeàL íéîa Baøå BLàø àaL ìkL ,eøæb Cëéôìe .äðek àìa§Ÿ©¨¨§¦¨¨§¤Ÿ¤¨Ÿ§ª§©¦§¦

.àîèð Z Baøå BLàø ìò eìôpL Bà¤¨§©Ÿ§ª¦§¨
לאחר  לרחוץ אסור לתרומה, לא טבילות, בשאר גם האם

הטבילה?
זרוע' ג)ה'אור סעי' תשנה אשה (סי' על למעשה "הלכה כתב:

טבילתה.. ביום למרחץ תכנוס שלא להיזהר שצריכה שטבלה

לבעלה". בנדה נמי שייך בתרומה דגזרו טעמא ההיא דהא
במרדכי מובא רא)וכן סוס"י יו"ד לטור בב"י הראבי"ה (הובא "כתב

אם  הטובלות ישראל בנות על ומליזין תגר קורין שמעתי

בן  שמואל רבינו נמי כתב וכן במרחץ, הטבילה אחר נכנסו
שגזרו  דבר מי"ח וראייתם טבילה, לה עלתה דלא נוטרנאי,
שהיו  משום טיבול לאחר שאובים במים ורובו ראשו הבא על

מטהרים". אלו אלא מטהרים אלו לא אומרים
ראשונים הרבה שם)אבל יו"ד משה בדרכי עלֿכך (הובאו נחלקו

נפסל  דלא לי נראה "ובעניותי עצמו: במרדכי מובא וכן
לרחוץ  יכולה לכתחלה דאפילו בעיני הדבר וקרוב הטבילה,

את פסלו לא שחכמים כיון לאלתר" טבילה ,dliahdבתר
"דגזרו כבר",d`nehאלא שטבל אדם שפוסלים המים על

הוא" חולין "בעלה וערוך אבל הגר"א ביאור גם שם)(ראה .השולחן
הרמ"א כתב רא)ולהלכה סי' סוף כדעת (יו"ד להחמיר שנהגו

ושמלה' ב'לחם אולם קכב)האוסרים ס"ק שם כתב (שמלה
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ה'תשע"ד  תשרי ד' ראשון יום נאמנות  גוררת נאמנות

:„ ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ·˘ÂÓÂ ·Î˘Ó È‡ÓËÓ ˙ÂÎÏ‰
:øîàå äðMä úBîé øàLa äîeøz ìL úéáç õøàä íò Bì àéáä¥¦©¨¨¤¨¦¤§¨¦§¨§©¨¨§¨©
ìò ïîàpL CBzî Z úéòéáø elôà ,Lã÷ dëBúa ézLøôä¦§©§¦§¨Ÿ¤£¦§¦¦¦¤¤¡¨©

.ìkä ìò ïîàð Lãwä úøäè̈¢©©Ÿ¤¤¡¨©©Ÿ
לאחר  התעורר הספק אם בכשר, שהתערב טרף בבשר
באזור  הבשר רוב ואם הרוב, אחר הולכים ממקומו שנלקח
כאשר  התעורר הספק אם אך מהרוב, שנלקח מניחים כשר
אפילו  אוסרים ('קבוע'), הראשון במקומו נמצא הבשר

כשר. הבשר כשרוב
התברר  מכן שלאחר ובבדיקה בהמות כמה נשחטו ואם
הבהמות  אחת לכן קודם אך טריפה, היתה מהן שאחת
יש  הדין מעיקר בחנות, נשאר וחציה נמכר וחציה נחתכה
ולהתיר  במקומו, 'קבוע' הוא שהרי הנותר החצי את לאסור
יתכן  לא הרי אבל ממקומו פרש שהרי שנמכר החצי את

טרף! וחציה כשר הבהמה שחצי
והחצי  שמאחר אומרים יש בדבר: הפוסקים ונחלקו
את  שאוסרים יש מותר. הנשאר החצי גם מותר, שיצא

שיצא את גם וממילא ה)הנשאר סי' בתראי הגאונים ויש (תשובת .
טרף והנשאר כשר שיצא שהחלק ש"ש אומרים בסופו. יו"ד (פר"ח

ג) .ד,

היין  טהרת על נאמר הארץ שעם זו, מהלכה ולכאורה
הוא  שעליו לנסכים המיועד יין בו ומעורב מאחר תרומה של

מותרים. החלקים ששני נאמן,
רש"י ב)אמנם, כה, משום (חגיגה הוא ההיתר כי מפרש

לנסכים  המיועד היין את רק נטהר שאם הקדשים, בזיון
יין  למזבח שמקריבים נמצא תרומה, של היין את ונטמא
ללמוד  אין כן ואם הכל. מטהרים ולכן בטהרתו פקפוק שיש

אחרים. לדינים מכאן
לאסור  אין הדין שמעיקר מכאן להוכיח יש עדיין אך
חשש  אין למזבח יתנסך לא והיין הכל נאסור אם כי הכל,
להתיר  צריך היה הדין שמעיקר ומוכח הקדשים, לביזיון
לדעה  ראיה וזו התרומה, יין את ולאסור הנסכים  יין את
שיתכן  אלא השני. את ולהתיר אחד חלק לאסור שיתכן
ורק  הכל על נאמן הארץ עם הדין מעיקר כי לחלק
וכאשר  לתרומה, עליו לסמוך שלא החמירו מדרבנן
גזרו, לא שבחבית היין שאר את לאסור תגרום זו חומרא
במקומו  שנמצא הבשר בכשר, שהתערב טרף בבשר אך

הכשר. החלק מחמת להתירו ואין מדאורייתא, אסור
(i 'iq c"ei al aicp z"ey

ה'תשע"ד  תשרי ה' שני יום נכרי? משחיטת יוסף אחי אכלו איך

:È ‰ÎÏ‰ · ˜¯Ù ,˙Â‡ÓÂË‰ ˙Â·‡ ¯‡˘ ˙ÂÎÏ‰úèéçL§¦©
äæ óàL ,éðéòa áBø÷å ...äànèîe äìáð Z íéáëBk ãáBò¥¨¦§¥¨§©§¨§¨§¥©¤©¤
ïéc äìéëàa äøeñà àéä àBìäå :øîàz íàå ...íéøôBñ éøácî¦¦§¥§¦§¦Ÿ©©£¦£¨©£¦¨¦
äøeñà äôøhä éøäL ,ànèî äìéëàa øeñàä ìk àì !äøBz¨Ÿ¨¨¨©£¦¨§©¥¤£¥©§¥¨£¨

.äøBäèe§¨
מטמאין  אין כבהמות "הם הנכרים עליו: השיג והראב"ד
בחפניו". רוח אוסף - לכלום אותם והחושב מיטמאין... ואין

המחלוקת את לבאר קא)ויש אות אמנה נפתוח, :(מי
שחיטה הי"ד)בהלכות שחיטת (פ"ד שפסול הרמב"ם כתב

וזבחו  הארץ... ליושב ברית תכרות מ"פן נלמד נכרי
מזבחו" ואכלת טו)לאלוקיהם לד, שהזהיר (שמות "מאחר -

פסול  כן ואם אסור". שזבחו למד אתה מזבחו יאכל שמא
ופסוק  זרה. עבודה לשם ששוחט משום הוא הנכרי שחיטת
כפי  מדרבנן, היא טומאתה אבל אכילה, איסור מלמד זה

מדבריהם. זרה עבודה שטומאת כאן שכתב
כלל, שחיטה בתורת אינו שהנכרי סובר הראב"ד אבל
נבילה. משום ואסורה מאליה הבהמה מתה כאילו זה והרי

התוספות כתבו קסבר)וכך ד"ה ג ס"ה)והרא"ש(חולין פ"א (שם

"וזבחת... מהפסוק הוא גוי שחיטת לפסול שהלימוד

שישראל  היינו אוכל", אתה זובח שאתה ממה - ואכלת"
הנכרי  שחיטת אבל כשרה, שחיטתם השחיטה על שמצווים
נבילה  הבהמה ונעשית שחיטה אינה עליה מצווה שאינו

התורה. מן וטומאתה
הרמב"ם: לשיטת ראיה להביא ויש

בגמרא א)אמרו צא, על (חולין אשר לאיש יוסף שבציווי
והכן" טבח "וטבוח טז)ביתו מג, "פרע (בראשית לומר התכוון

בשר  יוסף) (אחי יאמרו "שלא כדי השחיטה", בית להן
היו" מצוות שומרי יעקב שבני לפי אוכל, אני (רש"י הנחירה

שם) לנכרי חולין חשבוהו יוסף שאחי כיון קשה, ולכאורה .
נכרי  שחיטת והרי הבית, על אשר האיש שחיטת תועיל מה

נבילה?
זרה  עבודה עובדי אינם ביתו ואנשי שיוסף שידעו אלא

התורה מן כשרה זרה עבודה עובד שאינו נכרי (ורק ושחיטת

שם) שחיטה הל' משנה כסף ראה - ע"ז עובד אינו אם גם נבילה שחיטתו מדרבנן

עבודה  מחשש פסולה נכרי ששחיטת הרמב"ם וכדברי
שחיטה, אינה נכרי ששחיטת הראשונים לדברי אבל זרה,
תורת  כאן אין והרי השחיטה, בית בפריעת התועלת מה

מדאורייתא! נבילה והיא כלל סק"א)שחיטה סיב יו"ד .(פלתי

ה'תשע"ד  תשרי ו' שלישי יום עונות? שש או שלש

:‡È ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ˙Â‡ÓÂË‰ ˙Â·‡ ¯‡˘ ˙ÂÎÏ‰
ìL CBúa dúBà äèìt íà ,òøæ úáëL äèìtL äMàäúBðBò L ¨¦¨¤¨§¨¦§©¤©¦¨§¨¨§¨

.éø÷ äàBøk äàîè àéä éøä Z£¥¦§¥¨§¤¤¦
רבינו  משה מאזהרת הוא זרע שכבת פולטת לדין המקור

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

מתןֿתורה לפני ישראל בני טו)את יט, נכונים (יתרו "היו :
שכבת  "לפולטת מכאן – אשה" אל תגשו אל ימים לשלשת

טמאה" שהיא השלישי ביום א)זרע פו, תנאים (שבת ונחלקו .
רבי  לדעת הימים. בשלשת להיות שצריכות העונות במספר

עזריה בן מ"ג)אלעזר פ"ח השלישי (מקוואות ביום "הפולטת :
שלימות" עונות "שלש שיהיו ומספיק לרמב"ם טהורה", (פיה"מ

"שש שם) חכמים שלדעת מובא שם) (שבת בגמרא אך .
בעינן". שלימות עונות

עונות  שלש שמספיק ראב"ע כדעת הרמב"ם פסק ועל
רבים, שהם כחכמים פסק לא למה משנה' ה'כסף  הקשה
"אבל  נאמר: בה אחרת גירסא היתה שלרמב"ם ותירץ
בפירוש  הרמב"ם כתב וכך ," עונות... שלש אומרים חכמים

שם)המשניות כמו (מקוואות כך סוברים כן גם "וחכמים :
אומרין חכמים אבל בשבת בתלמוד עונות ylyשכתבו

עונות" שלש היתה דגרסתו "משמע – בענין" שלימות
שם) שבת צדק הצמח .(חידושי

צריכה  זרע שכבת שפולטת נפסק בשולחןֿערוך אך
אם  ספירתה בימי זרע שכבת "הפולטת עונות: שש להמתין

יום" אותו סותרת לשמושה עונות שש תוך קצו הוא סי' (יו"ד

ה'ביתֿיוסף'סי"א) כתב הדבר ובטעם שכולם (שם). "מאחר :
עונות  שש דעד [כרבנן] פוסקים זרוע ואור הרמב"ם זולתי
הרב  למורי ראיתי וכן נקטינן. הכי זרע, שכבת מסרחא לא

ברבים". דורש זלה"ה רב בי יעקב כמהר"ר
ה'חתםֿסופר' קעט)אך סי' יו"ד כדעת (שו"ת להקל מצדד

להקל  "..יש בתשובתו): דן הוא בו מסוים (במקרה הרמב"ם
לרמב"ם  דהרי עונות ג' תמתין הפחות ולכל גוונא בכהאי

עונות". בג' סגי כרבנן... דפסק

ה'תשע"ד  תשרי ז' רביעי יום עסקניות  ידים

:Á ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ‰‡ÓÂË‰ ˙Â·‡ ¯‡˘ ˙ÂÎÏ‰äîìL§ŸŸ
ét ìò óàå ,úBiðL eéäiL íéãiä ìk ìò eøæb Bðéc úéáe Cìnä©¤¤¥¦¨§©¨©¨©¦¤¦§§¦§©©¦

.úBið÷ñò íéãiäL éðtî ,eàîèpL éàcåa òãé àlL¤Ÿ¨©§©©¤¦§§¦§¥¤©¨©¦©§¨¦
דעות שתי מביא הזקן ב)אדמו"ר קסד, סי' שעשה (או"ח במי

כיוון  אחת, לדעה ידיו). את נטל (בה סעודה באמצע צרכיו
ידים  ליטול עליו המטונפים, במקומות ונגע צרכיו שעשה
הי' כי יברך לא אחרת, דעה ולפי הנטילה על ולברך שוב
"היסח  כאן ואין לסעודה ולחזור ידיו את לטהר בדעתו

הדעת".
לתמוה: ויש

נובעת  ללחם ידיים ליטול חכמים תקנת עיקר לכאורה,
נטמאו  שמא לחשוש ויש הן" עסקניות ש"הידים מכך
מספק, טומאה חכמים גזרו ידים בסתם ואם הידים.
יש  שבוודאי הסעודה באמצע צרכיו בעושה קלֿוחומר

בברכה? ידיים ליטול לחייבו
לבאר: ויש

טעם  ידיים: נטילת למצוות טעמים שני נתנו הראשונים

במקומות  שנגעו וסביר הן עסקניות ידים סתם – אחד
ידיים ונטילת טומאה עליהן גזרו ולכן שבת (רש"י מטונפים,

ועוד) א על יד, וגזרו בטומאה נגעו שהידים כיוון – שני טעם .
במגע  התרומה את לפסול כדי לטומאה' 'שני להיות הידיים

קנח) סי' ריש אדה"ז בשו"ע .(הובא
רש"י, לשיטת נחלקו: הן' עסקניות ידים של ובמשמעות
הרמב"ם  לשיטת אבל לטומאה, וביזיון לכלוך מטעם רק זהו

בה. נגעו שהידים הטומאה מטעם זהו
יברך  לא צרכיו שהעושה הדעה את להסביר ניתן זה ולפי
לכלוך, מצד הוא הנטילה חיוב אם כי הנטילה, על שוב
ידיו  נקיות על ושומר הסעודה מן דעתו מסיח שאינו כיוון
שוב  לחייבו אין הנטילה), (באמצעות וכוונה מודעות מתוך

להקל. ברכות וספק בברכה,
טומאה, גדר מצד הוא הנטילה שחיוב נוקטים אם אמנם,
ידים". נטילת "על לברך חייב ויהיה ידיו נטמאו סוף סוף

(150 'nr ,wicvl rexf xe`)

ה'תשע"ד  תשרי ח' חמישי יום הטבילה  לאחר רחיצה

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ˙Â‡ÓÂË‰ ˙Â·‡ ¯‡˘ ˙ÂÎÏ‰
äðBøçàa ïäa ïéöçBøL íéáeàL íénL íénãî íòä áø eéäL...¤¨Ÿ¨¨§©¦¤©¦§¦¤£¦¨¤¨©£¨
ìeæìæa ïéìáBè eéäå ,äå÷î éîaL äìéáhä àì ,ïéøäènL ïä¥¤§©£¦Ÿ©§¦¨¤§¥¦§¤§¨§¦§¦§
íéáeàL íéîa Baøå BLàø àaL ìkL ,eøæb Cëéôìe .äðek àìa§Ÿ©¨¨§¦¨¨§¤Ÿ¤¨Ÿ§ª§©¦§¦

.àîèð Z Baøå BLàø ìò eìôpL Bà¤¨§©Ÿ§ª¦§¨
לאחר  לרחוץ אסור לתרומה, לא טבילות, בשאר גם האם

הטבילה?
זרוע' ג)ה'אור סעי' תשנה אשה (סי' על למעשה "הלכה כתב:

טבילתה.. ביום למרחץ תכנוס שלא להיזהר שצריכה שטבלה

לבעלה". בנדה נמי שייך בתרומה דגזרו טעמא ההיא דהא
במרדכי מובא רא)וכן סוס"י יו"ד לטור בב"י הראבי"ה (הובא "כתב

אם  הטובלות ישראל בנות על ומליזין תגר קורין שמעתי

בן  שמואל רבינו נמי כתב וכן במרחץ, הטבילה אחר נכנסו
שגזרו  דבר מי"ח וראייתם טבילה, לה עלתה דלא נוטרנאי,
שהיו  משום טיבול לאחר שאובים במים ורובו ראשו הבא על

מטהרים". אלו אלא מטהרים אלו לא אומרים
ראשונים הרבה שם)אבל יו"ד משה בדרכי עלֿכך (הובאו נחלקו

נפסל  דלא לי נראה "ובעניותי עצמו: במרדכי מובא וכן
לרחוץ  יכולה לכתחלה דאפילו בעיני הדבר וקרוב הטבילה,

את פסלו לא שחכמים כיון לאלתר" טבילה ,dliahdבתר
"דגזרו כבר",d`nehאלא שטבל אדם שפוסלים המים על

הוא" חולין "בעלה וערוך אבל הגר"א ביאור גם שם)(ראה .השולחן
הרמ"א כתב רא)ולהלכה סי' סוף כדעת (יו"ד להחמיר שנהגו

ושמלה' ב'לחם אולם קכב)האוסרים ס"ק שם כתב (שמלה
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י  ¤¤ּפרק
ּבתֹורה ‡. ויׁשנֹו הּוא, ׁשּיׂשראל ּפי על אף - הארץ ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָעם

ּובגדיו טמא, ּבחזקת הּוא הרי - מדרס [נחשבים]ּומצוֹות ְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָ
טמאין; הן הרי ּומׁשקין, ּבאכלין ּבגדיו נגעּו ואם ְְְְְְֲֳִִִִִֵֵֵַָָָָָָלטהרֹות.
את  וׂשֹורפין טּמאהּו. זה הרי מאוירֹו, חרׂש ּבכלי נגע ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָואם
ואינן  ּבספק. ׁשּטמאתן ּפי על אף מּגען, על ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֻהּתרּומה
טמאֹות  ּבדקּדּוקי ּבקיאין ׁשאינן לפי הּטהרֹות, על ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָָָֻנאמנין
על  נאמן ואינֹו טמא, ּבחזקת הּוא ּולעֹולם ְְְְְֱֵֵֶֶַַָָָָּוטהרֹות;

חברּות ּדברי עליו ׁשּיקּבל עד של הּטהרֹות [החמרות ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָ
חכמים] תלמידי ׁשּיקּבל "חברים", חברּות ּדברי הן ּומה .ְְֲִֵֵֵֵֶַַ

ׁשּלא  ּובטהרֹות ּבהן, יּטּמא ׁשּלא ּבטמאֹות ׁשּיּזהר ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹֻעליו?
וׁשּלא  הּידים; ּובטהרת ידים, ּבנטילת ויּזהר אֹותן, ְְְְְֳִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹיטּמא
ולא  הארץ, עם אצל יתארח ולא לח, הארץ מעם ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹיּקח

ּבכסּותֹו אצלֹו .[מעילו]יארחֹו ְְְְִֶָ
אין ·. מהן, אחד מּדבר חּוץ חברּות ּדברי לקּבל ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָהּבא

ׁשּנֹוהג ראינּוהּו אֹותֹו. חברות]מקּבלין ּבתֹו[מנהג ּבצנעה ְְְְְְִִִֵֶַָ
טמאה  עסקי אֹותֹו מלּמדין ּכ ואחר אֹותֹו, מקּבלין - ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָֻּביתֹו
מלּמדין  - ּבביתֹו ּבצנעה ׁשּנֹוהג ראינּוהּו לא ואם ְְְְְְְְֳִִִִֵֵֶַָָָֹוטהרה;
לטהרת  אֹותֹו ּומקּבלין אֹותֹו. מקּבלין ּכ ואחר ְְְְְְֳִִַַַַַָָאֹותֹו,
אמר: ואם לטהרֹות. אֹותֹו מקּבלין ּכ ואחר ּתחּלה, ְְְְְְִִִִִַַַַַַָָָָָהּידים
קּבל  אֹותֹו; מקּבלין ידים', לטהרת אּלא מקּבל ְְְְֳִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ'איני
אֹותֹו. מקּבלין אין לטהרֹות אף לּידים, קּבל ולא ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָֹלטהרֹות
ׁשּילמד  עד יֹום, ׁשלׁשים ּכל לֹו חֹוׁשׁשין אֹותֹו, ְְְְְְִִִִֶֶַַַָֹּכׁשּמקּבלין
ּדברי  מּׁשּקּבל יֹום ׁשלׁשים ואחר ּבטהרֹות. רגיל ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָֹויהיה
טהֹורין, ּומׁשקיו אכליו וכל טהֹורין, ּבגדיו הרי - ְְְְְֲֲֳִִֵֵַָָָָָָחברּות
ׁשאינֹו ּפי על ואף החברים, ּכׁשאר הּטהרֹות ּכל על ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָונאמן

חכמים. ְֲִִַָּתלמיד
ואינן ‚. ונאמנין, טהרה, ּבחזקת הם הרי - חכמים ְְְְְֱֲֲֳִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּתלמידי

הּמקּדׁש, ּבית מּׁשחרב אבל חברּות; ּדברי לקּבל ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָצריכין
טהרֹות  מֹוסרין יהיּו ׁשּלא - ּבעצמן סלסּול ּכהנים ְְְְְְֲֲִִִִֶַָָָֹֹנהגּו

חברּות.אפּל ּדברי עליו ׁשּיקּבל עד חכמים, לתלמיד ּו ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָ
חכם]זקן„. לקּבל,[תלמיד צרי אינֹו - ּביׁשיבה יֹוׁשב ְִִִֵֵֵֵַָָָ

ׁשּיׁשב. מּׁשעה קּבל ְִִֵֶֶַָָָָׁשּכבר
חברים;‰. ׁשלׁשה ּבפני לקּבל צרי חברּות, ּדברי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָֹהמקּבל

- חברים ׁשלׁשה ּבפני לקּבל צריכין אין ביתֹו, ּובני ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵַָָָֹּובניו
חבר  ואׁשת טהרה. ּבדר ּומרּגילן מלּמדן, ׁשהּוא ְְְְְְֳִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָמּפני
- ׁשּמת וחבר ּכחבר; הן הרי ועבדיו, ביתֹו ּובני ְְְֲֲֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָָּובניו

ׁשּיחׁשדּו עד חברים, ּבחזקת ביתֹו ּובני ּובניו .אׁשּתֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
.Âעבּדֹו וכן לחבר, ׁשּנּׂשאת ּבּתֹו אֹו הארץ, עם ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָאׁשת

חברּות  ּדברי עליהן לקּבל צריכין אּלּו הרי - לחבר ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָׁשּנמּכר
הארץ, לעם ׁשּנּׂשאת ּבּתֹו אֹו חבר, אׁשת אבל ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכבּתחּלה;
ּדברי  לקּבל צריכין אין - הארץ לעם ׁשּנמּכר עבּדֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָוכן

ּכבּתחּלה  .חברּות ְְֲִֵַָ
.Ê טהרֹות לֹו והיּו חברּות, ּדברי עליו ׁשּקּבל הארץ ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָעם

נטמאּו' ׁשּלא ּבוּדאי יֹודע 'אני ואמר: הארץ, עם ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹּכׁשהיה
ּכׁשהיּו אסּורֹות הן הרי אחרים, ּבהן ׁשּנתעּסקּו ּבזמן -ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ
מּתרֹות  אּלּו הרי - ּבהן נתעּסק ּבעצמֹו הּוא ואם ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֻמּקדם;

אדם  לכל ואסּורֹות ּומֹורה לֹו, טהרֹותיו, על החבר ונׁשאל . ְְְֲֳִֵֶֶַַָָָָָָָ
.ּבכ אֹותֹו חֹוׁשדין ואין לעצמֹו; טהרה ְְְְְֳִֵֶַָָָָּבהן

.Áּגּבאי ׁשּנעׂשה מיסים]חבר גובה מֹוכס,[- אֹו ,לּמל ֲֵֵֶֶֶַַַַָָ
ּפרׁש מחברּותֹו; אֹותֹו ּדֹוחין - ּבהן הרעים וכּיֹוצא מּמעׂשיו ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָ

ּכבּתחּלה. חברּות ּדברי לקּבל וצרי אדם, ּככל הּוא הרי -ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָ
.Ë אחד עם לדבר ונחׁשד חברּות, ּדברי עליו ׁשּקּבל הארץ ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ

טומאה] וכל [בדיני ּדבר. אֹותֹו על אּלא חׁשּוד אינֹו -ְֵֶַָָָָָ
נחׁשד  לא לקל, והּנחׁשד לקל; נחׁשד לחמּור, ְְְְְְְֶֶֶֶַַַָָָָָֹהחׁשּוד

ְָלחמּור.
.È טמאין חבר אכלין ׁשּמכר ּכגֹון הּטהרֹות, על הּנחׁשד ְְְְֳִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

עד  לעֹולם, נאמן אינֹו זה הרי - טהֹורין ׁשהן ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָּבחזקת
ּגמּורה  ּבתׁשּובה ׁשחזר .ׁשּיּודע ְְִִֶֶַַָָָָ

.‡È לׁשם החׁשּוד ׁשּמכרן הּתרּומה, על אֹו הּׁשביעית על ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָ
ׁשל  ּדבר על ׁשהחׁשּוד הּטהרֹות; על חׁשּוד זה הרי - ְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻחּלין
והאכלין  סֹופרים; ּדברי על חׁשּוד הּוא הרי ְְְֲֳִִִֵֵַָָָָּתֹורה,

סֹופרים  מּדברי אּלא אחרים מטּמאין אין ּכמֹוהּטמאין, , ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָ
לאחרים, ּבֹו להעיד נאמן - ּדבר על החׁשּוד וכל ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשּיתּבאר.

ּבֹו דיין]ולדּון חֹוטא [להיות אדם ׁשאין חזקה לאחרים; ְֲֲִֵֵֵֶַָָָָָ
אחרים. ׁשּיהנּו ְֲִֵֵֵֶָּכדי

יא  ¤¤ּפרק
חּטאת ּבארנּוּכבר ‡. ּפרת טהרת על נאמנין הארץ ׁשעּמי , ְְֱֳִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

אדומה] פרה נאמנין [- וכן ּבּה. מזלזלין אין חמרתּה, מּפני ;ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶַָָָָֻ
הּוא', 'טהֹור אמרּו אם - נסכים ׁשל וׁשמן יין טהרת על ְְְֳִִִֵֶֶֶַַַָָָָהן
נאמנין  וכן ּבֹו. נזהרין חמרתֹו, מּפני טהרה; ּבחזקת זה ְְְְְְֱֲֳִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻהרי

והּבּדים הּגּתֹות ּבׁשעת הּתרּומה על פתיחתם]הן בעונת -] ְְְִִִֵַַַַַַָ
יינם  לעׂשֹות ּכדי ּוכליהם, עצמם מטהרין העם ׁשּכל מּפני -ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

נאמנין; אינם והּבּדים, הּגּתֹות עברּו ּבטהרה. ְְְְְֱֳִִִֵֶַַַַָָָָָָוׁשמנם
ׁשל ·. ׁשמן אֹו יין חבית הארץ עם לֹו ׁשהביא ּכהן ִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹאּלא

טמאה. ּבחזקת ׁשהיא מּפני מּמּנּו, יקּבלּנה לא - ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֻּתרּומה
- לֹו והביאּה הּבאה, ּגת עד אצלֹו הארץ עם ְֱִִִֶֶֶַַַַָָָָָָהּניחּה
ׁשּלא  אׁשּתקד; מּׁשל ׁשהיא יֹודע ׁשהּוא ּפי על אף ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹיקּבלּנה,

והּבּדים  הּגּתֹות ּבׁשעת טמאה עליהם .ּגזרּו ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָֻ
העם ‚. ׁשּגמרּו ּבׁשעה ּגּתֹו אֹו ּבּדֹו ּבית ׁשּנעל הארץ ְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָעם

ׁשּׁשהה  ּפי על אף - לּכהן מּיד הּמפּתח את והֹולי ,ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹלדר
ּופֹותח  ּבא הּכהן הרי - הּגּתֹות ׁשעברּו אחר ימים ְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹּכּמה
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מקום  מכל למרחץ, שתחזור לאסור שנהגו במקום "דאפילו
למחות", אין הגוף על חמים מים בשפיכת להקל נהגו אם

להתיר יש מסוימים שבאופנים כתבו הפוסקים (ראה ואכן,

תקסה) עמ' ח"ב כהלכה .טהרה
מובא עזרא לטבילת בנוגע 122)גם עמ' ח"א הקצר (שו"ע

שלא  מחמירים רבים אולם הטבילה, אחר להתרחץ שמותר

הטבילה אחר 53)להתרחץ עמ' 1517 גל' חב"ד' 'כפר ואף (ראה .
המקוה  אחר לרחוץ שלא נהגו יש שבת ערב של בטבילה

האריז"ל שכתב מה פי כו)על עמ' ח"ב הכוונות "וכשתעלה (שער :
צריך  שבת מימי כי במטפחת, עצמך תנגב אל מהטבילה,

אותם". שישאב הגוף

ה'תשע"ד  תשרי ט' שישי יום לקודש  מצרף הכלי

:Ê ‰ÎÏ‰ ,·È ˜¯Ù ˙Â‡ÓÂË‰ ˙Â·‡ ¯‡˘ ˙ÂÎÏ‰éìkä©§¦
ïéãeøt úBøt àìî àeäL éìk ...Lã÷ì BëBúaM äî óøöî Z§¨¥©¤§§Ÿ¤§¦¤¨¥¥§¦
Z ïäî ãçàa äàîè äòâðå ,úBøâBøâe ïé÷enö ïBâk ,äfî äæ¤¦¤§¦¦§¨§¨§¨ª§¨§¤¨¥¤
.íä íäéøác ìL úBìònä ìëå ...Lã÷ì éìkaM äî ìk àîèð¦§¨¨©¤©§¦§Ÿ¤§¨©©£¤¦§¥¤¥

יוחנן כרבי פוסק כב,א)הרמב"ם מה (חגיגה מצרף שהכלי
טומאה לענין לקודש opaxcn.שבתוכו

המלך' ב'כתר :(כאן)והקשה
א)הגמרא כד, מנחה (מנחות של סולת בעשרון מסתפקת

זה  נוגעים ואינם בכלי מונחים והם חלקים לשני שחלקוהו
מדאורייתא  מועיל הכלי ידי על צירופם האם - בזה
או  זה, על מזה לקמוץ וניתן אחד כעשרון ונחשבים
הטמא  נגע שאם לטומאה ולחומרא מדרבנן הוא שהצירוף
ואין  לקולא, לא אבל השני, החלק גם נפסל אחד בחלק

השני. על מאחד לקמוץ
המוקדשין  פסולי בהלכות זו הלכה הביא הרמב"ם והנה,

הכ"ג) חלקיו (פי"א ואין אחד בכלי העשרון  "חלק וכתב:
מצרף  אם ספק זה הרי מחיצה, ביניהם ואין בזה זה נוגעין
ויש  הורצה). והקטירֿ קמץ אם (ובדיעבד לקמיצה" הכלי
מדרבנן, הוא כלי שצירוף בפשיטות כתב כאן הרי לתמוה:

כתב  ומדוע קמיצה לענין מועיל הצירוף שאין ברור כך ואם
בדיעבד)? (ויועיל לקמיצה" הכלי מצרף אם "ספק

אברמסקי הגר"י יט,א)ומבאר פסחים יחזקאל :(חזון
ולעשותם החלקים את לחבר צריך הצירוף לטומאה

cg` אינה - פירות במי שלשה "עיסה מההלכה: לכך (ראיה
שבעה  אלא האוכלין את שמחבר דבר לך שאין חיבור

בלבד" הי"ג)משקין פ"ו אוכלין טומאת שמכונסים (הל' אף כי ;
צורך  אין מנחה לענין כן שאין מה אחד). כגוש אינם יחד,

יהיה קומץ הוא ממנו שבכלי `cgשהסולת yeb די אלא ,
אחד. במקום מכונסים שהם

טומאה  יקבל שבכלי שהאוכל שכדי טומאה לענין ולכן,
האוכל  צריך המאכל, במקצת היתה הטומאה נגיעת כאשר

כ  `cgלהיות seb אין כי התורה, מן מועיל הכלי צירוף אין ,
(אלא  אחד לגוף המפוזרים החלקים את לעשות בכוחו

עשו ה"א)לקודשminkgשמעלה מה (לעיל כל זו מעלה ומצד
א  , אחד") "כגוף צורך שבכלי אין המנחה לקמיצת בל

יהיה `cgשהעשרון sebשאף לומר מקום ויש ,`ziixe`cn
קמץ  כאילו ממקצתו וקמץ החלקים, את מצרף הכלי

מכולו.

ה'תשע"ד  תשרי י' הכפורים ויום שבת יום

למקום' ממקום טומאה מחזיקין 'אין

:„ ‰ÎÏ‰ ,ÊÈ ˜¯Ù ˙Â‡ÓÂË‰ ˙Â·‡ ¯‡˘ ˙ÂÎÏ‰äéä̈¨
Z âba õøMä àöîðå ,âbì ïúBà äìòîe ïèònä ïî íéúéæ äöB÷¤¥¦¦©©£¨©£¤¨©©§¦§¨©¤¤©©

.àîè ïèònä Z ïèòna àöîð .íéøBäè ïèònaL íéúéæ¥¦¤©©£¨§¦¦§¨©©£¨©©£¨¨¥
הזיתים) את בו שצוברים (כלי המעטן מן זיתים המלקט
שבגג  בזיתים שרץ ונמצא לייבשם), (כדי לגג אותם והעלה
שהשרץ  אומרים ואין טהורים במעטן שנשארו הזיתים -
טומאה  מחזיקין "אין כי הזיתים, עם לגג והובא במעטן היה
טהרות  בה שנשתמש לקופה דומה זה (ואין למקום" ממקום

ב) שם (שבהלכה כי למקום, ממקום טומאה מחזיקין בה
ראה  - אחר במקום שהיה כלי באותו נמצאת הטומאה

אחרונה נמצא)משנה ד"ה ה"ט פ"ט ).(טהרות
לגג, הזיתים את שהעלה לאחר במעטן שרץ נמצא ואם

רבי ה"א)לדעת פי"א טהרות כי (תוספתא טמאים הגג שעל זיתים
לגג  הזיתים את שהעלו לפני במעטן היה שהשרץ מסתבר
תולים  כי טהורים, הגג שעל הזיתים חכמים ולדעת ונטמאו,

למעטן נפל לגג.`ixgשהשרץ הזיתים את שהעלו
- במעטן "נמצא כתב ולכן כחכמים פסק הרמב"ם

ohrnd אלו אבל טמאים שבמעטן הזיתים רק היינו טמא",
טהורים. שבגג

משנה': ה'כסף והקשה
ה"ט)במשנה פ"ט והרי (טהרות רבי, כדעת זו הלכה הובאה

היא  משנה וסתם תנאים נחלקו בברייתא שאם הוא כלל
משנה כסתם ההלכה הדעות ב)כאחת מב, פסק (יבמות ואיך ,

המשנה? כדעת לא כחכמים הרמב"ם
טוב' יום ה'תוספות נמצא)ומיישב ד"ה שם :(טהרות

לתמוה  יש טמא", הגג - במעטן "נמצא המשנה בדין
בזיתים  השרץ כשנמצא הקודם, מהדין שונה הוא מדוע
שהשרץ  תולים כי טהורים במעטן שנשארו שהזיתים שבגג,

רק למעטן כאן xg`lנפל גם הרי לגג, הזיתים את שהעלו
למעטן נפל שהשרץ לומר יש במעטן xg`lכשנמצא

טהור? שבגג ומה לגג הזיתים את שהעלו
כרבי  ולא כחכמים הרמב"ם פסק זו תמיהה ובגלל

משנה. כסתם שהלכה הכלל למרות



עט ayene akyn i`nhn zekld - dxdh xtq - ixyz 'c oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

meil miwxt dyly m"anx ixeriyc"ryz'd ixyz 'i - 'c -

ה'תשע"ד  תשרי ד' ראשון יום

-dxdhxtq
aWFnE aMWn i`Ohn zFkld¦§§©§¥¦§¨¨

י  ¤¤ּפרק
ּבתֹורה ‡. ויׁשנֹו הּוא, ׁשּיׂשראל ּפי על אף - הארץ ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָעם

ּובגדיו טמא, ּבחזקת הּוא הרי - מדרס [נחשבים]ּומצוֹות ְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָ
טמאין; הן הרי ּומׁשקין, ּבאכלין ּבגדיו נגעּו ואם ְְְְְְֲֳִִִִִֵֵֵַָָָָָָלטהרֹות.
את  וׂשֹורפין טּמאהּו. זה הרי מאוירֹו, חרׂש ּבכלי נגע ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָואם
ואינן  ּבספק. ׁשּטמאתן ּפי על אף מּגען, על ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֻהּתרּומה
טמאֹות  ּבדקּדּוקי ּבקיאין ׁשאינן לפי הּטהרֹות, על ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָָָֻנאמנין
על  נאמן ואינֹו טמא, ּבחזקת הּוא ּולעֹולם ְְְְְֱֵֵֶֶַַָָָָּוטהרֹות;

חברּות ּדברי עליו ׁשּיקּבל עד של הּטהרֹות [החמרות ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָ
חכמים] תלמידי ׁשּיקּבל "חברים", חברּות ּדברי הן ּומה .ְְֲִֵֵֵֵֶַַ

ׁשּלא  ּובטהרֹות ּבהן, יּטּמא ׁשּלא ּבטמאֹות ׁשּיּזהר ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹֻעליו?
וׁשּלא  הּידים; ּובטהרת ידים, ּבנטילת ויּזהר אֹותן, ְְְְְֳִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹיטּמא
ולא  הארץ, עם אצל יתארח ולא לח, הארץ מעם ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹיּקח

ּבכסּותֹו אצלֹו .[מעילו]יארחֹו ְְְְִֶָ
אין ·. מהן, אחד מּדבר חּוץ חברּות ּדברי לקּבל ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָהּבא

ׁשּנֹוהג ראינּוהּו אֹותֹו. חברות]מקּבלין ּבתֹו[מנהג ּבצנעה ְְְְְְִִִֵֶַָ
טמאה  עסקי אֹותֹו מלּמדין ּכ ואחר אֹותֹו, מקּבלין - ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָֻּביתֹו
מלּמדין  - ּבביתֹו ּבצנעה ׁשּנֹוהג ראינּוהּו לא ואם ְְְְְְְְֳִִִִֵֵֶַָָָֹוטהרה;
לטהרת  אֹותֹו ּומקּבלין אֹותֹו. מקּבלין ּכ ואחר ְְְְְְֳִִַַַַַָָאֹותֹו,
אמר: ואם לטהרֹות. אֹותֹו מקּבלין ּכ ואחר ּתחּלה, ְְְְְְִִִִִַַַַַַָָָָָהּידים
קּבל  אֹותֹו; מקּבלין ידים', לטהרת אּלא מקּבל ְְְְֳִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ'איני
אֹותֹו. מקּבלין אין לטהרֹות אף לּידים, קּבל ולא ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָֹלטהרֹות
ׁשּילמד  עד יֹום, ׁשלׁשים ּכל לֹו חֹוׁשׁשין אֹותֹו, ְְְְְְִִִִֶֶַַַָֹּכׁשּמקּבלין
ּדברי  מּׁשּקּבל יֹום ׁשלׁשים ואחר ּבטהרֹות. רגיל ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָֹויהיה
טהֹורין, ּומׁשקיו אכליו וכל טהֹורין, ּבגדיו הרי - ְְְְְֲֲֳִִֵֵַָָָָָָחברּות
ׁשאינֹו ּפי על ואף החברים, ּכׁשאר הּטהרֹות ּכל על ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָונאמן

חכמים. ְֲִִַָּתלמיד
ואינן ‚. ונאמנין, טהרה, ּבחזקת הם הרי - חכמים ְְְְְֱֲֲֳִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּתלמידי

הּמקּדׁש, ּבית מּׁשחרב אבל חברּות; ּדברי לקּבל ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָצריכין
טהרֹות  מֹוסרין יהיּו ׁשּלא - ּבעצמן סלסּול ּכהנים ְְְְְְֲֲִִִִֶַָָָֹֹנהגּו

חברּות.אפּל ּדברי עליו ׁשּיקּבל עד חכמים, לתלמיד ּו ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָ
חכם]זקן„. לקּבל,[תלמיד צרי אינֹו - ּביׁשיבה יֹוׁשב ְִִִֵֵֵֵַָָָ

ׁשּיׁשב. מּׁשעה קּבל ְִִֵֶֶַָָָָׁשּכבר
חברים;‰. ׁשלׁשה ּבפני לקּבל צרי חברּות, ּדברי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָֹהמקּבל

- חברים ׁשלׁשה ּבפני לקּבל צריכין אין ביתֹו, ּובני ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵַָָָֹּובניו
חבר  ואׁשת טהרה. ּבדר ּומרּגילן מלּמדן, ׁשהּוא ְְְְְְֳִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָמּפני
- ׁשּמת וחבר ּכחבר; הן הרי ועבדיו, ביתֹו ּובני ְְְֲֲֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָָּובניו

ׁשּיחׁשדּו עד חברים, ּבחזקת ביתֹו ּובני ּובניו .אׁשּתֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
.Âעבּדֹו וכן לחבר, ׁשּנּׂשאת ּבּתֹו אֹו הארץ, עם ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָאׁשת

חברּות  ּדברי עליהן לקּבל צריכין אּלּו הרי - לחבר ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָׁשּנמּכר
הארץ, לעם ׁשּנּׂשאת ּבּתֹו אֹו חבר, אׁשת אבל ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכבּתחּלה;
ּדברי  לקּבל צריכין אין - הארץ לעם ׁשּנמּכר עבּדֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָוכן

ּכבּתחּלה  .חברּות ְְֲִֵַָ
.Ê טהרֹות לֹו והיּו חברּות, ּדברי עליו ׁשּקּבל הארץ ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָעם

נטמאּו' ׁשּלא ּבוּדאי יֹודע 'אני ואמר: הארץ, עם ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹּכׁשהיה
ּכׁשהיּו אסּורֹות הן הרי אחרים, ּבהן ׁשּנתעּסקּו ּבזמן -ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ
מּתרֹות  אּלּו הרי - ּבהן נתעּסק ּבעצמֹו הּוא ואם ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֻמּקדם;

אדם  לכל ואסּורֹות ּומֹורה לֹו, טהרֹותיו, על החבר ונׁשאל . ְְְֲֳִֵֶֶַַָָָָָָָ
.ּבכ אֹותֹו חֹוׁשדין ואין לעצמֹו; טהרה ְְְְְֳִֵֶַָָָָּבהן

.Áּגּבאי ׁשּנעׂשה מיסים]חבר גובה מֹוכס,[- אֹו ,לּמל ֲֵֵֶֶֶַַַַָָ
ּפרׁש מחברּותֹו; אֹותֹו ּדֹוחין - ּבהן הרעים וכּיֹוצא מּמעׂשיו ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָ

ּכבּתחּלה. חברּות ּדברי לקּבל וצרי אדם, ּככל הּוא הרי -ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָ
.Ë אחד עם לדבר ונחׁשד חברּות, ּדברי עליו ׁשּקּבל הארץ ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ

טומאה] וכל [בדיני ּדבר. אֹותֹו על אּלא חׁשּוד אינֹו -ְֵֶַָָָָָ
נחׁשד  לא לקל, והּנחׁשד לקל; נחׁשד לחמּור, ְְְְְְְֶֶֶֶַַַָָָָָֹהחׁשּוד

ְָלחמּור.
.È טמאין חבר אכלין ׁשּמכר ּכגֹון הּטהרֹות, על הּנחׁשד ְְְְֳִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

עד  לעֹולם, נאמן אינֹו זה הרי - טהֹורין ׁשהן ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָּבחזקת
ּגמּורה  ּבתׁשּובה ׁשחזר .ׁשּיּודע ְְִִֶֶַַָָָָ

.‡È לׁשם החׁשּוד ׁשּמכרן הּתרּומה, על אֹו הּׁשביעית על ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָ
ׁשל  ּדבר על ׁשהחׁשּוד הּטהרֹות; על חׁשּוד זה הרי - ְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻחּלין
והאכלין  סֹופרים; ּדברי על חׁשּוד הּוא הרי ְְְֲֳִִִֵֵַָָָָּתֹורה,

סֹופרים  מּדברי אּלא אחרים מטּמאין אין ּכמֹוהּטמאין, , ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָ
לאחרים, ּבֹו להעיד נאמן - ּדבר על החׁשּוד וכל ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשּיתּבאר.

ּבֹו דיין]ולדּון חֹוטא [להיות אדם ׁשאין חזקה לאחרים; ְֲֲִֵֵֵֶַָָָָָ
אחרים. ׁשּיהנּו ְֲִֵֵֵֶָּכדי

יא  ¤¤ּפרק
חּטאת ּבארנּוּכבר ‡. ּפרת טהרת על נאמנין הארץ ׁשעּמי , ְְֱֳִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

אדומה] פרה נאמנין [- וכן ּבּה. מזלזלין אין חמרתּה, מּפני ;ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶַָָָָֻ
הּוא', 'טהֹור אמרּו אם - נסכים ׁשל וׁשמן יין טהרת על ְְְֳִִִֵֶֶֶַַַָָָָהן
נאמנין  וכן ּבֹו. נזהרין חמרתֹו, מּפני טהרה; ּבחזקת זה ְְְְְְֱֲֳִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻהרי

והּבּדים הּגּתֹות ּבׁשעת הּתרּומה על פתיחתם]הן בעונת -] ְְְִִִֵַַַַַַָ
יינם  לעׂשֹות ּכדי ּוכליהם, עצמם מטהרין העם ׁשּכל מּפני -ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

נאמנין; אינם והּבּדים, הּגּתֹות עברּו ּבטהרה. ְְְְְֱֳִִִֵֶַַַַָָָָָָוׁשמנם
ׁשל ·. ׁשמן אֹו יין חבית הארץ עם לֹו ׁשהביא ּכהן ִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹאּלא

טמאה. ּבחזקת ׁשהיא מּפני מּמּנּו, יקּבלּנה לא - ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֻּתרּומה
- לֹו והביאּה הּבאה, ּגת עד אצלֹו הארץ עם ְֱִִִֶֶֶַַַַָָָָָָהּניחּה
ׁשּלא  אׁשּתקד; מּׁשל ׁשהיא יֹודע ׁשהּוא ּפי על אף ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹיקּבלּנה,

והּבּדים  הּגּתֹות ּבׁשעת טמאה עליהם .ּגזרּו ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָֻ
העם ‚. ׁשּגמרּו ּבׁשעה ּגּתֹו אֹו ּבּדֹו ּבית ׁשּנעל הארץ ְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָעם

ׁשּׁשהה  ּפי על אף - לּכהן מּיד הּמפּתח את והֹולי ,ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹלדר
ּופֹותח  ּבא הּכהן הרי - הּגּתֹות ׁשעברּו אחר ימים ְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹּכּמה
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מקום  מכל למרחץ, שתחזור לאסור שנהגו במקום "דאפילו
למחות", אין הגוף על חמים מים בשפיכת להקל נהגו אם

להתיר יש מסוימים שבאופנים כתבו הפוסקים (ראה ואכן,

תקסה) עמ' ח"ב כהלכה .טהרה
מובא עזרא לטבילת בנוגע 122)גם עמ' ח"א הקצר (שו"ע

שלא  מחמירים רבים אולם הטבילה, אחר להתרחץ שמותר

הטבילה אחר 53)להתרחץ עמ' 1517 גל' חב"ד' 'כפר ואף (ראה .
המקוה  אחר לרחוץ שלא נהגו יש שבת ערב של בטבילה

האריז"ל שכתב מה פי כו)על עמ' ח"ב הכוונות "וכשתעלה (שער :
צריך  שבת מימי כי במטפחת, עצמך תנגב אל מהטבילה,

אותם". שישאב הגוף

ה'תשע"ד  תשרי ט' שישי יום לקודש  מצרף הכלי

:Ê ‰ÎÏ‰ ,·È ˜¯Ù ˙Â‡ÓÂË‰ ˙Â·‡ ¯‡˘ ˙ÂÎÏ‰éìkä©§¦
ïéãeøt úBøt àìî àeäL éìk ...Lã÷ì BëBúaM äî óøöî Z§¨¥©¤§§Ÿ¤§¦¤¨¥¥§¦
Z ïäî ãçàa äàîè äòâðå ,úBøâBøâe ïé÷enö ïBâk ,äfî äæ¤¦¤§¦¦§¨§¨§¨ª§¨§¤¨¥¤
.íä íäéøác ìL úBìònä ìëå ...Lã÷ì éìkaM äî ìk àîèð¦§¨¨©¤©§¦§Ÿ¤§¨©©£¤¦§¥¤¥

יוחנן כרבי פוסק כב,א)הרמב"ם מה (חגיגה מצרף שהכלי
טומאה לענין לקודש opaxcn.שבתוכו

המלך' ב'כתר :(כאן)והקשה
א)הגמרא כד, מנחה (מנחות של סולת בעשרון מסתפקת

זה  נוגעים ואינם בכלי מונחים והם חלקים לשני שחלקוהו
מדאורייתא  מועיל הכלי ידי על צירופם האם - בזה
או  זה, על מזה לקמוץ וניתן אחד כעשרון ונחשבים
הטמא  נגע שאם לטומאה ולחומרא מדרבנן הוא שהצירוף
ואין  לקולא, לא אבל השני, החלק גם נפסל אחד בחלק

השני. על מאחד לקמוץ
המוקדשין  פסולי בהלכות זו הלכה הביא הרמב"ם והנה,

הכ"ג) חלקיו (פי"א ואין אחד בכלי העשרון  "חלק וכתב:
מצרף  אם ספק זה הרי מחיצה, ביניהם ואין בזה זה נוגעין
ויש  הורצה). והקטירֿ קמץ אם (ובדיעבד לקמיצה" הכלי
מדרבנן, הוא כלי שצירוף בפשיטות כתב כאן הרי לתמוה:

כתב  ומדוע קמיצה לענין מועיל הצירוף שאין ברור כך ואם
בדיעבד)? (ויועיל לקמיצה" הכלי מצרף אם "ספק

אברמסקי הגר"י יט,א)ומבאר פסחים יחזקאל :(חזון
ולעשותם החלקים את לחבר צריך הצירוף לטומאה

cg` אינה - פירות במי שלשה "עיסה מההלכה: לכך (ראיה
שבעה  אלא האוכלין את שמחבר דבר לך שאין חיבור

בלבד" הי"ג)משקין פ"ו אוכלין טומאת שמכונסים (הל' אף כי ;
צורך  אין מנחה לענין כן שאין מה אחד). כגוש אינם יחד,

יהיה קומץ הוא ממנו שבכלי `cgשהסולת yeb די אלא ,
אחד. במקום מכונסים שהם

טומאה  יקבל שבכלי שהאוכל שכדי טומאה לענין ולכן,
האוכל  צריך המאכל, במקצת היתה הטומאה נגיעת כאשר

כ  `cgלהיות seb אין כי התורה, מן מועיל הכלי צירוף אין ,
(אלא  אחד לגוף המפוזרים החלקים את לעשות בכוחו

עשו ה"א)לקודשminkgשמעלה מה (לעיל כל זו מעלה ומצד
א  , אחד") "כגוף צורך שבכלי אין המנחה לקמיצת בל

יהיה `cgשהעשרון sebשאף לומר מקום ויש ,`ziixe`cn
קמץ  כאילו ממקצתו וקמץ החלקים, את מצרף הכלי

מכולו.

ה'תשע"ד  תשרי י' הכפורים ויום שבת יום

למקום' ממקום טומאה מחזיקין 'אין

:„ ‰ÎÏ‰ ,ÊÈ ˜¯Ù ˙Â‡ÓÂË‰ ˙Â·‡ ¯‡˘ ˙ÂÎÏ‰äéä̈¨
Z âba õøMä àöîðå ,âbì ïúBà äìòîe ïèònä ïî íéúéæ äöB÷¤¥¦¦©©£¨©£¤¨©©§¦§¨©¤¤©©

.àîè ïèònä Z ïèòna àöîð .íéøBäè ïèònaL íéúéæ¥¦¤©©£¨§¦¦§¨©©£¨©©£¨¨¥
הזיתים) את בו שצוברים (כלי המעטן מן זיתים המלקט
שבגג  בזיתים שרץ ונמצא לייבשם), (כדי לגג אותם והעלה
שהשרץ  אומרים ואין טהורים במעטן שנשארו הזיתים -
טומאה  מחזיקין "אין כי הזיתים, עם לגג והובא במעטן היה
טהרות  בה שנשתמש לקופה דומה זה (ואין למקום" ממקום

ב) שם (שבהלכה כי למקום, ממקום טומאה מחזיקין בה
ראה  - אחר במקום שהיה כלי באותו נמצאת הטומאה

אחרונה נמצא)משנה ד"ה ה"ט פ"ט ).(טהרות
לגג, הזיתים את שהעלה לאחר במעטן שרץ נמצא ואם

רבי ה"א)לדעת פי"א טהרות כי (תוספתא טמאים הגג שעל זיתים
לגג  הזיתים את שהעלו לפני במעטן היה שהשרץ מסתבר
תולים  כי טהורים, הגג שעל הזיתים חכמים ולדעת ונטמאו,

למעטן נפל לגג.`ixgשהשרץ הזיתים את שהעלו
- במעטן "נמצא כתב ולכן כחכמים פסק הרמב"ם

ohrnd אלו אבל טמאים שבמעטן הזיתים רק היינו טמא",
טהורים. שבגג

משנה': ה'כסף והקשה
ה"ט)במשנה פ"ט והרי (טהרות רבי, כדעת זו הלכה הובאה

היא  משנה וסתם תנאים נחלקו בברייתא שאם הוא כלל
משנה כסתם ההלכה הדעות ב)כאחת מב, פסק (יבמות ואיך ,

המשנה? כדעת לא כחכמים הרמב"ם
טוב' יום ה'תוספות נמצא)ומיישב ד"ה שם :(טהרות

לתמוה  יש טמא", הגג - במעטן "נמצא המשנה בדין
בזיתים  השרץ כשנמצא הקודם, מהדין שונה הוא מדוע
שהשרץ  תולים כי טהורים במעטן שנשארו שהזיתים שבגג,

רק למעטן כאן xg`lנפל גם הרי לגג, הזיתים את שהעלו
למעטן נפל שהשרץ לומר יש במעטן xg`lכשנמצא

טהור? שבגג ומה לגג הזיתים את שהעלו
כרבי  ולא כחכמים הרמב"ם פסק זו תמיהה ובגלל

משנה. כסתם שהלכה הכלל למרות
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ּומטּבילֹו הארץ]ּבפניו, עם ּתרּומה [את ונֹוטל ,ודֹור ְְְְְִֵֵַָָָ
הארץ  מעם ּתרּומה יּטל לא - כן עׂשה לא ואם ְְְֳִִֵֵֶַָָָָָָָֹֹֹּבטהרה;
מקּבלין  ׁשאינן מכׁשרין, ׁשאינן ענבים אֹו זיתים ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻאּלא

ְָֻטמאה.
ימֹות „. ּבׁשאר ּתרּומה ׁשל חבית הארץ עם לֹו ְְְִִִֵֶֶַָָָָָהביא

ׁשּנאמן  מּתֹו - רביעית אפּלּו קדׁש', 'ּבתֹוכּה ואמר: ְְְֱֲִִִִֶֶֶַַָָָָָֹהּׁשנה,
הּגּתֹות  ּבׁשעת אפּלּו הּכל. על נאמן הּקדׁש, טהרת ְֱֲֳִִִֶֶַַַַַַַָָֹֹעל

נאמנין והּבּדים  אינן - הּתרּומה על נאמנין הארץ ׁשעּמי , ְְֱֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
אינן  וכן לתרּומה; טהֹור ׁשהּוא לֹומר הריקן, הּכלי ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָעל
לקדׁש. טהֹור ׁשהּוא לֹומר ריקם, ּכלי על לעֹולם ְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָֹנאמנין

יֹוׁשב ‰. הארץ עם וראינּו ׁשמן, אֹו יין ּבתֹוכֹו ׁשהיה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּכלי
טהרת  על נאמן זה הרי - נסכים מּמּנּו להֹוציא ּכדי ְְְְְֱֲֳִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּומׁשּמרֹו
קדם  אבל יֹום; ּבׁשבעים ולּבּדים לּגּתֹות קדם ואפּלּו ְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַַָֹֹהּכלי,

נאמנין  אינן ארץ לׁשבעים, ּבׁשאר אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָ
לֹומר  הריקן חרׂש ּכלי על נאמנין ּבירּוׁשלים, אבל ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָיׂשראל.
ּגּסים, ּכלים ּבין ּדּקים ּכלים ּבין לעֹולם; לקדׁש טהֹור ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹׁשהּוא
נאמן  הּוא הרי - מלאים ׁשהיּו ּבין ריקנים הּכלים ׁשהיּו ְֱֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּבין
היה  אפּלּו טמאין; ׁשּבתֹוכֹו ׁשהּמׁשקין ּפי על אף הּכלי, ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָעל
טהרה  ּבחזקת הּכלי הרי הּכלי, ּבתֹו מדרס ׁשהּוא ְְְְְְְֲֳִִִִֵֶֶַַַָָָּבגדֹו
ּכבׁשֹונֹות  עֹוׂשין ׁשאין מּפני ּבהם? הקּלּו מה ּומּפני ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָֹלקדׁש.

חרס] כלי ִִַָּבירּוׁשלים.[לייצור
.Âהּמֹודעית מודיעין]מן ירושלים]ולפנים[- כלפי -], ְְִִִִַָ

נאמנין; אינן ולחּוץ, הּמֹודעית ּומן חרׂש; ּכלי על ְְֱֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָנאמנין
עצ  ּכיצד?הּמֹודעית ּכלחּוץ. ּופעמים ּכלפנים ּפעמים מּה, ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָ

זה  הרי - ּבידֹו חרׂש ּוכלי יֹוצא הארץ ועם נכנס, חבר ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָהיה
ׁשניהם  היּו לקדׁש; טהֹור ׁשהּוא לֹומר ּבמֹודעית ְְְֱִֵֶֶֶֶַָָָָֹנאמן
מן  לפנים ׁשּיהיּו עד נאמן, אינֹו - יֹוצאין ׁשניהם אֹו ְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָנכנסין

ִַָהּמֹודעית.
.Êקדירות]קּדר מן [מוכר לפנים והּניחן קדרֹות, ׁשהביא ְְְִִִִִִֵֵֶַָָ

טהֹורֹות, ׁשהן להם אֹומר והּוא הּלֹוקחין, ּובאּו ְְְִִֵֵֶֶַַָָָהּמֹודעית,
לא  אבל לקדׁש, טהֹורה היא הרי - ּבּה ונכנס קדרה ְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָֹֹולקח
למֹודעית  חּוץ ּבּה ויצא קדרה, לקח ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָלתרּומה,
ׁשהן  ּפי על אף לקדׁש; ּבין לתרּומה ּבין טמאה, זֹו הרי -ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹ
מן  לפנים אּלא נאמן אינֹו - עצמֹו הּקּדר והּוא הּקדרֹות, ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהן

ִַָהּמֹודעית.
.Áאּלּו הרי - מקֹום ּבכל הּכבׁשן מן חרׂש ּכלי ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָהּלֹוקח

נגע  'ׁשּמא אֹומרין: ואין לתרּומה, ּבין לקדׁש ּבין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹטהֹורין
הראׁשֹון הּסדר מן לקח ואפּלּו הארץ'; עם [שורה ּבהן ֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

חציֹו;הראשונה] נלקח ּוכבר ּפתּוח ׁשהּכבׁשן ּפי על ואף ,ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָ
ׁשּבּכבׁשן. ּכלים על טמאה ּגזרּו ְְְִִֵֶֶַַָָָֹֻׁשּלא

.Ëּברגל הארץ עּמי הרגלים]טמאת ּכטהרה [משלושת , ְְֳֵֶֶֶַַָָָָָֻ
חברים יׂשראל ׁשּכל - חׁשּובה תלמידי היא [נחשבים ְֲֲִִִֵֵֶָָָ

טהֹורים חכמים] ּומׁשקיהם ואכליהם ּכּלם ּוכליהם ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֻּברגל,
לרגל  ועֹולים עצמם מטהרין ׁשהּכל מּפני הם ּברגל, לפיכ . ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

הּתרּומה; על ּבין הּקדׁש על ּבין הרגל, ימֹות ּבכל ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹנאמנים
לטמאתן. חֹוזרין הרגל, ְְְִִֶֶֶַָָָָֻּומּׁשעבר

.Èּברגל ּבעּסתֹו והּמתחיל חביתֹו מהם]הּפֹותח ,[ומוכר ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָ

ּבחזקת  העּסה ּוׁשאר החבית ׁשאר הרי - הרגל  ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָועבר
נגע  ׁשּלא ּפי על ואף הארץ; עּמי בּה נגעּו ׁשהרי ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻטמאה,
הרגל  ּבימי אּלא טהֹורה אינּה ּכחבר, ׁשהּוא ּבזמן אּלא ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָּבּה

ְִַּבלבד.
.‡È ּכל את מטּבילין היּו טֹוב, יֹום ּבמֹוצאי הרגל, ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָאחר

ּברגל  הארץ עּמי ּבהן ׁשּנגעּו מּפני ּבּמקּדׁש, ׁשהיּו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָהּכלים
החג  תּגעּוּבׁשעת ׁשּלא 'הּזהרּו אֹומרין: היּו ּולפיכ . ְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָֹ

ׁשּלא  ּכדי רגלים; לעֹולי אֹותֹו ׁשּמראין ּבׁשעה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻּבּׁשלחן',
והערב  טבילה צרי ונמצא הרגל, אחר ּבמּגען טמא ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָיהיה

החמה]ׁשמׁש ּתמיד".[שקיעת "לפני הּפנים: ּבלחם ונאמר , ְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַָָָ
מּמזּבח  חּוץ ׁשמׁש, והערב טבילה טעּונים היּו הּכלים ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָוכל
לגּביהם. ּכבטלין ׁשּצּפּוייהם מּפני - הּנחׁשת ּומזּבח ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹהּזהב

.·È:ׁשאמר אֹו מת', מּטמאת אני 'טהֹור ׁשאמר: הארץ ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻעם
מּׁשּום  אֹותֹו ּומטּבילין נאמן, - מת' מּטמאת טהֹור זה ְְְֱִִִִִֵֶֶַַָָֻ'ּכלי
צרי ואינֹו ׁשמׁש, הערב וצרי ּבלבד; הארץ עם ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻטמאת

אדומה]הּזיה פרה ּד[ממי ּבּמה ּבׁשּׁשאלּו. אמּורים? ברים ְְֲֲִִֶֶַַָָָָ
הארץ  עם מרׁשּות סתם ּכלי הּלֹוקח אבל הּוא'. 'טהֹור ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָואמר
ׁשליׁשי  עליו ּומּזין הּוא, מת טמא ׁשּמא לֹו חֹוׁשׁשין -ְְְִִִִֵֵֶַָָָ
לירּוׁשלים; חּוץ מקֹום ּבכל הּנמצאים הּכלים ּככל ְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָָּוׁשביעי
ּכמֹו ּבירּוׁשלים, הּנמצאים הּכלים על טמאה ּגזרּו ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָֹֻׁשּלא

הּספקֹות. ּבטמאת ְְְְִֵֵֶַַָֻׁשּיתּבאר

יב  ¤¤ּפרק
עם ‡. לאּמן ּכלי ׁשּנתן אֹו הארץ, עם אצל ּכלים ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻהּמפקיד

מדרסהארץ  ּוטמאין מת, טמא טמאים אּלּו הרי [כמדרס - ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶָָָ
מּטמא הזב] טהֹורים - ּבתרּומה אֹוכל ׁשהּוא מּכירֹו ואם .ְְְְִִִִִֵֵֶַָ

עליהן  יֹוׁשבת נּדה ׁשאׁשּתֹו מּפני מדרס; טמאים אבל ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָמת,
עּמי  ּבבּתי הּטמאֹות מן נזהרין אין ׁשהרי מּדעּתֹו, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֻׁשּלא

ֶָָהארץ.
את ·. לי 'ׁשמר לֹו: ואמר הארץ, עם ּבפני ּכליו ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹהּמּניח

הּניחן  מת; מּטמא ּוטהֹורין מדרס, טמאין אּלּו הרי - ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵָָאּלּו'
ּבבית  ּכליו ׁשכח מת. ּוטמא מדרס טמאין - ּכתפֹו ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַָָָעל
ּגמּורה  הארץ עם רׁשּות ׁשאינּה טהֹורין, הן הרי - .הּכנסת ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

ּומלּמדין  טהֹורין; - ׁשהן ּכמֹות ּומצאן ּבּמרחץ, ּכליו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָהּניח
- ּובֹורֹו ּגּתֹו הּניח כן. יעׂשה ׁשּלא ׁשּנכנס אֹותֹו ּפי על אף ְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַֹ

ּבצּדֹו הארץ עם ּומצא ּובא מּפני [לידו]לעיר, טהֹורין; - ְְְִִִִֵֶַָָָָָָ
ׁשּיּכנס. רׁשּות לֹו ְִֵֵֶֶָׁשאין

טהֹור;‚. ׁשּבּבית ּכל - הארץ לעם ּביתֹו מפּתח ְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָהּמֹוסר
הּמפּתח  ׁשמירת אּלא לֹו מסר .ׁשּלא ְְִֵֶֶַַַַַָָֹ

ּבחּלֹונֹות„. ּכליו עליהם [תאים]הּמּניח ונעל ׁשּבּמרחץ, ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָ
וכן  טהֹורין; ּכליו הארץ, לעם הּמפּתח ׁשּנתן ּפי על אף -ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ
החֹותם  מצא אפּלּו - סימן לֹו עׂשה אֹו החּלֹון, על חתם ֲִִִַַַַַָָָָָָָאם

טהֹורין. ּכליו הרי ְְְֲִֵֵָָֻמקלקל,
הּוא‰. ויׁשב לׁשמרֹו, ּביתֹו ּבתֹו הארץ עם [בעל הּמּניח ְְְְִֵֶַַַַַָָָָ

ואת הבית] הּנכנסין את רֹואה ׁשהּוא ּבזמן - ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָמרחֹוק
ּוכלי  הּמׁשקין ּומן האכלין מן ׁשּבּבית ּכל הרי - ְְְֲֳִִִִִִִֵֶַַַַַָָֹהּיֹוצאין

ּפתיל צמיד מּקף ׁשאינֹו מהודק]חרׂש כיסוי טמאין;[- , ְִִִֵֵֶֶֶָָָֻ
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והּמרּכבֹות הּמׁשּכבֹות ומרכב]אבל משכב חרׂש[- ּוכלי ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָ
את  לא רֹואה, אינֹו ואם טהֹורין. ּפתיל, צמיד ְְִִִִֵֶֶַָָָֹֻהּמּקף
היה  אפּלּו טמא; ׁשּבּבית ּכל - הּיֹוצאין את ולא ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹהּנכנסין

מּפני [השומר] טמא, הּכל - ורגלים ידים ּכרּות אֹו ְְְְִִִֵֵַַַַָָָֹּכפּות
הארץ. עם ּברׁשּות ְִֵֶֶַָָׁשהן

.Â תּכנס ׁשּלא זֹו ּפרה לי 'ׁשמר הארץ: לעם ׁשאמר ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹחבר
והּכלים  הּבית הרי - הּכלים' תׁשּבר ׁשּלא אֹו ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַֹלּבית,
אמר  אם אבל הּפרה. ׁשמירת אּלא לֹו מסר ׁשּלא ְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָֹטהֹורים;

' אּלּולֹו: וכלים הּפרה, ּבֹו תּכנס ׁשּלא זה ּבית לי ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹׁשמר
טמאין  הם הרי - ּתׁשּברם' .ׁשּלא ְְְֲִֵֵֵֵֶַֹ

.Êּכליו והיּו הארץ, עם ׁשל ּבביתֹו יׁשן ׁשהיה [-חבר ְְֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָ
לפניו בגדיו] וחביתֹו וסנּדליו ראׁשֹו, ּתחת ּומּנחין ְְְְְִִִַַַָָָָָָָֹֻֻמקּפלין

ּבעליהם, ׁשמירת ּבחזקת ׁשהם מּפני טהֹורין; אּלּו הרי -ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַ
יעֹור  'עּתה אֹומר: הּוא ׁשהרי - הארץ עם ּבהם יּגע ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹולא

ּבי'. ְִִַויּביט
.Á עליה ויׁשן עליה, ׁשּייׁשן מּטה מחבר ׁשּׁשאל הארץ ְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָעם

ועד  הּמּטה, אֹותּה אּלא טמא אין - חבר ׁשל ּביתֹו ְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּבתֹו
ולּגע. הּמּטה מאֹותּה ידֹו את לפׁשט יכֹול ׁשהּוא ְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹמקֹום

.Ëּומצאֹו ער והּניחֹו ויצא, ּביתֹו ּבתֹו הארץ עם ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּמּניח
ּכל  - יׁשן ּומצאֹו ער ׁשהּניחֹו אֹו יׁשן , ּומצאֹו יׁשן אֹו ְְִִֵֵֵֵֵֶָָָָָָער,
הּקרֹוב  מקֹום ּכל - ער ּומצאֹו יׁשן הּניחֹו טהֹור; ְִִִֵֵֶַַַָָָָָָׁשּבּבית

טמא  ּבֹו, ולּגע ידֹו את לפׁשט יכֹול ׁשהּוא הּמּניח מּמּנּו וכן . ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
ׁשּיכֹולין  מקֹום עד אּלא טמא, אין - ּביתֹו ּבתֹו ְְִִֵֵֵֶֶַָָָָֻאּמנין
ּגּבי  על עלּו 'ׁשּמא אֹומרים: ואין ולּגע; ידיהם את ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹלפׁשט
למעלה  הּתלּויין אכלין אֹו ּבכלים ונגעּו סּלם, אֹו ְְְְְְֳִִִִֵֵַַָָָָֻּכּסא

ֶַֹּבּכתל'.
.Èּבתֹו טֹוחנת הארץ עם לאׁשת ׁשהּניחה חבר ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָאׁשת

הרחים ּפסקה אפּלּו - הפסקה]ּביתּה עשתה היּו[- ואפּלּו , ְֲֲִִִֵֵַַָָָָָ
ידיהן  את לפׁשט ׁשּיכֹולין מקֹום אּלא טמא, אין - ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹׁשּתים
ּבלׁשה  והּׁשנּיה טֹוחנת, האחת 'ׁשּמא אֹומרין: ואין ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָולּגע.

נתלת וׁשּמא ׁשּבּבית, טיפסה]ּכל ּבּמקֹומֹות [- ועלת ְְְְִִֶֶַַַָָָָֹ
ְַהּגבֹוהֹות'.

.‡Èּומצאּתּו יצאת לעני, ּפת להֹוציא ׁשּנכנסה ְְְְְִִִִֶַַָָָָָָָהאּׁשה
טהֹורֹות; הן הרי ּתרּומה, היּו אפּלּו - ּכּכרֹות ּבצד ְְְֲֲִִֵֵֵַָָָעֹומד
ּומצאה  ׁשּיצאה האּׁשה וכן ּברׁשּות. ׁשּלא לּגע חזקתֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹׁשאין
הּקדרה  הרי הּקדרה, מּתחת ּבגחלים חֹותה הארץ עם ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָאׁשת

.טהֹורה  ְָ
.·Èמלכּות מס]ּגּבאי גובי למׁשּכן,[- הּבית לתֹו ׁשּנכנסּו ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָ

'לא  לֹומר: נאמנין ּגֹוי, עּמהם יׁש אם טמא; ׁשּבּבית ֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹּכל
אמּורים? ּדברים ּבּמה עליהן. הּגֹוי ׁשאימת מּפני - ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָנגענּו'
ּבידם. הּמׁשּכֹון ׁשהיה אֹו ׁשּנכנסּו, עדים ׁשם ׁשּיׁש ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבזמן
- נגענּו' לא אבל 'נכנסנּו, מעצמן: הן אמרּו אם ְְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָֹאבל

ׁשהּתיר. הּפה הּוא ׁשאסר, ׁשהּפה ֱִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָנאמנין;
.‚È מקֹום אּלא טמא אין - הּבית לתֹו ׁשּנכנסּו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּגּנבים

ּדבר  אּלא מּלבלׁש, מפחדין ׁשהן מּפני הּגּנבים; ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹרגלי
האכלין  הליכתן? ּבמקֹום מטּמאין הן ּומה ְְְְֲֳִִִִִֵֶַַָָָָׁשּנֹוטלין.
הּמׁשּכבֹות  אבל הּפתּוחים. חרׂש ּוכלי ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָוהּמׁשקין,

ואם  טהֹורין; ּפתיל, צמיד הּמּקפין חרׂש ּוכלי ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֻוהּמרּכבֹות
טמא. הּכל אּׁשה, אֹו ּגֹוי עּמהן ִִֵֵֶַָָָֹיׁש

.„È לא מעצמן, והחזירּו ּתׁשּובה ׁשעׂשּו והּגּנבים ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹהּגּבאים
ּבּבית  ּׁשהיה מה ּבכל נגענּו 'לא ואמרּו: יראה, ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָֹמחמת

רגליהן  מקֹום על אפּלּו נאמנין, אּלּו הרי - .ּכׁשּנכנסנּו' ְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ
.ÂË,נעּול ׁשּמצאֹו אֹו ּפתּוח, ּומצאֹו ּפתּוח ּביתֹו את ְְִֵֶֶַַַַַָָָָָהּמּניח

ּכל  - ּכלּום מּמּנּו נגנב ולא ּפתּוח ּומצאֹו נעּול הּניחֹו ְְְְֲִִִִִֶַַָָָֹֹאפּלּו
ונמלכּו, ּפתחּוהּו 'הּגּנבים אֹומר: ׁשאני טהֹור; ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָׁשּבּבית

נכנסּו' ולא להם .והלכּו ְְְְְִֶָָֹ
.ÊËגרזן]קרּדם ּובא [- זֹו ּבזוית ׁשהּניחֹו אֹו ּבּבית, ׁשאבד ְְִִִִֶֶַַַַָָָֹ

'אדם  אֹומר: ׁשאני טמא; הּבית - אחרת ּבזוית ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּומצאֹו
ּונטלֹו'. לכאן נכנס ְְְִֵַָָָטמא

.ÊÈאפּלּו - ּבחצר ּכלים וׁשכח ּבחצר, הארץ עם עם ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהּדר
- ּפתיל צמיד מּקף ּתּנּור אֹו ּפתיל, צמיד מּקפֹות ִִִִִַָָָָָָָֻֻחבּיֹות
עׂשרה  ּגבֹוהה מחיצה לּתּנּור ׁשּיעׂשה עד טמאין; אּלּו ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָהרי

הארץ  עם ּברׁשּות יהיה ׁשּלא ּכדי .טפחים, ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָֹ
.ÁÈ עם ׁשל ּפתחֹו לפני סּכה אֹו מחיצה לֹו ׁשהיתה ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֻחבר

ּפתחֹו לפני הארץ לעם סּכה אֹו מחיצה ׁשהיתה אֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֻהארץ,
טמאים, ׁשּבּמחיצה ּכלים אֹו ׁשּבּסּכה ּכלים - חבר ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻׁשל
רׁשּות  זֹו ּבמחיצה אֹו זֹו ּבסּכה הארץ לעם ׁשּיׁש ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֻמּפני

בה] .[להלך
.ËÈ זה הרי - הארץ עם ׁשל מּגּגֹו למעלה ּגּגֹו ׁשהיה ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָחבר

ּפי  על ואף ּבחזקתן; והן טהרֹות, ּומּניח ּכלים ׁשם ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָׁשֹוטח
ּגֹוי  אֹו הארץ חֹוׁשׁשׁשעם אינֹו ולּגע, ידֹו את לפׁשט יכֹול ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

ּבצד  זה הּגּגֹות היּו .נס יין מּׁשּום ולא טמאה מּׁשּום ְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֻלא
החבר  וׁשטח למעלה, הארץ עם ׁשל ּגּגֹו ׁשהיה אֹו ְְְֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָזה,
עם  ׁשּיכֹול מקֹום ּכל הרי - ּבגּגֹו טהרֹות ׁשהּניח אֹו ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָּכלים

ידֹו את לפׁשט טמאה.הארץ ּבחזקת ולּגע, ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָֹֻ
.Î חבר ׁשּתי ׁשל הּפנימית מּזֹו, לפנים זֹו חצרֹות ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָ

וׁשֹוטח  ּכלים ׁשם מּניח חבר - הארץ עם ׁשל ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָוהחיצֹונה
מּפני  לׁשם; מּגעת הארץ עם ׁשּיד ּפי על אף ּפרֹות, ְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָׁשם

ּכגּנב. עליו ְְִֶַָָָָׁשּנתּפׂש
.‡Î ּבפסיפסחצר נמוכה]החלּוקה ּבצד [מחיצה וחבר , ְְְֲִֵֵֵַַָָָָ

ׁשּיד  ּפי על אף טהֹורֹות, טהרֹותיו - זה ּבצד הארץ ועם ְְְֳִֶֶֶֶַַַַַָָָָזה
החבר. ּברׁשּות ׁשהם מּפני מּגעת; הארץ ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָעם

.·Î ּדליֹוחבר דלי]ׁשּנפל הארץ,[- עם ׁשל ּבֹורֹו לתֹו ְְֵֶֶֶַַָָָָָ
ׁשהּנח  מּפני טמא; זה הרי - יעלּנּו ּבּמה להביא ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻוהל

אחת. ׁשעה הארץ עם ְִֶַַַָָָָּברׁשּות
.‚Î להֹוצי אׁשת חבר ׁשל ּביתֹו לתֹו ׁשּנכנסה הארץ א עם ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ

ּבהמּתֹו אֹו ּבּתֹו אֹו החבר]ּבנֹו טהֹור,[של ׁשּבּבית ּכל - ְְְִִֶֶַַָָ
קּדר ּברׁשּות. ׁשּלא ׁשּנכנסה קדירות]מּפני חבר [מוכר ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹ

הּפנימּיֹות  הרי - לׁשּתֹות וירד ׁשּמֹוכר, קדרֹותיו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשהּניח
אמּורים? ּדברים ּבּמה טמאֹות. והחיצֹונֹות ְְְְֲִִִֵֶַַָטהֹורֹות,
והּׁשבים  ׁשהעֹוברים מּפני - הרּבים לרׁשּות סמּו ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָּבׁשהּניחן
מרׁשּות  רחֹוקֹות היּו הליכה. ּבׁשעת ּבחיצֹונֹות ְְְְֲִִִִֵַַָָנֹוגעים
מּפני  טמאֹות; הּכל ּבידֹו, אּמנּותֹו ּכלי היּו אם ְְְְִִִֵֵֵַַָָָָֹֻהרּבים
ּבהן. ממׁשמׁשֹות הּכל ויד למּכר, ׁשהּנחּו מֹוכיחין ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֻׁשּכליו
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ּומטּבילֹו הארץ]ּבפניו, עם ּתרּומה [את ונֹוטל ,ודֹור ְְְְְִֵֵַָָָ
הארץ  מעם ּתרּומה יּטל לא - כן עׂשה לא ואם ְְְֳִִֵֵֶַָָָָָָָֹֹֹּבטהרה;
מקּבלין  ׁשאינן מכׁשרין, ׁשאינן ענבים אֹו זיתים ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻאּלא

ְָֻטמאה.
ימֹות „. ּבׁשאר ּתרּומה ׁשל חבית הארץ עם לֹו ְְְִִִֵֶֶַָָָָָהביא

ׁשּנאמן  מּתֹו - רביעית אפּלּו קדׁש', 'ּבתֹוכּה ואמר: ְְְֱֲִִִִֶֶֶַַָָָָָֹהּׁשנה,
הּגּתֹות  ּבׁשעת אפּלּו הּכל. על נאמן הּקדׁש, טהרת ְֱֲֳִִִֶֶַַַַַַַָָֹֹעל

נאמנין והּבּדים  אינן - הּתרּומה על נאמנין הארץ ׁשעּמי , ְְֱֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
אינן  וכן לתרּומה; טהֹור ׁשהּוא לֹומר הריקן, הּכלי ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָעל
לקדׁש. טהֹור ׁשהּוא לֹומר ריקם, ּכלי על לעֹולם ְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָֹנאמנין

יֹוׁשב ‰. הארץ עם וראינּו ׁשמן, אֹו יין ּבתֹוכֹו ׁשהיה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּכלי
טהרת  על נאמן זה הרי - נסכים מּמּנּו להֹוציא ּכדי ְְְְְֱֲֳִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּומׁשּמרֹו
קדם  אבל יֹום; ּבׁשבעים ולּבּדים לּגּתֹות קדם ואפּלּו ְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַַָֹֹהּכלי,

נאמנין  אינן ארץ לׁשבעים, ּבׁשאר אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָ
לֹומר  הריקן חרׂש ּכלי על נאמנין ּבירּוׁשלים, אבל ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָיׂשראל.
ּגּסים, ּכלים ּבין ּדּקים ּכלים ּבין לעֹולם; לקדׁש טהֹור ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹׁשהּוא
נאמן  הּוא הרי - מלאים ׁשהיּו ּבין ריקנים הּכלים ׁשהיּו ְֱֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּבין
היה  אפּלּו טמאין; ׁשּבתֹוכֹו ׁשהּמׁשקין ּפי על אף הּכלי, ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָעל
טהרה  ּבחזקת הּכלי הרי הּכלי, ּבתֹו מדרס ׁשהּוא ְְְְְְְֲֳִִִִֵֶֶַַַָָָּבגדֹו
ּכבׁשֹונֹות  עֹוׂשין ׁשאין מּפני ּבהם? הקּלּו מה ּומּפני ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָֹלקדׁש.

חרס] כלי ִִַָּבירּוׁשלים.[לייצור
.Âהּמֹודעית מודיעין]מן ירושלים]ולפנים[- כלפי -], ְְִִִִַָ

נאמנין; אינן ולחּוץ, הּמֹודעית ּומן חרׂש; ּכלי על ְְֱֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָנאמנין
עצ  ּכיצד?הּמֹודעית ּכלחּוץ. ּופעמים ּכלפנים ּפעמים מּה, ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָ

זה  הרי - ּבידֹו חרׂש ּוכלי יֹוצא הארץ ועם נכנס, חבר ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָהיה
ׁשניהם  היּו לקדׁש; טהֹור ׁשהּוא לֹומר ּבמֹודעית ְְְֱִֵֶֶֶֶַָָָָֹנאמן
מן  לפנים ׁשּיהיּו עד נאמן, אינֹו - יֹוצאין ׁשניהם אֹו ְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָנכנסין

ִַָהּמֹודעית.
.Êקדירות]קּדר מן [מוכר לפנים והּניחן קדרֹות, ׁשהביא ְְְִִִִִִֵֵֶַָָ

טהֹורֹות, ׁשהן להם אֹומר והּוא הּלֹוקחין, ּובאּו ְְְִִֵֵֶֶַַָָָהּמֹודעית,
לא  אבל לקדׁש, טהֹורה היא הרי - ּבּה ונכנס קדרה ְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָֹֹולקח
למֹודעית  חּוץ ּבּה ויצא קדרה, לקח ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָלתרּומה,
ׁשהן  ּפי על אף לקדׁש; ּבין לתרּומה ּבין טמאה, זֹו הרי -ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹ
מן  לפנים אּלא נאמן אינֹו - עצמֹו הּקּדר והּוא הּקדרֹות, ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהן

ִַָהּמֹודעית.
.Áאּלּו הרי - מקֹום ּבכל הּכבׁשן מן חרׂש ּכלי ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָהּלֹוקח

נגע  'ׁשּמא אֹומרין: ואין לתרּומה, ּבין לקדׁש ּבין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹטהֹורין
הראׁשֹון הּסדר מן לקח ואפּלּו הארץ'; עם [שורה ּבהן ֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

חציֹו;הראשונה] נלקח ּוכבר ּפתּוח ׁשהּכבׁשן ּפי על ואף ,ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָ
ׁשּבּכבׁשן. ּכלים על טמאה ּגזרּו ְְְִִֵֶֶַַָָָֹֻׁשּלא

.Ëּברגל הארץ עּמי הרגלים]טמאת ּכטהרה [משלושת , ְְֳֵֶֶֶַַָָָָָֻ
חברים יׂשראל ׁשּכל - חׁשּובה תלמידי היא [נחשבים ְֲֲִִִֵֵֶָָָ

טהֹורים חכמים] ּומׁשקיהם ואכליהם ּכּלם ּוכליהם ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֻּברגל,
לרגל  ועֹולים עצמם מטהרין ׁשהּכל מּפני הם ּברגל, לפיכ . ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

הּתרּומה; על ּבין הּקדׁש על ּבין הרגל, ימֹות ּבכל ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹנאמנים
לטמאתן. חֹוזרין הרגל, ְְְִִֶֶֶַָָָָֻּומּׁשעבר

.Èּברגל ּבעּסתֹו והּמתחיל חביתֹו מהם]הּפֹותח ,[ומוכר ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָ

ּבחזקת  העּסה ּוׁשאר החבית ׁשאר הרי - הרגל  ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָועבר
נגע  ׁשּלא ּפי על ואף הארץ; עּמי בּה נגעּו ׁשהרי ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻטמאה,
הרגל  ּבימי אּלא טהֹורה אינּה ּכחבר, ׁשהּוא ּבזמן אּלא ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָּבּה

ְִַּבלבד.
.‡È ּכל את מטּבילין היּו טֹוב, יֹום ּבמֹוצאי הרגל, ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָאחר

ּברגל  הארץ עּמי ּבהן ׁשּנגעּו מּפני ּבּמקּדׁש, ׁשהיּו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָהּכלים
החג  תּגעּוּבׁשעת ׁשּלא 'הּזהרּו אֹומרין: היּו ּולפיכ . ְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָֹ

ׁשּלא  ּכדי רגלים; לעֹולי אֹותֹו ׁשּמראין ּבׁשעה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻּבּׁשלחן',
והערב  טבילה צרי ונמצא הרגל, אחר ּבמּגען טמא ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָיהיה

החמה]ׁשמׁש ּתמיד".[שקיעת "לפני הּפנים: ּבלחם ונאמר , ְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַָָָ
מּמזּבח  חּוץ ׁשמׁש, והערב טבילה טעּונים היּו הּכלים ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָוכל
לגּביהם. ּכבטלין ׁשּצּפּוייהם מּפני - הּנחׁשת ּומזּבח ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹהּזהב

.·È:ׁשאמר אֹו מת', מּטמאת אני 'טהֹור ׁשאמר: הארץ ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻעם
מּׁשּום  אֹותֹו ּומטּבילין נאמן, - מת' מּטמאת טהֹור זה ְְְֱִִִִִֵֶֶַַָָֻ'ּכלי
צרי ואינֹו ׁשמׁש, הערב וצרי ּבלבד; הארץ עם ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻטמאת

אדומה]הּזיה פרה ּד[ממי ּבּמה ּבׁשּׁשאלּו. אמּורים? ברים ְְֲֲִִֶֶַַָָָָ
הארץ  עם מרׁשּות סתם ּכלי הּלֹוקח אבל הּוא'. 'טהֹור ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָואמר
ׁשליׁשי  עליו ּומּזין הּוא, מת טמא ׁשּמא לֹו חֹוׁשׁשין -ְְְִִִִֵֵֶַָָָ
לירּוׁשלים; חּוץ מקֹום ּבכל הּנמצאים הּכלים ּככל ְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָָּוׁשביעי
ּכמֹו ּבירּוׁשלים, הּנמצאים הּכלים על טמאה ּגזרּו ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָֹֻׁשּלא

הּספקֹות. ּבטמאת ְְְְִֵֵֶַַָֻׁשּיתּבאר

יב  ¤¤ּפרק
עם ‡. לאּמן ּכלי ׁשּנתן אֹו הארץ, עם אצל ּכלים ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻהּמפקיד

מדרסהארץ  ּוטמאין מת, טמא טמאים אּלּו הרי [כמדרס - ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶָָָ
מּטמא הזב] טהֹורים - ּבתרּומה אֹוכל ׁשהּוא מּכירֹו ואם .ְְְְִִִִִֵֵֶַָ

עליהן  יֹוׁשבת נּדה ׁשאׁשּתֹו מּפני מדרס; טמאים אבל ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָמת,
עּמי  ּבבּתי הּטמאֹות מן נזהרין אין ׁשהרי מּדעּתֹו, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֻׁשּלא

ֶָָהארץ.
את ·. לי 'ׁשמר לֹו: ואמר הארץ, עם ּבפני ּכליו ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹהּמּניח

הּניחן  מת; מּטמא ּוטהֹורין מדרס, טמאין אּלּו הרי - ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵָָאּלּו'
ּבבית  ּכליו ׁשכח מת. ּוטמא מדרס טמאין - ּכתפֹו ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַָָָעל
ּגמּורה  הארץ עם רׁשּות ׁשאינּה טהֹורין, הן הרי - .הּכנסת ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

ּומלּמדין  טהֹורין; - ׁשהן ּכמֹות ּומצאן ּבּמרחץ, ּכליו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָהּניח
- ּובֹורֹו ּגּתֹו הּניח כן. יעׂשה ׁשּלא ׁשּנכנס אֹותֹו ּפי על אף ְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַֹ

ּבצּדֹו הארץ עם ּומצא ּובא מּפני [לידו]לעיר, טהֹורין; - ְְְִִִִֵֶַָָָָָָ
ׁשּיּכנס. רׁשּות לֹו ְִֵֵֶֶָׁשאין

טהֹור;‚. ׁשּבּבית ּכל - הארץ לעם ּביתֹו מפּתח ְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָהּמֹוסר
הּמפּתח  ׁשמירת אּלא לֹו מסר .ׁשּלא ְְִֵֶֶַַַַַָָֹ

ּבחּלֹונֹות„. ּכליו עליהם [תאים]הּמּניח ונעל ׁשּבּמרחץ, ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָ
וכן  טהֹורין; ּכליו הארץ, לעם הּמפּתח ׁשּנתן ּפי על אף -ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ
החֹותם  מצא אפּלּו - סימן לֹו עׂשה אֹו החּלֹון, על חתם ֲִִִַַַַַָָָָָָָאם

טהֹורין. ּכליו הרי ְְְֲִֵֵָָֻמקלקל,
הּוא‰. ויׁשב לׁשמרֹו, ּביתֹו ּבתֹו הארץ עם [בעל הּמּניח ְְְְִֵֶַַַַַָָָָ

ואת הבית] הּנכנסין את רֹואה ׁשהּוא ּבזמן - ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָמרחֹוק
ּוכלי  הּמׁשקין ּומן האכלין מן ׁשּבּבית ּכל הרי - ְְְֲֳִִִִִִִֵֶַַַַַָָֹהּיֹוצאין

ּפתיל צמיד מּקף ׁשאינֹו מהודק]חרׂש כיסוי טמאין;[- , ְִִִֵֵֶֶֶָָָֻ
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והּמרּכבֹות הּמׁשּכבֹות ומרכב]אבל משכב חרׂש[- ּוכלי ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָ
את  לא רֹואה, אינֹו ואם טהֹורין. ּפתיל, צמיד ְְִִִִֵֶֶַָָָֹֻהּמּקף
היה  אפּלּו טמא; ׁשּבּבית ּכל - הּיֹוצאין את ולא ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹהּנכנסין

מּפני [השומר] טמא, הּכל - ורגלים ידים ּכרּות אֹו ְְְְִִִֵֵַַַַָָָֹּכפּות
הארץ. עם ּברׁשּות ְִֵֶֶַָָׁשהן

.Â תּכנס ׁשּלא זֹו ּפרה לי 'ׁשמר הארץ: לעם ׁשאמר ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹחבר
והּכלים  הּבית הרי - הּכלים' תׁשּבר ׁשּלא אֹו ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַֹלּבית,
אמר  אם אבל הּפרה. ׁשמירת אּלא לֹו מסר ׁשּלא ְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָֹטהֹורים;

' אּלּולֹו: וכלים הּפרה, ּבֹו תּכנס ׁשּלא זה ּבית לי ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹׁשמר
טמאין  הם הרי - ּתׁשּברם' .ׁשּלא ְְְֲִֵֵֵֵֶַֹ

.Êּכליו והיּו הארץ, עם ׁשל ּבביתֹו יׁשן ׁשהיה [-חבר ְְֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָ
לפניו בגדיו] וחביתֹו וסנּדליו ראׁשֹו, ּתחת ּומּנחין ְְְְְִִִַַַָָָָָָָֹֻֻמקּפלין

ּבעליהם, ׁשמירת ּבחזקת ׁשהם מּפני טהֹורין; אּלּו הרי -ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַ
יעֹור  'עּתה אֹומר: הּוא ׁשהרי - הארץ עם ּבהם יּגע ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹולא

ּבי'. ְִִַויּביט
.Á עליה ויׁשן עליה, ׁשּייׁשן מּטה מחבר ׁשּׁשאל הארץ ְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָעם

ועד  הּמּטה, אֹותּה אּלא טמא אין - חבר ׁשל ּביתֹו ְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּבתֹו
ולּגע. הּמּטה מאֹותּה ידֹו את לפׁשט יכֹול ׁשהּוא ְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹמקֹום

.Ëּומצאֹו ער והּניחֹו ויצא, ּביתֹו ּבתֹו הארץ עם ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּמּניח
ּכל  - יׁשן ּומצאֹו ער ׁשהּניחֹו אֹו יׁשן , ּומצאֹו יׁשן אֹו ְְִִֵֵֵֵֵֶָָָָָָער,
הּקרֹוב  מקֹום ּכל - ער ּומצאֹו יׁשן הּניחֹו טהֹור; ְִִִֵֵֶַַַָָָָָָׁשּבּבית

טמא  ּבֹו, ולּגע ידֹו את לפׁשט יכֹול ׁשהּוא הּמּניח מּמּנּו וכן . ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
ׁשּיכֹולין  מקֹום עד אּלא טמא, אין - ּביתֹו ּבתֹו ְְִִֵֵֵֶֶַָָָָֻאּמנין
ּגּבי  על עלּו 'ׁשּמא אֹומרים: ואין ולּגע; ידיהם את ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹלפׁשט
למעלה  הּתלּויין אכלין אֹו ּבכלים ונגעּו סּלם, אֹו ְְְְְְֳִִִִֵֵַַָָָָֻּכּסא

ֶַֹּבּכתל'.
.Èּבתֹו טֹוחנת הארץ עם לאׁשת ׁשהּניחה חבר ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָאׁשת

הרחים ּפסקה אפּלּו - הפסקה]ּביתּה עשתה היּו[- ואפּלּו , ְֲֲִִִֵֵַַָָָָָ
ידיהן  את לפׁשט ׁשּיכֹולין מקֹום אּלא טמא, אין - ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹׁשּתים
ּבלׁשה  והּׁשנּיה טֹוחנת, האחת 'ׁשּמא אֹומרין: ואין ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָולּגע.

נתלת וׁשּמא ׁשּבּבית, טיפסה]ּכל ּבּמקֹומֹות [- ועלת ְְְְִִֶֶַַַָָָָֹ
ְַהּגבֹוהֹות'.

.‡Èּומצאּתּו יצאת לעני, ּפת להֹוציא ׁשּנכנסה ְְְְְִִִִֶַַָָָָָָָהאּׁשה
טהֹורֹות; הן הרי ּתרּומה, היּו אפּלּו - ּכּכרֹות ּבצד ְְְֲֲִִֵֵֵַָָָעֹומד
ּומצאה  ׁשּיצאה האּׁשה וכן ּברׁשּות. ׁשּלא לּגע חזקתֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹׁשאין
הּקדרה  הרי הּקדרה, מּתחת ּבגחלים חֹותה הארץ עם ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָאׁשת

.טהֹורה  ְָ
.·Èמלכּות מס]ּגּבאי גובי למׁשּכן,[- הּבית לתֹו ׁשּנכנסּו ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָ

'לא  לֹומר: נאמנין ּגֹוי, עּמהם יׁש אם טמא; ׁשּבּבית ֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹּכל
אמּורים? ּדברים ּבּמה עליהן. הּגֹוי ׁשאימת מּפני - ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָנגענּו'
ּבידם. הּמׁשּכֹון ׁשהיה אֹו ׁשּנכנסּו, עדים ׁשם ׁשּיׁש ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבזמן
- נגענּו' לא אבל 'נכנסנּו, מעצמן: הן אמרּו אם ְְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָֹאבל

ׁשהּתיר. הּפה הּוא ׁשאסר, ׁשהּפה ֱִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָנאמנין;
.‚È מקֹום אּלא טמא אין - הּבית לתֹו ׁשּנכנסּו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּגּנבים

ּדבר  אּלא מּלבלׁש, מפחדין ׁשהן מּפני הּגּנבים; ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹרגלי
האכלין  הליכתן? ּבמקֹום מטּמאין הן ּומה ְְְְֲֳִִִִִֵֶַַָָָָׁשּנֹוטלין.
הּמׁשּכבֹות  אבל הּפתּוחים. חרׂש ּוכלי ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָוהּמׁשקין,

ואם  טהֹורין; ּפתיל, צמיד הּמּקפין חרׂש ּוכלי ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֻוהּמרּכבֹות
טמא. הּכל אּׁשה, אֹו ּגֹוי עּמהן ִִֵֵֶַָָָֹיׁש

.„È לא מעצמן, והחזירּו ּתׁשּובה ׁשעׂשּו והּגּנבים ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹהּגּבאים
ּבּבית  ּׁשהיה מה ּבכל נגענּו 'לא ואמרּו: יראה, ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָֹמחמת

רגליהן  מקֹום על אפּלּו נאמנין, אּלּו הרי - .ּכׁשּנכנסנּו' ְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ
.ÂË,נעּול ׁשּמצאֹו אֹו ּפתּוח, ּומצאֹו ּפתּוח ּביתֹו את ְְִֵֶֶַַַַַָָָָָהּמּניח

ּכל  - ּכלּום מּמּנּו נגנב ולא ּפתּוח ּומצאֹו נעּול הּניחֹו ְְְְֲִִִִִֶַַָָָֹֹאפּלּו
ונמלכּו, ּפתחּוהּו 'הּגּנבים אֹומר: ׁשאני טהֹור; ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָׁשּבּבית

נכנסּו' ולא להם .והלכּו ְְְְְִֶָָֹ
.ÊËגרזן]קרּדם ּובא [- זֹו ּבזוית ׁשהּניחֹו אֹו ּבּבית, ׁשאבד ְְִִִִֶֶַַַַָָָֹ

'אדם  אֹומר: ׁשאני טמא; הּבית - אחרת ּבזוית ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּומצאֹו
ּונטלֹו'. לכאן נכנס ְְְִֵַָָָטמא

.ÊÈאפּלּו - ּבחצר ּכלים וׁשכח ּבחצר, הארץ עם עם ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהּדר
- ּפתיל צמיד מּקף ּתּנּור אֹו ּפתיל, צמיד מּקפֹות ִִִִִַָָָָָָָֻֻחבּיֹות
עׂשרה  ּגבֹוהה מחיצה לּתּנּור ׁשּיעׂשה עד טמאין; אּלּו ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָהרי

הארץ  עם ּברׁשּות יהיה ׁשּלא ּכדי .טפחים, ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָֹ
.ÁÈ עם ׁשל ּפתחֹו לפני סּכה אֹו מחיצה לֹו ׁשהיתה ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֻחבר

ּפתחֹו לפני הארץ לעם סּכה אֹו מחיצה ׁשהיתה אֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֻהארץ,
טמאים, ׁשּבּמחיצה ּכלים אֹו ׁשּבּסּכה ּכלים - חבר ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻׁשל
רׁשּות  זֹו ּבמחיצה אֹו זֹו ּבסּכה הארץ לעם ׁשּיׁש ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֻמּפני

בה] .[להלך
.ËÈ זה הרי - הארץ עם ׁשל מּגּגֹו למעלה ּגּגֹו ׁשהיה ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָחבר

ּפי  על ואף ּבחזקתן; והן טהרֹות, ּומּניח ּכלים ׁשם ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָׁשֹוטח
ּגֹוי  אֹו הארץ חֹוׁשׁשׁשעם אינֹו ולּגע, ידֹו את לפׁשט יכֹול ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

ּבצד  זה הּגּגֹות היּו .נס יין מּׁשּום ולא טמאה מּׁשּום ְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֻלא
החבר  וׁשטח למעלה, הארץ עם ׁשל ּגּגֹו ׁשהיה אֹו ְְְֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָזה,
עם  ׁשּיכֹול מקֹום ּכל הרי - ּבגּגֹו טהרֹות ׁשהּניח אֹו ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָּכלים

ידֹו את לפׁשט טמאה.הארץ ּבחזקת ולּגע, ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָֹֻ
.Î חבר ׁשּתי ׁשל הּפנימית מּזֹו, לפנים זֹו חצרֹות ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָ

וׁשֹוטח  ּכלים ׁשם מּניח חבר - הארץ עם ׁשל ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָוהחיצֹונה
מּפני  לׁשם; מּגעת הארץ עם ׁשּיד ּפי על אף ּפרֹות, ְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָׁשם

ּכגּנב. עליו ְְִֶַָָָָׁשּנתּפׂש
.‡Î ּבפסיפסחצר נמוכה]החלּוקה ּבצד [מחיצה וחבר , ְְְֲִֵֵֵַַָָָָ

ׁשּיד  ּפי על אף טהֹורֹות, טהרֹותיו - זה ּבצד הארץ ועם ְְְֳִֶֶֶֶַַַַַָָָָזה
החבר. ּברׁשּות ׁשהם מּפני מּגעת; הארץ ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָעם

.·Î ּדליֹוחבר דלי]ׁשּנפל הארץ,[- עם ׁשל ּבֹורֹו לתֹו ְְֵֶֶֶַַָָָָָ
ׁשהּנח  מּפני טמא; זה הרי - יעלּנּו ּבּמה להביא ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻוהל

אחת. ׁשעה הארץ עם ְִֶַַַָָָָּברׁשּות
.‚Î להֹוצי אׁשת חבר ׁשל ּביתֹו לתֹו ׁשּנכנסה הארץ א עם ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ

ּבהמּתֹו אֹו ּבּתֹו אֹו החבר]ּבנֹו טהֹור,[של ׁשּבּבית ּכל - ְְְִִֶֶַַָָ
קּדר ּברׁשּות. ׁשּלא ׁשּנכנסה קדירות]מּפני חבר [מוכר ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹ

הּפנימּיֹות  הרי - לׁשּתֹות וירד ׁשּמֹוכר, קדרֹותיו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשהּניח
אמּורים? ּדברים ּבּמה טמאֹות. והחיצֹונֹות ְְְְֲִִִֵֶַַָטהֹורֹות,
והּׁשבים  ׁשהעֹוברים מּפני - הרּבים לרׁשּות סמּו ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָּבׁשהּניחן
מרׁשּות  רחֹוקֹות היּו הליכה. ּבׁשעת ּבחיצֹונֹות ְְְְֲִִִִֵַַָָנֹוגעים
מּפני  טמאֹות; הּכל ּבידֹו, אּמנּותֹו ּכלי היּו אם ְְְְִִִֵֵֵַַָָָָֹֻהרּבים
ּבהן. ממׁשמׁשֹות הּכל ויד למּכר, ׁשהּנחּו מֹוכיחין ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֻׁשּכליו
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ׁשּלא  חזקתן - טהֹורֹות הּכל ּבידֹו, אּמנּותֹו ּכלי אין ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָֹֹֻואם
חבר  אדם. ּבהם ּפתח נגע על ּומׁשקין אכלין ׁשהּניח ְֳִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ

ׁשהעֹוברים  מּפני טמאים, אּלּו הרי - ונכנס ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָחנּותֹו,
ּבהם. ְְְִֶַָממׁשמׁשין

ה'תשע"ד  תשרי ה' שני יום

יג  ¤¤ּפרק
אּלּו‡. הרי - הּבאה לּגת והּניחן זֹו, לגת  ּכליו ׁשּטהר ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹּכהן

ׁשהן  זה ּכהן ׁשל ּבכליו נֹוגעין הארץ עּמי ׁשאין ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹּבחזקתן;
- יׂשראל ׁשל אבל טהרֹות. אֹוכל ׁשהּוא מּפני ּגּתֹו, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָּבתֹו

היה 'ּבלּבי ׁשּיאמר: עד טמאֹות, אּלּו הארץ הרי עם לׁשמר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ
ּבּכלים' יּגע ׁשּלא לּגת .ׁשּיּכנס ִִִֵֵֶֶַַַַָֹ

זה ·. הרי הארץ, עּמי ּבאּמנין ּבטהרה יינֹו לעׂשֹות ְְֲֲֳִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻהרֹוצה
מטּביל  ׁשמן, עֹוׂשה היה אם וכן הּבֹוצרין; את ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָמטּביל

השמן]הּבּדדין את עד [הדורכים האּמנין על לעמד וצרי ; ְֲִִִַַַַַָָָָֹֻ
טבילה  הלכֹות יֹודעים אינם ׁשהרי - ּבפניו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָׁשּיטּבלּו
הּגדר, לאחֹורי ונפנּו הּבד, ּבית לפתח חּוץ יצאּו ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָוחציצה.
טהֹורין? והם ירחיקּו ּכּמה עד ּבטהרתן. אּלּו הרי - ְְְְְְֲֳִִֵֵֵַַַָָָָָוחזרּו
חזרּו - מעיניו נסּתרּו אם אבל מעיניו; יּסתרּו ׁשּלא ּכדי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹעד

ׁשמׁשן. ויעריבּו ׁשנּיה, ּפעם ׁשּיטּבלּו עד ְְְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָֻלטמאתן,
נאמנין ‚. לפניהם, טמאה ׁשּנמצאת והּבֹוצרים ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻהּבּדדין

ׁשּביניהן  ּבּתינֹוקֹות וכן נגענּו'; 'לא לומר לֹומר [נאמנים ְְִֵֵֵֶֶַַַָֹ
נגע] לא .שהתינוק

עליהם „. ונעל הּבד לבית והכניסן הּבּדדין, את ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָהמטהר
ּכּלֹו הּבד ּבית הרי - ּבמדרס ׁשּנטמאּו ּכלים ׁשם היּו אם -ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֻ
מּקדם  אֹותן ראה ואפּלּו הּכלים. ּבאֹותן נגעּו ׁשּמא ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹטמא,
הּבד  ּבית הרי - טמאתם מּפני הּכלים, מאֹותם ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָֻנזהרין
טמא; הּמסיט ׁשאין ּומדּמין אֹותן, הסיטּו ׁשּמא ְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָטמא;

הּסט  ּבטמאת ּבקיאין הארץ עּמי .ׁשאין ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻ
ועֹוברין‰. טהרֹות, טעּונין ּופֹועליו חּמריו [הולכים]היּו ְְְְֲִִַָָָָָ

ׁשהפלי  ּפי על אף - טהֹורֹות;לפניו אּלּו הרי מּמיל, יֹותר גּו ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָ
לּגע, מפחדין והן ׁשֹומרן, ׁשהּוא ּבחזקת ׁשהם ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָמּפני
אמר  אם אבל אחרינּו'. הּוא ׁשהרי יבֹוא, 'עכׁשו ְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַָָָָואֹומרים:
מעיניו, ׁשּנתּכּסּו ּכיון - אחריכם' אבֹוא ואני 'צאּו ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָלהם:

טמאֹות. הן ְֲֵֵֵהרי
.Â:ואמר ,ּומהּל ּבטּלית ועֹוטף ּבחלּוק לבּוׁש ׁשהיה ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָחבר

והּסחּתי  ּבֹו, נזהר והייתי החלּוק, את לׁשמר היה ְְְְְְִִִִִִִִֶֶַָָָָָֹ'ּבלּבי
טמאה, והּטּלית ּבטהרתֹו; החלּוק הרי - הּטּלית' מן ְְְְֲֳִִִִֵֵֶַַַַַָָָָּדעּתי
ּבתֹו ּומגרפה ּכתפֹו, על סל היה הארץ. עם ּבּה נגע ְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָׁשּמא
את  ולׁשמר הּסל את לׁשמר היה 'ּבלּבי ואמר: ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָֹֹהּסל,

הּפֹוסלּה' מּדבר לא אבל המטּמאּה, מּדבר [-הּמגרפה ְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָָָָֹ
הלאה] מטמאה שאינה והּמגרפה טומאה טהֹור, הּסל -ְְֵַַַַָָ

ׁשּפֹוסלת  הּמגרפה מּפני ּפסּולה, ׁשּבּסל ּתרּומה וכל ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָטמאה;
ּבחזקת  ּבטהרה החבית מן מׁשּתּמׁש היה ׁשּבּסל. ְְְְֳֳִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהאכלין
ׁשהיא  ּפי על אף - ּתרּומה נמצאת ּכ ואחר חּלין, ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָֻׁשהיא
יֹום, טבּול ּבּה נגע ׁשּמא ּבאכילה; אסּורה זֹו הרי ְְֲֲֲִֵֶַַָָָָָָטהֹורה,

ואינֹו ׁשּיתּבאר; ּכמֹו ּבחּלין, וטהֹור ּבתרּומה ּפֹוסל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָֻׁשהּוא
היה  'ּבלּבי אמר: ואם חּלין. למׁשּמר ּתרּומה מׁשּמר ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָֻּדֹומה
ּבאכילה. מּתרת זֹו הרי הּפֹוסלּה', מּדבר אפּלּו ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֻלׁשמרּה
נטמאּו; - ּולבׁשם חל, ּבׁשל ׁשּבת ׁשל ּכלים לֹו ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹנתחּלפּו
ּבׁשּתי  מעׂשה ׁשּבת. ׁשל ּככלים חל ׁשל ּכלים מׁשּמר ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹׁשאינֹו
ּובא  הּמרחץ; ּבבית ּכליהן להן ׁשּנתחּלפּו חברֹות, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָנׁשים
מעפרּתֹו נפלה אפּלּו הּכלים. וטּמאּו חכמים, לפני ְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָמעׂשה

נטמאת;[סודר] - לֹו ּונתנּה לי', 'ּתנה לחבר: ואמר ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָמּמּנּו,
אֹו הארץ, עם לֹו יּתנּנה ׁשּמא נוספת:]ּגזרה סיבה ׁשּלא [- ְְִֵֶֶֶֶַָָָָָֹ

ׁשּלֹו ׁשאינן ּכלים מׁשּמר אדם ׁשאין - מׁשּמרּה החבר ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָיהיה
עליו. וסמ הֹודיעֹו ּכן אם אּלא ְְִִֵֵֶַָָָָָּככליו,

.Ê הּניח טהֹורֹות. אּלּו הרי - טהרֹות והּניח ׁשּמת, ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָחבר
והּזה  נטמאּו, ׁשּמא אֹומר: ׁשאני טמאֹות; הם הרי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָּכלים,
ׁשּמא  אֹו ּבּׁשביעי; עליהן הּזה לא ועדין ּבּׁשליׁשי, ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹעליהן
לא  עדין ׁשּמא אֹו הטּביל; לא ועדין ּבּׁשביעי, עליהן ְְֲֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹהּזה

עּקר  ּכל עליהן .הּזה ֲִִֵֶָָָ
.Á ׁשֹותק והּלה ,'טהרֹותי 'נטמאּו אחד: עד לֹו ׁשאמר ְְְֳִִֵֵֶֶֶַַָָָָמי

'לא  ואמר: הכחיׁשֹו ואם טמאֹות; הן והרי נאמן, זה הרי -ְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ
ׁשנים  ׁשּיעידּו עד ּבחזקתן, הן הרי - עֹוׂשה נטמאּו' היה . ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

מתעסק] מצאֹו,[- זמן ּולאחר ּבזבחים, אֹו ּבטהרֹות ְְְְְִִִִַַַָָָעּמֹו
נטמאּו', עּמ ׁשעׂשיתי 'טהרֹות ּבֹו: ׁשּפגע ּבׁשעה לֹו ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָואמר

נתּפּגלּו' עּמ ׁשעׂשיתי במחשבה]ּו'זבחים נפסלו הרי [- - ְְְְֲִִִִִֵֶַָָ
ּכ ואחר ּכלּום, לֹו אמר ולא ּבֹו ּפגע אם אבל נאמן; ְְְֱֲִֶֶַַַַָָָָָֹזה
זבחיו  הרי אּלא נאמן; אינֹו - לֹו ואמר ׁשנּיה ּפעם ּבֹו ְְְֱֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָּפגע

טהרה. ּבחזקת וטהרֹותיו ּכׁשרּות, ּבחזקת
ספר טהרה -הלכות שאר אבות הטומאות 

ְְְְְְֳֳֶֶַַַָָָָ
ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

zF`nHd zFa` x`W zFkld¦§§¨£©ª§
(א) פרטן: הּוא וזה עׂשה; מצוֹות ׁשלׁש ּבכללן ּדין יׁש ְְְְֲִִִֵֵֶָָָָָֹ

(ב) נבלה; (ג)טמאת ׁשרץ; טמאת ׁשכבת ּדין טמאת ּדין ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָֻֻֻ
מּדברי  וטמאתּה ּכׁשרץ, מטּמאה זרה ועבֹודה ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻזרע.

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ּובאּור ְְְִִִִֵֵֵָסֹופרים.

א  ¤¤ּפרק
מטּמא הּנבלה,‡. - מּבׂשרּה ּכּזית הּטמאֹות; מאבֹות אב ְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָָֻ

האדם  את ּומטּמא ּבאויר; חרׂש ּוכלי ּבמּגע, וכלים ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָאדם
ׁשּנגע  אדם ּכיצד? הּזב. ּכמרּכב ּבגדים, לטּמא ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָּבמּׂשא
נגע  ואם לטמאה. ראׁשֹון הּוא והרי נטמא, - ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָֻּבנבלה
וכן  טהֹורין; הם הרי - ּבנבלה מּגעֹו ּבׁשעת אפּלּו ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵַַָָּבכלים,
מטּמא  ולד ואין ולד, ׁשהּוא לפי - טהֹורין ׁשעליו ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָּכלים
ּבׁשעת  ּכלים מטּמא - הּנבלה את הּנֹוׂשא אבל ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָּכלים.
ּבגדיו"; יכּבס - נבלתם את "והּנׂשא ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹנׂשיאתֹו,

הּבגדים  ולא ואֹותן אדם לא מטּמא ואינֹו לטמאה. ראׁשֹון , ְְְְְְְִִֵֵַַָָָָָֹֹֻ
ּבמטּמאי  ׁשּבארנּו ּכמֹו נׂשיאתֹו, ּבׁשעת ואפּלּו חרׂש, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָּכלי

ּומֹוׁשב. ְִָָמׁשּכב
מן אחד ·. ּבין ּבאכילה הּמּתרין מן ּבין וחּיה, ּבהמה ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻ

ּוׁשחיטת  ּבכּזית. מטּמא ּבׂשרן ּכּלן מתּו, אם - ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָֻהאסּורין
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מקֹום; ּבכל אֹותּה מטהרת טהֹורה, וחּיה טהֹורה ְְְְְְֵֶֶַַָָָָָָָּבהמה
אּלּו הרי - ּבחּוץ וקדׁשים ּבעזרה, חּלין ׁשחט ְֲֲֲִִִֵֵַַַָָָָָָֻואפּלּו
ּכמֹו נבלה, זֹו הרי - ּבּׁשחיטה ּפסּול ארע ואם ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָטהֹורין;

ּבמּׂשא. ּומטּמאה ׁשחיטה, ּבהלכֹות ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָׁשּבארנּו
ּבּה;ּבהמה ‚. מֹועלת הּׁשחיטה אין טמאה, וחּיה טמאה ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

ׁשּמתה  אֹו החֹונק אֹו הּנֹוחר אֹו אֹותּה, הּׁשֹוחט ְֵֵֵֵֶֶַַַָָָואחד
נבלה  זֹו הרי - לענין ּכדרּכּה מצטרפֹות הּנבלֹות וכל . ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָ

טהֹורֹות. ואחד טמאֹות אחד לכּזית, ְְְְְִֵֶֶַַָָָֻטמאה
שבעצם]מח „. אינֹו[- - הּנבלה ודם ּכבׂשר. הּוא הרי , ְְְֲֵֵֵַַַָָָֹ

ׁשאינֹו טמאין, ּכמׁשקין הּוא הרי אּלא ּכנבלה, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָמטּמא
הּתֹורה. מן ּכלים, ולא אדם ְְִִֵֵַַָָָֹמטּמא

"וחלב חלב ‰. ׁשּנאמר: טהֹור, - ׁשּמתה טהֹורה ּבהמה ְְְֱֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ
מלאכה" לכל יעׂשה טרפה, וחלב ׁשאּסּורֹונבלה מי , ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָ

הכׁשר ואם ּוטרפה. נבלה טומאה]מּׁשּום ּבּמׁשקין [לקבלת ְְְְְִִִֵֵַַַָָֻ
משקים]הּמכׁשירין ז' ואינֹו[- טמאין, ּכאכלין זה הרי - ְְְֲֳִִִִֵֵֵֶַַָָ

קדם  הּכליה את החֹופה ּבחלב והּנֹוגע נבלה. ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹּכבׂשר
הכליה]הפרׁשה עצמּה;[מן ּבּכליה ּכנֹוגע טמא, זה הרי - ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

חּוטין ּכּמה בשר]ׁשהרי אבל [של ּבחלב. מּמּנה נמׁשכין ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
ּבׂשרּה אחד - טהֹורה ּובין טמאה ּבין וחּיה טמאה, ְְְְְְֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָָּבהמה
ּכבׂשר  ּבכּזית, וכלים אדם ּומטּמא לטמאה, חלּבּה ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻואחד

ְֵַָהּנבלה.
.Â חיה]הּכֹוי ספק בהמה ספק ּכבׂשרֹו,[- מטּמא חלּבֹו - ְְְִֵֶַַָ

וקדׁשים, ּתרּומה עליו ׂשֹורפין אין ,לפיכ ּבספק. ְְְְְְְִִִֵֵָָָָָָָָֻוטמאתֹו
אכילת  אֹו הּמקּדׁש ּביאת על טמאתֹו על ּכרת חּיבין ְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָָָֻואין

ָָָקדׁשיו.
.Êהעצמֹות;ואּלּו הּנבלֹות: מן מטּמאין ׁשאין דברים ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָ

והּטלפים הרגלים]והּקרנים כפות עּקרן[- אפּלּו [שורשן]- ְְְְֲִִִִַַַַַָָָ
ּפי  על אף והעֹור, ּדם; ויֹוציא החי מן יחת ׁשאם ,ְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָהר

מעּבד  והאללׁשאינֹו לעור]; הדבוק והּגידים,[בשר , ְְְֲִִֵֶַָָָֻ
אמּורים? ּדברים ּבּמה עּמּה. הּמתּבּׁשלין והּתבלין ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָָָוהּמרק
אּלּו מּכל ּבאחד הּנֹוגע אבל הּנבלה. מן ׁשּפרׁשּו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבזמן
ּבּבׂשר  ׁשּיהיה והּוא, טמא; זה הרי ּבּבׂשר, מחּברין ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻּכׁשהן

לכּזית. מצטרף אּלּו מּכל אחד ׁשאין - ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּכּזית
.Á,ׁשּפלטּתּוהאלל כשהופשט ּבין בעור דבוק נשאר -] ְֲֵֶַָָָ

[- ׁשּפלטּתּובאמצעות ּבין -]סּכין אינֹו[הפשיטתו - חּיה ְִֵֵֶַַַָָ
אחר]מצטרף דבר ּכּנסֹו[עם ואם החתיכות לכּזית; [את ְְְְִִִִֵַַָ

מטּמא.יחד] - ּכּזית ּבֹו ְְִֵַַַָָוהיה
.Ë ׁשל החזיר עֹור ּכבׂשרן: ׁשעֹורֹותיהן ּבהמֹות ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָואּלּו

ועֹור  הּבׁשת, ּבית ועֹור הרּכה, הּגמל חטֹורת ועֹור ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָֹיּׁשּוב,
עובר]הּׁשליל מטּמאין [- אּלּו הרי - האליה ׁשּתחת ועֹור , ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָ

הּל אֹו עּבדן, ואם הּנבלה. דרך]מן עֹובדּה[- ּכדי [-ּבהן ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָ
עיבוד] מעׂשה שיעור ּבהן עׂשה ואם טהֹורים. אּלּו הרי -ְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָ

עֹובדּה. ּכדי ּבהן הּל ׁשּלא ּפי על אף טהֹורין, - ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּבּטלן
לקפיפתֹו ׁשּטליּה חמֹור אזן לסלו]ּכיצד? טלאי עשאה -], ְְֲִִֵֶֶַָָָֹ

היא  ואיזֹו מילין. ארּבעת עֹובדּה? ּכדי הּוא ּכּמה ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָטהֹורה.

טענּה ׁשּלא זמן ּכל רּכה? משא]חטֹורת זמן [- הּגיע ; ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָֹ
ׁשּטענּה[בגיל] אֹו טענּה, ולא -לטען זמּנּה ׁשּיּגיע קדם ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹ

ספק. זה ֲֵֵֶָהרי
.È טהֹורה,הּמפׁשיט ּבין טמאה ּבין חּיה, אֹו ּבהמה נבלת ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָ

ׁשהפׁשיט  ּכיון - הפׁשיט לׁשטיח אם - ּגּסה ּבין ּדּקה ְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָּבין
זה  ּבעֹור הּנֹוגע טפחים, ׁשני והּוא אחיזה, ּכדי העֹור ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָמן
הּנֹוגע  טפחים, ׁשני הפׁשט ׁשּלא ועד טהֹור; ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָֹֻֻׁשהפׁשט,
חמת  העֹור מן לעׂשֹות ּכדי הפׁשיט ּבּבׂשר. ּכנֹוגע ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָּבעֹור

ואם [נוד] החזה. ּכל את ׁשּיפׁשיט עד חּבּור, העֹור הרי -ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָ
והּנֹוגע  חּבּור, ּכּלֹו העֹור הרי - ּבלבד מרגלּה ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָֻהפׁשיטּה
הּבׂשר. מעל ּכּלֹו העֹור ׁשּיפריׁש עד ּבּבׂשר, ּכנֹוגע ְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֻּבעֹור
ּכּלֹו. העֹור ׁשּיפׁשיט עד חּבּור, - ּבּׁשרצים הּמפׁשיט ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָֻוכן
עֹור  וכל ּכּלֹו. את ׁשּיפׁשיט עד חּבּור, - הּצּואר ׁשעל ְְִִֶֶֶַַַַַָָֻעֹור
היתה  ׁשאם להתטּמא; חּבּור הּוא ּכ לטּמא, חּבּור ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָׁשהּוא
טּמא  - חּבּור ׁשהּוא זה ּבעֹור טמאה ונגעה ְְְְְִִֵֶֶָָָָֻׁשחּוטה,

ַָָהּבׂשר.
.‡Èּבּציב הּנֹוגע - נבלה ּכּזית עליו ׁשּיׁש הּיֹוצא [חוט]עֹור ְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָ

ׁשּכנגּדֹו ּובׂשערה הכזית]מּמּנּו, -[כנגד העֹור מאחֹורי ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַָָ
ּדברים  ּבּמה לּבׂשר. ׁשֹומר ּבׂשערֹו ׁשהעֹור מּפני ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָנטמא;

ׁשּפלטּתּו -[השאירתו]אמּורים? סּכין ּפלטּתּו אבל חּיה; ְְֲֲִִֶַַַַָָָָ
מרּדד היה העֹור.[דק]אם ּגב על ּבטל , ְִֵַַָָָָָֻ

.·È העֹור עֹור נבלה, ּבׂשר זיתים חציי ּכׁשני עליו ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָׁשּיׁש
ׁשּכל  - ּבמּׂשא ולא ּבמּגע לא מטּמאין ואינן ְְְְְְְְִֵֶַַַַָָָָָֹֹמבּטלן;
אבל  ּבמּׂשא. מטּמא אינֹו ּבמּגע, הּנבלה מן מטּמא ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָׁשאינֹו
טמא, אֹותן הּנֹוׂשא - ּבקיסם ׁשּתחבן זיתים חציי ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָָׁשני
חּבּור; אדם חּבּורי ׁשאין טהֹור, ונֹוגע ּכּזית; נׂשא ְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשהרי

מרּדדין ׁשניהן ׁשּיהיּו ּכדי [דקים]והּוא ּבזה, זה ּודבּוקין ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָֻ
וזה  עצמֹו ּבפני זה זית חצי היה אם אבל ּכאחד; ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּיּנטלּו
הּיֹום, ּכל והביא הֹולי אפּלּו - אחד ּבקיסם עצמֹו, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָּבפני

ָטהֹור.
.‚È ּבׂשר- הּכלב מּלאכל ונפסל והבאיׁש, ׁשּנפסד נבלה ְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹ

נצלטהֹור  ,לפיכ וקרש]; שנימוח אם [בשר ספק הּנבלה, ְְִִֵֵֶֶַָָָָ
יכֹול  אם - ׁשּיבׁש נבלה ּבׂשר מטּמא. אינֹו אֹו ּבכּזית ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָמטּמא
לכלב, וראּוי לח ולחזר לעת מעת ּבפֹוׁשרין ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָֹלׁשרֹות
אינֹו טמאין ּכאכלין ואפּלּו טהֹור, - לאו ואם ְְְֲֳִִִִֵֵֵַַָָָָמטּמא;

ְֵַמטּמא.
.„È למאכל ּבׂשר ראּוי ואינֹו מעּקרֹו, סרּוח ׁשהיה נבלה ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

טהֹור  זה הרי - ּתּתנּנה אדם ּבׁשערי אׁשר "לּגר ׁשּנאמר: , ְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ
לּגר. ראּויה ּתחּלתּה ׁשּיהיה עד ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָואכלּה",

.ÂË וכרעיׁשליה ּכפרׁש היא הרי - נבלה צואה]ׁשל -], ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָ
לאכילה, עליה חׁשב ואם ּכנבלה; מטּמאה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָואינּה

טהֹורין מת  נבלה, ׁשל והחלב הּקבה אכלין. טמאת טּמאה ְְְְְְֳִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻ
ְִמּכלּום.

.ÊË ּדםּבהמה חררת מת]ׁשּׁשפעה עובר של דם -[גוש ְְֲֵֶַָָָָָ
ּבמּגע  לא מטּמאה אינּה - הּבכֹורה מן ׁשּנפטרה ּפי על ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָֹאף
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ׁשּלא  חזקתן - טהֹורֹות הּכל ּבידֹו, אּמנּותֹו ּכלי אין ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָֹֹֻואם
חבר  אדם. ּבהם ּפתח נגע על ּומׁשקין אכלין ׁשהּניח ְֳִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ

ׁשהעֹוברים  מּפני טמאים, אּלּו הרי - ונכנס ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָחנּותֹו,
ּבהם. ְְְִֶַָממׁשמׁשין

ה'תשע"ד  תשרי ה' שני יום

יג  ¤¤ּפרק
אּלּו‡. הרי - הּבאה לּגת והּניחן זֹו, לגת  ּכליו ׁשּטהר ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹּכהן

ׁשהן  זה ּכהן ׁשל ּבכליו נֹוגעין הארץ עּמי ׁשאין ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹּבחזקתן;
- יׂשראל ׁשל אבל טהרֹות. אֹוכל ׁשהּוא מּפני ּגּתֹו, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָּבתֹו

היה 'ּבלּבי ׁשּיאמר: עד טמאֹות, אּלּו הארץ הרי עם לׁשמר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ
ּבּכלים' יּגע ׁשּלא לּגת .ׁשּיּכנס ִִִֵֵֶֶַַַַָֹ

זה ·. הרי הארץ, עּמי ּבאּמנין ּבטהרה יינֹו לעׂשֹות ְְֲֲֳִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻהרֹוצה
מטּביל  ׁשמן, עֹוׂשה היה אם וכן הּבֹוצרין; את ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָמטּביל

השמן]הּבּדדין את עד [הדורכים האּמנין על לעמד וצרי ; ְֲִִִַַַַַָָָָֹֻ
טבילה  הלכֹות יֹודעים אינם ׁשהרי - ּבפניו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָׁשּיטּבלּו
הּגדר, לאחֹורי ונפנּו הּבד, ּבית לפתח חּוץ יצאּו ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָוחציצה.
טהֹורין? והם ירחיקּו ּכּמה עד ּבטהרתן. אּלּו הרי - ְְְְְְֲֳִִֵֵֵַַַָָָָָוחזרּו
חזרּו - מעיניו נסּתרּו אם אבל מעיניו; יּסתרּו ׁשּלא ּכדי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹעד

ׁשמׁשן. ויעריבּו ׁשנּיה, ּפעם ׁשּיטּבלּו עד ְְְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָֻלטמאתן,
נאמנין ‚. לפניהם, טמאה ׁשּנמצאת והּבֹוצרים ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻהּבּדדין

ׁשּביניהן  ּבּתינֹוקֹות וכן נגענּו'; 'לא לומר לֹומר [נאמנים ְְִֵֵֵֶֶַַַָֹ
נגע] לא .שהתינוק

עליהם „. ונעל הּבד לבית והכניסן הּבּדדין, את ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָהמטהר
ּכּלֹו הּבד ּבית הרי - ּבמדרס ׁשּנטמאּו ּכלים ׁשם היּו אם -ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֻ
מּקדם  אֹותן ראה ואפּלּו הּכלים. ּבאֹותן נגעּו ׁשּמא ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹטמא,
הּבד  ּבית הרי - טמאתם מּפני הּכלים, מאֹותם ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָֻנזהרין
טמא; הּמסיט ׁשאין ּומדּמין אֹותן, הסיטּו ׁשּמא ְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָטמא;

הּסט  ּבטמאת ּבקיאין הארץ עּמי .ׁשאין ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻ
ועֹוברין‰. טהרֹות, טעּונין ּופֹועליו חּמריו [הולכים]היּו ְְְְֲִִַָָָָָ

ׁשהפלי  ּפי על אף - טהֹורֹות;לפניו אּלּו הרי מּמיל, יֹותר גּו ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָ
לּגע, מפחדין והן ׁשֹומרן, ׁשהּוא ּבחזקת ׁשהם ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָמּפני
אמר  אם אבל אחרינּו'. הּוא ׁשהרי יבֹוא, 'עכׁשו ְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַָָָָואֹומרים:
מעיניו, ׁשּנתּכּסּו ּכיון - אחריכם' אבֹוא ואני 'צאּו ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָלהם:

טמאֹות. הן ְֲֵֵֵהרי
.Â:ואמר ,ּומהּל ּבטּלית ועֹוטף ּבחלּוק לבּוׁש ׁשהיה ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָחבר

והּסחּתי  ּבֹו, נזהר והייתי החלּוק, את לׁשמר היה ְְְְְְִִִִִִִִֶֶַָָָָָֹ'ּבלּבי
טמאה, והּטּלית ּבטהרתֹו; החלּוק הרי - הּטּלית' מן ְְְְֲֳִִִִֵֵֶַַַַַָָָָּדעּתי
ּבתֹו ּומגרפה ּכתפֹו, על סל היה הארץ. עם ּבּה נגע ְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָׁשּמא
את  ולׁשמר הּסל את לׁשמר היה 'ּבלּבי ואמר: ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָֹֹהּסל,

הּפֹוסלּה' מּדבר לא אבל המטּמאּה, מּדבר [-הּמגרפה ְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָָָָֹ
הלאה] מטמאה שאינה והּמגרפה טומאה טהֹור, הּסל -ְְֵַַַַָָ

ׁשּפֹוסלת  הּמגרפה מּפני ּפסּולה, ׁשּבּסל ּתרּומה וכל ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָטמאה;
ּבחזקת  ּבטהרה החבית מן מׁשּתּמׁש היה ׁשּבּסל. ְְְְֳֳִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהאכלין
ׁשהיא  ּפי על אף - ּתרּומה נמצאת ּכ ואחר חּלין, ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָֻׁשהיא
יֹום, טבּול ּבּה נגע ׁשּמא ּבאכילה; אסּורה זֹו הרי ְְֲֲֲִֵֶַַָָָָָָטהֹורה,

ואינֹו ׁשּיתּבאר; ּכמֹו ּבחּלין, וטהֹור ּבתרּומה ּפֹוסל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָֻׁשהּוא
היה  'ּבלּבי אמר: ואם חּלין. למׁשּמר ּתרּומה מׁשּמר ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָֻּדֹומה
ּבאכילה. מּתרת זֹו הרי הּפֹוסלּה', מּדבר אפּלּו ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֻלׁשמרּה
נטמאּו; - ּולבׁשם חל, ּבׁשל ׁשּבת ׁשל ּכלים לֹו ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹנתחּלפּו
ּבׁשּתי  מעׂשה ׁשּבת. ׁשל ּככלים חל ׁשל ּכלים מׁשּמר ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹׁשאינֹו
ּובא  הּמרחץ; ּבבית ּכליהן להן ׁשּנתחּלפּו חברֹות, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָנׁשים
מעפרּתֹו נפלה אפּלּו הּכלים. וטּמאּו חכמים, לפני ְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָמעׂשה

נטמאת;[סודר] - לֹו ּונתנּה לי', 'ּתנה לחבר: ואמר ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָמּמּנּו,
אֹו הארץ, עם לֹו יּתנּנה ׁשּמא נוספת:]ּגזרה סיבה ׁשּלא [- ְְִֵֶֶֶֶַָָָָָֹ

ׁשּלֹו ׁשאינן ּכלים מׁשּמר אדם ׁשאין - מׁשּמרּה החבר ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָיהיה
עליו. וסמ הֹודיעֹו ּכן אם אּלא ְְִִֵֵֶַָָָָָּככליו,

.Ê הּניח טהֹורֹות. אּלּו הרי - טהרֹות והּניח ׁשּמת, ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָחבר
והּזה  נטמאּו, ׁשּמא אֹומר: ׁשאני טמאֹות; הם הרי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָּכלים,
ׁשּמא  אֹו ּבּׁשביעי; עליהן הּזה לא ועדין ּבּׁשליׁשי, ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹעליהן
לא  עדין ׁשּמא אֹו הטּביל; לא ועדין ּבּׁשביעי, עליהן ְְֲֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹהּזה

עּקר  ּכל עליהן .הּזה ֲִִֵֶָָָ
.Á ׁשֹותק והּלה ,'טהרֹותי 'נטמאּו אחד: עד לֹו ׁשאמר ְְְֳִִֵֵֶֶֶַַָָָָמי

'לא  ואמר: הכחיׁשֹו ואם טמאֹות; הן והרי נאמן, זה הרי -ְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ
ׁשנים  ׁשּיעידּו עד ּבחזקתן, הן הרי - עֹוׂשה נטמאּו' היה . ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

מתעסק] מצאֹו,[- זמן ּולאחר ּבזבחים, אֹו ּבטהרֹות ְְְְְִִִִַַַָָָעּמֹו
נטמאּו', עּמ ׁשעׂשיתי 'טהרֹות ּבֹו: ׁשּפגע ּבׁשעה לֹו ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָואמר

נתּפּגלּו' עּמ ׁשעׂשיתי במחשבה]ּו'זבחים נפסלו הרי [- - ְְְְֲִִִִִֵֶַָָ
ּכ ואחר ּכלּום, לֹו אמר ולא ּבֹו ּפגע אם אבל נאמן; ְְְֱֲִֶֶַַַַָָָָָֹזה
זבחיו  הרי אּלא נאמן; אינֹו - לֹו ואמר ׁשנּיה ּפעם ּבֹו ְְְֱֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָּפגע

טהרה. ּבחזקת וטהרֹותיו ּכׁשרּות, ּבחזקת
ספר טהרה -הלכות שאר אבות הטומאות 

ְְְְְְֳֳֶֶַַַָָָָ
ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

zF`nHd zFa` x`W zFkld¦§§¨£©ª§
(א) פרטן: הּוא וזה עׂשה; מצוֹות ׁשלׁש ּבכללן ּדין יׁש ְְְְֲִִִֵֵֶָָָָָֹ

(ב) נבלה; (ג)טמאת ׁשרץ; טמאת ׁשכבת ּדין טמאת ּדין ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָֻֻֻ
מּדברי  וטמאתּה ּכׁשרץ, מטּמאה זרה ועבֹודה ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻזרע.

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ּובאּור ְְְִִִִֵֵֵָסֹופרים.

א  ¤¤ּפרק
מטּמא הּנבלה,‡. - מּבׂשרּה ּכּזית הּטמאֹות; מאבֹות אב ְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָָֻ

האדם  את ּומטּמא ּבאויר; חרׂש ּוכלי ּבמּגע, וכלים ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָאדם
ׁשּנגע  אדם ּכיצד? הּזב. ּכמרּכב ּבגדים, לטּמא ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָּבמּׂשא
נגע  ואם לטמאה. ראׁשֹון הּוא והרי נטמא, - ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָֻּבנבלה
וכן  טהֹורין; הם הרי - ּבנבלה מּגעֹו ּבׁשעת אפּלּו ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵַַָָּבכלים,
מטּמא  ולד ואין ולד, ׁשהּוא לפי - טהֹורין ׁשעליו ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָּכלים
ּבׁשעת  ּכלים מטּמא - הּנבלה את הּנֹוׂשא אבל ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָּכלים.
ּבגדיו"; יכּבס - נבלתם את "והּנׂשא ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹנׂשיאתֹו,

הּבגדים  ולא ואֹותן אדם לא מטּמא ואינֹו לטמאה. ראׁשֹון , ְְְְְְְִִֵֵַַָָָָָֹֹֻ
ּבמטּמאי  ׁשּבארנּו ּכמֹו נׂשיאתֹו, ּבׁשעת ואפּלּו חרׂש, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָּכלי

ּומֹוׁשב. ְִָָמׁשּכב
מן אחד ·. ּבין ּבאכילה הּמּתרין מן ּבין וחּיה, ּבהמה ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻ

ּוׁשחיטת  ּבכּזית. מטּמא ּבׂשרן ּכּלן מתּו, אם - ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָֻהאסּורין
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מקֹום; ּבכל אֹותּה מטהרת טהֹורה, וחּיה טהֹורה ְְְְְְֵֶֶַַָָָָָָָּבהמה
אּלּו הרי - ּבחּוץ וקדׁשים ּבעזרה, חּלין ׁשחט ְֲֲֲִִִֵֵַַַָָָָָָֻואפּלּו
ּכמֹו נבלה, זֹו הרי - ּבּׁשחיטה ּפסּול ארע ואם ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָטהֹורין;

ּבמּׂשא. ּומטּמאה ׁשחיטה, ּבהלכֹות ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָׁשּבארנּו
ּבּה;ּבהמה ‚. מֹועלת הּׁשחיטה אין טמאה, וחּיה טמאה ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

ׁשּמתה  אֹו החֹונק אֹו הּנֹוחר אֹו אֹותּה, הּׁשֹוחט ְֵֵֵֵֶֶַַַָָָואחד
נבלה  זֹו הרי - לענין ּכדרּכּה מצטרפֹות הּנבלֹות וכל . ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָ

טהֹורֹות. ואחד טמאֹות אחד לכּזית, ְְְְְִֵֶֶַַָָָֻטמאה
שבעצם]מח „. אינֹו[- - הּנבלה ודם ּכבׂשר. הּוא הרי , ְְְֲֵֵֵַַַָָָֹ

ׁשאינֹו טמאין, ּכמׁשקין הּוא הרי אּלא ּכנבלה, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָמטּמא
הּתֹורה. מן ּכלים, ולא אדם ְְִִֵֵַַָָָֹמטּמא

"וחלב חלב ‰. ׁשּנאמר: טהֹור, - ׁשּמתה טהֹורה ּבהמה ְְְֱֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ
מלאכה" לכל יעׂשה טרפה, וחלב ׁשאּסּורֹונבלה מי , ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָ

הכׁשר ואם ּוטרפה. נבלה טומאה]מּׁשּום ּבּמׁשקין [לקבלת ְְְְְִִִֵֵַַַָָֻ
משקים]הּמכׁשירין ז' ואינֹו[- טמאין, ּכאכלין זה הרי - ְְְֲֳִִִִֵֵֵֶַַָָ

קדם  הּכליה את החֹופה ּבחלב והּנֹוגע נבלה. ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹּכבׂשר
הכליה]הפרׁשה עצמּה;[מן ּבּכליה ּכנֹוגע טמא, זה הרי - ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

חּוטין ּכּמה בשר]ׁשהרי אבל [של ּבחלב. מּמּנה נמׁשכין ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
ּבׂשרּה אחד - טהֹורה ּובין טמאה ּבין וחּיה טמאה, ְְְְְְֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָָּבהמה
ּכבׂשר  ּבכּזית, וכלים אדם ּומטּמא לטמאה, חלּבּה ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻואחד

ְֵַָהּנבלה.
.Â חיה]הּכֹוי ספק בהמה ספק ּכבׂשרֹו,[- מטּמא חלּבֹו - ְְְִֵֶַַָ

וקדׁשים, ּתרּומה עליו ׂשֹורפין אין ,לפיכ ּבספק. ְְְְְְְִִִֵֵָָָָָָָָֻוטמאתֹו
אכילת  אֹו הּמקּדׁש ּביאת על טמאתֹו על ּכרת חּיבין ְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָָָֻואין

ָָָקדׁשיו.
.Êהעצמֹות;ואּלּו הּנבלֹות: מן מטּמאין ׁשאין דברים ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָ

והּטלפים הרגלים]והּקרנים כפות עּקרן[- אפּלּו [שורשן]- ְְְְֲִִִִַַַַַָָָ
ּפי  על אף והעֹור, ּדם; ויֹוציא החי מן יחת ׁשאם ,ְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָהר

מעּבד  והאללׁשאינֹו לעור]; הדבוק והּגידים,[בשר , ְְְֲִִֵֶַָָָֻ
אמּורים? ּדברים ּבּמה עּמּה. הּמתּבּׁשלין והּתבלין ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָָָוהּמרק
אּלּו מּכל ּבאחד הּנֹוגע אבל הּנבלה. מן ׁשּפרׁשּו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבזמן
ּבּבׂשר  ׁשּיהיה והּוא, טמא; זה הרי ּבּבׂשר, מחּברין ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻּכׁשהן

לכּזית. מצטרף אּלּו מּכל אחד ׁשאין - ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּכּזית
.Á,ׁשּפלטּתּוהאלל כשהופשט ּבין בעור דבוק נשאר -] ְֲֵֶַָָָ

[- ׁשּפלטּתּובאמצעות ּבין -]סּכין אינֹו[הפשיטתו - חּיה ְִֵֵֶַַַָָ
אחר]מצטרף דבר ּכּנסֹו[עם ואם החתיכות לכּזית; [את ְְְְִִִִֵַַָ

מטּמא.יחד] - ּכּזית ּבֹו ְְִֵַַַָָוהיה
.Ë ׁשל החזיר עֹור ּכבׂשרן: ׁשעֹורֹותיהן ּבהמֹות ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָואּלּו

ועֹור  הּבׁשת, ּבית ועֹור הרּכה, הּגמל חטֹורת ועֹור ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָֹיּׁשּוב,
עובר]הּׁשליל מטּמאין [- אּלּו הרי - האליה ׁשּתחת ועֹור , ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָ

הּל אֹו עּבדן, ואם הּנבלה. דרך]מן עֹובדּה[- ּכדי [-ּבהן ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָ
עיבוד] מעׂשה שיעור ּבהן עׂשה ואם טהֹורים. אּלּו הרי -ְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָ

עֹובדּה. ּכדי ּבהן הּל ׁשּלא ּפי על אף טהֹורין, - ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּבּטלן
לקפיפתֹו ׁשּטליּה חמֹור אזן לסלו]ּכיצד? טלאי עשאה -], ְְֲִִֵֶֶַָָָֹ

היא  ואיזֹו מילין. ארּבעת עֹובדּה? ּכדי הּוא ּכּמה ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָטהֹורה.

טענּה ׁשּלא זמן ּכל רּכה? משא]חטֹורת זמן [- הּגיע ; ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָֹ
ׁשּטענּה[בגיל] אֹו טענּה, ולא -לטען זמּנּה ׁשּיּגיע קדם ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹ

ספק. זה ֲֵֵֶָהרי
.È טהֹורה,הּמפׁשיט ּבין טמאה ּבין חּיה, אֹו ּבהמה נבלת ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָ

ׁשהפׁשיט  ּכיון - הפׁשיט לׁשטיח אם - ּגּסה ּבין ּדּקה ְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָּבין
זה  ּבעֹור הּנֹוגע טפחים, ׁשני והּוא אחיזה, ּכדי העֹור ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָמן
הּנֹוגע  טפחים, ׁשני הפׁשט ׁשּלא ועד טהֹור; ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָֹֻֻׁשהפׁשט,
חמת  העֹור מן לעׂשֹות ּכדי הפׁשיט ּבּבׂשר. ּכנֹוגע ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָּבעֹור

ואם [נוד] החזה. ּכל את ׁשּיפׁשיט עד חּבּור, העֹור הרי -ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָ
והּנֹוגע  חּבּור, ּכּלֹו העֹור הרי - ּבלבד מרגלּה ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָֻהפׁשיטּה
הּבׂשר. מעל ּכּלֹו העֹור ׁשּיפריׁש עד ּבּבׂשר, ּכנֹוגע ְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֻּבעֹור
ּכּלֹו. העֹור ׁשּיפׁשיט עד חּבּור, - ּבּׁשרצים הּמפׁשיט ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָֻוכן
עֹור  וכל ּכּלֹו. את ׁשּיפׁשיט עד חּבּור, - הּצּואר ׁשעל ְְִִֶֶֶַַַַַָָֻעֹור
היתה  ׁשאם להתטּמא; חּבּור הּוא ּכ לטּמא, חּבּור ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָׁשהּוא
טּמא  - חּבּור ׁשהּוא זה ּבעֹור טמאה ונגעה ְְְְְִִֵֶֶָָָָֻׁשחּוטה,

ַָָהּבׂשר.
.‡Èּבּציב הּנֹוגע - נבלה ּכּזית עליו ׁשּיׁש הּיֹוצא [חוט]עֹור ְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָ

ׁשּכנגּדֹו ּובׂשערה הכזית]מּמּנּו, -[כנגד העֹור מאחֹורי ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַָָ
ּדברים  ּבּמה לּבׂשר. ׁשֹומר ּבׂשערֹו ׁשהעֹור מּפני ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָנטמא;

ׁשּפלטּתּו -[השאירתו]אמּורים? סּכין ּפלטּתּו אבל חּיה; ְְֲֲִִֶַַַַָָָָ
מרּדד היה העֹור.[דק]אם ּגב על ּבטל , ְִֵַַָָָָָֻ

.·È העֹור עֹור נבלה, ּבׂשר זיתים חציי ּכׁשני עליו ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָׁשּיׁש
ׁשּכל  - ּבמּׂשא ולא ּבמּגע לא מטּמאין ואינן ְְְְְְְְִֵֶַַַַָָָָָֹֹמבּטלן;
אבל  ּבמּׂשא. מטּמא אינֹו ּבמּגע, הּנבלה מן מטּמא ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָׁשאינֹו
טמא, אֹותן הּנֹוׂשא - ּבקיסם ׁשּתחבן זיתים חציי ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָָׁשני
חּבּור; אדם חּבּורי ׁשאין טהֹור, ונֹוגע ּכּזית; נׂשא ְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשהרי

מרּדדין ׁשניהן ׁשּיהיּו ּכדי [דקים]והּוא ּבזה, זה ּודבּוקין ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָֻ
וזה  עצמֹו ּבפני זה זית חצי היה אם אבל ּכאחד; ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּיּנטלּו
הּיֹום, ּכל והביא הֹולי אפּלּו - אחד ּבקיסם עצמֹו, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָּבפני

ָטהֹור.
.‚È ּבׂשר- הּכלב מּלאכל ונפסל והבאיׁש, ׁשּנפסד נבלה ְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹ

נצלטהֹור  ,לפיכ וקרש]; שנימוח אם [בשר ספק הּנבלה, ְְִִֵֵֶֶַָָָָ
יכֹול  אם - ׁשּיבׁש נבלה ּבׂשר מטּמא. אינֹו אֹו ּבכּזית ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָמטּמא
לכלב, וראּוי לח ולחזר לעת מעת ּבפֹוׁשרין ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָֹלׁשרֹות
אינֹו טמאין ּכאכלין ואפּלּו טהֹור, - לאו ואם ְְְֲֳִִִִֵֵֵַַָָָָמטּמא;

ְֵַמטּמא.
.„È למאכל ּבׂשר ראּוי ואינֹו מעּקרֹו, סרּוח ׁשהיה נבלה ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

טהֹור  זה הרי - ּתּתנּנה אדם ּבׁשערי אׁשר "לּגר ׁשּנאמר: , ְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ
לּגר. ראּויה ּתחּלתּה ׁשּיהיה עד ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָואכלּה",

.ÂË וכרעיׁשליה ּכפרׁש היא הרי - נבלה צואה]ׁשל -], ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָ
לאכילה, עליה חׁשב ואם ּכנבלה; מטּמאה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָואינּה

טהֹורין מת  נבלה, ׁשל והחלב הּקבה אכלין. טמאת טּמאה ְְְְְְֳִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻ
ְִמּכלּום.

.ÊË ּדםּבהמה חררת מת]ׁשּׁשפעה עובר של דם -[גוש ְְֲֵֶַָָָָָ
ּבמּגע  לא מטּמאה אינּה - הּבכֹורה מן ׁשּנפטרה ּפי על ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָֹאף
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ּבטלה  ׁשהיא לפי נפל, צּורת ּבּה ׁשּיהיה עד ּבמּׂשא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹולא
ׁשהיתה  ּפי על אף טהֹורה, היא לפיכ עּמּה; הּיֹוצא ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָֹּברב

אּמּה. ּגב על לּגר ְִֵַַַָָראּויה
.ÊÈ נבלה- הּׁשחּוטה מן רב אם - ּבׁשחּוטה ׁשּנתערבה ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָֹ

אם  אבל ּבמּגע; מטּמא הּכל ואין ּבּׁשחּוטה, הּנבלה ְְְְְְֲִֵֵֵַַַַַָָָָָָֹּבטלה
ׁשּתחזר לׁשחּוטה אפׁשר ׁשאי נטמא; הּכל, תיהפך נׂשא -] ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָֹֹ

ּכׁשּתסרח,להיות] ׁשּתטהר אפׁשר - הּנבלה אבל ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָנבלה,
ּתּבטל. ְִִֵָָלפיכ

ב  ¤¤ּפרק
מּׁשּום ּבהמה ‡. מטּמאה אינּה - ׁשּנׁשחטה טמאה חּיה אֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָ

ׁשּיּתיז  עד אֹו ׁשּתמּות, עד מפרּכסת, ׁשהיא זמן ּכל ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָנבלה
טמאין  ּכאכלין היא והרי ראׁשּה; נחרּהאת ועדין [הרגה]. , ְְֲֲֳִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ

ׁשהי  זמן ּכל אכלין, טמאת אפּלּו ּבּה אין - מפרּכסת א היא ְְְְֲֳִִִִֵֶֶֶַַַָָָֻ
נח, לבני אסּור המפרּכסת מן הּפֹורׁש ואבר ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹמפרּכסת.
וכן  החי. מן ּכפֹורׁש מּמּנה, הּפֹורׁש ּובׂשר החי; מן ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָּכפֹורׁש
ׁשחט  מפרּכסת. היא ועדין ּבׁשחיטתּה, ׁשּנפסלה ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָטהֹורה

אחד וושט]ּבּה קנה ּבּה[מהסימנים, אין - אחד רב אֹו , ֵֶֶָָָָֹ
ׁשּנּטלה  אֹו לׁשנים, הּבהמה חּלק ׁשּתמּות. עד ּכלל, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻטמאה

ׁשּלּה וחלל שסביבה]יר ּומטּמאה [בשר נבלה, זֹו הרי - ְְְְֲֵֵֵֶַָָָָָָ
קרעּה אם וכן ּבחּיים. היא ׁשעדין אפּלּו ּובמּׂשא, ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָּבמּגע
זֹו הרי - עּמּה ּבׂשר ורב מפרקת ׁשּנׁשּברה אֹו ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹמּגּבּה,

ּדבר. לכל ְְִֵָָָָּכנבלה
ידֹוּבהמה ·. הרֹועה והֹוׁשיט מעיה, ּבתֹו עּברּה ׁשּמת ְְְִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֻ

זה  הרי - ּבטהֹורה ּבין טמאה, ּבבהמה ּבין - ּבֹו ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָונגע
העֹולם  לאויר הּנפל ׁשּיצא עד טהֹור. ּבֹו .הּנֹוגע ֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ

טמאין ּבׂשר ‚. ּבין חּיין, ּכׁשהן וחּיה ה ּבהמה מן הּפֹורׁש ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָ
ּכנבלה  מטּמא ואינֹו טהֹור, הּוא הרי - טהֹורין אבל ּבין . ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַָָָ

מן  אבר אחד - ּכנבלה מטּמא מהן, הּפֹורׁש החי מן ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָאבר
הּׁשליל  מן הּפֹורׁש אבר אֹו עצמּה, הּבהמה מן הּפֹורׁש ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָהחי

היה [עובר] אפּלּו - ׁשעּור להם אין והאברים, ְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָָׁשּבבטנּה.
ּכברּיתֹו, האבר ׁשּיהיה והּוא מטּמא; ּפחֹות, אֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָּכׂשעֹורה
ארּוכה  להעלֹות ּכדי ּבׂשר עליו ויהיה ועצמֹות, וגידין ְְְְְֲֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָָּבׂשר

רפואה] אֹו[- ּבחי, ארּוכה מּלהעלֹות ּפחֹות הּבׂשר היה ;ְֲֲִַַַַָָָָָָ
עצמֹו מהעצם]ׁשחסר טהֹור.[נחסר זה הרי - ְֲֵֵֶֶַָָ

ׁשהן הּכליה „. ּפי על אף ּבהן, וכּיֹוצא והּׂשפה והּלׁשֹון ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ
חליפיןאברים  עֹוׂשין ואין נחתכו], אם בחזרה -[גדלים ְֲִִִִֵֵָ

ּכבׂשר. הן הרי עצם, ּבהן ואין ְְֲִֵֵֵֶֶֶָָָהֹואיל
ׁשאינן הּבׂשר ‰. חּיה, אֹו ּבבהמה המדלּדלין האבר אֹו ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻ

הּגּוף ּבׁשאר ּולהּדבק לחזר ולהתרפאות]יכֹולין אינן [- - ְְְֲִִִֵֵַַָָָֹ
ּכׁשאר  הן והרי ּבחּיים; ׁשהּבהמה זמן ּכל ּכנבלה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָמטּמאין
נׁשחטה  ּבמקֹומן. טמאה מקּבלין הכׁשרּו, אם - ְְְְְְְֲֳִִִִִַָָָָֻֻאכלין
ׁשאין  ּכנבלה; מטּמאין ואינן ּבׁשחיטה, הכׁשרּו - ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֻהּבהמה
מתה  אם אבל מחּיים. ׁשּפרׁשּו ּכמֹו אֹותן עֹוׂשה ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָהּׁשחיטה

הכׁשר צרי ּבּה, מדלּדל ׁשהיה הּבׂשר - [לקבלת הּבהמה ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֻ
צריטומאה] ואינֹו החי, מן אבר מּׁשּום מטּמא והאבר, ;ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ

אבר  ּבין ּומה הּנבלה. מן אבר מּׁשּום מטּמא ואינֹו ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָהכׁשר,

החי, מן מאבר הּפֹורׁש ׁשהּבׂשר הּנבלה? מן לאבר החי ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָמן
ּבכּזית  מטּמא הּנבלה, מן מאבר הּפֹורׁש והּבׂשר ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָטהֹור;

ׁשעּור. לֹו אין וזה וזה ּובמּׂשא. ְְְִֵֶֶַַָָָּבמּגע
.Â ׁשהיא ׁשּנׁשחטהטרפה ּפי על אף - ּכׁשרה ׁשחיטה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָ

טהֹורה  היא הרי ּבאכילה, את אסּורה הּׁשֹוחט וכן ; ְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַָָָ
מידי  מטהרּתּו אּמֹו ׁשחיטת - מת עּבר ּבּה ּומצא ְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָֻהּבהמה,

ׁשמֹונה ּבן ּבּה מצא הריון]נבלה. אף [חודשי - נטרף חי ְְְִֵֶַַַָָָָָ
מידי  מטהרּתּו ׁשחיטתֹו אין ׁשּנטרף, אחר ׁשּנׁשחט ּפי ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָעל

למינֹו ׁשאין לפי גילו]נבלה; ולד [- ,לפיכ ׁשחיטה. ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָ
ׁשהה ׁשּלא אם [מלידתו]ּבהמה - ּגמּורין ימים ׁשבעה ְְְִִִִֵֶָָָָָֹ

ׁשהּוא  מּפני מטהרּתּו, ׁשחיטתֹו אין - ׁשבעה ּבתֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָׁשחטֹו
ְֵֶּכנפל.

.Ê קדם הּׁשֹוחט חי ּתׁשעה ּבן ּבּה ּומצא הּבהמה, את ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
ּכמֹו ׁשחיטה צרי ׁשאינֹו ּפי על אף - הּקרקע על ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָׁשּיהּל

אּמֹו,ׁשּבארנּו נטמאת אם - מטהרּתּו אּמֹו ׁשחיטת ׁשהרי , ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַ
ׁשאין  טהֹור; הּוא הרי אּמֹו, נתנּבלה ואם הּוא; נטמא ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָֹלא
על  ואף נבלה, טמאת ולא אכלין טמאת לא מטּמא ְְְְְְֳִֵֵַַַַַַַָָֹֹֻֻהחי

ׁשּיפריס קדם מת ואם מאבריה. ּכאבר ׁשהּוא [העמיד ּפי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹ
אּמֹופרסותיו] ׁשּׁשחיטת טהֹור, הּוא הרי - קרקע ּגּבי ְְֲִִֵֵֶַַַַַָעל

ְֲַַמטהרּתּו.
.Á הּתֹורה טרפה מן טהֹורה ׁשהיא ּפי על אף - ׁשּנׁשחטה ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָ

מעלה  וזֹו סֹופרים; מּדברי נטמא הּקדׁש, ּבּה נגע אם -ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָֹ
ּבּקדׁש ׁשעׂשּו .יתרה ְֵֶֶַָָֹ

.Ë ו ּבהמה ידֹו, העּבר והֹוציא לילד, חתכּה,המקּׁשה ְְְֲִֵֵֵַַַָָָָָָָֻ
ּבׂשר  ּוׁשאר נבלה, ׁשּנחּת האבר - אּמֹו את ׁשחט ּכ ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָואחר
האבר  - חתכּה ּכ ואחר אּמֹו, את ׁשחט טהֹור; ְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָֻהעּבר
טרפה  מּגע - העּבר ּבׂשר ּוׁשאר ׁשּנׁשחטה, ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָֻּכטרפה
הּתרּומה  את לא אבל הּקדׁש, את מטּמא ׁשהּוא .ׁשחּוטה, ְְְֲֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ

סימן ׁשחיטת ּבין ידֹו את העּבר וושט]הֹוציא או [קנה ְִִִֵֶַָָָָֻ
לסימן  סימן ׁשחיטת מצטרף - וחתכּה סימן, ְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָָָָלׁשחיטת

נבלה. מידי האבר ְְִֵֵֵֵֶַָָלטהר
.È יׂשראל ׁשחיטת ואפּלּו ּבמּׂשא; ּומטּמא נבלה, - הּנכרי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָ

ּגּביו  על אחד עֹומד ּכראּוי. ׁשחיטה יפה ּבסּכין וׁשחט , ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָָ
ּתֹוׁשב ּגר אֹו הּכּותי ואחד מצוות]הּנכרי, ז' שקיבל -[גוי ְְִִֵֶַַָָָ

וקרֹוב נבלה. נראה]ׁשחיטתם מּדברי [- זה ׁשאף ּבעיני, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
ּתקרבּתּה וטמאת זרה עבֹודה טמאת ׁשהרי - ְְְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָֻֻסֹופרים
נתרחקּו זרה עבֹודה ּובגלל ׁשּיתּבאר; ּכמֹו ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָמּדבריהם,
אסּורה  היא והלא ּתאמר: ואם ׁשחיטתן. ונאסרה ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָֹֹהּגֹוים,
ׁשהרי  מטּמא, ּבאכילה האסּור ּכל לא ּתֹורה? ּדין ְֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹּבאכילה
טמאה  על ּכרת לחּיב אפׁשר ואי ּוטהֹורה. אסּורה ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָֻהּטרפה
ּברּורה. ּבראיה אּלא קדׁשיו, ואכילת מקּדׁש ּביאת על ְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָָָזֹו

.‡È הירך]קּולית עצם נֹוׂשאּה,[- אֹו ּבּה הּנֹוגע - הּנבלה ְְִֵֵַַַָָָ
מטּמ ׁשאינֹו הּנבלה מן ּדבר ׁשּכל אינֹוטהֹור; ּבמּגע, א ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ

נֹוׂשאּה, אֹו ּבּה הּנֹוגע - ׁשהּוא ּכל נּקבה ּבמּׂשא. ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָמטּמא
מתקׁשקׁש הּמח ּכׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹטמא.

העצם] ארּוכה[כשמנענעים מעלה אינּה ׁשהרי [רפואה , ֲֲֲֵֵֶַָָָ
חיה] ּבֹובבהמה יׁש אם - ּבמקֹומֹו עֹומד היה אם אבל ;ְֲִִִֵֵָָָ
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ּבמּגע  מטּמאה זֹו הרי מּבחּוץ, לעצם ארּוכה להעלֹות ְְְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָּכדי
העצם  היא ׁשהּקּולית ּפרׁשנּו, ּוכבר האברים. ּככל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּובמּׂשא

צדדיו. מּׁשני ְְִֵַָָָהּסתּום
.·È הרי קּולית - נּקבּה לא ועדין לנּקבּה, עליה ׁשחּׁשב ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ

מחּסר  אם ספק, ּבּדבר יׁש ׁשהרי טמא; ספק ּבּה ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֻהּנֹוגע
מעׂשה  ּכמחּסר אינֹו אֹו מעׂשה, ּכמחּסר .נקיבה ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָֻֻ

ה'תשע"ד  תשרי ו' שלישי יום

ג  ¤¤ּפרק
הּׁשמּועה נבלת ‡. מּפי הּתֹורה; מן מטּמאה הּטהֹור, העֹוף ְְְְִִִִַַַַַָָָָָ

ּוטרפה, נבלה ּתאכל אׁשר נפׁש "וכל ׁשּנאמר: ׁשּזה ְְְְֱֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹלמדּו,
אּלא  מדּבר אינֹו - ּבּמים" ורחץ ּבגדיו וכּבס - ּובּגר ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּבאזרח
נבלה  מּׁשּום אסּור ׁשהּוא ּבלבד, הּטהֹור העֹוף ְְְְִִִֵֶַַַָָָָּבנבלת
ולא  ּבמּגע לא מטּמאה אינּה טמאתּה? היא וכיצד ְְְְְְְִֵֵֵַַַָָָָָָֹֹֻּוטרפה.

ּכׁשהי  אּלא הּפה, ּבתֹו ּכׁשהיא ולא ּבית ּבמּׂשא, ּבתֹו א ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָֹ
מטּמאה  אינּה ּתאכל", אׁשר נפׁש "וכל ׁשּנאמר: - ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹהּבליעה

הּנפׁש ּבבית ּכׁשהיא הנפש]אּלא הנאת עיקר שם וזה [- . ְְְִֵֶֶֶֶֶַָ
אכילה, ּכׁשעּור לטמאתּה ׁשעּור לתת - "ּתאכל" ְְְֱֲִִִֵֶֶַַָָָָֹֻׁשּנאמר:
מלּמד  - ּבגדיו" "וכּבס ּבּה: נאמר והרי ּכּזית. ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָׁשהיא
ּכמֹו מּמטּמאיו, ׁשּיפרׁש עד ּבגדיו מטּמא ּבּה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹׁשהּמתטּמא
ונגע  הּטהֹור, העֹוף מּנבלת ּכּזית הּבֹולע ּכיצד? ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָׁשּבארנּו.
לטמאה. ראׁשֹון ונעׂשּו טּמאן, - ּבליעתֹו ּבׁשעת ְְְְְְְֲִִִִִֵַַָָָֻּבכלים
טּמאן, לא - ּבליעתֹו ּבׁשעת חרׂש ּובכלי ּבאדם נֹוגע ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹהיה
אינֹו - ׁשּבלע ואחר הּטמאֹות. אבֹות ּבׁשאר ׁשּבארנּו ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָֻּכמֹו
אחר  לטמאה ראׁשֹון ּככל הּוא ׁשהרי ּכלים, ׁשאר ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֻמטּמא
והערב  טבילה טעּון ׁשהּוא ּפי על ׁשאף מּמטּמאיו; ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּפרׁש

שקיעה]ׁשמׁש ּכלי.[- מטּמא אינֹו , ְְִֵֵֶֶַ
טמאה אין ·. לטּמא מחׁשבה, צריכה הּטהֹור העֹוף נבלת ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָֻ

הרי  מקֹום, מּכל ּכּזית מּמּנה ׁשּבלע ּכיון אּלא החמּורה; ֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָזֹו
הּבליעה  ּבבית מטּמאה זֹוזֹו הרי - לאכילה עליה חּׁשב . ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

לטמאה, ראׁשֹון ּכאכל היא והרי אכלין; טמאת ְְְְְֲֳִִִִֵֶַַַָָָֹֻֻמּטּמאה
צריכה  אינּה אחרת; טמאה בּה נגעה ׁשּלא ּפי על ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֻאף

ְֵֶהכׁשר.
ׁשהן ּפרה ‚. ּפי על אף ּכן; אינן הּנׂשרפין ּוׂשעירין אדּמה ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻ

הּמתעּס צריכין מטּמאין - לאכילה עליהן חּׁשב אם ּבהן, ק ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ
אכלין  טמאת יּטּמאּו ּכ ואחר הּטמאה, ּבהן .ׁשּתּגע ְְְְֳִִִֶֶַַַַַַָָָָֻֻ

ּבכֹוׁש(„). ׁשּתחבֹו ּבהמה, מּנבלת מקל]ּכּזית והכניס [- ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָ
ׁשל  ּבליעתֹו לתֹו ׁשהכניסֹו אֹו מּלמּטה, האּׁשה מעי ְְְְְְִִִִִִֶֶַָָָָלתֹו
מּׁשּום  טמא זה הרי - מטּמאה העֹוף ׁשּנבלת ּבּמקֹום ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָחברֹו

הּספר. ּבתחּלת ׁשּבארנּו ּכמֹו נֹוגע, מּׁשּום לא ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַֹנֹוׂשא,
.‰וכּיֹוצא הּכֹור ּבחזרת הּטהֹור העֹוף נבלת מּבׂשר ּכּזית ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָ

טמא; זה הרי ּבגרֹונֹו, נגע ׁשּלא ּפי על אף - ּובלעֹו ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּבּה,
ּבסיב דקים]ּכרכֹו טהֹור.[חוטים זה הרי - ּובלעֹו ְְְֲִֵֶָָָ

.Â קדם הּבֹולע הקיאּה ׁשּבלעּה ואחר הּטהֹור, העֹוף נבלת ְְְֱִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ
תתעכל]ׁשּתתאּכל לגרֹונֹו[- ּכׁשּתצא מטּמא אינֹו זה הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַ

ּבׁשעת  אּלא הּנפׁש ּבבית מטּמאה ׁשאינּה ׁשּמקיאּה; ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָּבׁשעה
אֹותּה. ׁשּמקיא ּבׁשעה לא ְְִִֵֶָָָָֹּבליעה,

.Ê ּבבית מעי מקצתֹו ׁשּבלעֹו, הּטהֹור העֹוף נבלת ׁשל ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָ
הּבליעה  ּבבית יׁש אם - ּפיו ּבתֹו ּבחּוץ ּומקצתֹו ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָהּבליעה

טהֹור  לאו, ואם טמא; זה הרי .ּכּזית, ְֲִִֵֵֶַַָָָ
.Á.מתטּמא אינֹו ּכּזית, ּבֹו ׁשאין ׁשלם אבר מּמּנה ְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּבלע

ואם  נטמא; ּכּזית, ּבּה יׁש אם - ואכלּה צּפֹור, נטל ְְֲֲִִִִִִֵַַַַָָָָָאפּלּו
טהֹור  .לאו, ָָ

.Ëוהּנֹוצה העוף]הּכנפים על ׁשהן [שנשארו ּפי על אף - ְְִִֵֶַַַַַָָ
אינן  - אכלין טמאת ּומטּמאין ּומתטּמאין ְְְְְֳֳִִִִִֵַַַָָָָֻּכאכלין,
הּמקֹומֹות  אבל לכּזית; הּטהֹור העֹוף ּבנבלת ְְְְְְֲִִִִַַַַַָָָָמצטרפין
הן  הרי - והּצּפרנים החרטֹום, מן לּבׂשר הּקרֹובים ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָהרּכים
הּזנב, וראׁש אגּפין, ראׁשי לכּזית. ּומצטרפין ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָֹּכבׂשר,

מצטרפין. אינן - הרּכֹות אפּלּו ְְְֲֲִִִֵַָָָָָוהעצמֹות,
.Èאֹו הרּכין, העצמֹות מן הּטהֹור, העֹוף מּנבלת ְֲִִִִֵַַַָָָָָָהאֹוכל

הּׁשלל ּומן הּגידין, אשכול]מן כמין ּביצים[- [שבתוך ׁשל ִִִִִֵֶֶֶַַ
טהֹור;גופם] זה הרי - מּמּנּו החי מן ּומּבׂשר הּדם, ּומן ,ֲִִִִֵֶֶַַַָָָָ

ּומּבני  הּקרקבן, ּומן ּביצים, ׁשל האׁשּכֹול מן האֹוכל ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻאבל
החלב את ׁשהמחה אֹו השומן]הּמעים, -]- ּוגמאֹו ּבאּור ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

אֹוכל. ּבכלל ׁשהּׁשֹותה מּבׂשרּה, ּכאֹוכל טמא זה ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהרי
הסריחֹו ׁשהרי טהֹור, - ּוגמאֹו ּבחּמה .[-קלקלו]המחהּו ְְְֲִִִֵֶַַָָָָ

.‡È טהֹורה;נבלת הּכלב, מּלאכל ׁשּנפסדה הּטהֹור העֹוף ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ
מעת  ּבפֹוׁשרין להּׁשרֹות יכֹולה ואינּה ּכחרׂש, יבׁשה אם ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָוכן
נצל  והאֹוכל טהֹורה. זֹו הרי - ׁשהיתה לכמֹות ותחזר ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹלעת

וניקרש] שנימוח זה [בשר הרי הּטהֹור, העֹוף נבלת ְֲִֵֶֶַַָָׁשל
ָטהֹור.

.·È ׁשחיטתֹועֹוף - ּכׁשרה ׁשחיטה ונׁשחט ׁשּנטרף, ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָטהֹור
ּבעזרה  נׁשחט ואפּלּו טרפה מטהרּתּו, ונמצא נמלק, ואם ; ְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵַַַַַָָָָָ

עֹוף  ׁשהּׁשֹוחט אֹומר, נמצאת מטהרּתּו. מליקתֹו אין -ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָ
הרי  - חּלין ּבין קדׁשים ּבין ּבפנים, ּבין ּבחּוץ ּבין - ְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָֻטהֹור
ּבחּוץ  קדׁשים ׁשּמלק אֹו ּבפנים, חּלין והּמֹולק טהֹור; ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֻזה

הּבליעה. ּבבית ּבגדים מטּמאין אּלּו הרי -ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָ
.‚È ולא הּמֹולק לקרּבן, ראּויין היּו אם - ּבפנים קדׁשים ְְְְְִִִִִֵַָָָָָֹ

ּבמקֹומן  ׁשּבארנּו מּומין ּבהם טהֹורין.נמצאּו אּלּו הרי - ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָ
טהֹורה; - ּכהלכתּה ׁשּנערפה ערּופה עגלה ּבֹו, ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָָָּכּיֹוצא
ירידתּה אחרי נׁשחטה אם וכן ּכקדׁשים. ּבּה, ּכתּוב ְְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָָָָָָּכּפרה
ׁשחיטתּה אֹותּה הּצילה ּבהניה, ׁשאסּורה ּפי על אף - ְֲֲִִִִֶַַַַַַָָָָָָָלּנחל

נבלה. ְִֵֵָמידי
.„È ּבבית נבלת מטּמאה ואינּה טהֹורה, - הּטמא העֹוף ְְְְְְִֵֵֵַַַָָָָָ

היא הּבליעה  הרי - והכׁשרה לאכילה, עליה חּׁשב ואם ; ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָֻ
והּנֹוצה, הּכנפים, לטמאה. ראׁשֹון ׁשהן טמאין, ְְְְְֳִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻּכאכלין
הרי  - ׁשּלּה הּצּפרנים ּומן החרטֹום מן הרּכין ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָוהּמקֹומֹות

ּכבׂשרּה. ְִֵָָהן
.ÂË הּטמ אחד העֹוף ואחד הּטהֹור, הּפֹורׁשהעֹוף אבר - א ְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

ּתּטּמאּו "ּולאּלה ׁשּנאמר: ּכלל; טמאה ּבֹו ואין טהֹור, ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻמהן
הּבהמה" ּומּפי לכל ּפרסה; לֹו ׁשאין העֹוף, את להֹוציא - ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ
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ּבטלה  ׁשהיא לפי נפל, צּורת ּבּה ׁשּיהיה עד ּבמּׂשא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹולא
ׁשהיתה  ּפי על אף טהֹורה, היא לפיכ עּמּה; הּיֹוצא ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָֹּברב

אּמּה. ּגב על לּגר ְִֵַַַָָראּויה
.ÊÈ נבלה- הּׁשחּוטה מן רב אם - ּבׁשחּוטה ׁשּנתערבה ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָֹ

אם  אבל ּבמּגע; מטּמא הּכל ואין ּבּׁשחּוטה, הּנבלה ְְְְְְֲִֵֵֵַַַַַָָָָָָֹּבטלה
ׁשּתחזר לׁשחּוטה אפׁשר ׁשאי נטמא; הּכל, תיהפך נׂשא -] ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָֹֹ

ּכׁשּתסרח,להיות] ׁשּתטהר אפׁשר - הּנבלה אבל ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָנבלה,
ּתּבטל. ְִִֵָָלפיכ

ב  ¤¤ּפרק
מּׁשּום ּבהמה ‡. מטּמאה אינּה - ׁשּנׁשחטה טמאה חּיה אֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָ

ׁשּיּתיז  עד אֹו ׁשּתמּות, עד מפרּכסת, ׁשהיא זמן ּכל ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָנבלה
טמאין  ּכאכלין היא והרי ראׁשּה; נחרּהאת ועדין [הרגה]. , ְְֲֲֳִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ

ׁשהי  זמן ּכל אכלין, טמאת אפּלּו ּבּה אין - מפרּכסת א היא ְְְְֲֳִִִִֵֶֶֶַַַָָָֻ
נח, לבני אסּור המפרּכסת מן הּפֹורׁש ואבר ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹמפרּכסת.
וכן  החי. מן ּכפֹורׁש מּמּנה, הּפֹורׁש ּובׂשר החי; מן ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָּכפֹורׁש
ׁשחט  מפרּכסת. היא ועדין ּבׁשחיטתּה, ׁשּנפסלה ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָטהֹורה

אחד וושט]ּבּה קנה ּבּה[מהסימנים, אין - אחד רב אֹו , ֵֶֶָָָָֹ
ׁשּנּטלה  אֹו לׁשנים, הּבהמה חּלק ׁשּתמּות. עד ּכלל, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻטמאה

ׁשּלּה וחלל שסביבה]יר ּומטּמאה [בשר נבלה, זֹו הרי - ְְְְֲֵֵֵֶַָָָָָָ
קרעּה אם וכן ּבחּיים. היא ׁשעדין אפּלּו ּובמּׂשא, ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָּבמּגע
זֹו הרי - עּמּה ּבׂשר ורב מפרקת ׁשּנׁשּברה אֹו ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹמּגּבּה,

ּדבר. לכל ְְִֵָָָָּכנבלה
ידֹוּבהמה ·. הרֹועה והֹוׁשיט מעיה, ּבתֹו עּברּה ׁשּמת ְְְִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֻ

זה  הרי - ּבטהֹורה ּבין טמאה, ּבבהמה ּבין - ּבֹו ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָונגע
העֹולם  לאויר הּנפל ׁשּיצא עד טהֹור. ּבֹו .הּנֹוגע ֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ

טמאין ּבׂשר ‚. ּבין חּיין, ּכׁשהן וחּיה ה ּבהמה מן הּפֹורׁש ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָ
ּכנבלה  מטּמא ואינֹו טהֹור, הּוא הרי - טהֹורין אבל ּבין . ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַָָָ

מן  אבר אחד - ּכנבלה מטּמא מהן, הּפֹורׁש החי מן ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָאבר
הּׁשליל  מן הּפֹורׁש אבר אֹו עצמּה, הּבהמה מן הּפֹורׁש ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָהחי

היה [עובר] אפּלּו - ׁשעּור להם אין והאברים, ְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָָׁשּבבטנּה.
ּכברּיתֹו, האבר ׁשּיהיה והּוא מטּמא; ּפחֹות, אֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָּכׂשעֹורה
ארּוכה  להעלֹות ּכדי ּבׂשר עליו ויהיה ועצמֹות, וגידין ְְְְְֲֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָָּבׂשר

רפואה] אֹו[- ּבחי, ארּוכה מּלהעלֹות ּפחֹות הּבׂשר היה ;ְֲֲִַַַַָָָָָָ
עצמֹו מהעצם]ׁשחסר טהֹור.[נחסר זה הרי - ְֲֵֵֶֶַָָ

ׁשהן הּכליה „. ּפי על אף ּבהן, וכּיֹוצא והּׂשפה והּלׁשֹון ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ
חליפיןאברים  עֹוׂשין ואין נחתכו], אם בחזרה -[גדלים ְֲִִִִֵֵָ

ּכבׂשר. הן הרי עצם, ּבהן ואין ְְֲִֵֵֵֶֶֶָָָהֹואיל
ׁשאינן הּבׂשר ‰. חּיה, אֹו ּבבהמה המדלּדלין האבר אֹו ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻ

הּגּוף ּבׁשאר ּולהּדבק לחזר ולהתרפאות]יכֹולין אינן [- - ְְְֲִִִֵֵַַָָָֹ
ּכׁשאר  הן והרי ּבחּיים; ׁשהּבהמה זמן ּכל ּכנבלה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָמטּמאין
נׁשחטה  ּבמקֹומן. טמאה מקּבלין הכׁשרּו, אם - ְְְְְְְֲֳִִִִִַָָָָֻֻאכלין
ׁשאין  ּכנבלה; מטּמאין ואינן ּבׁשחיטה, הכׁשרּו - ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֻהּבהמה
מתה  אם אבל מחּיים. ׁשּפרׁשּו ּכמֹו אֹותן עֹוׂשה ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָהּׁשחיטה

הכׁשר צרי ּבּה, מדלּדל ׁשהיה הּבׂשר - [לקבלת הּבהמה ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֻ
צריטומאה] ואינֹו החי, מן אבר מּׁשּום מטּמא והאבר, ;ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ

אבר  ּבין ּומה הּנבלה. מן אבר מּׁשּום מטּמא ואינֹו ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָהכׁשר,

החי, מן מאבר הּפֹורׁש ׁשהּבׂשר הּנבלה? מן לאבר החי ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָמן
ּבכּזית  מטּמא הּנבלה, מן מאבר הּפֹורׁש והּבׂשר ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָטהֹור;

ׁשעּור. לֹו אין וזה וזה ּובמּׂשא. ְְְִֵֶֶַַָָָּבמּגע
.Â ׁשהיא ׁשּנׁשחטהטרפה ּפי על אף - ּכׁשרה ׁשחיטה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָ

טהֹורה  היא הרי ּבאכילה, את אסּורה הּׁשֹוחט וכן ; ְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַָָָ
מידי  מטהרּתּו אּמֹו ׁשחיטת - מת עּבר ּבּה ּומצא ְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָֻהּבהמה,

ׁשמֹונה ּבן ּבּה מצא הריון]נבלה. אף [חודשי - נטרף חי ְְְִֵֶַַַָָָָָ
מידי  מטהרּתּו ׁשחיטתֹו אין ׁשּנטרף, אחר ׁשּנׁשחט ּפי ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָעל

למינֹו ׁשאין לפי גילו]נבלה; ולד [- ,לפיכ ׁשחיטה. ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָ
ׁשהה ׁשּלא אם [מלידתו]ּבהמה - ּגמּורין ימים ׁשבעה ְְְִִִִֵֶָָָָָֹ

ׁשהּוא  מּפני מטהרּתּו, ׁשחיטתֹו אין - ׁשבעה ּבתֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָׁשחטֹו
ְֵֶּכנפל.

.Ê קדם הּׁשֹוחט חי ּתׁשעה ּבן ּבּה ּומצא הּבהמה, את ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
ּכמֹו ׁשחיטה צרי ׁשאינֹו ּפי על אף - הּקרקע על ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָׁשּיהּל

אּמֹו,ׁשּבארנּו נטמאת אם - מטהרּתּו אּמֹו ׁשחיטת ׁשהרי , ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַ
ׁשאין  טהֹור; הּוא הרי אּמֹו, נתנּבלה ואם הּוא; נטמא ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָֹלא
על  ואף נבלה, טמאת ולא אכלין טמאת לא מטּמא ְְְְְְֳִֵֵַַַַַַַָָֹֹֻֻהחי

ׁשּיפריס קדם מת ואם מאבריה. ּכאבר ׁשהּוא [העמיד ּפי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹ
אּמֹופרסותיו] ׁשּׁשחיטת טהֹור, הּוא הרי - קרקע ּגּבי ְְֲִִֵֵֶַַַַַָעל

ְֲַַמטהרּתּו.
.Á הּתֹורה טרפה מן טהֹורה ׁשהיא ּפי על אף - ׁשּנׁשחטה ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָ

מעלה  וזֹו סֹופרים; מּדברי נטמא הּקדׁש, ּבּה נגע אם -ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָֹ
ּבּקדׁש ׁשעׂשּו .יתרה ְֵֶֶַָָֹ

.Ë ו ּבהמה ידֹו, העּבר והֹוציא לילד, חתכּה,המקּׁשה ְְְֲִֵֵֵַַַָָָָָָָֻ
ּבׂשר  ּוׁשאר נבלה, ׁשּנחּת האבר - אּמֹו את ׁשחט ּכ ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָואחר
האבר  - חתכּה ּכ ואחר אּמֹו, את ׁשחט טהֹור; ְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָֻהעּבר
טרפה  מּגע - העּבר ּבׂשר ּוׁשאר ׁשּנׁשחטה, ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָֻּכטרפה
הּתרּומה  את לא אבל הּקדׁש, את מטּמא ׁשהּוא .ׁשחּוטה, ְְְֲֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ

סימן ׁשחיטת ּבין ידֹו את העּבר וושט]הֹוציא או [קנה ְִִִֵֶַָָָָֻ
לסימן  סימן ׁשחיטת מצטרף - וחתכּה סימן, ְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָָָָלׁשחיטת

נבלה. מידי האבר ְְִֵֵֵֵֶַָָלטהר
.È יׂשראל ׁשחיטת ואפּלּו ּבמּׂשא; ּומטּמא נבלה, - הּנכרי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָ

ּגּביו  על אחד עֹומד ּכראּוי. ׁשחיטה יפה ּבסּכין וׁשחט , ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָָ
ּתֹוׁשב ּגר אֹו הּכּותי ואחד מצוות]הּנכרי, ז' שקיבל -[גוי ְְִִֵֶַַָָָ

וקרֹוב נבלה. נראה]ׁשחיטתם מּדברי [- זה ׁשאף ּבעיני, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
ּתקרבּתּה וטמאת זרה עבֹודה טמאת ׁשהרי - ְְְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָֻֻסֹופרים
נתרחקּו זרה עבֹודה ּובגלל ׁשּיתּבאר; ּכמֹו ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָמּדבריהם,
אסּורה  היא והלא ּתאמר: ואם ׁשחיטתן. ונאסרה ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָֹֹהּגֹוים,
ׁשהרי  מטּמא, ּבאכילה האסּור ּכל לא ּתֹורה? ּדין ְֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹּבאכילה
טמאה  על ּכרת לחּיב אפׁשר ואי ּוטהֹורה. אסּורה ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָֻהּטרפה
ּברּורה. ּבראיה אּלא קדׁשיו, ואכילת מקּדׁש ּביאת על ְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָָָזֹו

.‡È הירך]קּולית עצם נֹוׂשאּה,[- אֹו ּבּה הּנֹוגע - הּנבלה ְְִֵֵַַַָָָ
מטּמ ׁשאינֹו הּנבלה מן ּדבר ׁשּכל אינֹוטהֹור; ּבמּגע, א ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ

נֹוׂשאּה, אֹו ּבּה הּנֹוגע - ׁשהּוא ּכל נּקבה ּבמּׂשא. ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָמטּמא
מתקׁשקׁש הּמח ּכׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹטמא.

העצם] ארּוכה[כשמנענעים מעלה אינּה ׁשהרי [רפואה , ֲֲֲֵֵֶַָָָ
חיה] ּבֹובבהמה יׁש אם - ּבמקֹומֹו עֹומד היה אם אבל ;ְֲִִִֵֵָָָ
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ּבמּגע  מטּמאה זֹו הרי מּבחּוץ, לעצם ארּוכה להעלֹות ְְְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָּכדי
העצם  היא ׁשהּקּולית ּפרׁשנּו, ּוכבר האברים. ּככל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּובמּׂשא

צדדיו. מּׁשני ְְִֵַָָָהּסתּום
.·È הרי קּולית - נּקבּה לא ועדין לנּקבּה, עליה ׁשחּׁשב ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ

מחּסר  אם ספק, ּבּדבר יׁש ׁשהרי טמא; ספק ּבּה ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֻהּנֹוגע
מעׂשה  ּכמחּסר אינֹו אֹו מעׂשה, ּכמחּסר .נקיבה ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָֻֻ

ה'תשע"ד  תשרי ו' שלישי יום

ג  ¤¤ּפרק
הּׁשמּועה נבלת ‡. מּפי הּתֹורה; מן מטּמאה הּטהֹור, העֹוף ְְְְִִִִַַַַַָָָָָ

ּוטרפה, נבלה ּתאכל אׁשר נפׁש "וכל ׁשּנאמר: ׁשּזה ְְְְֱֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹלמדּו,
אּלא  מדּבר אינֹו - ּבּמים" ורחץ ּבגדיו וכּבס - ּובּגר ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּבאזרח
נבלה  מּׁשּום אסּור ׁשהּוא ּבלבד, הּטהֹור העֹוף ְְְְִִִֵֶַַַָָָָּבנבלת
ולא  ּבמּגע לא מטּמאה אינּה טמאתּה? היא וכיצד ְְְְְְְִֵֵֵַַַָָָָָָֹֹֻּוטרפה.

ּכׁשהי  אּלא הּפה, ּבתֹו ּכׁשהיא ולא ּבית ּבמּׂשא, ּבתֹו א ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָֹ
מטּמאה  אינּה ּתאכל", אׁשר נפׁש "וכל ׁשּנאמר: - ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹהּבליעה

הּנפׁש ּבבית ּכׁשהיא הנפש]אּלא הנאת עיקר שם וזה [- . ְְְִֵֶֶֶֶֶַָ
אכילה, ּכׁשעּור לטמאתּה ׁשעּור לתת - "ּתאכל" ְְְֱֲִִִֵֶֶַַָָָָֹֻׁשּנאמר:
מלּמד  - ּבגדיו" "וכּבס ּבּה: נאמר והרי ּכּזית. ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָׁשהיא
ּכמֹו מּמטּמאיו, ׁשּיפרׁש עד ּבגדיו מטּמא ּבּה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹׁשהּמתטּמא
ונגע  הּטהֹור, העֹוף מּנבלת ּכּזית הּבֹולע ּכיצד? ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָׁשּבארנּו.
לטמאה. ראׁשֹון ונעׂשּו טּמאן, - ּבליעתֹו ּבׁשעת ְְְְְְְֲִִִִִֵַַָָָֻּבכלים
טּמאן, לא - ּבליעתֹו ּבׁשעת חרׂש ּובכלי ּבאדם נֹוגע ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹהיה
אינֹו - ׁשּבלע ואחר הּטמאֹות. אבֹות ּבׁשאר ׁשּבארנּו ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָֻּכמֹו
אחר  לטמאה ראׁשֹון ּככל הּוא ׁשהרי ּכלים, ׁשאר ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֻמטּמא
והערב  טבילה טעּון ׁשהּוא ּפי על ׁשאף מּמטּמאיו; ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּפרׁש

שקיעה]ׁשמׁש ּכלי.[- מטּמא אינֹו , ְְִֵֵֶֶַ
טמאה אין ·. לטּמא מחׁשבה, צריכה הּטהֹור העֹוף נבלת ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָֻ

הרי  מקֹום, מּכל ּכּזית מּמּנה ׁשּבלע ּכיון אּלא החמּורה; ֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָזֹו
הּבליעה  ּבבית מטּמאה זֹוזֹו הרי - לאכילה עליה חּׁשב . ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

לטמאה, ראׁשֹון ּכאכל היא והרי אכלין; טמאת ְְְְְֲֳִִִִֵֶַַַָָָֹֻֻמּטּמאה
צריכה  אינּה אחרת; טמאה בּה נגעה ׁשּלא ּפי על ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֻאף

ְֵֶהכׁשר.
ׁשהן ּפרה ‚. ּפי על אף ּכן; אינן הּנׂשרפין ּוׂשעירין אדּמה ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻ

הּמתעּס צריכין מטּמאין - לאכילה עליהן חּׁשב אם ּבהן, ק ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ
אכלין  טמאת יּטּמאּו ּכ ואחר הּטמאה, ּבהן .ׁשּתּגע ְְְְֳִִִֶֶַַַַַַָָָָֻֻ

ּבכֹוׁש(„). ׁשּתחבֹו ּבהמה, מּנבלת מקל]ּכּזית והכניס [- ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָ
ׁשל  ּבליעתֹו לתֹו ׁשהכניסֹו אֹו מּלמּטה, האּׁשה מעי ְְְְְְִִִִִִֶֶַָָָָלתֹו
מּׁשּום  טמא זה הרי - מטּמאה העֹוף ׁשּנבלת ּבּמקֹום ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָחברֹו

הּספר. ּבתחּלת ׁשּבארנּו ּכמֹו נֹוגע, מּׁשּום לא ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַֹנֹוׂשא,
.‰וכּיֹוצא הּכֹור ּבחזרת הּטהֹור העֹוף נבלת מּבׂשר ּכּזית ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָ

טמא; זה הרי ּבגרֹונֹו, נגע ׁשּלא ּפי על אף - ּובלעֹו ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּבּה,
ּבסיב דקים]ּכרכֹו טהֹור.[חוטים זה הרי - ּובלעֹו ְְְֲִֵֶָָָ

.Â קדם הּבֹולע הקיאּה ׁשּבלעּה ואחר הּטהֹור, העֹוף נבלת ְְְֱִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ
תתעכל]ׁשּתתאּכל לגרֹונֹו[- ּכׁשּתצא מטּמא אינֹו זה הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַ

ּבׁשעת  אּלא הּנפׁש ּבבית מטּמאה ׁשאינּה ׁשּמקיאּה; ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָּבׁשעה
אֹותּה. ׁשּמקיא ּבׁשעה לא ְְִִֵֶָָָָֹּבליעה,

.Ê ּבבית מעי מקצתֹו ׁשּבלעֹו, הּטהֹור העֹוף נבלת ׁשל ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָ
הּבליעה  ּבבית יׁש אם - ּפיו ּבתֹו ּבחּוץ ּומקצתֹו ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָהּבליעה

טהֹור  לאו, ואם טמא; זה הרי .ּכּזית, ְֲִִֵֵֶַַָָָ
.Á.מתטּמא אינֹו ּכּזית, ּבֹו ׁשאין ׁשלם אבר מּמּנה ְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּבלע

ואם  נטמא; ּכּזית, ּבּה יׁש אם - ואכלּה צּפֹור, נטל ְְֲֲִִִִִִֵַַַַָָָָָאפּלּו
טהֹור  .לאו, ָָ

.Ëוהּנֹוצה העוף]הּכנפים על ׁשהן [שנשארו ּפי על אף - ְְִִֵֶַַַַַָָ
אינן  - אכלין טמאת ּומטּמאין ּומתטּמאין ְְְְְֳֳִִִִִֵַַַָָָָֻּכאכלין,
הּמקֹומֹות  אבל לכּזית; הּטהֹור העֹוף ּבנבלת ְְְְְְֲִִִִַַַַַָָָָמצטרפין
הן  הרי - והּצּפרנים החרטֹום, מן לּבׂשר הּקרֹובים ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָהרּכים
הּזנב, וראׁש אגּפין, ראׁשי לכּזית. ּומצטרפין ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָֹּכבׂשר,

מצטרפין. אינן - הרּכֹות אפּלּו ְְְֲֲִִִֵַָָָָָוהעצמֹות,
.Èאֹו הרּכין, העצמֹות מן הּטהֹור, העֹוף מּנבלת ְֲִִִִֵַַַָָָָָָהאֹוכל

הּׁשלל ּומן הּגידין, אשכול]מן כמין ּביצים[- [שבתוך ׁשל ִִִִִֵֶֶֶַַ
טהֹור;גופם] זה הרי - מּמּנּו החי מן ּומּבׂשר הּדם, ּומן ,ֲִִִִֵֶֶַַַָָָָ

ּומּבני  הּקרקבן, ּומן ּביצים, ׁשל האׁשּכֹול מן האֹוכל ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻאבל
החלב את ׁשהמחה אֹו השומן]הּמעים, -]- ּוגמאֹו ּבאּור ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

אֹוכל. ּבכלל ׁשהּׁשֹותה מּבׂשרּה, ּכאֹוכל טמא זה ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהרי
הסריחֹו ׁשהרי טהֹור, - ּוגמאֹו ּבחּמה .[-קלקלו]המחהּו ְְְֲִִִֵֶַַָָָָ

.‡È טהֹורה;נבלת הּכלב, מּלאכל ׁשּנפסדה הּטהֹור העֹוף ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ
מעת  ּבפֹוׁשרין להּׁשרֹות יכֹולה ואינּה ּכחרׂש, יבׁשה אם ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָוכן
נצל  והאֹוכל טהֹורה. זֹו הרי - ׁשהיתה לכמֹות ותחזר ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹלעת

וניקרש] שנימוח זה [בשר הרי הּטהֹור, העֹוף נבלת ְֲִֵֶֶַַָָׁשל
ָטהֹור.

.·È ׁשחיטתֹועֹוף - ּכׁשרה ׁשחיטה ונׁשחט ׁשּנטרף, ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָטהֹור
ּבעזרה  נׁשחט ואפּלּו טרפה מטהרּתּו, ונמצא נמלק, ואם ; ְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵַַַַַָָָָָ

עֹוף  ׁשהּׁשֹוחט אֹומר, נמצאת מטהרּתּו. מליקתֹו אין -ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָ
הרי  - חּלין ּבין קדׁשים ּבין ּבפנים, ּבין ּבחּוץ ּבין - ְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָֻטהֹור
ּבחּוץ  קדׁשים ׁשּמלק אֹו ּבפנים, חּלין והּמֹולק טהֹור; ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֻזה

הּבליעה. ּבבית ּבגדים מטּמאין אּלּו הרי -ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָ
.‚È ולא הּמֹולק לקרּבן, ראּויין היּו אם - ּבפנים קדׁשים ְְְְְִִִִִֵַָָָָָֹ

ּבמקֹומן  ׁשּבארנּו מּומין ּבהם טהֹורין.נמצאּו אּלּו הרי - ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָ
טהֹורה; - ּכהלכתּה ׁשּנערפה ערּופה עגלה ּבֹו, ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָָָּכּיֹוצא
ירידתּה אחרי נׁשחטה אם וכן ּכקדׁשים. ּבּה, ּכתּוב ְְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָָָָָָּכּפרה
ׁשחיטתּה אֹותּה הּצילה ּבהניה, ׁשאסּורה ּפי על אף - ְֲֲִִִִֶַַַַַַָָָָָָָלּנחל

נבלה. ְִֵֵָמידי
.„È ּבבית נבלת מטּמאה ואינּה טהֹורה, - הּטמא העֹוף ְְְְְְִֵֵֵַַַָָָָָ

היא הּבליעה  הרי - והכׁשרה לאכילה, עליה חּׁשב ואם ; ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָֻ
והּנֹוצה, הּכנפים, לטמאה. ראׁשֹון ׁשהן טמאין, ְְְְְֳִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻּכאכלין
הרי  - ׁשּלּה הּצּפרנים ּומן החרטֹום מן הרּכין ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָוהּמקֹומֹות

ּכבׂשרּה. ְִֵָָהן
.ÂË הּטמ אחד העֹוף ואחד הּטהֹור, הּפֹורׁשהעֹוף אבר - א ְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

ּתּטּמאּו "ּולאּלה ׁשּנאמר: ּכלל; טמאה ּבֹו ואין טהֹור, ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻמהן
הּבהמה" ּומּפי לכל ּפרסה; לֹו ׁשאין העֹוף, את להֹוציא - ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ

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



ze`nehdפו zea` x`y zekld - dxdh xtq - ixyz 'e iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

רבינו]הּׁשמּועה אּלא [ממשה הּכתּוב ּבא ׁשּלא למדּו, ְְֶֶַַָָָָָֹ
חּיה. ׁשל אֹו ּבהמה ׁשל החי מן אבר ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָלטּמא

.ÊË ׁשּפרׁשאבר העֹוף ּכנבלת הּוא הרי העֹוף, מן הּמת מן ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָ
חמּורה  טמאה מטּמא טהֹור, עֹוף נבלת היתה אם ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֻמּמּנּו:
מטּמא  לאכילה, עליו חּׁשב ואם ּבכּזית; הּבליעה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָּבבית
טמאת  מטּמא טמא, עֹוף נבלת היתה ואם אכלין. ְְְְְְֳִִִֵֵַַַַָָָָֻֻטמאת
אכלין  מטּמא ואינֹו והכׁשר; עליו, חּׁשב אם ְְְְֳֳִִִִֵֵֵַַָָָָֻאכלין,

לטּמא,אחרים  האכלין ּכל ּכׁשעּור ּכביצה, ּבֹו ׁשּיהיה עד , ְְְְֲֳִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
ׁשּיתּבאר. ְְִֵֶָּכמֹו

ד  ¤¤ּפרק
והעכּבר,ׁשמֹונה ‡. החלד, והן - ּבּתֹורה האמּורין ׁשרצים ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹ

- והּתנׁשמת והחמט, והּלטאה, והּכח, והאנקה, ְְְְְְְְֲִֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹוהּצב,
טמאה. לענין 'ׁשרץ' הּנקראין והן ׁשוה, ּכּלן ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֻֻֻטמאת

וכלים הּׁשרץ ·. אדם מטּמא הּטמאֹות, מאבֹות אב - ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֻ
ּבמּׂשא  מטּמא ואינֹו ּבאויר, חרׂש ּוכלי ּבֹו,ּבמּגע, והּנֹוגע ; ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ

ּכעדׁשה  טמאתן וׁשעּור מּגעֹו. ּבׁשעת ּבגדים מטּמא ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָֻאינֹו
צמח] לכעדׁשה.[סוג מצטרפין הּׁשרצים וכל ,ְְְְְֲִִִַַָָָָָ

ׁשעּור האברים,‚. להם ּכברּיתֹואין הּׁשרץ מן אבר ; ְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ
.[שלם]

ּבין ּבׂשר („.) - מּכעדׁשה ּפחֹות ׁשהּוא ועצם, וגידים ְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָ
הּמת  מן ׁשּפרׁש ּבין החי, מן טמאתֹו;ׁשּפרׁש מטּמא - ְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֻ

להעלֹות  ּכדי ׁשּבעצם ּבּמח אֹו ׁשעליו ּבּבׂשר ׁשּיהיה ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹוהּוא,
בחי]ארּוכה רפואה, -]. ֲָ

מטּמא ּבׂשר ‰. ׁשאין טהֹור; - הּׁשרץ מן הּפֹורׁש החי מן ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
וגידים  ּבׂשר ּׁשרץ מה - ּכּלֹו לּׁשרץ הּדֹומה אבר ְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֻאּלא

ועצמֹות  וגידים ּבׂשר מּמּנּו הּפֹורׁש אבר אף .ועצמֹות, ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
.Â ׁשהן הּכליה ּפי על אף - ּבהן וכּיֹוצא והּלׁשֹון והּכבד ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

חליפין עֹוׂשין ואין חוזרים]אבר, אינם נחתכו הרי [אם - ְֲֲִִִֵֵֵֶ
טהֹורין. החי, מן ּפרׁשּו ואם ּכבׂשר; ְְְְִִִֵֵַַָָהן

.Ê ׁשהּוא הּׁשר ּדם זמן ּכל לכעדׁשה ּומצטרף ּכבׂשרֹו, ץ ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ּבּבׂשר  .מחּבר ְַָָָֻ

.Á החלד הּׁשרץ עצמֹות ועֹור טהֹורין. וצּפרניו, וגידיו ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָֹ
לח, ׁשהּוא ּפי על אף טהֹור, - והּתנׁשמת והּצב ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָוהעכּבר

הּל ולא עּבדֹו לא ּכדי[דרך]ועדין -]ּבֹו שיעור עֹובדּה.[- ְְְְֲִִִֵֵַַָֹֹ
ּומטּמא  ּכבׂשרן, - והחמט והּלטאה והּכח האנקה עֹור ְְְְְְֲֲִֵֶַַַַַָָָָָָָָֹֹאבל
טהֹורין. - עֹובדּה ּכדי ּבהן הּל אֹו עּבדן, ואם ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָּבכעדׁשה;

מילין. ארּבעת הּלּו ּכדי עֹובדּה? ּכדי ְְְְְִִִֵֵַַַַָָוכּמה
.Ë הירך]קּולית עצם על [- אף טהֹור, ּבּה הּנֹוגע - הּׁשרץ ִֵֶֶַַַַַָָ

הּמח ׁשּיהיה והּוא מח; מלאה ׁשהיא [בקולית]ּפי ְְְִִִֵֶֶֶַַַָֹֹ
ארּוכה מעלה ׁשאינֹו רפואה]מתקׁשקׁש, היה [- אם אבל ; ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָ

- מּבחּוץ ּבחי ארּוכה להעלֹות ּכדי ּבֹו ויׁש ּבמקֹומֹו, ְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַָעֹומד
להעלֹות  ּבהם ׁשּיׁש האברים ּככל טמא ּבּה הּנֹוגע ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהרי
הּנֹוגע  - ׁשהּוא ּבכל הּקּולית נּקבה ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָארּוכה,

טמא. מקֹום, מּכל ִֵָָָָּבּה
.È המרּקמתּביצת חי]הּׁשרץ הבעל תבנית בה שיש -]- ְֵֶֶֶֶַַַֻ

ּפ על ּכל אף נּקבה טהֹורה; מּתֹוכּה, נראה ׁשהּׁשרץ י ְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָ
טמא. ּבּה הּנֹוגע ֵֵֶַַָָׁשהּוא,

.‡È טמא;ׁשרץ ּבּבׂשר, הּנֹוגע - אדמה וחציֹו ּבׂשר ׁשחציֹו ְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
ּבאדמה  הּנֹוגע - ּכּלֹו ּפני על הׁשריץ ואם טהֹור. ְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָָָָֻּובאדמה,

טמא. צּורתֹו, נגמרה לא ְְֲִִֵֶַָָָֹׁשעדין
.·È ּבׂשר- הּכלב מּלאכל ונפסל והבאיׁש, ׁשּנפסד הּׁשרץ ְְְְְְֱִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַֹ

להּׁשרֹות טהֹור  יכֹול אם - ּכחרׂש ׁשּנעׂשה עד יבׁש . ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָ
לאו, ואם מטּמא; לכׁשהיה, ולחזר לעת מעת ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹּבפֹוׁשרין
ּדברים  ּבּמה מטּמא. אינֹו טמאים ּכאכלין ואפּלּו - ְְְֲֳִִִִֵֵֵֶַַַָָָָטהֹור
אֹו קּים, וׁשלּדֹו ׁשּיבׁש ׁשרץ אבל הּׁשרץ. ּבמקצת ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָאמּורים?
זה  הרי קּים, ּכּלֹו ותבנית הֹואיל - קּים וׁשלּדֹו ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָֻׁשּנׂשרף

וקרֹוב נראה]מטּמא; מּדבריהם.[- זֹו ׁשּטמאה ּבעיני, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֻ
.‚È וחסרּוּכזית ׁשּצמקּו הּׁשרץ, מן ּכעדׁשה אֹו הּנבלה מן ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

טהֹורין  מן - מּכזית ּופחֹות הּׁשרץ מן מּכעדׁשה ּפחֹות ; ְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָ
מּדברי  מטּמאין - ּכּׁשעּור על ועמדּו ׁשּנתּפחּו ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָהּנבלה,
עד  ונתּפחּו וחזרּו וצמקּו ּבּתחּלה, ּכּׁשעּור היּו ְְְְְְְְְִִִִַַַָָָָסֹופרים.
ּתֹורה; ּדין ּכׁשהיּו, מטּמאין אּלּו הרי - לׁשעּורן ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָׁשהּגיעּו

הּמת. מן ּבכזית אֹומר אּתה ְְִִִֵֵֵַַַָוכן
.„È אף - ראׁשיהן הּתזּו ׁשּימּות; עד מטּמא, אינֹו ְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻהּׁשרץ

מערה הראׁש ׁשעדין ּפי מחובר]על על [- ואף הּגּוף, ּבעֹור ְְְֲִִֶֶַַַַַָֹֹ
ׁשאר  טמאין. אּלּו הרי - הּלטאה ּכזנב מפרּכסין ׁשהן ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָּפי
והּנּדל  והעקרב והּנחׁש הּצפרּדע ּכגֹון ּכּלן, ּורמׂשים ְְְְְְְְְִִֵַַַַַַַָָָָָָָָֻׁשקצים
הם  הרי - ּבאכילה אסּורין ׁשהן ּפי על אף - ּבהן ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָוכּיֹוצא
ואין  מטּמאין; אינן טמאין ּכאכלין ואפּלּו מּכלּום, ְְְְְְֲֳִִִִִִֵֵֵַַָָָטהֹורין
מּׁשמֹונת  חּוץ ּבמֹותֹו, ּׁשּמטּמא מה ּכּלן הּׁשרצים ּבכל ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָֻל

ּבּתֹורה. המפרׁשין ְִִִַַָָֹמינין

ה  ¤¤ּפרק
אדם ׁשכבת ‡. מטּמאה הּטמאֹות, מאבֹות אב - זרע ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָֻ

ּבמּׂשא; מטּמאה ואינּה ּבאויר, חרׂש ּוכלי ּבמּגע, ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָוכלים
הּנֹוגע  ואחד מּגעֹו. ּבׁשעת ּבגדים מטּמא ּבּה הּמּטּמא ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָואין
ּדין  לטמאה, ראׁשֹון ׁשניהן - מּבׂשרֹו אֹותּה הרֹואה אֹו ְְְְִִִֵֶֶָָָָָֻּבּה,
ּבכל  ולרֹואה, ּבכעדׁשה; לנֹוגע, ׁשעּורּה? וכּמה ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָּתֹורה.
אּמה  ּפי ויחתם מּמּנּו ׁשּתצא עד טמא, הרֹואה ואין ְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשהּוא.

זרע" ׁשכבת מּמּנּו ּתצא "אׁשר ׁשּנאמר: "אֹו- ונאמר: , ְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָ
ּבקיסם ראה אפּלּו ,לפיכ ּבׂשרֹו"; [שהכניס החּתים ְְְְֲִִִֵֶָָָָָ

הרֹואה למילתו] ואחד נטמא. אּמה, לפי והּגיעה הֹואיל -ְְְְִִִִִֶֶַָָָָָ
טמא.[קישוי]מחמת זה הרי - ּבאנס הרֹואה אֹו ּבׂשרֹו, ְְֲֲֵֵֵֶֶֶַָָָֹ

ּתׁשע אין ·. ּבן ׁשּיהיה עד מטּמאה, קטן ׁשל זרע ׁשכבת ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
אחד  ויֹום .ׁשנים ְִֶָָ

לבנה,ׁשכבת ‚. ׁשּתהיה עד טהֹורה; - אדּמה זרע ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָֻ
.[נוזלת]ונמׁשכת  ְְִֶֶ

ּבּה,וכל „. מרּגיׁש אדם ׁשל ּגּופֹו ּכל ׁשאין זרע ׁשכבת ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָ
- ּתאוה ולא קּׁשּוי, ּבלא ראה אם ,לפיכ מטּמאה; ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָֹֹאינּה
אף  - ּבהרּגׁשה נעקרה זרע. ׁשכבת מּׁשּום מטּמאה ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָאינּה

טמאה  ּבהרּגׁשה, ׁשּלא ׁשּיצאת ּפי .על ְְְִֵֶֶַַָָָָָֹ
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ועמד המהרהר ‰. ּבחלֹום, מּטה ׁשּׁשּמׁש וראה ּבּלילה, ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ
ּבׁשרֹו מילתו]ונמצא ׁשכבת [- מצא ׁשּלא ּפי על אף - חם ְְְְִִִֶַַַַָָָָֹ

ראה  ּכבר ּבחלֹום, ׁשּׁשּמׁש ּכיון טמא; זה הרי ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָזרע,
ונתקּנחה  מעט והיתה חם, ּבׂשרֹו מצא ּולפיכ ְְְְְְְְְְִִַַַַָָָָָָָָָּבהרּגׁשה,
ולא  הרהר לחלּוחית. מצא לא ּולפיכ ּבכליו, אֹו ְְְְְְִִִִֵֵַָָָָָֹֹּבבׂשרֹו
טהֹור  - הרהר ולא חם ּבׂשרֹו ׁשּמצא אֹו חם, ּבׂשרֹו .מצא ְְְְִֵֶַַָָָָָָָֹ

.Â חלקיןהּמטיל מים וראה טיפות]מים, טיפות אֹו[- ְֲִִִִֵַַַָָָ
- ּבּסֹוף אֹו ּבאמצע, אֹותם ראה טהֹור; - ּבּתחּלה ְְֲִִֶַַַָָָָָָעכּורין
סֹוף, ועד מּתחּלה ּכּלן ׁשהטיל הּמים היּו טמא. זה ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻהרי
ונמׁשכין, לבנים היּו טהֹור. זה הרי - עכּורין אֹו ְְְֲֲֲִִִִִֵֶָָָָָחלקין

טהֹור. האּמה, מּתֹו עבֹות טּפין והּמטיל ְִִִִֵֵַַָָָָָטמא.
.Ê ּכׁשּיטיל ּבעל - ׁשּיטּבל קדם מים הטיל ולא ׁשּטבל, קרי ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹ

ׁשּצחצּוחי מּפני טמא; אינן [טיפות]הּמים, זרע ׁשכבת ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
ּבחֹולה  אמּורים? ּדברים ּבּמה מים. ּכׁשּיטיל אּלא ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָיֹוצאין
ׁשכבת  יֹורה ׁשהּוא מּפני טהֹור, - ּבריא ילד אבל ּבזקן; ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָאֹו
ּכּמה  עד האּמה. מן ּתּנתק ּכּלּה והיא ּכחץ, ּבחזקה ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֻזרע
חֹולץ  אֹו ונֹועל אחת, רגלֹו על ׁשעֹומד זמן ּכל ילד? ְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַָהּוא

חליֹו מּפני ּכן לעׂשֹות יכֹול אינֹו ואם חולשה]מנעלֹו; -], ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָ
זה. לענין חֹולה זה ְְֲִֵֶֶֶָהרי

.Á ׁשּתקּנח וכל קדם וטבלה וירדה מּטתּה, ׁשּׁשּמׁשה אּׁשה ְְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָֹ
ּבטמאתּה היא הרי - יפה יפה .עצמּה ְְְֲִֵֶֶַָָָָָֻ

.Ë ׁשניהם אחד מּטתן, ׁשּׁשּמׁשּו האּׁשה ואחד האיׁש ְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָ
ראׁשֹון  ּוׁשניהם ּתֹורה טמאים; ּדין האּׁשה לטמאה, ואין . ְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָֻ

הּסתרים  ּבית ׁשּנגיעת - זרע ּבׁשכבת נֹוגעת מּׁשּום ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָטמאה
שבגוף] מוסתרים מקומות המׁשּמׁשת,[- אּלא - נגיעה ְְִֵֶֶֶַַָָָאינּה

ויֹום  ׁשנים ׁשלׁש ּבת ׁשּתהיה והּוא קרי, ּכרֹואה היא ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָֹהרי
מּבת  קטּנה היתה אּׁשה". את יׁשּכב "אׁשר ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָאחד,
ּבנגיעת  מּטּמאה אבל ּבׁשכיבה; מּטּמאה אינּה ׁשנים, ְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָָָָָֹׁשלׁש
הּבֹועל  ,לפיכ מּבחּוץ. ּבבׂשרּה נגעה אם זרע, ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָׁשכבת
אֹותּה הּכתּוב טּמא ׁשּלא - טהֹורה ּכדרּכּה, ׁשּלא ְְְְִֵֶֶַַָָָָָֹֹּגדֹולה

ּכדרּכּה. אּלא הּסתרים, ּבית ְְְְְִֵֶַַַָָָֻּבטמאת
.È אף הּבֹועל טהֹור, - זרע ׁשכבת הֹוציא ולא האּׁשה, את ְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹ

האיׁש ׁשּיֹוציא עד טהֹורה, האּׁשה וכן ׁשהערה; ּפי .על ְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ
.‡Èּבתֹו אֹותּה ּפלטה אם - זרע ׁשכבת ׁשּפלטה ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָהאּׁשה

עֹונֹות לילה]ׁשלׁש או יום – טמאה ["עונה" היא הרי , ְֲִֵֵָָֹ
ּכאיׁש זבה, היתה אם אחד יֹום סֹותרת לפיכ קרי, ְְְְִִִִֶֶֶֶֶָָָָָָּכרֹואה
יצאת  ׁשּלא ּפי על אף ׁשהּוא. ּבכל ּומּטּמאה קרי; ְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשראה

הּׁשּנים לבין והּגיעה נעקרה אּלא מסויים לחּוץ, מקום -] ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ
ּדמּהברחם] מה ּכדמּה: זרע ׁשכבת ׁשהרי נטמאה, -ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָ

אֹותּה ּתטּמא ׁשּתפלט זרע ׁשכבת אף ּבפנים, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹמטּמא
ְִִּבפנים.

.·È עֹונֹות ׁשכבת הּׁשלׁש ּבתֹו ׁשּנפלטה עצמּה -זרע ְְְְְִִֶֶַַַַָָָֹ
ׁשּפלטה  האּׁשה ׁשּטּמאה ּכדר בּה, ׁשּנגעּו אחרים ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָמטּמאה
טהֹורה; האּׁשה הרי עֹונֹות, ׁשלׁש אחר ּפלטה ואם ְְְֲִִֵַַָָָָָָָֹאֹותּה.
צּורתּה. נפסדה ׁשּכבר - טהֹורה ׁשּנפלטה, זרע ׁשכבת ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָוכן

.‚È העֹונה וכּמה ואין לילה. אֹו יֹום אֹו עֹונה? היא ְְְִֵַַָָָָָ
ׁשלׁש - ׁשּבת ּבלילי נבעלה ּכיצד? הּמנין. מן בּה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹׁשּנבעלה

ּבּׁשּבת; ואחד ּבּׁשּבת אחד וליל הּׁשּבת יֹום ׁשּלּה, ְְֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָעֹונֹות
והלאה, ׁשני מּליל ּפלטה טמאה. זה, זמן ּבתֹו ּפלטה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָואם

לאחר טהֹורה  אפּלּו זרע, ׁשכבת מּמּנּו ׁשּפרׁשה והאיׁש . ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ
והּפֹורׁשת  לחה; ׁשהיא זמן ּכל טמאה זֹו הרי - עֹונֹות ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּכּמה

טמא. ִֵֶָמּמּנּו,
.„È יבׁשה ׁשכבת לחה. ּכׁשהיא אּלא מטּמאה אינּה זרע, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

ּבפֹוׁשרין  לעת מעת להּׁשרֹות יכֹולה ואם טהֹורה. ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָּכחרׂש,
טמאה  זֹו הרי ׁשהיתה, לכמֹות .ולחזר ְְְְְֲִֵֵֶַָָָֹ

.ÂË ׁשּׁשכב ּכבר והאּׁשה קרי, ׁשהרֹואה זה, ּבפרק ּבארנּו ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ
מן  טמאים - זרע ּבׁשכבת והּנֹוגע זרע, ׁשכבת אֹותּה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָאיׁש
היא  הרי - עֹונֹות ׁשלׁש ּבתֹו ׁשּפלטה האּׁשה וכן ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָֹהּתֹורה;

קרי  ּכרֹואה הּתֹורה, מן ּבפרק טמאה האמּורין ׁשאר אבל . ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָ
טמאין  אינם - מים ּומטיל מהרהר ּכגֹון טמאים, ׁשהם ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָזה

מּדבריהם אּלא [מדרבנן]אּלא טמאה, עליהם ּגזרּו ולא . ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹֻ
טהֹורין  לחּלין, אבל .לתרּומה; ְְְֲִִִָָֻ

.ÊË הּׁשלׁשנכרית ּבתֹו יׂשראל ׁשל זרע ׁשכבת ׁשּפלטה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
יׂשראל  ׁשל זרע ׁשכבת ׁשּפלטה ּבהמה וכן ּבתֹועֹונֹות, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

זה  זמן לאחר ּפלטּו טמאה; הּנפלטת אֹותּה הרי - זה ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָזמן
נסרחה. לא עדין אֹו נסרחה, ספק היא הרי -ְְְְֲֲִִִִֵֵַָָָֹ

.ÊÈ ּומֹוׁשב ּכבר מׁשּכב מטּמאי ּבהלכֹות ׁשּׁשכבת ּבארנּו , ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָ
ׁשּפלטה  יׂשראל ּבת ,לפיכ מּכלּום; טהֹורה נכרי ׁשל ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָזרעֹו
היא  הרי - עֹונֹות ׁשלׁש ּבתֹו אפּלּו נכרי, ׁשל זרע ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָֹׁשכבת

ְָטהֹורה.
.ÁÈ ויצאה [קרי]ׁשהרּגיׁשּגֹוי וטבל, לטּבל וירד ונתּגּיר , ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹ

ספק  זה הרי - ׁשּטבל אחר ּבּה, ׁשהרּגיׁש זרע ׁשכבת ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָמּמּנּו
ֵָטמא.

.ËÈ אֹוּגדֹולה ׁשנים, ּתׁשע מּבן ּפחֹות קטן אֹותּה ׁשּׁשכב ְִִֵֶֶַַָָָָָָָ
טהֹורה  זֹו הרי - ּבהמה אֹו אׁשר נכרי "ואיׁש ׁשּנאמר: , ְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָ

ּכמֹו ּומּיׂשראל, איׁש, הּׁשֹוכב ׁשּיהיה עד אּׁשה"; את ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָיׁשּכב
ְֵֶַׁשּבארנּו.

ה'תשע"ד  תשרי ז' רביעי יום

ו  ¤¤ּפרק
סֹופרים טמאת ‡. מּדברי - זרה מן עבֹודה רמז לּה ויׁש , ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֻ

והּטהרּו ּבתככם, אׁשר הּנכר אלהי את "הסרּו ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹהּתֹורה:
זרה  עבֹודה ּבּה: יׁש הּטמאֹות אבֹות ארּבעה ְְְֲֲֲִֵַַַָָָָָָֻוהחליפּו".

ּומׁשּמׁשיה כליה]עצמּה, ותקרבת[- קרבנות], ויין [- ׁשּלּה, ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָֹ
מּדבריהם. ּכּלן, וטמאת לּה; ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֻֻׁשּנתנּס

ּוכלי עבֹודה ·. ּבמּגע, וכלים אדם מטּמאה - עצמּה זרה ְְְְְְֲִֵֵַַַָָָָָָָָ
ּבאויר  ׁשּנאמר:חרׂש ּכׁשרץ, ּבמּׂשא, מטּמאה ואינּה , ְְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

ׁשאינּה זאת תהיה לא ּכזית; - וׁשעּורּה ּתׁשּקצּנּו". ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ"ׁשּקץ
הּצּורה היתה אם אבל הּמת; מן חמּורה הּתֹורה, [-מן ְֲֲִִִֵַַַָָָָָָ

טהֹורה.הפסל] זֹו הרי מּכזית, ְְְֲִִֵַָָּפחּותה
ּכמרּדעקצץ ‚. היה אפּלּו - מּמּנה הרי [מחרישה]אבר , ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

אּלא  לאברים, מטּמאה אינּה זרה ׁשעבֹודה טהֹור; ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָזה
- ּדוה" ּכמֹו "ּתזרם ׁשּנאמר: ׁשלמה, ּכׁשהיא ּכּלּה ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻהּצּורה
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רבינו]הּׁשמּועה אּלא [ממשה הּכתּוב ּבא ׁשּלא למדּו, ְְֶֶַַָָָָָֹ
חּיה. ׁשל אֹו ּבהמה ׁשל החי מן אבר ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָלטּמא

.ÊË ׁשּפרׁשאבר העֹוף ּכנבלת הּוא הרי העֹוף, מן הּמת מן ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָ
חמּורה  טמאה מטּמא טהֹור, עֹוף נבלת היתה אם ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֻמּמּנּו:
מטּמא  לאכילה, עליו חּׁשב ואם ּבכּזית; הּבליעה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָּבבית
טמאת  מטּמא טמא, עֹוף נבלת היתה ואם אכלין. ְְְְְְֳִִִֵֵַַַַָָָָֻֻטמאת
אכלין  מטּמא ואינֹו והכׁשר; עליו, חּׁשב אם ְְְְֳֳִִִִֵֵֵַַָָָָֻאכלין,

לטּמא,אחרים  האכלין ּכל ּכׁשעּור ּכביצה, ּבֹו ׁשּיהיה עד , ְְְְֲֳִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
ׁשּיתּבאר. ְְִֵֶָּכמֹו

ד  ¤¤ּפרק
והעכּבר,ׁשמֹונה ‡. החלד, והן - ּבּתֹורה האמּורין ׁשרצים ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹ

- והּתנׁשמת והחמט, והּלטאה, והּכח, והאנקה, ְְְְְְְְֲִֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹוהּצב,
טמאה. לענין 'ׁשרץ' הּנקראין והן ׁשוה, ּכּלן ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֻֻֻטמאת

וכלים הּׁשרץ ·. אדם מטּמא הּטמאֹות, מאבֹות אב - ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֻ
ּבמּׂשא  מטּמא ואינֹו ּבאויר, חרׂש ּוכלי ּבֹו,ּבמּגע, והּנֹוגע ; ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ

ּכעדׁשה  טמאתן וׁשעּור מּגעֹו. ּבׁשעת ּבגדים מטּמא ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָֻאינֹו
צמח] לכעדׁשה.[סוג מצטרפין הּׁשרצים וכל ,ְְְְְֲִִִַַָָָָָ

ׁשעּור האברים,‚. להם ּכברּיתֹואין הּׁשרץ מן אבר ; ְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ
.[שלם]

ּבין ּבׂשר („.) - מּכעדׁשה ּפחֹות ׁשהּוא ועצם, וגידים ְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָ
הּמת  מן ׁשּפרׁש ּבין החי, מן טמאתֹו;ׁשּפרׁש מטּמא - ְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֻ

להעלֹות  ּכדי ׁשּבעצם ּבּמח אֹו ׁשעליו ּבּבׂשר ׁשּיהיה ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹוהּוא,
בחי]ארּוכה רפואה, -]. ֲָ

מטּמא ּבׂשר ‰. ׁשאין טהֹור; - הּׁשרץ מן הּפֹורׁש החי מן ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
וגידים  ּבׂשר ּׁשרץ מה - ּכּלֹו לּׁשרץ הּדֹומה אבר ְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֻאּלא

ועצמֹות  וגידים ּבׂשר מּמּנּו הּפֹורׁש אבר אף .ועצמֹות, ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
.Â ׁשהן הּכליה ּפי על אף - ּבהן וכּיֹוצא והּלׁשֹון והּכבד ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

חליפין עֹוׂשין ואין חוזרים]אבר, אינם נחתכו הרי [אם - ְֲֲִִִֵֵֵֶ
טהֹורין. החי, מן ּפרׁשּו ואם ּכבׂשר; ְְְְִִִֵֵַַָָהן

.Ê ׁשהּוא הּׁשר ּדם זמן ּכל לכעדׁשה ּומצטרף ּכבׂשרֹו, ץ ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ּבּבׂשר  .מחּבר ְַָָָֻ

.Á החלד הּׁשרץ עצמֹות ועֹור טהֹורין. וצּפרניו, וגידיו ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָֹ
לח, ׁשהּוא ּפי על אף טהֹור, - והּתנׁשמת והּצב ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָוהעכּבר

הּל ולא עּבדֹו לא ּכדי[דרך]ועדין -]ּבֹו שיעור עֹובדּה.[- ְְְְֲִִִֵֵַַָֹֹ
ּומטּמא  ּכבׂשרן, - והחמט והּלטאה והּכח האנקה עֹור ְְְְְְֲֲִֵֶַַַַַָָָָָָָָֹֹאבל
טהֹורין. - עֹובדּה ּכדי ּבהן הּל אֹו עּבדן, ואם ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָּבכעדׁשה;

מילין. ארּבעת הּלּו ּכדי עֹובדּה? ּכדי ְְְְְִִִֵֵַַַַָָוכּמה
.Ë הירך]קּולית עצם על [- אף טהֹור, ּבּה הּנֹוגע - הּׁשרץ ִֵֶֶַַַַַָָ

הּמח ׁשּיהיה והּוא מח; מלאה ׁשהיא [בקולית]ּפי ְְְִִִֵֶֶֶַַַָֹֹ
ארּוכה מעלה ׁשאינֹו רפואה]מתקׁשקׁש, היה [- אם אבל ; ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָ

- מּבחּוץ ּבחי ארּוכה להעלֹות ּכדי ּבֹו ויׁש ּבמקֹומֹו, ְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַָעֹומד
להעלֹות  ּבהם ׁשּיׁש האברים ּככל טמא ּבּה הּנֹוגע ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהרי
הּנֹוגע  - ׁשהּוא ּבכל הּקּולית נּקבה ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָארּוכה,

טמא. מקֹום, מּכל ִֵָָָָּבּה
.È המרּקמתּביצת חי]הּׁשרץ הבעל תבנית בה שיש -]- ְֵֶֶֶֶַַַֻ

ּפ על ּכל אף נּקבה טהֹורה; מּתֹוכּה, נראה ׁשהּׁשרץ י ְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָ
טמא. ּבּה הּנֹוגע ֵֵֶַַָָׁשהּוא,

.‡È טמא;ׁשרץ ּבּבׂשר, הּנֹוגע - אדמה וחציֹו ּבׂשר ׁשחציֹו ְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
ּבאדמה  הּנֹוגע - ּכּלֹו ּפני על הׁשריץ ואם טהֹור. ְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָָָָֻּובאדמה,

טמא. צּורתֹו, נגמרה לא ְְֲִִֵֶַָָָֹׁשעדין
.·È ּבׂשר- הּכלב מּלאכל ונפסל והבאיׁש, ׁשּנפסד הּׁשרץ ְְְְְְֱִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַֹ

להּׁשרֹות טהֹור  יכֹול אם - ּכחרׂש ׁשּנעׂשה עד יבׁש . ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָ
לאו, ואם מטּמא; לכׁשהיה, ולחזר לעת מעת ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹּבפֹוׁשרין
ּדברים  ּבּמה מטּמא. אינֹו טמאים ּכאכלין ואפּלּו - ְְְֲֳִִִִֵֵֵֶַַַָָָָטהֹור
אֹו קּים, וׁשלּדֹו ׁשּיבׁש ׁשרץ אבל הּׁשרץ. ּבמקצת ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָאמּורים?
זה  הרי קּים, ּכּלֹו ותבנית הֹואיל - קּים וׁשלּדֹו ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָֻׁשּנׂשרף

וקרֹוב נראה]מטּמא; מּדבריהם.[- זֹו ׁשּטמאה ּבעיני, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֻ
.‚È וחסרּוּכזית ׁשּצמקּו הּׁשרץ, מן ּכעדׁשה אֹו הּנבלה מן ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

טהֹורין  מן - מּכזית ּופחֹות הּׁשרץ מן מּכעדׁשה ּפחֹות ; ְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָ
מּדברי  מטּמאין - ּכּׁשעּור על ועמדּו ׁשּנתּפחּו ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָהּנבלה,
עד  ונתּפחּו וחזרּו וצמקּו ּבּתחּלה, ּכּׁשעּור היּו ְְְְְְְְְִִִִַַַָָָָסֹופרים.
ּתֹורה; ּדין ּכׁשהיּו, מטּמאין אּלּו הרי - לׁשעּורן ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָׁשהּגיעּו

הּמת. מן ּבכזית אֹומר אּתה ְְִִִֵֵֵַַַָוכן
.„È אף - ראׁשיהן הּתזּו ׁשּימּות; עד מטּמא, אינֹו ְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻהּׁשרץ

מערה הראׁש ׁשעדין ּפי מחובר]על על [- ואף הּגּוף, ּבעֹור ְְְֲִִֶֶַַַַַָֹֹ
ׁשאר  טמאין. אּלּו הרי - הּלטאה ּכזנב מפרּכסין ׁשהן ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָּפי
והּנּדל  והעקרב והּנחׁש הּצפרּדע ּכגֹון ּכּלן, ּורמׂשים ְְְְְְְְְִִֵַַַַַַַָָָָָָָָֻׁשקצים
הם  הרי - ּבאכילה אסּורין ׁשהן ּפי על אף - ּבהן ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָוכּיֹוצא
ואין  מטּמאין; אינן טמאין ּכאכלין ואפּלּו מּכלּום, ְְְְְְֲֳִִִִִִֵֵֵַַָָָטהֹורין
מּׁשמֹונת  חּוץ ּבמֹותֹו, ּׁשּמטּמא מה ּכּלן הּׁשרצים ּבכל ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָֻל

ּבּתֹורה. המפרׁשין ְִִִַַָָֹמינין

ה  ¤¤ּפרק
אדם ׁשכבת ‡. מטּמאה הּטמאֹות, מאבֹות אב - זרע ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָֻ

ּבמּׂשא; מטּמאה ואינּה ּבאויר, חרׂש ּוכלי ּבמּגע, ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָוכלים
הּנֹוגע  ואחד מּגעֹו. ּבׁשעת ּבגדים מטּמא ּבּה הּמּטּמא ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָואין
ּדין  לטמאה, ראׁשֹון ׁשניהן - מּבׂשרֹו אֹותּה הרֹואה אֹו ְְְְִִִֵֶֶָָָָָֻּבּה,
ּבכל  ולרֹואה, ּבכעדׁשה; לנֹוגע, ׁשעּורּה? וכּמה ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָּתֹורה.
אּמה  ּפי ויחתם מּמּנּו ׁשּתצא עד טמא, הרֹואה ואין ְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשהּוא.

זרע" ׁשכבת מּמּנּו ּתצא "אׁשר ׁשּנאמר: "אֹו- ונאמר: , ְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָ
ּבקיסם ראה אפּלּו ,לפיכ ּבׂשרֹו"; [שהכניס החּתים ְְְְֲִִִֵֶָָָָָ

הרֹואה למילתו] ואחד נטמא. אּמה, לפי והּגיעה הֹואיל -ְְְְִִִִִֶֶַָָָָָ
טמא.[קישוי]מחמת זה הרי - ּבאנס הרֹואה אֹו ּבׂשרֹו, ְְֲֲֵֵֵֶֶֶַָָָֹ

ּתׁשע אין ·. ּבן ׁשּיהיה עד מטּמאה, קטן ׁשל זרע ׁשכבת ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
אחד  ויֹום .ׁשנים ְִֶָָ

לבנה,ׁשכבת ‚. ׁשּתהיה עד טהֹורה; - אדּמה זרע ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָֻ
.[נוזלת]ונמׁשכת  ְְִֶֶ

ּבּה,וכל „. מרּגיׁש אדם ׁשל ּגּופֹו ּכל ׁשאין זרע ׁשכבת ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָ
- ּתאוה ולא קּׁשּוי, ּבלא ראה אם ,לפיכ מטּמאה; ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָֹֹאינּה
אף  - ּבהרּגׁשה נעקרה זרע. ׁשכבת מּׁשּום מטּמאה ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָאינּה

טמאה  ּבהרּגׁשה, ׁשּלא ׁשּיצאת ּפי .על ְְְִֵֶֶַַָָָָָֹ
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ועמד המהרהר ‰. ּבחלֹום, מּטה ׁשּׁשּמׁש וראה ּבּלילה, ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ
ּבׁשרֹו מילתו]ונמצא ׁשכבת [- מצא ׁשּלא ּפי על אף - חם ְְְְִִִֶַַַַָָָָֹ

ראה  ּכבר ּבחלֹום, ׁשּׁשּמׁש ּכיון טמא; זה הרי ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָזרע,
ונתקּנחה  מעט והיתה חם, ּבׂשרֹו מצא ּולפיכ ְְְְְְְְְְִִַַַַָָָָָָָָָּבהרּגׁשה,
ולא  הרהר לחלּוחית. מצא לא ּולפיכ ּבכליו, אֹו ְְְְְְִִִִֵֵַָָָָָֹֹּבבׂשרֹו
טהֹור  - הרהר ולא חם ּבׂשרֹו ׁשּמצא אֹו חם, ּבׂשרֹו .מצא ְְְְִֵֶַַָָָָָָָֹ

.Â חלקיןהּמטיל מים וראה טיפות]מים, טיפות אֹו[- ְֲִִִִֵַַַָָָ
- ּבּסֹוף אֹו ּבאמצע, אֹותם ראה טהֹור; - ּבּתחּלה ְְֲִִֶַַַָָָָָָעכּורין
סֹוף, ועד מּתחּלה ּכּלן ׁשהטיל הּמים היּו טמא. זה ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻהרי
ונמׁשכין, לבנים היּו טהֹור. זה הרי - עכּורין אֹו ְְְֲֲֲִִִִִֵֶָָָָָחלקין

טהֹור. האּמה, מּתֹו עבֹות טּפין והּמטיל ְִִִִֵֵַַָָָָָטמא.
.Ê ּכׁשּיטיל ּבעל - ׁשּיטּבל קדם מים הטיל ולא ׁשּטבל, קרי ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹ

ׁשּצחצּוחי מּפני טמא; אינן [טיפות]הּמים, זרע ׁשכבת ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
ּבחֹולה  אמּורים? ּדברים ּבּמה מים. ּכׁשּיטיל אּלא ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָיֹוצאין
ׁשכבת  יֹורה ׁשהּוא מּפני טהֹור, - ּבריא ילד אבל ּבזקן; ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָאֹו
ּכּמה  עד האּמה. מן ּתּנתק ּכּלּה והיא ּכחץ, ּבחזקה ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֻזרע
חֹולץ  אֹו ונֹועל אחת, רגלֹו על ׁשעֹומד זמן ּכל ילד? ְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַָהּוא

חליֹו מּפני ּכן לעׂשֹות יכֹול אינֹו ואם חולשה]מנעלֹו; -], ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָ
זה. לענין חֹולה זה ְְֲִֵֶֶֶָהרי

.Á ׁשּתקּנח וכל קדם וטבלה וירדה מּטתּה, ׁשּׁשּמׁשה אּׁשה ְְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָֹ
ּבטמאתּה היא הרי - יפה יפה .עצמּה ְְְֲִֵֶֶַָָָָָֻ

.Ë ׁשניהם אחד מּטתן, ׁשּׁשּמׁשּו האּׁשה ואחד האיׁש ְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָ
ראׁשֹון  ּוׁשניהם ּתֹורה טמאים; ּדין האּׁשה לטמאה, ואין . ְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָֻ

הּסתרים  ּבית ׁשּנגיעת - זרע ּבׁשכבת נֹוגעת מּׁשּום ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָטמאה
שבגוף] מוסתרים מקומות המׁשּמׁשת,[- אּלא - נגיעה ְְִֵֶֶֶַַָָָאינּה

ויֹום  ׁשנים ׁשלׁש ּבת ׁשּתהיה והּוא קרי, ּכרֹואה היא ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָֹהרי
מּבת  קטּנה היתה אּׁשה". את יׁשּכב "אׁשר ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָאחד,
ּבנגיעת  מּטּמאה אבל ּבׁשכיבה; מּטּמאה אינּה ׁשנים, ְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָָָָָֹׁשלׁש
הּבֹועל  ,לפיכ מּבחּוץ. ּבבׂשרּה נגעה אם זרע, ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָׁשכבת
אֹותּה הּכתּוב טּמא ׁשּלא - טהֹורה ּכדרּכּה, ׁשּלא ְְְְִֵֶֶַַָָָָָֹֹּגדֹולה

ּכדרּכּה. אּלא הּסתרים, ּבית ְְְְְִֵֶַַַָָָֻּבטמאת
.È אף הּבֹועל טהֹור, - זרע ׁשכבת הֹוציא ולא האּׁשה, את ְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹ

האיׁש ׁשּיֹוציא עד טהֹורה, האּׁשה וכן ׁשהערה; ּפי .על ְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ
.‡Èּבתֹו אֹותּה ּפלטה אם - זרע ׁשכבת ׁשּפלטה ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָהאּׁשה

עֹונֹות לילה]ׁשלׁש או יום – טמאה ["עונה" היא הרי , ְֲִֵֵָָֹ
ּכאיׁש זבה, היתה אם אחד יֹום סֹותרת לפיכ קרי, ְְְְִִִִֶֶֶֶֶָָָָָָּכרֹואה
יצאת  ׁשּלא ּפי על אף ׁשהּוא. ּבכל ּומּטּמאה קרי; ְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשראה

הּׁשּנים לבין והּגיעה נעקרה אּלא מסויים לחּוץ, מקום -] ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ
ּדמּהברחם] מה ּכדמּה: זרע ׁשכבת ׁשהרי נטמאה, -ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָ

אֹותּה ּתטּמא ׁשּתפלט זרע ׁשכבת אף ּבפנים, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹמטּמא
ְִִּבפנים.

.·È עֹונֹות ׁשכבת הּׁשלׁש ּבתֹו ׁשּנפלטה עצמּה -זרע ְְְְְִִֶֶַַַַָָָֹ
ׁשּפלטה  האּׁשה ׁשּטּמאה ּכדר בּה, ׁשּנגעּו אחרים ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָמטּמאה
טהֹורה; האּׁשה הרי עֹונֹות, ׁשלׁש אחר ּפלטה ואם ְְְֲִִֵַַָָָָָָָֹאֹותּה.
צּורתּה. נפסדה ׁשּכבר - טהֹורה ׁשּנפלטה, זרע ׁשכבת ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָוכן

.‚È העֹונה וכּמה ואין לילה. אֹו יֹום אֹו עֹונה? היא ְְְִֵַַָָָָָ
ׁשלׁש - ׁשּבת ּבלילי נבעלה ּכיצד? הּמנין. מן בּה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹׁשּנבעלה

ּבּׁשּבת; ואחד ּבּׁשּבת אחד וליל הּׁשּבת יֹום ׁשּלּה, ְְֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָעֹונֹות
והלאה, ׁשני מּליל ּפלטה טמאה. זה, זמן ּבתֹו ּפלטה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָואם

לאחר טהֹורה  אפּלּו זרע, ׁשכבת מּמּנּו ׁשּפרׁשה והאיׁש . ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ
והּפֹורׁשת  לחה; ׁשהיא זמן ּכל טמאה זֹו הרי - עֹונֹות ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּכּמה

טמא. ִֵֶָמּמּנּו,
.„È יבׁשה ׁשכבת לחה. ּכׁשהיא אּלא מטּמאה אינּה זרע, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

ּבפֹוׁשרין  לעת מעת להּׁשרֹות יכֹולה ואם טהֹורה. ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָּכחרׂש,
טמאה  זֹו הרי ׁשהיתה, לכמֹות .ולחזר ְְְְְֲִֵֵֶַָָָֹ

.ÂË ׁשּׁשכב ּכבר והאּׁשה קרי, ׁשהרֹואה זה, ּבפרק ּבארנּו ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ
מן  טמאים - זרע ּבׁשכבת והּנֹוגע זרע, ׁשכבת אֹותּה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָאיׁש
היא  הרי - עֹונֹות ׁשלׁש ּבתֹו ׁשּפלטה האּׁשה וכן ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָֹהּתֹורה;

קרי  ּכרֹואה הּתֹורה, מן ּבפרק טמאה האמּורין ׁשאר אבל . ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָ
טמאין  אינם - מים ּומטיל מהרהר ּכגֹון טמאים, ׁשהם ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָזה

מּדבריהם אּלא [מדרבנן]אּלא טמאה, עליהם ּגזרּו ולא . ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹֻ
טהֹורין  לחּלין, אבל .לתרּומה; ְְְֲִִִָָֻ

.ÊË הּׁשלׁשנכרית ּבתֹו יׂשראל ׁשל זרע ׁשכבת ׁשּפלטה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
יׂשראל  ׁשל זרע ׁשכבת ׁשּפלטה ּבהמה וכן ּבתֹועֹונֹות, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

זה  זמן לאחר ּפלטּו טמאה; הּנפלטת אֹותּה הרי - זה ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָזמן
נסרחה. לא עדין אֹו נסרחה, ספק היא הרי -ְְְְֲֲִִִִֵֵַָָָֹ

.ÊÈ ּומֹוׁשב ּכבר מׁשּכב מטּמאי ּבהלכֹות ׁשּׁשכבת ּבארנּו , ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָ
ׁשּפלטה  יׂשראל ּבת ,לפיכ מּכלּום; טהֹורה נכרי ׁשל ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָזרעֹו
היא  הרי - עֹונֹות ׁשלׁש ּבתֹו אפּלּו נכרי, ׁשל זרע ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָֹׁשכבת

ְָטהֹורה.
.ÁÈ ויצאה [קרי]ׁשהרּגיׁשּגֹוי וטבל, לטּבל וירד ונתּגּיר , ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹ

ספק  זה הרי - ׁשּטבל אחר ּבּה, ׁשהרּגיׁש זרע ׁשכבת ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָמּמּנּו
ֵָטמא.

.ËÈ אֹוּגדֹולה ׁשנים, ּתׁשע מּבן ּפחֹות קטן אֹותּה ׁשּׁשכב ְִִֵֶֶַַָָָָָָָ
טהֹורה  זֹו הרי - ּבהמה אֹו אׁשר נכרי "ואיׁש ׁשּנאמר: , ְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָ

ּכמֹו ּומּיׂשראל, איׁש, הּׁשֹוכב ׁשּיהיה עד אּׁשה"; את ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָיׁשּכב
ְֵֶַׁשּבארנּו.

ה'תשע"ד  תשרי ז' רביעי יום

ו  ¤¤ּפרק
סֹופרים טמאת ‡. מּדברי - זרה מן עבֹודה רמז לּה ויׁש , ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֻ

והּטהרּו ּבתככם, אׁשר הּנכר אלהי את "הסרּו ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹהּתֹורה:
זרה  עבֹודה ּבּה: יׁש הּטמאֹות אבֹות ארּבעה ְְְֲֲֲִֵַַַָָָָָָֻוהחליפּו".

ּומׁשּמׁשיה כליה]עצמּה, ותקרבת[- קרבנות], ויין [- ׁשּלּה, ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָֹ
מּדבריהם. ּכּלן, וטמאת לּה; ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֻֻׁשּנתנּס

ּוכלי עבֹודה ·. ּבמּגע, וכלים אדם מטּמאה - עצמּה זרה ְְְְְְֲִֵֵַַַָָָָָָָָ
ּבאויר  ׁשּנאמר:חרׂש ּכׁשרץ, ּבמּׂשא, מטּמאה ואינּה , ְְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

ׁשאינּה זאת תהיה לא ּכזית; - וׁשעּורּה ּתׁשּקצּנּו". ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ"ׁשּקץ
הּצּורה היתה אם אבל הּמת; מן חמּורה הּתֹורה, [-מן ְֲֲִִִֵַַַָָָָָָ

טהֹורה.הפסל] זֹו הרי מּכזית, ְְְֲִִֵַָָּפחּותה
ּכמרּדעקצץ ‚. היה אפּלּו - מּמּנה הרי [מחרישה]אבר , ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

אּלא  לאברים, מטּמאה אינּה זרה ׁשעבֹודה טהֹור; ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָזה
- ּדוה" ּכמֹו "ּתזרם ׁשּנאמר: ׁשלמה, ּכׁשהיא ּכּלּה ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻהּצּורה
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לאברים מטּמאה אינּה ּדוה אינו מה אבר ממנה נחתך -] ְְְִֵֵַַָָָָָ
אבֹות טמא] ּכקּלי לאברים. מטּמאה אינּה זרה עבֹודה אף ,ְְְְֲֲִֵֵֵַַָָָָָָֻ

אֹותּה עׂשּו מּדבריהם; ׁשּטמאתּה מּפני ּבּה, ּדנּו ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻֻהּטמאֹות
ׁש אּלא ּכׁשרץ מטּמא ׁשאינֹו ּוכמת ּבמּׂשא, מטּמא אינֹו ְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ

לאברים. מטּמאה ׁשאינּה ּוכנּדה ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָּבכזית,
יכֹול נתּפרקה „. ׁשההדיֹוט ּפי על אף - זרה עבֹודה ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָ

מטּמאה  אינּה - קּימין אבריה ּכל ׁשהרי .להחזירּה, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
וכלים ּכל ‰. אדם מטּמאין - ּכׁשרץ זרה עבֹודה מׁשּמׁשי ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָ

וׁשעּור  ּבמּׂשא; מטּמאין ואינן ּבאויר, חרׂש ּוכלי ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָּבמּגע,
- הּכלי מן ּכזית מּמׁשּמׁשיה קצץ ואפּלּו ּבכזית. ְְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַַָָָָֻטמאתן
זרה  מעבֹודה יֹותר ּבמׁשּמׁשיה, חמר וזה ּכׁשרץ; ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹמטּמא

מטּמאין עצמּה - ועפרֹו ועציו, אבניו, זרה, עבֹודה ּובית . ְְְְֲֲֲִֵֵַַַָָָָָָָָ
המׁשּמׁשין. ּככל ּבמּגע, ְְְְְִִַַַַַָָּבכּזית

.Â ּכנֹוגע.הּמכניס נטמא זרה, עבֹודה לבית ורּבֹו ראׁשֹו ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָֹֻ
נטמא; זרה, עבֹודה לבית אוירֹו ׁשהכניס חרׂש ּכלי ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָָוכן

וקּתדראֹות כיסאות]ספסלים עבֹודה [- לבית רּבן ׁשהכניס ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֻ
לטמאה. ראׁשֹון וכּלן טמאים. ְְְְִִֵָָָָֻֻזרה,

.Ê ּכנבלה;ּתקרבת ּובמּׂשא, ּבמּגע מטּמאה - זרה עבֹודה ְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָֹ
ּבכזית  ׁשאר וׁשעּורּה ּבין ּבׂשר ּבין לּה, ׁשּמקריבין ּדבר ּכל . ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָ

'זבחי  קראן ׁשהּכתּוב ּכנבלה, הּכל - ּומׁשקין ְְְְֳִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹאכלין
ּתקרבת ׁשאין ּפי על ואף אכלין מתים'. ׁשל זרה עבֹודה ְְֲֳִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

ספק  זֹו הרי ּבטלה, אם - ּבהניה להּתירּה לעֹולם ְְְְֲֲִִֵֵֵַַָָָָָָָָּבטלה
ׁשּבּטלֹו, זרה עבֹודה ּתקרבת ׁשהּוא ּכלי אבל ְְְְְֲֲִִִֶֶֶָָָָָֹֻלטמאה.

טהֹורין. ׁשּבּטלן, ּומׁשּמׁשיה זרה עבֹודה וכן ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָטהֹור;
.Á,ּבמּגע וכלים אדם מטּמא - זרה לעבֹודה ׁשּנתנּס ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָיין

ּכנבלה  ּבמּׂשא אדם ּומטּמא ּבאויר, חרׂש וטמאתֹוּוכלי . ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻ
יין  יׁשּתּו יאכלּו, זבחימֹו חלב "אׁשר ׁשּנאמר: - ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹּבכזית
מטּמא  ואין זבחימֹו". ּכ"חלב נסיכם" "יין הרי ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָנסיכם",
אבל  זרה; עבֹודה לפני ּבּיד ׁשּנתנּס יין אּלא זֹו, ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻטמאה

יינם נתנסך]סתם אם ידוע שלא מטּמא [- - ּגֹוים ׁשל ְְִֵֵֶַָָ
טמאין. מׁשקין ּכל ּכׁשאר קּלה, ְְְְִִִֵַַָָָָֻטמאה

.Ë אּתה מּכל ּכאן, עד הּספר מּתחּלת ׁשּבארנּו הּדברים ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ
ּומהם  ּתֹורה, ׁשל אבֹות מהם - הּטמאֹות ׁשאבֹות ְֲֵֵֵֶֶֶֶַָָָֻלמד

סֹופרים. ּדברי ׁשל ְְִִֵֶָאבֹות
.È טמאה ולד הּוא הרי ּתֹורה, ׁשל אב מחמת הּמּטּמא ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָֻוכל

הרי  סֹופרים, ּדברי ׁשל אב מחמת הּמּטּמא וכל ּתֹורה; ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשל
ּדבריהם. ׁשל ולד ְִֵֶֶֶָָזה

.‡È מטּמא ּכל ואינֹו ּבמּגע מטּמא ׁשהּוא טמאה אב ְְְְְֵֵֵֶַַַַָָָֻ
אדם  - סֹופרים ּדברי ׁשל אב ּבין ּתֹורה ׁשל אב ּבין ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָּבמּׂשא,
ולא  אדם ולא מּגעֹו, ּבׁשעת ּבגדים מטּמא אינֹו ּבֹו, ְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָֹֹהּנֹוגע

לא ׁשעדין ּפי על אף חרׂש, הּוא ּכלי והרי מּמטּמאיו; ּפרׁש ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹ
ׁשהּוא  - ולד ׁשּיפרׁש, קדם אֹו מּמטּמאיו ׁשּפרׁש ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹאחר
ׁשהּוא  מּפני לטמאה, ׁשני אֹותן ועֹוׂשה אכלין, ְְְְְֳִִִֵֵֵֶֶַָָָֻמטּמא

ִראׁשֹון.
.·È אב וכל ּבין ּובמּׂשא, ּבמּגע מטּמא ׁשהּוא טמאה אב ְְְְְֵֵֶַַַַָָָָָֻ

אֹו ּבֹו הּנֹוגע אדם - ּדבריהם ׁשל אב ּבין ּתֹורה ְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשל
נׂשיאתֹו, ּובׁשעת מּגעֹו ּבׁשעת ּבגדים מטּמא ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָהּנֹוׂשאֹו,

עֹוׂשה  ּבאכלין, נגע אם וכן לטמאה; ראׁשֹון אֹותן ְְְְֳִִִֵֶֶַָָָָָֻועֹוׂשה
מּמטּמאיו  ּפרׁש מּמטּמאיו. ּפרׁש ׁשּלא זמן ּכל ראׁשֹון ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹאֹותן
ּבגדים; מטּמא ואינֹו ּדבר, לכל לטמאה ראׁשֹון הּוא הרי -ְְְְְְֲִִֵֵֵַָָָָָֻ
אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשני. הן הרי ּבאכלין, נגע ְְֲֲֳִִִִִֵֵֵֶַַָָָָואם

והּמרּכב הּנבלה מן חּוץ האבֹות, ּכל זב]ּבׁשאר אבל [של . ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָ
ּובמּׂשא, ּבמּגע מטּמאין ׁשהן ּפי על אף - והּמרּכב ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָהּנבלה
ּבאכלין, נגע ואם מּגעֹו; ּבׁשעת ּבגדים מטּמא אינֹו ְְְְֳִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָהּנֹוגע
ּבׁשעת  ּבגדים מטּמא והּנֹוׂשאן לטמאה. ׁשני הן ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָֻהרי
ראׁשֹון  הן הרי ּפרׁש, ׁשּלא עד ּבאכלין נגע ואם ְְֲֳִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹנׂשיאתֹו;

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְֵֶַָֻלטמאה,
.‚È אדומה]חּטאתמי פרה אף [- - הּזיה ּכדי ּבהם ׁשּיׁש ְֵֵֵֶֶַַַָָָָ

אּלא  ּבגדים מטּמא ׁשאין ּוכמרּכב, ּכנבלה ׁשהן ּפי ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָעל
מּגעֹו ּבׁשעת ּבגדים מטּמא ּבהן הּנֹוגע הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָהּנֹוׂשאן
אֹותן; יסיט ולא ּבּמים, ׁשּיּגע לֹו אפׁשר ׁשאי נֹוׂשא; ְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹמּׁשּום
הּנֹוגע  וכן הּמסיט. ואחד הּנֹוׂשא ׁשאחד ּבארנּו, ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָּוכבר

ּבנימי ׁשּנגע אֹו הּנבלה, בולטים]ּבצמר -[חוטים הּמרּכב ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
מ  מּגעֹו ּבׁשעת ּבגדים אפׁשר מטּמא ׁשאי נֹוׂשא; ּׁשּום ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

מטּמא  ּולפיכ אֹותם; יסיט ׁשּלא אּלּו, ּבדברים ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹלּנֹוגע
הּנֹוׂשא. ּכדין ּפרׁש, ׁשּלא עד ְְִִֵֵֵֶַַָֹּבגדים

.„È מטּמא הּבֹולע ּבליעתֹו, ּבׁשעת - הּטהֹור עֹוף נבלת ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָ
ׁשּבארנּו ּכמֹו נגע ּבגדים, אם וכן לטמאה. ראׁשֹון והם ; ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֻ

זה  הרי ׁשּבלע, ואחר לטמאה. ראׁשֹון הם הרי ְְְֲֲֳִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻּבאכלין,
מּמטּמאיו. ְְִֵֵַָּפרׁש

.ÂË הּנׂשרפים,הּׂשֹורף ּוׂשעירים ּופרים אדּמה, ּפרה ְְֲִִִִִֵַַָָָָָֻ
מעׂשיהם  ׁשּבׁשעת ּפי על אף - לעזאזל הּׂשעיר ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָוהמׁשּלח

ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבגדים, אפּלּומטּמאין ּבאכלין נגעּו אם - ְְְְְְֲֳִִִִִֵֶַַָָָָ
לטמאה. ׁשני הם הרי מעׂשיהם, ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָֻּבׁשעת

.ÊË הּמקוה,הּנֹוגע ּבתֹו הּמׁשל הּטמאֹות מאבֹות ּבאב ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָֻֻ
מׁשּכב אֹו ׁשרץ אֹו נבלה זב]ּכגֹון ונגע [של ּבּמקוה, ׁשהיה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ

מים, מקוה ּובֹור מעין א" ׁשּנאמר: טמא, זה הרי - ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּבֹו
ּבתֹו ּכׁשהם אפּלּו - יטמא" ּבנבלתם, ונגע טהֹור; ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֹיהיה
הּנֹוגע. יטהר הּמקוה, מן זה ּוכׁשּיעלה מטּמאין. ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַהּמקוה,
הּמׁשּכב  הרי ּבּמקוה, מּנח ׁשהּוא הּמׁשּכב על ׁשּדרס זב ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻוכן
עלתה  ׁשהרי יטהר, - הּמקוה מן הּמׁשּכב ּוכׁשּיעלה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָטמא;

טבילה  ּפׁשט לֹו אם - ּבּמקוה ּכׁשהּוא ּבּמׁשּכב הּנֹוגע וזה . ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ
צרי ואין ּבגדים; מטּמא זה הרי לּמקוה, חּוץ ונגע ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָידֹו

ּומׁשקין. אכלין מטּמא ׁשהּוא ְְֳִִֵֶַַַָלֹומר,

ז  ¤¤ּפרק
מּטּמאין,ּדבר ‡. והּמׁשקין ׁשהאכלין ּבּתֹורה, מפרׁש ְְְְֳִִִִֶַַַַָָָָָָֹ

- מים עליו יבֹוא אׁשר יאכל, אׁשר האכל "מּכל ֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּנאמר:
יטמא" - ּכלי ּבכל יּׁשתה אׁשר מׁשקה וכל ואין יטמא; . ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָ

הּמׁשקין  ולא הּתֹורה; מן אחר אכל מטּמא ׁשּנטמא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹהאכל
מּדברי  אבל הּתֹורה. מן אחר ּדבר מטּמאין ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָׁשּנטמאּו
אחר, ּבאכל נגע ׁשאם הּטמא, האכל על ּגזרּו ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹסֹופרים
ואין  טּמאן. ּבמׁשקין, הּטמא האכל נגע אם וכן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשּטּמאהּו;
וכן  מּדבריהם. ואפּלּו לעֹולם, ּבֹו ׁשּנגע ּכלי מטּמא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹאכל
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אֹו מׁשקין אֹו אכל ׁשּיטּמאּו הּטמאים, הּמׁשקין על ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָֹּגזרּו
ּבהן. ׁשּנגעּו ְִֵֶֶָָּכלים

טמאים אין ·. מׁשקין אּלא ּכלים, ׁשּמטּמא טמאה ולד ל ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֻ
הּמׁשקין ּבלבד  אֹותן ׁשּיהיּו והּוא מּדבריהם; זֹו, וטמאה ; ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָֻ

ׁשל  ּבין ּתֹורה, ׁשל ּבין הּטמאֹות, מאבֹות אב מחמת ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֻטמאין
ׁשּיטּמאּו טמאין מׁשקין על ּגזרּו מה ּומּפני ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָּדבריהם.

מׁשקה מּׁשּום ּגזרה מגוף]ּכלים? אב [שיוצא ׁשהּוא הּזב, ְְִִֵֵֵֶַַָָָ
ּבּטהֹור", הּזב ירק "וכי ׁשּנאמר: - ּתֹורה ּדין ּכלים ְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּומטּמא

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו
ׁשּיהיּוּכׁשּגזרּו‚. ּגזרּו הּכלים, את ׁשּיטּמאּו הּמׁשקין על ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָ

מּתֹוכן  הּכלים את ּכלי מטּמאין לאויר נפלּו אם ּכיצד? . ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָ
ּכלים  ּבׁשאר נגעּו ואם ׁשני; הּוא והרי ּכּלֹו, נטמא - ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֻחרׂש
מׁשקין  נגעּו אם אבל ׁשני. ונעׂשּו ּכּלן, נטמאּו - ְְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָָֻמּתֹוכן
ּבין  חרׂש ּבכלי ּבין ,ּתֹו לֹו ׁשּיׁש הּכלי ּבאחֹורי ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַטמאים
והרי  ּבלבד; אחֹוריו נטמאּו - מּתכֹות ּוכלי ׁשטף ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָּבכלי
אמּורים? ּדברים ּבּמה ּתֹוכֹו. נטמא ולא ׁשני, ְְְֲֲִִִִֵֶַָָָֹאחֹוריו
ּכּלֹו נטמא אחֹוריו, ׁשּנטמאּו ּכלי - לקדׁש אבל ְְְְְְֲֲִִִִֶֶָָָָֹֻלתרּומה;

לטמאה. ְְִֵָֻׁשני
ּבארנּו„. והּמׁשקין ּכבר ּכלים, מטּמאין אין ׁשהאכלין , ְְְְְְֳִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ

ואמרּו זה, הּכר מׁשקין ּבטמאת עׂשּו ולּמה ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֻמטּמאין;
ּתֹוכֹו נטמא לא ּבאחֹוריו טמאין מׁשקין בֹו ׁשּנגעּו ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹׁשהּכלי
ּכדי  מּדבריהם, אּלּו ּכלים ׁשּטמאת להֹודיע, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָֻלתרּומה?

וקדׁשים. ּתרּומה זֹו טמאה על יׂשרפּו ְְְְְִִֶַָָָָֹֻׁשּלא
מאבֹות ּבארנּוּכבר ‰. ּבאב ׁשּנגעּו והּמׁשקין ׁשהאכלין , ְְְְְְֲֳִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

ּבאדם  אכל נגע אם וכן לטמאה; ראׁשֹון הן הרי ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָֹֻֻהּטמאֹות,
ואכל  לטמאה. ׁשני האכל אֹותֹו הרי ּבאב, ׁשּנטמא ּבכלי ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹֹֻאֹו
נגע  ואם לטמאה'; 'ׁשליׁשי נקרא הּׁשני, ּבזה ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֻׁשּנגע
ּבּמה  לטמאה'. 'רביעי נקרא זה הרי רביעי, ּבאכל ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַָָֹֻהּׁשליׁשי
מׁשקה  אחד - הּמׁשקין אבל ּבאכלין. אמּורים? ְְְֲֲֳִִִִֶֶַַַָָָָָּדברים
- ּבׁשני ׁשּנגע אֹו ּבראׁשֹון, ׁשּנגע אֹו הּטמאה, ּבאב ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻׁשּנגע

ּתחּלה מׁשקה אֹותֹו ראשון]הרי את [- ּומטּמא לטמאה; ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָֻ
מֹונין  ׁשאין מאה; הם אפּלּו חברֹו, את וחברֹו ֲֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָחברֹו
אֹו ּבראׁשֹון, אֹו הּטמאה, ּבאב ׁשּנגע יין ּכיצד? ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָֻּבמׁשקין.
זה  יין נגע אם וכן לטמאה; ּכראׁשֹון זה יין הרי - ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֻּבׁשני
ּביין  ּומים ּבמים, ּודבׁש ּבדבׁש, וחלב ּבחלב, וׁשמן ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָּבׁשמן,
אחד  ּכל ּוכאּלּו לטמאה, ראׁשֹון ּכּלן - לעֹולם עד וכן ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֻֻאחר,
ּכלי  וכן הּכלים. את מטּמאין וכּלן ּתחּלה. ּבאב נטמא ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻמהם
ּבאחֹורי  אחרים מׁשקין ונגעּו ּבמׁשקין, אחֹוריו ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַָָׁשּנטמאּו
הּמׁשקין  נעׂשּו - חּלין מׁשקה היּו אפּלּו - הּטמאין ְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַַַָֻהּכלים
ועֹוׂשין  אחרים, ּכלים ּומטּמאין לטמאה, ּתחּלה ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַָָָֻהאחרים
ּומׁשקין  אכלין מטּמאין ׁשהן לֹומר, צרי ואין ׁשני; ְְְְֳִִִִִֵֵֵֶַַַָָָאֹותן

ֲִֵאחרים.
.Â ּבאחֹורי אחֹורי אכלין ונגעּו ּבמׁשקין, ׁשּנטמאּו הּכלי ְְְְְְְֲֲֳִִִִֵֵֶַַַָָ

טהֹורין; אּלּו הרי תרּומה, אכלי אפּלּו - הּטמא ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָהּכלי
אּלא  אכלין מטּמא אינֹו ּבלבד, אחֹוריו ׁשּנטמאּו ְְְְְֲֳִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשהּכלי

ּבלבד  ּכּלֹולקדׁש טמא זה הרי - אחֹוריו ׁשּנטמאּו ׁשהּכלי ; ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֻ
ׁשּבארנּו, ּכמֹו הּקדׁש.לקדׁש, אכלי מטּמא ּולפיכ ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ

ח  ¤¤ּפרק
אֹותֹו‡. ׁשהיה ּבין לטמאה, ּבראׁשֹון ּבידיו הּנֹוגע ְְְְִֵֵֶַַָָָָָָֻּכל

נטמאּו - טמאין מׁשקין אֹו אכל אֹו ּכלי אֹו אדם ְְְְְִִִִִֵֶַָָֹראׁשֹון
הּפרק  עד ּבלבד, הזרוע]ידיו עם היד כף חיבור ;[מקום ְִֶֶַַַָָ

הּטמאה, ּבאב ׁשּנטמא חרׂש ּכלי לאויר ידיו הּמכניס ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻוכן
וטמאת  ידיו. נטמאּו - המנּגע לבית ידיו ׁשהכניס ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָֻֻאֹו

סֹופרים. מּדברי ְְִִִִֵַַָהּידים,
מּדבריהם,·. אּלא טמאתן ׁשאין לעֹולם; ׁשנּיֹות ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻהּידים

אפּלּו לטמאה. ּכׁשני ׁשּיהיּו ּגזרּו עליהן, טמאה ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶָָָָֻֻּוכׁשּגזרּו
ׁשהּוא  ּבאדם ּבידיו ׁשּנגע אֹו המנּגע, לבית ידֹו ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָָֻהּמכניס
ׁשנּיֹות  ידיו הרי - מּמטּמאיו ּפרׁש ׁשּלא עד ּבגדים .מטּמא ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹ

במחשבה]הּפּגּול‚. שנפסל והּנֹותר[קרבן שעבר , [קרבן ְִַַָ
אכילתו] וצרידזמן לכלי], שנדבקו שיריים מנחֹות [- ׁשל ְְִֶָָ

וׁשני; ראׁשֹון ּבהם ּומֹונין לטמאה, ּכראׁשֹון הם הרי -ְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָֻ
ּבכביצה  הּידים את מטּמאין ,והּנֹותר לפיכ הּפּגּול ואין . ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ

הֹואיל  ּבכביצה, ׁשוה ׁשּׁשעּורם ּפי על אף ְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָמצטרפין,
מצטרפין, האכלין ׁשאר אבל מּדבריהם; הּידים ְְְְְְֲֳִִִִִִֵֶַַַָָָָָָֻוטמאת
ּכביצה. ׁשּיהיּו עד הּידים את מטּמאין טמאין אכלין ְְְְְֳִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשאין

הירך]קּולית„. עצם ּפי [- על אף - הּנֹותר אֹו הּפּגּול ִִִַַַַָ
ׁשהעצמֹות  ידיו; נטמאּו ּבידיו, ּבּה הּנֹוגע - סתּומה ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָׁשהיא
הּידים, את מטּמאין ּפּגּול, אֹו נֹותר ׁשּׁשּמׁשּו קדׁשים ְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָׁשל

אסּור. לדבר ּבסיס ונעׂשּו ְְֲִִַָָָָהֹואיל
למחיצתֹו‰. חּוץ ׁשּיצא קדׁש או ּבׂשר ישראל עזרת -] ְְִִֶֶַָָָֹ

אינֹוירושלים] אֹו הּידים, את מטּמא אם ספק הּוא הרי -ְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָ
טהֹור, הּידים טמאת ׁשּספק - מטּמא אינֹו לפיכ ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֻמטּמא;
הרי  הּוא, לּבית חּוץ ׁשּיצא ּפסח ּבׂשר ואם ׁשּיתּבאר. ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּכמֹו

הן. זריזין חבּורה, ּבני - טהֹור ְְֲִִֵֵָָהּוא
.Âּבּמקּדׁש ידים טמאת על אין טמאה ׁשּגזרּו ׁשּבׁשעה - ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻֻ

טמאים  ּבאכלין הּנֹוגע אּלא ּבּמקּדׁש; ּגזרּו לא ְְְֳִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹהּידים,
לּמקּדׁש, חּוץ ׁשּנגע ּבין ּבּמקּדׁש ׁשּנגע ּבין ּבהם, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָוכּיֹוצא
לּמקּדׁש חּוץ נגע ואם טּמאן. לא - ּבּמקּדׁש ּבקדׁשים ְְְְְְִִִִִַַַַָָָָָָָֹונגע
ּכמֹו הּתרּומה, את ּופֹוסל הּקדׁש, את מטּמא זה הרי -ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹ

ְִֵֶָׁשּיתּבאר.
.Ê האחרת - ּבאחרת ונגעה אחת, ידֹו ׁשּנטמאת ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָמי

ודּיֹו. הּטמאה, את ונֹוטל אמּורים?טהֹורה; ּדברים ּבּמה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָ
ּבּׁשנּיה  ונגע אחת, ידֹו נטמאת אם - לקדׁש אבל ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֹלתרּומה.

טּמאּה לתרּומה,- אבל לקדׁש; טבילה צריכֹות ּוׁשּתיהן , ְְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָֹ
ידיו. יטהרּו ּבלבד ידים ְְְֲִִִִִַַַָָָּבנטילת

.Á,ׁשנּיֹות ׁשּיהיּו הּידים על ּגזרּו ּדינֹו ּובית הּמל ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹׁשלמה
ׁשּנטמאּו ּבוּדאי ידע ׁשּלא ּפי על ׁשהּידים אף מּפני - ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹ

בטומאה]עסקנּיֹות נגע הּידים [ושמא על ׁשלמה ּגזר ולא . ְְְִִַַַַַָָָֹֹֹ
אף  ׁשאחריו חכמים ּגזרּו ּכ ואחר לקדׁש, אּלא ְְְְֲֲִֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻטמאה
נגע  ואם לתרּומה; ידים נטילת צרי ּולפיכ ְְְְְִִִִִִִַַַָָָָָָלתרּומה,
זֹו. טמאה על ונׂשרפת ּפסּולה, - ידיו ׁשּיּטל קדם ְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָֹֹֻּבתרּומה

.Ëּבלא [כורך]לט ּבתרּומה ואֹוכל ּבמּפה, ידיו אדם ְְְְִֵַָָָָָָָֹ
כן  יעׂשה לא אבל יּגע. ׁשּמא חֹוׁשׁשין ואין ידים; ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹנטילת
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לאברים מטּמאה אינּה ּדוה אינו מה אבר ממנה נחתך -] ְְְִֵֵַַָָָָָ
אבֹות טמא] ּכקּלי לאברים. מטּמאה אינּה זרה עבֹודה אף ,ְְְְֲֲִֵֵֵַַָָָָָָֻ

אֹותּה עׂשּו מּדבריהם; ׁשּטמאתּה מּפני ּבּה, ּדנּו ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻֻהּטמאֹות
ׁש אּלא ּכׁשרץ מטּמא ׁשאינֹו ּוכמת ּבמּׂשא, מטּמא אינֹו ְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ

לאברים. מטּמאה ׁשאינּה ּוכנּדה ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָּבכזית,
יכֹול נתּפרקה „. ׁשההדיֹוט ּפי על אף - זרה עבֹודה ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָ

מטּמאה  אינּה - קּימין אבריה ּכל ׁשהרי .להחזירּה, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
וכלים ּכל ‰. אדם מטּמאין - ּכׁשרץ זרה עבֹודה מׁשּמׁשי ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָ

וׁשעּור  ּבמּׂשא; מטּמאין ואינן ּבאויר, חרׂש ּוכלי ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָּבמּגע,
- הּכלי מן ּכזית מּמׁשּמׁשיה קצץ ואפּלּו ּבכזית. ְְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַַָָָָֻטמאתן
זרה  מעבֹודה יֹותר ּבמׁשּמׁשיה, חמר וזה ּכׁשרץ; ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹמטּמא

מטּמאין עצמּה - ועפרֹו ועציו, אבניו, זרה, עבֹודה ּובית . ְְְְֲֲֲִֵֵַַַָָָָָָָָ
המׁשּמׁשין. ּככל ּבמּגע, ְְְְְִִַַַַַָָּבכּזית

.Â ּכנֹוגע.הּמכניס נטמא זרה, עבֹודה לבית ורּבֹו ראׁשֹו ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָֹֻ
נטמא; זרה, עבֹודה לבית אוירֹו ׁשהכניס חרׂש ּכלי ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָָוכן

וקּתדראֹות כיסאות]ספסלים עבֹודה [- לבית רּבן ׁשהכניס ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֻ
לטמאה. ראׁשֹון וכּלן טמאים. ְְְְִִֵָָָָֻֻזרה,

.Ê ּכנבלה;ּתקרבת ּובמּׂשא, ּבמּגע מטּמאה - זרה עבֹודה ְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָֹ
ּבכזית  ׁשאר וׁשעּורּה ּבין ּבׂשר ּבין לּה, ׁשּמקריבין ּדבר ּכל . ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָ

'זבחי  קראן ׁשהּכתּוב ּכנבלה, הּכל - ּומׁשקין ְְְְֳִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹאכלין
ּתקרבת ׁשאין ּפי על ואף אכלין מתים'. ׁשל זרה עבֹודה ְְֲֳִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

ספק  זֹו הרי ּבטלה, אם - ּבהניה להּתירּה לעֹולם ְְְְֲֲִִֵֵֵַַָָָָָָָָּבטלה
ׁשּבּטלֹו, זרה עבֹודה ּתקרבת ׁשהּוא ּכלי אבל ְְְְְֲֲִִִֶֶֶָָָָָֹֻלטמאה.

טהֹורין. ׁשּבּטלן, ּומׁשּמׁשיה זרה עבֹודה וכן ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָטהֹור;
.Á,ּבמּגע וכלים אדם מטּמא - זרה לעבֹודה ׁשּנתנּס ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָיין

ּכנבלה  ּבמּׂשא אדם ּומטּמא ּבאויר, חרׂש וטמאתֹוּוכלי . ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻ
יין  יׁשּתּו יאכלּו, זבחימֹו חלב "אׁשר ׁשּנאמר: - ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹּבכזית
מטּמא  ואין זבחימֹו". ּכ"חלב נסיכם" "יין הרי ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָנסיכם",
אבל  זרה; עבֹודה לפני ּבּיד ׁשּנתנּס יין אּלא זֹו, ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻטמאה

יינם נתנסך]סתם אם ידוע שלא מטּמא [- - ּגֹוים ׁשל ְְִֵֵֶַָָ
טמאין. מׁשקין ּכל ּכׁשאר קּלה, ְְְְִִִֵַַָָָָֻטמאה

.Ë אּתה מּכל ּכאן, עד הּספר מּתחּלת ׁשּבארנּו הּדברים ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ
ּומהם  ּתֹורה, ׁשל אבֹות מהם - הּטמאֹות ׁשאבֹות ְֲֵֵֵֶֶֶֶַָָָֻלמד

סֹופרים. ּדברי ׁשל ְְִִֵֶָאבֹות
.È טמאה ולד הּוא הרי ּתֹורה, ׁשל אב מחמת הּמּטּמא ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָֻוכל

הרי  סֹופרים, ּדברי ׁשל אב מחמת הּמּטּמא וכל ּתֹורה; ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשל
ּדבריהם. ׁשל ולד ְִֵֶֶֶָָזה

.‡È מטּמא ּכל ואינֹו ּבמּגע מטּמא ׁשהּוא טמאה אב ְְְְְֵֵֵֶַַַַָָָֻ
אדם  - סֹופרים ּדברי ׁשל אב ּבין ּתֹורה ׁשל אב ּבין ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָּבמּׂשא,
ולא  אדם ולא מּגעֹו, ּבׁשעת ּבגדים מטּמא אינֹו ּבֹו, ְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָֹֹהּנֹוגע

לא ׁשעדין ּפי על אף חרׂש, הּוא ּכלי והרי מּמטּמאיו; ּפרׁש ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹ
ׁשהּוא  - ולד ׁשּיפרׁש, קדם אֹו מּמטּמאיו ׁשּפרׁש ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹאחר
ׁשהּוא  מּפני לטמאה, ׁשני אֹותן ועֹוׂשה אכלין, ְְְְְֳִִִֵֵֵֶֶַָָָֻמטּמא

ִראׁשֹון.
.·È אב וכל ּבין ּובמּׂשא, ּבמּגע מטּמא ׁשהּוא טמאה אב ְְְְְֵֵֶַַַַָָָָָֻ

אֹו ּבֹו הּנֹוגע אדם - ּדבריהם ׁשל אב ּבין ּתֹורה ְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשל
נׂשיאתֹו, ּובׁשעת מּגעֹו ּבׁשעת ּבגדים מטּמא ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָהּנֹוׂשאֹו,

עֹוׂשה  ּבאכלין, נגע אם וכן לטמאה; ראׁשֹון אֹותן ְְְְֳִִִֵֶֶַָָָָָֻועֹוׂשה
מּמטּמאיו  ּפרׁש מּמטּמאיו. ּפרׁש ׁשּלא זמן ּכל ראׁשֹון ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹאֹותן
ּבגדים; מטּמא ואינֹו ּדבר, לכל לטמאה ראׁשֹון הּוא הרי -ְְְְְְֲִִֵֵֵַָָָָָֻ
אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשני. הן הרי ּבאכלין, נגע ְְֲֲֳִִִִִֵֵֵֶַַָָָָואם

והּמרּכב הּנבלה מן חּוץ האבֹות, ּכל זב]ּבׁשאר אבל [של . ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָ
ּובמּׂשא, ּבמּגע מטּמאין ׁשהן ּפי על אף - והּמרּכב ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָהּנבלה
ּבאכלין, נגע ואם מּגעֹו; ּבׁשעת ּבגדים מטּמא אינֹו ְְְְֳִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָהּנֹוגע
ּבׁשעת  ּבגדים מטּמא והּנֹוׂשאן לטמאה. ׁשני הן ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָֻהרי
ראׁשֹון  הן הרי ּפרׁש, ׁשּלא עד ּבאכלין נגע ואם ְְֲֳִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹנׂשיאתֹו;

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְֵֶַָֻלטמאה,
.‚È אדומה]חּטאתמי פרה אף [- - הּזיה ּכדי ּבהם ׁשּיׁש ְֵֵֵֶֶַַַָָָָ

אּלא  ּבגדים מטּמא ׁשאין ּוכמרּכב, ּכנבלה ׁשהן ּפי ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָעל
מּגעֹו ּבׁשעת ּבגדים מטּמא ּבהן הּנֹוגע הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָהּנֹוׂשאן
אֹותן; יסיט ולא ּבּמים, ׁשּיּגע לֹו אפׁשר ׁשאי נֹוׂשא; ְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹמּׁשּום
הּנֹוגע  וכן הּמסיט. ואחד הּנֹוׂשא ׁשאחד ּבארנּו, ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָּוכבר

ּבנימי ׁשּנגע אֹו הּנבלה, בולטים]ּבצמר -[חוטים הּמרּכב ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
מ  מּגעֹו ּבׁשעת ּבגדים אפׁשר מטּמא ׁשאי נֹוׂשא; ּׁשּום ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

מטּמא  ּולפיכ אֹותם; יסיט ׁשּלא אּלּו, ּבדברים ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹלּנֹוגע
הּנֹוׂשא. ּכדין ּפרׁש, ׁשּלא עד ְְִִֵֵֵֶַַָֹּבגדים

.„È מטּמא הּבֹולע ּבליעתֹו, ּבׁשעת - הּטהֹור עֹוף נבלת ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָ
ׁשּבארנּו ּכמֹו נגע ּבגדים, אם וכן לטמאה. ראׁשֹון והם ; ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֻ

זה  הרי ׁשּבלע, ואחר לטמאה. ראׁשֹון הם הרי ְְְֲֲֳִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻּבאכלין,
מּמטּמאיו. ְְִֵֵַָּפרׁש

.ÂË הּנׂשרפים,הּׂשֹורף ּוׂשעירים ּופרים אדּמה, ּפרה ְְֲִִִִִֵַַָָָָָֻ
מעׂשיהם  ׁשּבׁשעת ּפי על אף - לעזאזל הּׂשעיר ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָוהמׁשּלח

ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבגדים, אפּלּומטּמאין ּבאכלין נגעּו אם - ְְְְְְֲֳִִִִִֵֶַַָָָָ
לטמאה. ׁשני הם הרי מעׂשיהם, ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָֻּבׁשעת

.ÊË הּמקוה,הּנֹוגע ּבתֹו הּמׁשל הּטמאֹות מאבֹות ּבאב ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָֻֻ
מׁשּכב אֹו ׁשרץ אֹו נבלה זב]ּכגֹון ונגע [של ּבּמקוה, ׁשהיה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ

מים, מקוה ּובֹור מעין א" ׁשּנאמר: טמא, זה הרי - ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּבֹו
ּבתֹו ּכׁשהם אפּלּו - יטמא" ּבנבלתם, ונגע טהֹור; ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֹיהיה
הּנֹוגע. יטהר הּמקוה, מן זה ּוכׁשּיעלה מטּמאין. ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַהּמקוה,
הּמׁשּכב  הרי ּבּמקוה, מּנח ׁשהּוא הּמׁשּכב על ׁשּדרס זב ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻוכן
עלתה  ׁשהרי יטהר, - הּמקוה מן הּמׁשּכב ּוכׁשּיעלה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָטמא;

טבילה  ּפׁשט לֹו אם - ּבּמקוה ּכׁשהּוא ּבּמׁשּכב הּנֹוגע וזה . ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ
צרי ואין ּבגדים; מטּמא זה הרי לּמקוה, חּוץ ונגע ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָידֹו

ּומׁשקין. אכלין מטּמא ׁשהּוא ְְֳִִֵֶַַַָלֹומר,

ז  ¤¤ּפרק
מּטּמאין,ּדבר ‡. והּמׁשקין ׁשהאכלין ּבּתֹורה, מפרׁש ְְְְֳִִִִֶַַַַָָָָָָֹ

- מים עליו יבֹוא אׁשר יאכל, אׁשר האכל "מּכל ֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּנאמר:
יטמא" - ּכלי ּבכל יּׁשתה אׁשר מׁשקה וכל ואין יטמא; . ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָ

הּמׁשקין  ולא הּתֹורה; מן אחר אכל מטּמא ׁשּנטמא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹהאכל
מּדברי  אבל הּתֹורה. מן אחר ּדבר מטּמאין ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָׁשּנטמאּו
אחר, ּבאכל נגע ׁשאם הּטמא, האכל על ּגזרּו ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹסֹופרים
ואין  טּמאן. ּבמׁשקין, הּטמא האכל נגע אם וכן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשּטּמאהּו;
וכן  מּדבריהם. ואפּלּו לעֹולם, ּבֹו ׁשּנגע ּכלי מטּמא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹאכל
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אֹו מׁשקין אֹו אכל ׁשּיטּמאּו הּטמאים, הּמׁשקין על ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָֹּגזרּו
ּבהן. ׁשּנגעּו ְִֵֶֶָָּכלים

טמאים אין ·. מׁשקין אּלא ּכלים, ׁשּמטּמא טמאה ולד ל ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֻ
הּמׁשקין ּבלבד  אֹותן ׁשּיהיּו והּוא מּדבריהם; זֹו, וטמאה ; ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָֻ

ׁשל  ּבין ּתֹורה, ׁשל ּבין הּטמאֹות, מאבֹות אב מחמת ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֻטמאין
ׁשּיטּמאּו טמאין מׁשקין על ּגזרּו מה ּומּפני ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָּדבריהם.

מׁשקה מּׁשּום ּגזרה מגוף]ּכלים? אב [שיוצא ׁשהּוא הּזב, ְְִִֵֵֵֶַַָָָ
ּבּטהֹור", הּזב ירק "וכי ׁשּנאמר: - ּתֹורה ּדין ּכלים ְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּומטּמא

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו
ׁשּיהיּוּכׁשּגזרּו‚. ּגזרּו הּכלים, את ׁשּיטּמאּו הּמׁשקין על ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָ

מּתֹוכן  הּכלים את ּכלי מטּמאין לאויר נפלּו אם ּכיצד? . ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָ
ּכלים  ּבׁשאר נגעּו ואם ׁשני; הּוא והרי ּכּלֹו, נטמא - ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֻחרׂש
מׁשקין  נגעּו אם אבל ׁשני. ונעׂשּו ּכּלן, נטמאּו - ְְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָָֻמּתֹוכן
ּבין  חרׂש ּבכלי ּבין ,ּתֹו לֹו ׁשּיׁש הּכלי ּבאחֹורי ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַטמאים
והרי  ּבלבד; אחֹוריו נטמאּו - מּתכֹות ּוכלי ׁשטף ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָּבכלי
אמּורים? ּדברים ּבּמה ּתֹוכֹו. נטמא ולא ׁשני, ְְְֲֲִִִִֵֶַָָָֹאחֹוריו
ּכּלֹו נטמא אחֹוריו, ׁשּנטמאּו ּכלי - לקדׁש אבל ְְְְְְֲֲִִִִֶֶָָָָֹֻלתרּומה;

לטמאה. ְְִֵָֻׁשני
ּבארנּו„. והּמׁשקין ּכבר ּכלים, מטּמאין אין ׁשהאכלין , ְְְְְְֳִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ

ואמרּו זה, הּכר מׁשקין ּבטמאת עׂשּו ולּמה ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֻמטּמאין;
ּתֹוכֹו נטמא לא ּבאחֹוריו טמאין מׁשקין בֹו ׁשּנגעּו ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹׁשהּכלי
ּכדי  מּדבריהם, אּלּו ּכלים ׁשּטמאת להֹודיע, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָֻלתרּומה?

וקדׁשים. ּתרּומה זֹו טמאה על יׂשרפּו ְְְְְִִֶַָָָָֹֻׁשּלא
מאבֹות ּבארנּוּכבר ‰. ּבאב ׁשּנגעּו והּמׁשקין ׁשהאכלין , ְְְְְְֲֳִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

ּבאדם  אכל נגע אם וכן לטמאה; ראׁשֹון הן הרי ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָֹֻֻהּטמאֹות,
ואכל  לטמאה. ׁשני האכל אֹותֹו הרי ּבאב, ׁשּנטמא ּבכלי ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹֹֻאֹו
נגע  ואם לטמאה'; 'ׁשליׁשי נקרא הּׁשני, ּבזה ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֻׁשּנגע
ּבּמה  לטמאה'. 'רביעי נקרא זה הרי רביעי, ּבאכל ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַָָֹֻהּׁשליׁשי
מׁשקה  אחד - הּמׁשקין אבל ּבאכלין. אמּורים? ְְְֲֲֳִִִִֶֶַַַָָָָָּדברים
- ּבׁשני ׁשּנגע אֹו ּבראׁשֹון, ׁשּנגע אֹו הּטמאה, ּבאב ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻׁשּנגע

ּתחּלה מׁשקה אֹותֹו ראשון]הרי את [- ּומטּמא לטמאה; ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָֻ
מֹונין  ׁשאין מאה; הם אפּלּו חברֹו, את וחברֹו ֲֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָחברֹו
אֹו ּבראׁשֹון, אֹו הּטמאה, ּבאב ׁשּנגע יין ּכיצד? ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָֻּבמׁשקין.
זה  יין נגע אם וכן לטמאה; ּכראׁשֹון זה יין הרי - ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֻּבׁשני
ּביין  ּומים ּבמים, ּודבׁש ּבדבׁש, וחלב ּבחלב, וׁשמן ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָּבׁשמן,
אחד  ּכל ּוכאּלּו לטמאה, ראׁשֹון ּכּלן - לעֹולם עד וכן ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֻֻאחר,
ּכלי  וכן הּכלים. את מטּמאין וכּלן ּתחּלה. ּבאב נטמא ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻמהם
ּבאחֹורי  אחרים מׁשקין ונגעּו ּבמׁשקין, אחֹוריו ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַָָׁשּנטמאּו
הּמׁשקין  נעׂשּו - חּלין מׁשקה היּו אפּלּו - הּטמאין ְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַַַָֻהּכלים
ועֹוׂשין  אחרים, ּכלים ּומטּמאין לטמאה, ּתחּלה ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַָָָֻהאחרים
ּומׁשקין  אכלין מטּמאין ׁשהן לֹומר, צרי ואין ׁשני; ְְְְֳִִִִִֵֵֵֶַַַָָָאֹותן

ֲִֵאחרים.
.Â ּבאחֹורי אחֹורי אכלין ונגעּו ּבמׁשקין, ׁשּנטמאּו הּכלי ְְְְְְְֲֲֳִִִִֵֵֶַַַָָ

טהֹורין; אּלּו הרי תרּומה, אכלי אפּלּו - הּטמא ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָהּכלי
אּלא  אכלין מטּמא אינֹו ּבלבד, אחֹוריו ׁשּנטמאּו ְְְְְֲֳִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשהּכלי

ּבלבד  ּכּלֹולקדׁש טמא זה הרי - אחֹוריו ׁשּנטמאּו ׁשהּכלי ; ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֻ
ׁשּבארנּו, ּכמֹו הּקדׁש.לקדׁש, אכלי מטּמא ּולפיכ ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ
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אֹותֹו‡. ׁשהיה ּבין לטמאה, ּבראׁשֹון ּבידיו הּנֹוגע ְְְְִֵֵֶַַָָָָָָֻּכל

נטמאּו - טמאין מׁשקין אֹו אכל אֹו ּכלי אֹו אדם ְְְְְִִִִִֵֶַָָֹראׁשֹון
הּפרק  עד ּבלבד, הזרוע]ידיו עם היד כף חיבור ;[מקום ְִֶֶַַַָָ

הּטמאה, ּבאב ׁשּנטמא חרׂש ּכלי לאויר ידיו הּמכניס ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻוכן
וטמאת  ידיו. נטמאּו - המנּגע לבית ידיו ׁשהכניס ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָֻֻאֹו

סֹופרים. מּדברי ְְִִִִֵַַָהּידים,
מּדבריהם,·. אּלא טמאתן ׁשאין לעֹולם; ׁשנּיֹות ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻהּידים

אפּלּו לטמאה. ּכׁשני ׁשּיהיּו ּגזרּו עליהן, טמאה ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶָָָָֻֻּוכׁשּגזרּו
ׁשהּוא  ּבאדם ּבידיו ׁשּנגע אֹו המנּגע, לבית ידֹו ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָָֻהּמכניס
ׁשנּיֹות  ידיו הרי - מּמטּמאיו ּפרׁש ׁשּלא עד ּבגדים .מטּמא ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹ

במחשבה]הּפּגּול‚. שנפסל והּנֹותר[קרבן שעבר , [קרבן ְִַַָ
אכילתו] וצרידזמן לכלי], שנדבקו שיריים מנחֹות [- ׁשל ְְִֶָָ

וׁשני; ראׁשֹון ּבהם ּומֹונין לטמאה, ּכראׁשֹון הם הרי -ְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָֻ
ּבכביצה  הּידים את מטּמאין ,והּנֹותר לפיכ הּפּגּול ואין . ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ

הֹואיל  ּבכביצה, ׁשוה ׁשּׁשעּורם ּפי על אף ְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָמצטרפין,
מצטרפין, האכלין ׁשאר אבל מּדבריהם; הּידים ְְְְְְֲֳִִִִִִֵֶַַַָָָָָָֻוטמאת
ּכביצה. ׁשּיהיּו עד הּידים את מטּמאין טמאין אכלין ְְְְְֳִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשאין

הירך]קּולית„. עצם ּפי [- על אף - הּנֹותר אֹו הּפּגּול ִִִַַַַָ
ׁשהעצמֹות  ידיו; נטמאּו ּבידיו, ּבּה הּנֹוגע - סתּומה ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָׁשהיא
הּידים, את מטּמאין ּפּגּול, אֹו נֹותר ׁשּׁשּמׁשּו קדׁשים ְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָׁשל

אסּור. לדבר ּבסיס ונעׂשּו ְְֲִִַָָָָהֹואיל
למחיצתֹו‰. חּוץ ׁשּיצא קדׁש או ּבׂשר ישראל עזרת -] ְְִִֶֶַָָָֹ

אינֹוירושלים] אֹו הּידים, את מטּמא אם ספק הּוא הרי -ְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָ
טהֹור, הּידים טמאת ׁשּספק - מטּמא אינֹו לפיכ ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֻמטּמא;
הרי  הּוא, לּבית חּוץ ׁשּיצא ּפסח ּבׂשר ואם ׁשּיתּבאר. ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּכמֹו

הן. זריזין חבּורה, ּבני - טהֹור ְְֲִִֵֵָָהּוא
.Âּבּמקּדׁש ידים טמאת על אין טמאה ׁשּגזרּו ׁשּבׁשעה - ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻֻ

טמאים  ּבאכלין הּנֹוגע אּלא ּבּמקּדׁש; ּגזרּו לא ְְְֳִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹהּידים,
לּמקּדׁש, חּוץ ׁשּנגע ּבין ּבּמקּדׁש ׁשּנגע ּבין ּבהם, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָוכּיֹוצא
לּמקּדׁש חּוץ נגע ואם טּמאן. לא - ּבּמקּדׁש ּבקדׁשים ְְְְְְִִִִִַַַַָָָָָָָֹונגע
ּכמֹו הּתרּומה, את ּופֹוסל הּקדׁש, את מטּמא זה הרי -ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹ

ְִֵֶָׁשּיתּבאר.
.Ê האחרת - ּבאחרת ונגעה אחת, ידֹו ׁשּנטמאת ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָמי

ודּיֹו. הּטמאה, את ונֹוטל אמּורים?טהֹורה; ּדברים ּבּמה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָ
ּבּׁשנּיה  ונגע אחת, ידֹו נטמאת אם - לקדׁש אבל ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֹלתרּומה.

טּמאּה לתרּומה,- אבל לקדׁש; טבילה צריכֹות ּוׁשּתיהן , ְְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָֹ
ידיו. יטהרּו ּבלבד ידים ְְְֲִִִִִַַַָָָּבנטילת

.Á,ׁשנּיֹות ׁשּיהיּו הּידים על ּגזרּו ּדינֹו ּובית הּמל ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹׁשלמה
ׁשּנטמאּו ּבוּדאי ידע ׁשּלא ּפי על ׁשהּידים אף מּפני - ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹ

בטומאה]עסקנּיֹות נגע הּידים [ושמא על ׁשלמה ּגזר ולא . ְְְִִַַַַַָָָֹֹֹ
אף  ׁשאחריו חכמים ּגזרּו ּכ ואחר לקדׁש, אּלא ְְְְֲֲִֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻטמאה
נגע  ואם לתרּומה; ידים נטילת צרי ּולפיכ ְְְְְִִִִִִִַַַָָָָָָלתרּומה,
זֹו. טמאה על ונׂשרפת ּפסּולה, - ידיו ׁשּיּטל קדם ְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָֹֹֻּבתרּומה

.Ëּבלא [כורך]לט ּבתרּומה ואֹוכל ּבמּפה, ידיו אדם ְְְְִֵַָָָָָָָֹ
כן  יעׂשה לא אבל יּגע. ׁשּמא חֹוׁשׁשין ואין ידים; ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹנטילת
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ּגזרה  הּתרּומה; טהרת אֹו הּקדׁש טהרת על ׁשּנעׂשּו ְְְֲֳֳִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֻּבחּלין
עליהן. מקּפיד ׁשאינֹו לפי יּגע, ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָׁשּמא

.Èׁשנּיֹות והּידים ּבמׁשקין,[לטומאה]הֹואיל נגעּו אם - ְְְְְִִִִִַַַָָ
עֹוׂשין  ּבאכלין, אּלּו מׁשקין נגעּו ואם ּתחּלה; אֹותן ְְְְֳִִִִִֵַָָָָָָעׂשּו
אּלּו עֹוׂשין אחרים, אּלּו ּבמׁשקין נגעּו ואם ׁשני. ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָאֹותן
ׁשּבארנּו ּכמֹו לעֹולם, ּתחּלה ׁשהּמׁשקין - ּתחּלה ;אֹותם ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ

מחמת אבל ׁשּנטמאּו אּלּו מׁשקין ּכלים ידיםאין מטּמאין ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָ
על  חכמים ּגזרּו וכן מּדבריהם. הּידים טמאת ׁשעּקר ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻּכלל,
אֹו ראׁשֹון אכל ׁשאכל ּבין טמאין, אכלין ׁשּיאכל אדם ְֳִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹּכל
ׁשני  ׁשּיהיה - טמאים מׁשקין הּׁשֹותה ּכל ועל ׁשני, ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹאכל
ׁשליׁשי. עׂשאם ּבאכלין, נגע ואם ׁשּיטּבל. עד ְְְְְֲֳִִִִִֶַַָָָָָָֹֻלטמאה,
ּתחּלה, אֹותן עׂשה - חּלין מׁשקה אפּלּו ּבמׁשקין, נגע ְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָֻואם
ּכלים, לטּמא לא אבל אחרים, ּומׁשקין אכלין ְְְֲֲֳִִִִֵֵֵֵַַַָָֹלטּמא
ּגזרּו מה ּומּפני מּדבריהם. זה אדם טמאת ועּקר ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻהֹואיל
אכל  יאכל ׁשּמא טמאים? אכלין האֹוכל על זֹו ְְֳִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹֻטמאה
מׁשקה  ונמצא תרּומה, מׁשקה עליו ויׁשּתה ׁשני אֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָראׁשֹון
טמאים, מׁשקין הּׁשֹותה וכן ׁשּבפיו. ּבאכל טמא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹתרּומה
ּבּמׁשקין  טמא ונמצא ּתרּומה, אכל עּמהם יאכל ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹׁשּמא
ּתרּומה  לאכל ׁשאסּור ּבתרּומֹות, ּבארנּו ּוכבר ְְְְְֱִִֵֶֶֶַָָָֹׁשּבפיו.

ְֵָטמאה.
.‡Èּפרס,אינֹו ּכחצי טמאים אכלים ׁשּיאכל עד מּטּמא ְְֲֳִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹ

ׂשֹוחקת  ּומחצה ּכביצה מביצה ׁשהּוא יותר קצת -] ְֱֵֶֶֶֶָָ
מּמׁשקין ומחצה] ׁשּיׁשּתה עד מּטּמא אינֹו הּׁשֹותה, וכן ;ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַ

לפסל  ּפרס, לחצי מצטרפין האכלים וכל רביעית. ְְְְְְְֲֳִִִִִִִִֵַָָָָָֹטמאין
הגוף]הּגוּיה ואם [- לרביעית. מצטרפין הּמׁשקין וכל ; ְְְְְְְִִִִִִִִַַַָָָ

וׁשהה, מעט אכל טהֹור. זה, מּׁשעּור ּפחֹות ׁשתה אֹו ְְִִֶַַַָָָָָָָָאכל
ּכדי  סֹוף ועד מּתחּלה יׁש אם - וׁשהה מעט ואכל ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָוחזר

ואם מצטרפין; ּפרס, אם אכילת וכן מצטרפין. אין לאו, ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַָָָָ
סֹוף  ועד מּתחּלה יׁש אם - מעט וׁשתה וׁשהה, מעט ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָׁשתה
אכל  מצטרפין. אין לאו, ואם מצטרפין; ּפרס, אכילת ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָָּכדי
לא  אם - מּיד מעט ואכל ועלה, וטבל מּכּׁשעּור, ְְְְִִִִַַַַָָָָָָֹּפחֹות
ּבכדי  וׁשּלאחריה טבילה ׁשּלפני אכילה והרי ּביניהן, ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשהה

מצטרפין. אּלּו הרי - ּפרס ְְְֲֲִִִֵֵַָָאכילת
.·È הרי אּׁשה - ּבנּה את ּומניקה לטמאה, ראׁשֹון ׁשהיא ְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָֻ

ׁשּינק  ּתאמר ׁשאפּלּו טמאה; עליו ּגזרּו ולא טהֹור, ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹֻהּבן
אכילת  מּכדי יתר סֹוף ועד מּתחּלה ׁשּיׁש אפׁשר - ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָרביעית

אחת  ּבבת יֹונק אינֹו ׁשהרי .ּפרס, ְְֲֵֵֵֶַַַָ
.‚È טמאין המעּברת אכלין אֹוכלת ׁשּתהיה לּה הּתירּו - ְְְֳִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָֻ

מּפני  הרּבה; אֹוכלת ׁשהיא ּפי על ואף מּכּׁשעּור, ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָּפחֹות
טהֹורה  היא הרי אּלא טבילה, צריכה ואינּה .הּסּכנה. ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָ

ה'תשע"ד  תשרי ח' חמישי יום

ט  ¤¤ּפרק
ורּבֹו‡. ראׁשֹו גופו]הּבא ׁשּנפלּו[רוב אֹו ׁשאּובין, ּבמים ְְְְִִֶַַָָֹֻ

והרי  נטמא, - ׁשאּובין מים לּגין ׁשלׁשה רּבֹו ועל ראׁשֹו ְְְְֲִִִִֵַַַַָָֹֹֻֻעל
עׂשה  ּבאכלין, נגע ואם ׁשּיטּבל. עד לטמאה ּכׁשני ְְְְְֳִִִִֵֶַַָָָָָָֹֻהּוא

ׁש אֹותן אֹותן ועׂשה טּמאן, - ּבמׁשקין נגע ואם ליׁשי. ְְְְְְִִִִִַַָָָָָָ
ּכלים. לטּמא לא אבל אחרים, ּומׁשקין אכלין לטּמא ְְְְֲֲֳִִִִִֵֵֵֵַַַָָָֹּתחּלה
יֹום  טבּולי ׁשהיּו מּפני זה? אדם על טמאה ּגזרּו מה ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֻּומּפני

רעים ׁשּמימיהן ּבמערֹות מזוהמים]טֹובלין רֹוחצין [- והיּו , ְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָ
,ּכ הּמנהג ּופׁשט נקּיּות; ּדר יפים ׁשאּובים ּבמים ּכן ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָאחר
ׁשרֹוחצים  ׁשאּובים ׁשּמים מדּמים העם רב ׁשהיּו ְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָֹעד
והיּו הּמקוה, ׁשּבמי הּטבילה לא ׁשּמטהרים, הן - ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּבאחרֹונה

ּכּונה ּבלא ּבזלזּול דקדוק]טֹובלין ללא ּגזרּו,[- לפיכ . ְְְְְְִִִַָָָָֹ
ראׁשֹו על ׁשּנפלּו אֹו ׁשאּובין, ּבמים ורּבֹו ראׁשֹו ּבא ְְְְִִֶֶַַָָָֹֹֻׁשּכל
ׁשאינֹו טהֹור אפּלּו לטמאה. ּכׁשני ונעׂשה נטמא, - ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָֻֻורּבֹו
מים  לּגין ׁשלׁשת ורּבֹו ראׁשֹו על נפלּו אם - יֹום ְְְְִִִֶַַָֹֹֻֻטבּול
ּכׁשני  זה הרי - ׁשאּובין ּבמים ורּבֹו ראׁשֹו ׁשּבא אֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָֹֻׁשאּובין,

ׁשמׁש הערב צרי אינֹו - טבל ׁשּיטּבל; עד [-לטמאה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻ
האֹוכל שקיעה] וכן מּדבריהם. זֹו טמאה ׁשעּקר מּפני ,ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֻ

צרי אינֹו - וטבל טמאין, מׁשקין והּׁשֹותה טמאים ְְְְְֳִִִִִֵֵֵֶַַַָָָאכלין
ׁשהטּבילן, ּכיון - ּבמׁשקין ׁשּנטמאּו ּכלים וכן ׁשמׁש; ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָהערב
אּלּו טמאֹות ׁשעּקר מּפני ׁשמׁש; הערב צריכין ואינן ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֻטהרּו

.[מדרבנן]מּדבריהם ְִִֵֶ
ּכלים,·. מּׁשני ׁשאּובין מים לּגין ׁשלׁשה עליו ׁשּנפלּו ְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָֹֻמי

הראׁשֹון, ּפסק ׁשּלא עד הּׁשני התחיל אם - מּׁשלׁשה ְְִִִִִִֵֶַַַָָָֹֹאֹו
ּכלים, מארּבעה נפלּו מצטרפין. אין לאו, ואם ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָָָָמצטרפין;
זה, ּפסק ׁשּלא עד זה ׁשהתחיל ּפי על ואף מצטרפין; ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹאינן

טהֹור  זה ׁשּנפלּוהרי אֹו רּבֹו, על לא אבל ראׁשֹו, על נפלּו . ְְֲֲֵֶֶַַָָָָֹֹֻ
ּבלבד  ראׁשֹו על ׁשּנפלּו אֹו ראׁשֹו, על נפלּו ולא רּבֹו, ְְְְִֶַַַַָָֹֹֹֻעל
זה  הרי - מּלמּטה אֹו הּצד מן רּבֹו על ונפלּו ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָֻמּלמעלה,
לראׁשֹו, הּסמּו רּבֹו ועל ראׁשֹו על ׁשּיּפלּו עד ְְְִֶַַַַָָֹֹֻטהֹור;
אֹו רּבֹו, ּבא ולא ׁשאּובין, ּבמים ראׁשֹו ּבא אם וכן ְְְְְְִִִֵַַָָָֹֹֻּכדרּכן.
מּׁשאר  ּובא ּבלבד, ראׁשֹו ׁשּבא אֹו ראׁשֹו, ּבא ולא רּבֹו, ְְְִִֶַָָָָָֹֹֹֻּבא
זה  הרי - הּצד מן אֹו מּלמּטה ׁשאּובין ּבמים רּבֹו ְְְֲִִִִֵֶַַַַָֻּגּופֹו

ּכדרּכֹו. לראׁשֹו, הּסמּו ורּבֹו ראׁשֹו ׁשּיבֹוא עד ְְְְֶַַַָָָֹֹֻטהֹור;
החצי ‚. על ונפלּו ׁשאּובין, ּבמים החצי ורּבֹו מראׁשֹו ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָֹֻהּבא

ּבביאה, וחציֹו ּבנפילה וחציֹו הֹואיל - ׁשאּובין מים ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָהאחר
טהֹור  זה .הרי ֲֵֶָ

מקצתן „. ּבהן, ׁשּבא אֹו עליו ׁשּנפלּו לּגין ׁשלׁשת ְְְִִֶֶֶֶָָָָָָָָֹֻהיּו
וׁשמן  יין ּבהם ׁשּנתערב אֹו ׁשאּובין, אינם ּומקצתן ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשאּובין
ּכּלן  הּׁשלׁשה ׁשּיהיּו עד טהֹור; זה הרי - וחלב ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹֻּודבׁש
ּבהן, ׁשּבא אֹו הּטהֹור על ׁשּנפלּו אּלּו לּגין ׁשלׁשת ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻׁשאּובין.
האּלּו הּמים הרי לטמאה, ּכׁשני ׁשּנעׂשה ּכיון - ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻוטּמאּוהּו
לזה  אֹומרין הּמים אּלּו והרי ּבׁשני; נגעּו ׁשהרי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָטמאין,

וטּמאנּו' אֹותֹו, 'טּמאנּו .הּטהֹור: ְְִִֵַָָ
הּספרים,‰. ּבצד ּתרּומה ׁשל ּכּכרֹות מּניחין היּו ְְְִִִִִֶַַַָָָָָָּבראׁשֹונה

'זה התרומה]ואֹומרים: וזה[- הספר]קדׁש, ּובאין [- קדׁש', ְְְִִֶֶֶֶָֹֹ
ׁשהּתרּומה  ּגזרּו לפיכ הּספרים. את ּומקרעין ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָהעכּברים,

ּכׁש היא והרי נטמאת, הּקדׁש, מּכתבי ּבאחד ליׁשי ׁשּנגעה ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ
הּקדׁש, ּכתבי ּכל ונמצאּו ּבׁשני; נגעה ּכאּלּו ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָֹֻלטמאה,
ידיו  ׁשהיּו מי אּלא עֹוד, ולא ּכׁשני. הּתרּומה ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹּפֹוסלין
ׁשנּיֹות, ידיו נעׂשּו - הּקדׁש מּכתבי ּבאחד ונגע ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹטהֹורֹות,
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ׁשאין  ּפי על ואף הּמׁשקין; ואת הּתרּומה את ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָּומטּמאין
הרי  ׁשּבארנּו, ּכמֹו לטמאה מראׁשֹון אּלא מּטּמאֹות ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻהּידים

הּספר. מן מּטּמאֹות ְִִֵֵֶַַהן
.Âוגּליֹון הּתפּלין, עם ּתפּלין, מכתיבה]רצּועֹות [הריק ְְְְִִִִִִַָ

ּכׁשהן  וׁשּבּסֹוף, ׁשּבּתחּלה וׁשּלמּטן ׁשּלמעלן ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּבּספר
וחמׁש ׁשמֹונים ּבֹו ונׁשּתּיר ׁשּנמחק וספר לּספר, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֻמחּברין
אֹותּיֹות, וחמׁש ׁשמֹונים ּבּה ׁשּכתּוב ּומגּלה ְְְִִִִֵֶָָָָאֹותּיֹות,
את  מטּמאין אּלּו הרי - הארֹון" ּבנסע "וּיהי ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹּכפרׁשת
- הּקדׁש ּכתבי ּכל אּלא ּבלבד, תֹורה ּדברי ולא ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹהּידים.
מטּמאין  - חכמה ּדברי ׁשהן וקהלת, הּׁשירים ׁשיר ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹאפּלּו

הּידים. ִֶַַָאת
.Ê ּכתבי מּכלל הּוא הרי וׁשּבדנּיאל, ׁשּבעזרא ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָּתרּגּום

ׁשּכתבֹו ועברית עברית, ׁשּכתבֹו ּתרּגּום אבל ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָֹהּקדׁש.
הּקדׁש ּכתבי ׁשּכתב אֹו עבריּתרּגּום, עברי ּבכתב [כתב ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָֹ

ּכתּובים עתיק] ׁשּיהיּו עד הּידים; את מטּמאין אינן -ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָ
ּובדיֹו. העֹור, על ְִִַַָאּׁשּורי,

.Á ּפי הּכֹותב על אף ּבֹו, להתלּמד לּתינֹוק ּוׁשמע הּלל ְְְִִִֵֵֵַַַַַַַ
הּידים  את מטּמאין אּלּו הרי - רּׁשאי .ׁשאינֹו ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָ

.Ë חוטים]הּמׁשיחֹות על [- אף - לּספר ׁשּתפרן והרצּועֹות ְְְְִֵֶֶַַַַָָָ
לּספר, מחּברין ׁשהן זמן ּכל - לקּימן רּׁשאי ׁשאינֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻּפי

הּידים. את ְְִִֶַַַָמטּמאין
.È ּבזמן ּתיק - ספרים ּומטּפחֹות ספר, ׁשל ותבה ספר, ׁשל ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ

ּתפּורֹות -[לספר]ׁשהן הּברכֹות אבל הּידים. את מטּמאין , ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָ
הרּבה  ּומענינֹות ׁשם, ׁשל מאֹותּיֹות ּבהן ׁשּיׁש ּפי על ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָאף

הּידים. את מטּמאין אינן - ּתֹורה ְְִִֵֶֶַַַָָָׁשל
.‡È האפיקורסים]מיניםספרי את [- מטּמאין אינן , ְְְִִִִֵֵֶַָ

אינּה עֹומדת, ולמחיקה הֹואיל - ׂשֹוטה ּפרׁשת ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָהּידים.
הּידים. את ְְִֶַַַָָמטּמאה

י  ¤¤ּפרק
א ּכל ‡. ּבין הּטמאֹות, מאבֹות ּבאב ּכלים הּמּטּמא ּבין דם ְְֲִִֵֵֵֵֵַַַָָָָֻ

ׁשּבארנּו ּכמֹו לטמאה ראׁשֹון הּוא הרי טבל - ׁשּיטּבל. עד , ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹֻ
ׁשּנאמר: ׁשמׁשֹו, ׁשּיעריב עד לטמאה, ּכׁשני הּוא הרי -ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָֻ
לטבּול  קרא הּכתּוב וטהר"; הערב, עד וטמא יּובא, ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ"ּבּמים

טמא. ֵָיֹום
מּזיבּות ·. ׁשּטבל ּכגֹון חמּורה, מּטמאה יֹום טבּול ְְְֲִִִֶֶַָָָָֻאחד

ׁשרץ  מּטמאת יֹום טבּול ואחד וצרעת, מת מּטמאת ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֻֻאֹו
ּכלים, ּבין אדם ּבין - ׁשמׁש הערב הּטעּון וכל ּבֹו. ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָוכּיֹוצא
לטמאה, ּכׁשני הּוא הרי - מּדבריהם ּבין תֹורה מּדברי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶָָֻּבין

ׁשמׁשֹו ׁשּיעריב .עד ְֲִִֶַַ
ּפֹוסלטבּול ‚. ּומׁשקה [מטמא]יֹום הּתרּומה, אכלי ְְְְֵֵֵַַָָ

הּכל. ּפֹוסל - הּקדׁש ּומׁשקה הּקדׁש, ואכלי ְְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹֹהּתרּומה,
ׁשליׁשי  עׂשאן - ּתרּומה ׁשל ּבאכלין ׁשּנגע יֹום טבּול ְְְֲֳִִִֵֶֶַַָָָָָָּכיצד?
ׁשל  ּבמׁשקין נגע אם וכן ּכׁשני; ׁשהּוא מּפני ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֻלטמאה,
יֹום  טבּול נגע לטמאה. ׁשליׁשי הן והרי טּמאן, - ְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָֻּתרּומה
וכן  לטמאה; רביעי הן והרי טּמאן, - קדׁש ׁשל ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֻּבמׁשקין

טבּול  נגע אם אבל רביעי. עׂשאן הּקדׁש, ּבאכלי נגע ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֹאם
מחּסר  ודין טהֹורין. הם הרי חּלין, ּומׁשקה חּלין ּבאכלי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָֻֻֻיֹום

קרבנו]ּכּפּורים הביא ולא שטבל וכיו"ב זב יֹום [- טבּול אֹו ְִִ
אּלּו מּכל ל נתּבאר הּנה הּוא. אחד - הּקדׁש ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּבנגיעת
הּמׁשקין  אּלא לעֹולם, ׁשנּיֹות מׁשקין ׁשם ׁשאין ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָהּדברים,

ראשון]ּתחּלה טבּול [- ּבהם ׁשּנגע מּמׁשקין חּוץ לעֹולם; ְְְְִִֶֶַַַָָָָ
היּו אם רביעי, אֹו ּתרּומה; היּו אם ׁשליׁשי, ׁשהן - ְְְִִִִִִֵֶָָָיֹום

.קדׁש ֶֹ
הּיֹוצאין ּכל „. מׁשקין - קּלין ּבין חמּורין ּבין הּטמאין, ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָ

ּבהן; ׁשּיּגעּו ּכמׁשקין הן הרי רגליהן, ּומימי רּקן ּכגֹון ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֻמהן,
ׁשּבארנּו ּכמֹו לטמאה ראׁשֹון ואּלּו וחבריו אּלּו מּזב חּוץ - ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָֻ

יולדת] נדה זבה טמאה.[- אב מהן הּיֹוצאין ׁשהּמׁשקין ,ְְְִִֵֶֶַַַַָֻ
אֹוכל  אפּלּו ּתחּלה. ּבהן, נֹוגעין וחבריו ׁשהּזב ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּומׁשקין
הּמׁשקין  הרי - טמאין מׁשקין ׁשֹותה אֹו טמאין, ְְְְֲֳִִִִִֵֵֵֶַַַָאכלין
ׁשהן  ּבהן, ׁשּיּגע הּמׁשקין ּכמֹו ׁשּיטּבל, קדם מּמּנּו ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹהּיֹוצאין
ּכמׁשקין  מּמּנּו, הּיֹוצאין מׁשקין - יֹום טבּול וכן ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָּתחּלה.
אם  אּלא ּכלל. אחרים מטּמאין ׁשאינן ּבהם; נֹוגע ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשהּוא
ּבמׁשקה  נגע ואם טהֹורין; הן הרי חּלין, ּבמ ׁשקה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָֻנגע
אֹו הּוא קדׁש, ּבמׁשקה נגע ואם ׁשליׁשי; הן הרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָֹתרּומה,

רביעי. הן הרי ּכּפּורים, ְְֲִִִִֵֵַֻמחּסר
רביעי ועּתה ‰. ולא ׁשּבּתרּומה ׁשליׁשי ׁשאין יתּבאר, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ

צרי ואין אחר; אכל אֹו אחר מׁשקה מטּמא ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹׁשּבּקדׁש
ּכלים  מטּמא ׁשאין מלאה לֹומר, ׁשהיא קדרה ,לפיכ . ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ

הּכל  חּלין, מׁשקה היה אם - יֹום טבּול ּבהן ונגע ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻמׁשקה,
והּקדרה  ּפסּולין הּמׁשקין תרּומה, מׁשקה היה ואם ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָטהֹור;
ּבין  טמא, הּמׁשקה הרי - טמאֹות ידיו היּו ואם ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָטהֹורה.
ּׁשאין  מה ּבּידים, חמר וזה חּלין; מׁשקה ּבין ּתרּומה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֻמׁשקה

וחמ  יֹום. ׁשּספק ּבטבּול - טמאֹות מּידים יֹום ּבטבּול ר ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָֹ
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו טהֹור הּידים, ּוספק ּפֹוסל; יֹום, ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָטבּול

.Â טמאֹות ואחד ׁשּידיו טמאֹות טהֹור ׁשּידיו יֹום טבּול אֹו , ְְְְֵֵֶֶֶָָָָָָ
לטּמא  ּתחּלה אֹותן ועֹוׂשה חּלין, מׁשקה מטּמא זה הרי -ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֻ
ׁשּיצא  ׁשּמׁשקה ּומאחר ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּומׁשקין ְְְְֳִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָאכלין
מרּקֹו ׁשּנפל יֹום טבּול - ּבהם ׁשּיּגע ּכמׁשקין יֹום ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֻמּטבּול
מּפני  טהֹור; זה הרי ּתרּומה, ׁשל ּכּכר על רגליו מּמימי ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָאֹו

ּבהן. ׁשּיּגע ּכמׁשקין ְְִִֵֶֶֶַַָׁשהם
.Ê לבארם מּכל ׁשהקּדמנּו הּדברים ׁשהאדם אּלּו למד אּתה , ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָ

תֹורה, מּדברי לטמאה ראׁשֹון ויהיה טמאה אב ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָֻֻיהיה
סֹופרים; מּדברי אּלא לטמאה ׁשני האדם יהיה לא ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָָֹֻּולעֹולם
אֹו טמאין, מׁשקין הּׁשֹותה אֹו טמאים, אכלין האֹוכל ְְְְֳִִִִֵֵֵֶַַָָוהּוא
לטמאה  ּכׁשני אּלּו ׁשּכל - ׁשאּובין ּבמים ורּבֹו ראׁשֹו ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹֻֻהּבא
אב  יהיּו - חרׂש מּכלי חּוץ הּכלים, ּכל ׁשאר וכן ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָמּדבריהם.
הּכלי  יהיה ולא ּתֹורה, מּדברי לטמאה ראׁשֹון ויהיּו ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָֹֻֻטמאה
יּטּמא  ׁשאם סֹופרים; מּדברי אּלא לטמאה ׁשני ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָֻלעֹולם

ׁשּבארנּו. ּכמֹו מּדבריהם, ׁשני יהיה טמאים, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַּבמׁשקין
.Áּבארנּו לעֹולם,ּכבר טמאה אב יהיה לא - חרׂש ׁשּכלי , ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֻ

ראׁשֹון  ויהיה סֹופרים; מּדברי ולא תֹורה מּדברי ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶָֹֹלא
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ּגזרה  הּתרּומה; טהרת אֹו הּקדׁש טהרת על ׁשּנעׂשּו ְְְֲֳֳִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֻּבחּלין
עליהן. מקּפיד ׁשאינֹו לפי יּגע, ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָׁשּמא

.Èׁשנּיֹות והּידים ּבמׁשקין,[לטומאה]הֹואיל נגעּו אם - ְְְְְִִִִִַַַָָ
עֹוׂשין  ּבאכלין, אּלּו מׁשקין נגעּו ואם ּתחּלה; אֹותן ְְְְֳִִִִִֵַָָָָָָעׂשּו
אּלּו עֹוׂשין אחרים, אּלּו ּבמׁשקין נגעּו ואם ׁשני. ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָאֹותן
ׁשּבארנּו ּכמֹו לעֹולם, ּתחּלה ׁשהּמׁשקין - ּתחּלה ;אֹותם ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ

מחמת אבל ׁשּנטמאּו אּלּו מׁשקין ּכלים ידיםאין מטּמאין ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָ
על  חכמים ּגזרּו וכן מּדבריהם. הּידים טמאת ׁשעּקר ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻּכלל,
אֹו ראׁשֹון אכל ׁשאכל ּבין טמאין, אכלין ׁשּיאכל אדם ְֳִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹּכל
ׁשני  ׁשּיהיה - טמאים מׁשקין הּׁשֹותה ּכל ועל ׁשני, ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹאכל
ׁשליׁשי. עׂשאם ּבאכלין, נגע ואם ׁשּיטּבל. עד ְְְְְֲֳִִִִִֶַַָָָָָָֹֻלטמאה,
ּתחּלה, אֹותן עׂשה - חּלין מׁשקה אפּלּו ּבמׁשקין, נגע ְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָֻואם
ּכלים, לטּמא לא אבל אחרים, ּומׁשקין אכלין ְְְֲֲֳִִִִֵֵֵֵַַַָָֹלטּמא
ּגזרּו מה ּומּפני מּדבריהם. זה אדם טמאת ועּקר ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻהֹואיל
אכל  יאכל ׁשּמא טמאים? אכלין האֹוכל על זֹו ְְֳִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹֻטמאה
מׁשקה  ונמצא תרּומה, מׁשקה עליו ויׁשּתה ׁשני אֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָראׁשֹון
טמאים, מׁשקין הּׁשֹותה וכן ׁשּבפיו. ּבאכל טמא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹתרּומה
ּבּמׁשקין  טמא ונמצא ּתרּומה, אכל עּמהם יאכל ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹׁשּמא
ּתרּומה  לאכל ׁשאסּור ּבתרּומֹות, ּבארנּו ּוכבר ְְְְְֱִִֵֶֶֶַָָָֹׁשּבפיו.

ְֵָטמאה.
.‡Èּפרס,אינֹו ּכחצי טמאים אכלים ׁשּיאכל עד מּטּמא ְְֲֳִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹ

ׂשֹוחקת  ּומחצה ּכביצה מביצה ׁשהּוא יותר קצת -] ְֱֵֶֶֶֶָָ
מּמׁשקין ומחצה] ׁשּיׁשּתה עד מּטּמא אינֹו הּׁשֹותה, וכן ;ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַ

לפסל  ּפרס, לחצי מצטרפין האכלים וכל רביעית. ְְְְְְְֲֳִִִִִִִִֵַָָָָָֹטמאין
הגוף]הּגוּיה ואם [- לרביעית. מצטרפין הּמׁשקין וכל ; ְְְְְְְִִִִִִִִַַַָָָ

וׁשהה, מעט אכל טהֹור. זה, מּׁשעּור ּפחֹות ׁשתה אֹו ְְִִֶַַַָָָָָָָָאכל
ּכדי  סֹוף ועד מּתחּלה יׁש אם - וׁשהה מעט ואכל ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָוחזר

ואם מצטרפין; ּפרס, אם אכילת וכן מצטרפין. אין לאו, ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַָָָָ
סֹוף  ועד מּתחּלה יׁש אם - מעט וׁשתה וׁשהה, מעט ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָׁשתה
אכל  מצטרפין. אין לאו, ואם מצטרפין; ּפרס, אכילת ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָָּכדי
לא  אם - מּיד מעט ואכל ועלה, וטבל מּכּׁשעּור, ְְְְִִִִַַַַָָָָָָֹּפחֹות
ּבכדי  וׁשּלאחריה טבילה ׁשּלפני אכילה והרי ּביניהן, ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשהה

מצטרפין. אּלּו הרי - ּפרס ְְְֲֲִִִֵֵַָָאכילת
.·È הרי אּׁשה - ּבנּה את ּומניקה לטמאה, ראׁשֹון ׁשהיא ְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָֻ

ׁשּינק  ּתאמר ׁשאפּלּו טמאה; עליו ּגזרּו ולא טהֹור, ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹֻהּבן
אכילת  מּכדי יתר סֹוף ועד מּתחּלה ׁשּיׁש אפׁשר - ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָרביעית

אחת  ּבבת יֹונק אינֹו ׁשהרי .ּפרס, ְְֲֵֵֵֶַַַָ
.‚È טמאין המעּברת אכלין אֹוכלת ׁשּתהיה לּה הּתירּו - ְְְֳִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָֻ

מּפני  הרּבה; אֹוכלת ׁשהיא ּפי על ואף מּכּׁשעּור, ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָּפחֹות
טהֹורה  היא הרי אּלא טבילה, צריכה ואינּה .הּסּכנה. ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָ

ה'תשע"ד  תשרי ח' חמישי יום

ט  ¤¤ּפרק
ורּבֹו‡. ראׁשֹו גופו]הּבא ׁשּנפלּו[רוב אֹו ׁשאּובין, ּבמים ְְְְִִֶַַָָֹֻ

והרי  נטמא, - ׁשאּובין מים לּגין ׁשלׁשה רּבֹו ועל ראׁשֹו ְְְְֲִִִִֵַַַַָָֹֹֻֻעל
עׂשה  ּבאכלין, נגע ואם ׁשּיטּבל. עד לטמאה ּכׁשני ְְְְְֳִִִִֵֶַַָָָָָָֹֻהּוא

ׁש אֹותן אֹותן ועׂשה טּמאן, - ּבמׁשקין נגע ואם ליׁשי. ְְְְְְִִִִִַַָָָָָָ
ּכלים. לטּמא לא אבל אחרים, ּומׁשקין אכלין לטּמא ְְְְֲֲֳִִִִִֵֵֵֵַַַָָָֹּתחּלה
יֹום  טבּולי ׁשהיּו מּפני זה? אדם על טמאה ּגזרּו מה ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֻּומּפני

רעים ׁשּמימיהן ּבמערֹות מזוהמים]טֹובלין רֹוחצין [- והיּו , ְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָ
,ּכ הּמנהג ּופׁשט נקּיּות; ּדר יפים ׁשאּובים ּבמים ּכן ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָאחר
ׁשרֹוחצים  ׁשאּובים ׁשּמים מדּמים העם רב ׁשהיּו ְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָֹעד
והיּו הּמקוה, ׁשּבמי הּטבילה לא ׁשּמטהרים, הן - ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּבאחרֹונה

ּכּונה ּבלא ּבזלזּול דקדוק]טֹובלין ללא ּגזרּו,[- לפיכ . ְְְְְְִִִַָָָָֹ
ראׁשֹו על ׁשּנפלּו אֹו ׁשאּובין, ּבמים ורּבֹו ראׁשֹו ּבא ְְְְִִֶֶַַָָָֹֹֻׁשּכל
ׁשאינֹו טהֹור אפּלּו לטמאה. ּכׁשני ונעׂשה נטמא, - ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָֻֻורּבֹו
מים  לּגין ׁשלׁשת ורּבֹו ראׁשֹו על נפלּו אם - יֹום ְְְְִִִֶַַָֹֹֻֻטבּול
ּכׁשני  זה הרי - ׁשאּובין ּבמים ורּבֹו ראׁשֹו ׁשּבא אֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָֹֻׁשאּובין,

ׁשמׁש הערב צרי אינֹו - טבל ׁשּיטּבל; עד [-לטמאה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻ
האֹוכל שקיעה] וכן מּדבריהם. זֹו טמאה ׁשעּקר מּפני ,ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֻ

צרי אינֹו - וטבל טמאין, מׁשקין והּׁשֹותה טמאים ְְְְְֳִִִִִֵֵֵֶַַַָָָאכלין
ׁשהטּבילן, ּכיון - ּבמׁשקין ׁשּנטמאּו ּכלים וכן ׁשמׁש; ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָהערב
אּלּו טמאֹות ׁשעּקר מּפני ׁשמׁש; הערב צריכין ואינן ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֻטהרּו

.[מדרבנן]מּדבריהם ְִִֵֶ
ּכלים,·. מּׁשני ׁשאּובין מים לּגין ׁשלׁשה עליו ׁשּנפלּו ְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָֹֻמי

הראׁשֹון, ּפסק ׁשּלא עד הּׁשני התחיל אם - מּׁשלׁשה ְְִִִִִִֵֶַַַָָָֹֹאֹו
ּכלים, מארּבעה נפלּו מצטרפין. אין לאו, ואם ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָָָָמצטרפין;
זה, ּפסק ׁשּלא עד זה ׁשהתחיל ּפי על ואף מצטרפין; ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹאינן

טהֹור  זה ׁשּנפלּוהרי אֹו רּבֹו, על לא אבל ראׁשֹו, על נפלּו . ְְֲֲֵֶֶַַָָָָֹֹֻ
ּבלבד  ראׁשֹו על ׁשּנפלּו אֹו ראׁשֹו, על נפלּו ולא רּבֹו, ְְְְִֶַַַַָָֹֹֹֻעל
זה  הרי - מּלמּטה אֹו הּצד מן רּבֹו על ונפלּו ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָֻמּלמעלה,
לראׁשֹו, הּסמּו רּבֹו ועל ראׁשֹו על ׁשּיּפלּו עד ְְְִֶַַַַָָֹֹֻטהֹור;
אֹו רּבֹו, ּבא ולא ׁשאּובין, ּבמים ראׁשֹו ּבא אם וכן ְְְְְְִִִֵַַָָָֹֹֻּכדרּכן.
מּׁשאר  ּובא ּבלבד, ראׁשֹו ׁשּבא אֹו ראׁשֹו, ּבא ולא רּבֹו, ְְְִִֶַָָָָָֹֹֹֻּבא
זה  הרי - הּצד מן אֹו מּלמּטה ׁשאּובין ּבמים רּבֹו ְְְֲִִִִֵֶַַַַָֻּגּופֹו

ּכדרּכֹו. לראׁשֹו, הּסמּו ורּבֹו ראׁשֹו ׁשּיבֹוא עד ְְְְֶַַַָָָֹֹֻטהֹור;
החצי ‚. על ונפלּו ׁשאּובין, ּבמים החצי ורּבֹו מראׁשֹו ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָֹֻהּבא

ּבביאה, וחציֹו ּבנפילה וחציֹו הֹואיל - ׁשאּובין מים ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָהאחר
טהֹור  זה .הרי ֲֵֶָ

מקצתן „. ּבהן, ׁשּבא אֹו עליו ׁשּנפלּו לּגין ׁשלׁשת ְְְִִֶֶֶֶָָָָָָָָֹֻהיּו
וׁשמן  יין ּבהם ׁשּנתערב אֹו ׁשאּובין, אינם ּומקצתן ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשאּובין
ּכּלן  הּׁשלׁשה ׁשּיהיּו עד טהֹור; זה הרי - וחלב ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹֻּודבׁש
ּבהן, ׁשּבא אֹו הּטהֹור על ׁשּנפלּו אּלּו לּגין ׁשלׁשת ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻׁשאּובין.
האּלּו הּמים הרי לטמאה, ּכׁשני ׁשּנעׂשה ּכיון - ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻוטּמאּוהּו
לזה  אֹומרין הּמים אּלּו והרי ּבׁשני; נגעּו ׁשהרי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָטמאין,

וטּמאנּו' אֹותֹו, 'טּמאנּו .הּטהֹור: ְְִִֵַָָ
הּספרים,‰. ּבצד ּתרּומה ׁשל ּכּכרֹות מּניחין היּו ְְְִִִִִֶַַַָָָָָָּבראׁשֹונה

'זה התרומה]ואֹומרים: וזה[- הספר]קדׁש, ּובאין [- קדׁש', ְְְִִֶֶֶֶָֹֹ
ׁשהּתרּומה  ּגזרּו לפיכ הּספרים. את ּומקרעין ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָהעכּברים,

ּכׁש היא והרי נטמאת, הּקדׁש, מּכתבי ּבאחד ליׁשי ׁשּנגעה ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ
הּקדׁש, ּכתבי ּכל ונמצאּו ּבׁשני; נגעה ּכאּלּו ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָֹֻלטמאה,
ידיו  ׁשהיּו מי אּלא עֹוד, ולא ּכׁשני. הּתרּומה ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹּפֹוסלין
ׁשנּיֹות, ידיו נעׂשּו - הּקדׁש מּכתבי ּבאחד ונגע ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹטהֹורֹות,
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ׁשאין  ּפי על ואף הּמׁשקין; ואת הּתרּומה את ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָּומטּמאין
הרי  ׁשּבארנּו, ּכמֹו לטמאה מראׁשֹון אּלא מּטּמאֹות ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻהּידים

הּספר. מן מּטּמאֹות ְִִֵֵֶַַהן
.Âוגּליֹון הּתפּלין, עם ּתפּלין, מכתיבה]רצּועֹות [הריק ְְְְִִִִִִַָ

ּכׁשהן  וׁשּבּסֹוף, ׁשּבּתחּלה וׁשּלמּטן ׁשּלמעלן ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּבּספר
וחמׁש ׁשמֹונים ּבֹו ונׁשּתּיר ׁשּנמחק וספר לּספר, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֻמחּברין
אֹותּיֹות, וחמׁש ׁשמֹונים ּבּה ׁשּכתּוב ּומגּלה ְְְִִִִֵֶָָָָאֹותּיֹות,
את  מטּמאין אּלּו הרי - הארֹון" ּבנסע "וּיהי ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹּכפרׁשת
- הּקדׁש ּכתבי ּכל אּלא ּבלבד, תֹורה ּדברי ולא ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹהּידים.
מטּמאין  - חכמה ּדברי ׁשהן וקהלת, הּׁשירים ׁשיר ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹאפּלּו

הּידים. ִֶַַָאת
.Ê ּכתבי מּכלל הּוא הרי וׁשּבדנּיאל, ׁשּבעזרא ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָּתרּגּום

ׁשּכתבֹו ועברית עברית, ׁשּכתבֹו ּתרּגּום אבל ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָֹהּקדׁש.
הּקדׁש ּכתבי ׁשּכתב אֹו עבריּתרּגּום, עברי ּבכתב [כתב ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָֹ

ּכתּובים עתיק] ׁשּיהיּו עד הּידים; את מטּמאין אינן -ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָ
ּובדיֹו. העֹור, על ְִִַַָאּׁשּורי,

.Á ּפי הּכֹותב על אף ּבֹו, להתלּמד לּתינֹוק ּוׁשמע הּלל ְְְִִִֵֵֵַַַַַַַ
הּידים  את מטּמאין אּלּו הרי - רּׁשאי .ׁשאינֹו ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָ

.Ë חוטים]הּמׁשיחֹות על [- אף - לּספר ׁשּתפרן והרצּועֹות ְְְְִֵֶֶַַַַָָָ
לּספר, מחּברין ׁשהן זמן ּכל - לקּימן רּׁשאי ׁשאינֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻּפי

הּידים. את ְְִִֶַַַָמטּמאין
.È ּבזמן ּתיק - ספרים ּומטּפחֹות ספר, ׁשל ותבה ספר, ׁשל ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ

ּתפּורֹות -[לספר]ׁשהן הּברכֹות אבל הּידים. את מטּמאין , ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָ
הרּבה  ּומענינֹות ׁשם, ׁשל מאֹותּיֹות ּבהן ׁשּיׁש ּפי על ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָאף

הּידים. את מטּמאין אינן - ּתֹורה ְְִִֵֶֶַַַָָָׁשל
.‡È האפיקורסים]מיניםספרי את [- מטּמאין אינן , ְְְִִִִֵֵֶַָ

אינּה עֹומדת, ולמחיקה הֹואיל - ׂשֹוטה ּפרׁשת ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָהּידים.
הּידים. את ְְִֶַַַָָמטּמאה

י  ¤¤ּפרק
א ּכל ‡. ּבין הּטמאֹות, מאבֹות ּבאב ּכלים הּמּטּמא ּבין דם ְְֲִִֵֵֵֵֵַַַָָָָֻ

ׁשּבארנּו ּכמֹו לטמאה ראׁשֹון הּוא הרי טבל - ׁשּיטּבל. עד , ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹֻ
ׁשּנאמר: ׁשמׁשֹו, ׁשּיעריב עד לטמאה, ּכׁשני הּוא הרי -ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָֻ
לטבּול  קרא הּכתּוב וטהר"; הערב, עד וטמא יּובא, ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ"ּבּמים

טמא. ֵָיֹום
מּזיבּות ·. ׁשּטבל ּכגֹון חמּורה, מּטמאה יֹום טבּול ְְְֲִִִֶֶַָָָָֻאחד

ׁשרץ  מּטמאת יֹום טבּול ואחד וצרעת, מת מּטמאת ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֻֻאֹו
ּכלים, ּבין אדם ּבין - ׁשמׁש הערב הּטעּון וכל ּבֹו. ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָוכּיֹוצא
לטמאה, ּכׁשני הּוא הרי - מּדבריהם ּבין תֹורה מּדברי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶָָֻּבין

ׁשמׁשֹו ׁשּיעריב .עד ְֲִִֶַַ
ּפֹוסלטבּול ‚. ּומׁשקה [מטמא]יֹום הּתרּומה, אכלי ְְְְֵֵֵַַָָ

הּכל. ּפֹוסל - הּקדׁש ּומׁשקה הּקדׁש, ואכלי ְְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹֹהּתרּומה,
ׁשליׁשי  עׂשאן - ּתרּומה ׁשל ּבאכלין ׁשּנגע יֹום טבּול ְְְֲֳִִִֵֶֶַַָָָָָָּכיצד?
ׁשל  ּבמׁשקין נגע אם וכן ּכׁשני; ׁשהּוא מּפני ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֻלטמאה,
יֹום  טבּול נגע לטמאה. ׁשליׁשי הן והרי טּמאן, - ְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָֻּתרּומה
וכן  לטמאה; רביעי הן והרי טּמאן, - קדׁש ׁשל ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֻּבמׁשקין

טבּול  נגע אם אבל רביעי. עׂשאן הּקדׁש, ּבאכלי נגע ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֹאם
מחּסר  ודין טהֹורין. הם הרי חּלין, ּומׁשקה חּלין ּבאכלי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָֻֻֻיֹום

קרבנו]ּכּפּורים הביא ולא שטבל וכיו"ב זב יֹום [- טבּול אֹו ְִִ
אּלּו מּכל ל נתּבאר הּנה הּוא. אחד - הּקדׁש ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּבנגיעת
הּמׁשקין  אּלא לעֹולם, ׁשנּיֹות מׁשקין ׁשם ׁשאין ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָהּדברים,

ראשון]ּתחּלה טבּול [- ּבהם ׁשּנגע מּמׁשקין חּוץ לעֹולם; ְְְְִִֶֶַַַָָָָ
היּו אם רביעי, אֹו ּתרּומה; היּו אם ׁשליׁשי, ׁשהן - ְְְִִִִִִֵֶָָָיֹום

.קדׁש ֶֹ
הּיֹוצאין ּכל „. מׁשקין - קּלין ּבין חמּורין ּבין הּטמאין, ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָ

ּבהן; ׁשּיּגעּו ּכמׁשקין הן הרי רגליהן, ּומימי רּקן ּכגֹון ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֻמהן,
ׁשּבארנּו ּכמֹו לטמאה ראׁשֹון ואּלּו וחבריו אּלּו מּזב חּוץ - ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָֻ

יולדת] נדה זבה טמאה.[- אב מהן הּיֹוצאין ׁשהּמׁשקין ,ְְְִִֵֶֶַַַַָֻ
אֹוכל  אפּלּו ּתחּלה. ּבהן, נֹוגעין וחבריו ׁשהּזב ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּומׁשקין
הּמׁשקין  הרי - טמאין מׁשקין ׁשֹותה אֹו טמאין, ְְְְֲֳִִִִִֵֵֵֶַַַָאכלין
ׁשהן  ּבהן, ׁשּיּגע הּמׁשקין ּכמֹו ׁשּיטּבל, קדם מּמּנּו ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹהּיֹוצאין
ּכמׁשקין  מּמּנּו, הּיֹוצאין מׁשקין - יֹום טבּול וכן ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָּתחּלה.
אם  אּלא ּכלל. אחרים מטּמאין ׁשאינן ּבהם; נֹוגע ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשהּוא
ּבמׁשקה  נגע ואם טהֹורין; הן הרי חּלין, ּבמ ׁשקה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָֻנגע
אֹו הּוא קדׁש, ּבמׁשקה נגע ואם ׁשליׁשי; הן הרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָֹתרּומה,

רביעי. הן הרי ּכּפּורים, ְְֲִִִִֵֵַֻמחּסר
רביעי ועּתה ‰. ולא ׁשּבּתרּומה ׁשליׁשי ׁשאין יתּבאר, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ

צרי ואין אחר; אכל אֹו אחר מׁשקה מטּמא ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹׁשּבּקדׁש
ּכלים  מטּמא ׁשאין מלאה לֹומר, ׁשהיא קדרה ,לפיכ . ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ

הּכל  חּלין, מׁשקה היה אם - יֹום טבּול ּבהן ונגע ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻמׁשקה,
והּקדרה  ּפסּולין הּמׁשקין תרּומה, מׁשקה היה ואם ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָטהֹור;
ּבין  טמא, הּמׁשקה הרי - טמאֹות ידיו היּו ואם ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָטהֹורה.
ּׁשאין  מה ּבּידים, חמר וזה חּלין; מׁשקה ּבין ּתרּומה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֻמׁשקה

וחמ  יֹום. ׁשּספק ּבטבּול - טמאֹות מּידים יֹום ּבטבּול ר ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָֹ
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו טהֹור הּידים, ּוספק ּפֹוסל; יֹום, ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָטבּול

.Â טמאֹות ואחד ׁשּידיו טמאֹות טהֹור ׁשּידיו יֹום טבּול אֹו , ְְְְֵֵֶֶֶָָָָָָ
לטּמא  ּתחּלה אֹותן ועֹוׂשה חּלין, מׁשקה מטּמא זה הרי -ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֻ
ׁשּיצא  ׁשּמׁשקה ּומאחר ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּומׁשקין ְְְְֳִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָאכלין
מרּקֹו ׁשּנפל יֹום טבּול - ּבהם ׁשּיּגע ּכמׁשקין יֹום ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֻמּטבּול
מּפני  טהֹור; זה הרי ּתרּומה, ׁשל ּכּכר על רגליו מּמימי ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָאֹו

ּבהן. ׁשּיּגע ּכמׁשקין ְְִִֵֶֶֶַַָׁשהם
.Ê לבארם מּכל ׁשהקּדמנּו הּדברים ׁשהאדם אּלּו למד אּתה , ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָ

תֹורה, מּדברי לטמאה ראׁשֹון ויהיה טמאה אב ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָֻֻיהיה
סֹופרים; מּדברי אּלא לטמאה ׁשני האדם יהיה לא ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָָֹֻּולעֹולם
אֹו טמאין, מׁשקין הּׁשֹותה אֹו טמאים, אכלין האֹוכל ְְְְֳִִִִֵֵֵֶַַָָוהּוא
לטמאה  ּכׁשני אּלּו ׁשּכל - ׁשאּובין ּבמים ורּבֹו ראׁשֹו ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹֻֻהּבא
אב  יהיּו - חרׂש מּכלי חּוץ הּכלים, ּכל ׁשאר וכן ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָמּדבריהם.
הּכלי  יהיה ולא ּתֹורה, מּדברי לטמאה ראׁשֹון ויהיּו ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָֹֻֻטמאה
יּטּמא  ׁשאם סֹופרים; מּדברי אּלא לטמאה ׁשני ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָֻלעֹולם

ׁשּבארנּו. ּכמֹו מּדבריהם, ׁשני יהיה טמאים, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַּבמׁשקין
.Áּבארנּו לעֹולם,ּכבר טמאה אב יהיה לא - חרׂש ׁשּכלי , ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֻ

ראׁשֹון  ויהיה סֹופרים; מּדברי ולא תֹורה מּדברי ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶָֹֹלא
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ּבמׁשקין  נטמא אם - מּדבריהם וׁשני תֹורה, מּדברי ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַָָָֻלטמאה
ׁשליׁשי  לעֹולם הּכלים ולא האדם יהיה ולא הּכלים. ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹּכׁשאר

סֹופרים. מּדברי ולא תֹורה מּדברי לא רביעי, ְְְְְְִִִִִִִֵֵָֹֹֹולא
.Ë מּדברי האכלים לא לעֹולם, הּטמאה אב יהיּו לא - ְְְְֳִִִִֵַַָָָָֹֹֻ

סֹופרים  מּדברי ולא תֹורה,תֹורה מּדברי וׁשני ראׁשֹון ויהיּו . ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵָָֹ
ּבאכל, נגע אם - לטמאה ראׁשֹון ׁשהּוא הּכלי אֹו ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָֹֻׁשהאדם
מּדברי  לטמאה ּורביעי ׁשליׁשי האכלין ויהיּו ׁשני. ְְְְְְְֳִִִִִִִִִֵֵָָָָָֻעׂשהּו

ְִסֹופרים.
.È חּטאת הּמׁשקין מי ּכגֹון תֹורה, מּדברי טמאה אב יהיּו - ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָֻ

אדומה] ראׁשֹון [פרה ויהיּו רגליו; ּומימי זב ׁשל ְְְְִִֵֵֶַָָֻורּקֹו
הּטמאֹות. מאבֹות ּבאב ׁשּנגעּו ּכגֹון תֹורה, מּדברי ְְְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָֻֻלטמאה
- ּכלים ּבין אדם ּבין הּטמאה, ּבולד הּמׁשקין נגעּו אם ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָֻוכן

לטּמא נט  לטמאה ּכראׁשֹון הן והרי תֹורה, מּדברי מאּו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָֻ
ּבין  ּבאדם ּבין ּבׁשני, נגעּו אם וכן מּדבריהם. ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶָָָאחרים
מּדברי  אחרים לטּמא ראׁשֹון נעׂשּו - ּבאכלין ּבין ְְְֲֲֳִִִִִִֵֵֵֵֵַַָָּבכלים
ּורביעי  ׁשליׁשי הּמׁשקין ויהיּו ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַסֹופרים,
תרּומה, ּבמׁשקה יֹום טבּול נגע אם ּכיצד? ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָמּדבריהם.
ואין  רביעי. עׂשהּו קדׁש, ּבמׁשקה נגע ואם ׁשליׁשי; ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹעׂשהּו
ּתחּלה  ׁשאינֹו מׁשקה ולא לעֹולם, ׁשנּיֹות מׁשקין מֹוצא ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹאּתה
ּכמֹו ּבקדׁש, ּכּפּורים מחּסר אֹו יֹום טבּול מּמׁשקה חּוץ -ְְְְְִִִֵֶַַֹֻ

מטּמא. ואינֹו מּדבריהם ּפסּול ׁשהּוא ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָׁשּבארנּו,

יא  ¤¤ּפרק
האכל ‡. ׁשּיהיה הּוא - 'ּפסּול' ּבאכלין ׁשּנאמר מקֹום ְֱֳִִֶֶֶֶֶַָָָָָָֹּכל

ּבאכל  נגע אם אּלא אחר; אכל יטּמא ולא טמא, ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֹעצמֹו
טהֹור  הּוא הרי .אחר, ֲֵֵַָ

ולא ·. ּפסּול הּׁשני, ּומטּמא. טמא ׁשּבחּלין, ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹֻהראׁשֹון
ׁשני מטּמא  לאכל ּומּנין ּבחּלין. ׁשליׁשי עֹוׂשה ׁשני ואין . ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַֹֻ

יּפל  אׁשר חרׂש ּכלי "וכל ׁשּנאמר: ּבחּלין? ּפסּול ְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶֶַָָֹֻׁשהּוא
אב, הּׁשרץ נמצא יטמא". ּבתֹוכֹו אׁשר ּכל ּתֹוכֹו, אל ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹמהם
ׁשּבּכלי  והאכל ראׁשֹון, לאוירֹו הּׁשרץ ׁשּנפל חרׂש ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹּוכלי
לאויר  ׁשּנפל ׁשרץ וכן "יטמא". אֹומר הּוא והרי ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשני,

ראׁשֹון. ׁשהּתּנּור ׁשנּיה; הּפת - ְִִֶַַַַַַָהּתּנּור
ּומטּמאים.‚. טמאים ׁשּבתרּומה, והּׁשני ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָהראׁשֹון

מטּמא  ולא ּפסּול רביעי הּׁשליׁשי, עֹוׂשה ׁשליׁשי ואין . ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָֹ
ׁשּנאמר: ּבתרּומה? ׁשּנפסל ׁשליׁשי לאכל ּומּנין ְְְְְֱִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָֹּבתרּומה.
נמצא  הּקדׁשים". מן יאכל ואחר וטהר; הּׁשמׁש, ְְְֳִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ"ּובא
נגע  ואם ׁשמׁשֹו; ׁשּיעריב עד ּבתרּומה אסּור יֹום ְְְְֲִִִִֶַַַָָָטבּול
למדּת, הא הּוא. לטמאה ּכׁשני יֹום, ּוטבּול ּפסלּה. ְְְְְְִֵַָָָָָָָֻּבּה,

ּבתרּומה. ׁשליׁשי עֹוׂשה ְְִִִִֵֶֶַָׁשהּׁשני
ּומטּמאין.„. טמאין ּבקדׁש, והּׁשליׁשי והּׁשני ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָֹהראׁשֹון

מטּמא  ואינֹו ּפסּול חמיׁשי הרביעי, עֹוׂשה רביעי ואין . ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָ
ׁשּנאמר: טמא? ׁשהּוא ּבקדׁש לׁשליׁשי ּומּנין ְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹלעֹולם.
קרא  ּוכבר יאכל"; לא טמא ּבכל יּגע אׁשר ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹ"והּבׂשר
יטמא". ּבתֹוכֹו אׁשר "ּכל ׁשּנאמר: 'טמא', לּׁשני ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹהּכתּוב
ּומּנין  ויּׂשרף. טמא ּבׁשני, ׁשּנגע הּקדׁש ׁשּבׂשר למדּת, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹהּנה

וחמר: מּקל ּפסּול? ׁשהּוא ּבקדׁש ּמחּסר לרביעי ּומה ְְְִִִִֶֶֶַַַָָֹֹֻ

ׁשּיביא  עד ּבקדׁש אסּור ּבתרּומה, מּתר ׁשהּוא ְְִִִִֶֶֶַָָָָֹֻּכּפּורים
ׁשּיעׂשה  ּדין אינֹו ּבתרּומה, ּפסּול ׁשהּוא הּׁשליׁשי - ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָּכּפרתֹו

טהֹור. החמיׁשי אבל ּבקדׁש?! ְְֲֲִִִִֶַָָֹרביעי
ּתאוה‰. ּגזרּו[חולין]ּבׂשר טהֹור, ׁשהּוא ּפי על אף - ְְֲִֶַַַַָָָ

ואינֹו הּקדׁש, את מטּמא לטמאה, ּכׁשליׁשי ׁשּיהיה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֻעליו
ּכדי  אּלא עליו, ּגזרּו ׁשּלא לי, ויראה הּתרּומה . את ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹּפֹוסל
לטעֹות  ויבֹואּו הּקדׁש, ּבׂשר עם אֹותֹו העם יערבּו ְְְְְִִֶֶַַָָָָֹֹׁשּלא
אֹותֹו ויאכלּו קדׁש, והּוא חל זה ׁשהּבׂשר וידּמּו ּבֹו, ְְְְְִִֶֶֶַַָָֹֹֹֹולׁשּגג

ְְָֻּבטמאה.
.Â לטּמא חּבּור הם הרי מׁשקין, ידי על אכלין ְְְֲֳִִִִֵֵֵֵֵַַַָחּבּורי

אכלין  אחד טמאת ּכגּוף חׁשּובין הן אם ספק, והּדבר ; ְְְֲֳִִִֵֵֶַַָָָָָֻ
האכל  זה חֹוׁשבין אֹו ּוׁשליׁשי, וׁשני ראׁשֹון ּבהם ְְְְִִִִִִֵֶֶֶָָֹלמנֹות

ׁשני. לֹו המחּבר והאכל ראׁשֹון, הּטמאה ּבֹו ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹֻֻׁשּנגעה
.Ê אֹותן ועֹוׂשה תרּומה, אכלי ּפֹוסל - ׁשּבחּלין ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָֻהּׁשני

לֹומר, צרי ואין טּמאן; חּלין, ּבמׁשקה נגע ואם ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָֻׁשליׁשי.
מטּמא  ׁשהּוא - קדׁש ּבמׁשקה אֹו תרּומה ּבמׁשקה נגע ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָֹאם

.הּכל  ַֹ
.Áונעׂשּו ּפסלן קדׁש, ּבאכלי ׁשּנגע ׁשּבתרּומה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹהּׁשליׁשי

ּת ונעׂשּו טּמאן הּקדׁש, ּבמׁשקה נגע ואם חּלה.רביעי; ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָֹ
הּוא  הרי תרּומה, ּבמׁשקה ׁשּבתרּומה ׁשליׁשי נגע אם ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָאבל
הרי  קדׁש, ּבמׁשקה נגע אם - ׁשּבּקדׁש רביעי וכן ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹטהֹור;

טהֹור  .הּוא ָ
.Ë ּפסּול ׁשּבהן הּׁשליׁשי ּתרּומה, טהרת על ׁשּנעׂשּו ְְֲֳִִִֶֶֶַַַַָָָָֻחּלין

ואפּלּוּכתרּומה  רביעי; עֹוׁשהּו אינֹו ּבקדׁש, נגע ואם . ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָֹ
הּקדׁש טהרת על ׁשּנעׂשּו וחּלין ּפֹוסל. אינֹו קדׁש, ְְֲֳִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹֻמׁשקה

ּכחּלין. טהֹור ׁשּבהן הּׁשליׁשי -ְְִִִֶֶַָָֻ
.È;הּקדׁש את לאכל לֹו אסּור ׁשּבקדׁש, רביעי ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַָָֹֹֹהאֹוכל

ּבקדׁש לּגע ּבֹוּומּתר ׁשּנתערב ּתבׁשיל אפּלּו ּפֹוסלֹו. ואינֹו , ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹֻ
ּפרס אכילת ּבכדי ּכזית ּבֹו ואין ביצים הּקדׁש, 3 בתוך -] ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָֹ

חול] אּלא של קדׁש ׁשל ּברביעי יאכל לא זה הרי -ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָֹֹ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו טהֹור ׁשהּוא ְְֲִִֵֶֶַַָּבחמיׁשי,

.‡Èׁשּנעׂשּו חּלין ׁשל אֹו עצמּה, ׁשּבּתרּומה ׁשליׁשי ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֻהאֹוכל
הּתרּומה  את לאכל אסּור זה הרי - הּתרּומה טהרת ְְֱֲֳֵֶֶֶַַַַָָָָֹעל

ׁשּיטּבל  טהֹורה;עד היא והרי ּבתרּומה, לּגע ּומּתר ; ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹֻ
מעלה עׂשּו לא[חומרה]ּבאכילה ּבנגיעה מעלה., עׂשּו ְֲֲֲִִִַַַָָָָָָֹ

ּתבׁשיל  אבל עצמּה. ּבתרּומה אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָּבּמה
אכילת  ּבכדי ּכזית ׁשם אין אם - ּתרּומה ּבֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָׁשּנתערבה
ׁשהּוא  ּכדר ּתבׁשיל, מאֹותֹו לאכל מּתר זה הרי - ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֻּפרס

ּבתרּומה. לּגע ְִִַָָֻמּתר
.·È על ׁשּנעׂשּו חּלין ׁשל אֹו ׁשּבתרּומה, ׁשליׁשי ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָֻהאֹוכל

הּתרּומה, לנגיעת טהֹור ׁשהּוא ּפי על אף - הּתרּומה ְְְֳִִִֶַַַַַַָָָָטהרת
היא  טמאה הּתרּומה, ׁשּטהרת קדׁש; לענין ּכׁשני הּוא ְְְְְֲֳִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻהרי

הּקדׁש על אצל ׁשּנעׂשּו ׁשּבחּלין ׁשליׁשי האֹוכל אבל . ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֻ
רביעי  ׁשעֹוׂשה ל ׁשאין - טהֹור הּוא הרי הּקדׁש, ְְֲֳִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹטהרת

ּבלבד. מּקדׁש קדׁש אּלא ְְִִֶֶֶֶַָֹֹֹּבקדׁש,
.‚È הּוא - ּומׁשקין אכלין טמאת ּבענין האמּור 'קדׁש' ְְְְֳִִִֶַַַָָָָֹֻּכל

ּובׂשר  קדׁשים קדׁשי ּבׂשר ּכגֹון המקּדׁשין; מּקדׁש ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹֻקדׁש
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נזיר ּורקיקי ּתֹודה וחּלֹות קּלים, חלות קדׁשים הם [רקיקים ְְִִִִֵַַָָָָ
במים] ׁשּקדׁשּושנילושו והּמנחֹות הּזבח, עליהן ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָׁשּנׁשחט

ׁשּקרמּו הּפנים ולחם הּלחם ּוׁשּתי ּבּתּנּור.[השחימו]ּבכלי, ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָ
הּזבח, עליהן נׁשחט ׁשּלא נזיר ּורקיקי ּתֹודה חּלֹות ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹאבל
ּכחּלין, ולא ּכקדׁש לא אינם - ּבכלי קדׁשּו ׁשּלא ְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָֹֹֹֹֻוהּמנחֹות

ּכתרּומה. ְִֶָָאּלא
.„Èתרּומה ותׁשלּומי והּבּכּורים, זר החּלה, [שמשלם ְְְְִִֵַַַַָָ

תרומה] ּכתרּומה.שאכל הן הרי - ְְְֲִֵֵָָֻוחמׁשּה
.ÂË הופרשו]הּטבל שלא והמדּמע[פירות שנפלו , [חולין ְְֶֶַַָֻ

תרומה] ועּסה לתוכן ׁשני, ּומעׂשר תרּומה, וגּדּולי ,ְְְֲִִִֵֵֵַָָ
ּבהן, טמא והראׁשֹון ּכחּלין; הן הרי - לחּלה ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָֻהּטבּולה

ׁשליׁשי. ּבהן ואין ּפסּול, ְְְִִִֵֵֶָָוׁשני
.ÊËּגזרּו - הּתֹורה מן החּלין את מטּמא ׁשּוּדאֹו ּדבר ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻּכל

העּסה  אֹותּה ׁשּתעׂשה לחּלה, הּטבּולין ּבחּלין ספקֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻעל
לא  - ּתלּויה וחּלתּה חּלה, מּמּנה ּומפריׁשין ְְְְֳִִִֶַַַָָָָָָָֹּבטהרה;

נׂשרפת  ולא .נאכלת, ְְֱִֶֶֶֶֶֹ

ה'תשע"ד  תשרי ט' שישי יום

יב  ¤¤ּפרק
מעלֹות‡. עׂשרה על [חומרות]אחת לּקדׁש חכמים עׂשּו ְֲֲִֵֶֶַַַַַָָֹ

ּכלים  ּבתֹו ּכלים להטּביל לאדם יׁש הן: ואּלּו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָָהּתרּומה,
גדולים] בתוך ׁשּמא [קטנים ּגזרה לקדׁש; לא אבל ְְְֲִֵֶֶָָָָֹֹלתרּומה,

הּכלי ּפי ּכׁשפֹופרת[הגדול]יהיה בֹו יהיה ולא [שבפי צר, ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַֹ
מקוואות]הּנֹוד-] עירוב ׁשּבתֹוכֹו[שיעור הּכלים ונמצאּו , ְְְְִִֵֶַַ

ּב לא ׁשּבּכלי, ּבּמים טבלּו ּדברים ּכאּלּו ּבּמה ּמקוה. ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָֹ
הּכלים  ּבתֹוכֹו ׁשּיׁש הּגדֹול הּכלי ּבׁשהיה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָאמּורים?
לֹו ׁשעלתה מּתֹו - טמא היה אם אבל טהֹור; ְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָהּטמאין,
ּבהן  להׁשּתּמׁש אפּלּו ׁשּבתֹוכֹו, לּכלים עלתה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָטבילה,

ְֶֹּבקדׁש.
ולא ·. ּתֹוכֹו, נטמא לא - ּבמׁשקין אחֹוריו ׁשּנטמאּו ְְְְְְְֲִִִִֶַָָֹֹּכלי

ׁשּבבית  אֹו ׁשּבתֹוכֹו והּמׁשקין ׂשפתיו; ׁשּבעבי אצּבע ְְְְְְֳִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבית
האצבע]צביעתֹו הנחת מקום ואינֹו[- ּבֹו, וׁשֹותה טהֹורין; , ְְְְִִֵֶָ

ויחזרּו הּכלי ּבאחֹורי ׁשּבפיו מׁשקין יּגעּו ׁשּמא ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָחֹוׁשׁש
לקדׁש אבל ּבתרּומה; אמּורים? ּדברים ּבּמה ּתֹוכֹו. ְְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָֹויטּמאּו

ּכּלן. נטמאּו אחֹוריו, נטמאּו ְְְְֲִִִָָֻאם
הּמדרס‚. את זב]הּנֹוׂשא ּתרּומה [של עּמֹו לּׂשא לֹו מּתר , ְְִִִֵֶַַָָָָֻ

הּתרּומה  ולא ּבּתרּומה נֹוגע הּנֹוׂשא ואין הֹואיל - ְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָֹּכאחד
על  אף הּקדׁש, לא אבל טהֹורה; היא הרי ּבּמדרס, ְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָֹֹנֹוגעת
לּקדׁש, חבית ׁשּנׂשא ּבאחד היה מעׂשה ּבֹו. נגע ׁשּלא ְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹּפי
ׁשהּנֹוׂשא  ּגזרּו, ׁשעה ּבאֹותּה עּמּה. ׁשּנׂשא ּבּמדרס ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָוטּמאּה
ּבמדרס  אּלא ּגזרּו ולא הּקדׁש; את יּׂשא לא הּמדרס, ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֹאת
ולא  הֹואיל - ונׂשא עבר ואם ׁשהיה. ּכּמעׂשה הּקדׁש, ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹעם

טהֹור. הּקדׁש הרי ּבּקדׁש, ֲֵֶֶַַַָָֹֹנגע
ונזהרין „. טהֹורין ׁשהן ּפי על אף - תרּומה אֹוכלי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָּבגדי

לּקדׁש מדרס ּבגדיהם הרי הּטמאֹות, .מן ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָֹֻ

מפּצל‰. ׁשהּוא מחלקים]ּכלי וקֹורֹותיו [מורכב ולּוחֹותיו , ְְְְִֶָָָֻ
וכּיֹו מּטה ּכגֹון וצרימקּׁשרֹות, נטמא, אם - ּבּה צא ְְְְְִִִִֵַָָָָָֻ

ּכׁשהּוא  ּכאחת, ּכּלֹו להטּבילֹו לֹו יׁש - לתרּומה ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָֻלהטּבילֹו
ּומנּגב מּתיר - לקדׁש אבל מנקה]מקּׁשר. ׁשם [- יׁש ׁשּמא , ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָֹֻ

קֹוׁשר. ּכ ואחר ּומטּביל, החֹוצץ; ְְִֵֵַַַַָָָּדבר
.Âהּנגמרין מלאכתם]ּכלים גמר היה [- אפּלּו - ּבטהרה ְְֲֳִִִִֵַָָָָָ

צריכין  אּלּו הרי - ּבהן ונזהר חכמים, ּתלמיד אֹותן ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָהעֹוׂשה
- לתרּומה אבל ׁשמׁש. הערב צריכין ואינן לקדׁש, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹטבילה
מה  ּומּפני ּבטהרה. נעׂשּו ׁשהרי טבילה, ּבלא ּבהן ְְְְְֲֲֳִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹמׁשּתּמׁש
הארץ  עם רק מּׁשּום ּגזרּו לקדׁש? טבילה ּבהן ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָֹֹהצריכּו
ׁשּנגמרּו. אחר לח הּוא ועדין מלאכה, ּבׁשעת ּבהן ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָׁשּיּגע

.Êמצרף -]הּכלי אחד לגוש לקדׁש,[מחשיב ּׁשּבתֹוכֹו מה ְְְְִֵֶֶַַָֹ
זה  ּפרּודין ּפרֹות מלא ׁשהּוא ּכלי ּכיצד? לתרּומה. לא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֹאבל
- מהם ּבאחד טמאה ונגעה ּוגרֹוגרֹות, צּמּוקין ּכגֹון ְְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָֻמּזה,
הּמעלֹות, וכל לתרּומה. לא אבל לקדׁש, ׁשּבּכלי ּכל ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָֹֹנטמא
אחת  "ּכף ּבּתֹורה: זֹו למעלה יׁש ורמז הן; ּדבריהם ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָׁשל
ּׁשּבּכף, מה 'ּכל חכמים: אמרּו - קטרת" מלאה זהב, ְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹעׂשרה
מה  מצרף ,ּתֹו לֹו ׁשאין ּכלי אפּלּו אחד'. ּכגּוף הּוא ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָהרי
ּגּבי  על אֹו הּלּוח ּגּבי על צבּורין ׁשהיּו ּכגֹון לקדׁש; ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹּׁשעליו

ו  ּבזה.העֹור, זה נֹוגעין הּפרֹות ׁשאין ּפי על אף ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָ
.Á,ּביניהן אחר ודבר הּכלי, ּבתֹו הּצּבּורין ׁשני ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָהיּו

לּכלי  צרי ׁשּביניהן הּדבר היה אם - מּׁשניהן אחד ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָונטמא
במנחתו] להקרבה שנדרש הּכל;[כגון ונטמא מצרפן הּכלי ,ְְְְְִִַַָָָֹ

לּכלי צרי אינֹו קרבן]ואם שיירי זה [כגון אּלא נטמא לא , ְְְִִִִֵֶֶַָָָֹ
ּבלבד. הּטמאה ּבֹו ְְְִֶַַָָָֻׁשּנגעה

.Ë לּמים מחּבר האחד והּצּבּור אחד, ּבכלי צּבּורין ׁשני ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֻהיּו
ׁשניהן  נטמאּו - הּׁשני ּבּצּבּור טמא ונגע הּכלי , ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָׁשאחֹורי
זה  מחמת הּכלי ׁשאחֹורי הּמים ונטמאּו הּכלי; ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַּבצרּוף
נגע  הּכלי. אחֹורי ׁשהן ּפי על אף להן, המחּבר ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֻהאכל
להם; המחּבר האכל נטמא הּכלי, ׁשאחֹורי ּבּמים ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻהּטמא
לא  אֹו הּכלי, ּבצרּוף הּׁשני האכל נטמא אם ספק, ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹוהּדבר

הּצרּוף  מחמת .נטמא ְֲִֵֵַַָ
.Èקדׁש אכל הּכלי ּובתֹו ּבכלי, והּניחֹו ׁשּנטמא, קדׁש ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַָֹֹֹֹאכל

והּטמא  ּבטהרתֹו, הּטהֹור - ּבזה זה נֹוגעין ואין טהֹור, ְְְְֳִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָאחר
ּבּדבר  יׁש - הּטמא ּבאכל ונגע יֹום, טבּול ּבא ְְְְֵֵֶַַַָָָָָָָֹֻּבטמאתֹו.
צרּוף  מּפני יֹום טבּול מּגע מחמת הּטהֹור נפסל אם ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָספק,
ׁשּׂשבע  ּבאכל אּלא יֹום טבּול נגע ׁשּלא נפסל; לא אֹו ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹהּכלי,

הּטמאה נטמא]מן כבר ּכלּום.[- לֹו הֹוסיף ולא , ְְְִִַָֹֻ
.‡È טהֹור ּבתרּומה אבל ּפסּול, ּבּקדׁש וכן הרביעי . ְְְֲִִִֵֶַָָָָָֹ

נטמא  זה הרי קדׁש, ּבמׁשקה נגע אם - ׁשּבתרּומה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹהּׁשליׁשי
נגע  אם - ׁשּבקדׁש אֹו ׁשּבתרּומה והּׁשליׁשי ׁשּבארנּו. ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹּכמֹו

ּפסלֹו. לא תרּומה, ְְְְֵַָָֹּבמׁשקה
.·È ּביד אֹו ׁשנּיה ּבידֹו ּבּה ונגע אחת, ידֹו ׁשּנטמאת ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָמי

ידֹוחברֹו היתה ואם ּכׁשליׁשי. היא והרי הּׁשנּיה, את ּפסל - ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ
רטובה]ּבלּולה נטמאת [- נגע, ׁשּלא ּפי על אף - ּבמׁשקה ְְְְִִֵֶֶַַַַָָֹ

ּבקדׁש. יּגע ּכ ואחר ׁשּתיהן, את להטּביל וצרי ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹחברּתּה;
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ּבמׁשקין  נטמא אם - מּדבריהם וׁשני תֹורה, מּדברי ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַָָָֻלטמאה
ׁשליׁשי  לעֹולם הּכלים ולא האדם יהיה ולא הּכלים. ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹּכׁשאר

סֹופרים. מּדברי ולא תֹורה מּדברי לא רביעי, ְְְְְְִִִִִִִֵֵָֹֹֹולא
.Ë מּדברי האכלים לא לעֹולם, הּטמאה אב יהיּו לא - ְְְְֳִִִִֵַַָָָָֹֹֻ

סֹופרים  מּדברי ולא תֹורה,תֹורה מּדברי וׁשני ראׁשֹון ויהיּו . ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵָָֹ
ּבאכל, נגע אם - לטמאה ראׁשֹון ׁשהּוא הּכלי אֹו ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָֹֻׁשהאדם
מּדברי  לטמאה ּורביעי ׁשליׁשי האכלין ויהיּו ׁשני. ְְְְְְְֳִִִִִִִִִֵֵָָָָָֻעׂשהּו

ְִסֹופרים.
.È חּטאת הּמׁשקין מי ּכגֹון תֹורה, מּדברי טמאה אב יהיּו - ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָֻ

אדומה] ראׁשֹון [פרה ויהיּו רגליו; ּומימי זב ׁשל ְְְְִִֵֵֶַָָֻורּקֹו
הּטמאֹות. מאבֹות ּבאב ׁשּנגעּו ּכגֹון תֹורה, מּדברי ְְְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָֻֻלטמאה
- ּכלים ּבין אדם ּבין הּטמאה, ּבולד הּמׁשקין נגעּו אם ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָֻוכן

לטּמא נט  לטמאה ּכראׁשֹון הן והרי תֹורה, מּדברי מאּו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָֻ
ּבין  ּבאדם ּבין ּבׁשני, נגעּו אם וכן מּדבריהם. ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶָָָאחרים
מּדברי  אחרים לטּמא ראׁשֹון נעׂשּו - ּבאכלין ּבין ְְְֲֲֳִִִִִִֵֵֵֵֵַַָָּבכלים
ּורביעי  ׁשליׁשי הּמׁשקין ויהיּו ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַסֹופרים,
תרּומה, ּבמׁשקה יֹום טבּול נגע אם ּכיצד? ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָמּדבריהם.
ואין  רביעי. עׂשהּו קדׁש, ּבמׁשקה נגע ואם ׁשליׁשי; ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹעׂשהּו
ּתחּלה  ׁשאינֹו מׁשקה ולא לעֹולם, ׁשנּיֹות מׁשקין מֹוצא ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹאּתה
ּכמֹו ּבקדׁש, ּכּפּורים מחּסר אֹו יֹום טבּול מּמׁשקה חּוץ -ְְְְְִִִֵֶַַֹֻ

מטּמא. ואינֹו מּדבריהם ּפסּול ׁשהּוא ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָׁשּבארנּו,

יא  ¤¤ּפרק
האכל ‡. ׁשּיהיה הּוא - 'ּפסּול' ּבאכלין ׁשּנאמר מקֹום ְֱֳִִֶֶֶֶֶַָָָָָָֹּכל

ּבאכל  נגע אם אּלא אחר; אכל יטּמא ולא טמא, ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֹעצמֹו
טהֹור  הּוא הרי .אחר, ֲֵֵַָ

ולא ·. ּפסּול הּׁשני, ּומטּמא. טמא ׁשּבחּלין, ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹֻהראׁשֹון
ׁשני מטּמא  לאכל ּומּנין ּבחּלין. ׁשליׁשי עֹוׂשה ׁשני ואין . ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַֹֻ

יּפל  אׁשר חרׂש ּכלי "וכל ׁשּנאמר: ּבחּלין? ּפסּול ְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶֶַָָֹֻׁשהּוא
אב, הּׁשרץ נמצא יטמא". ּבתֹוכֹו אׁשר ּכל ּתֹוכֹו, אל ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹמהם
ׁשּבּכלי  והאכל ראׁשֹון, לאוירֹו הּׁשרץ ׁשּנפל חרׂש ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹּוכלי
לאויר  ׁשּנפל ׁשרץ וכן "יטמא". אֹומר הּוא והרי ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשני,

ראׁשֹון. ׁשהּתּנּור ׁשנּיה; הּפת - ְִִֶַַַַַַָהּתּנּור
ּומטּמאים.‚. טמאים ׁשּבתרּומה, והּׁשני ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָהראׁשֹון

מטּמא  ולא ּפסּול רביעי הּׁשליׁשי, עֹוׂשה ׁשליׁשי ואין . ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָֹ
ׁשּנאמר: ּבתרּומה? ׁשּנפסל ׁשליׁשי לאכל ּומּנין ְְְְְֱִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָֹּבתרּומה.
נמצא  הּקדׁשים". מן יאכל ואחר וטהר; הּׁשמׁש, ְְְֳִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ"ּובא
נגע  ואם ׁשמׁשֹו; ׁשּיעריב עד ּבתרּומה אסּור יֹום ְְְְֲִִִִֶַַַָָָטבּול
למדּת, הא הּוא. לטמאה ּכׁשני יֹום, ּוטבּול ּפסלּה. ְְְְְְִֵַָָָָָָָֻּבּה,

ּבתרּומה. ׁשליׁשי עֹוׂשה ְְִִִִֵֶֶַָׁשהּׁשני
ּומטּמאין.„. טמאין ּבקדׁש, והּׁשליׁשי והּׁשני ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָֹהראׁשֹון

מטּמא  ואינֹו ּפסּול חמיׁשי הרביעי, עֹוׂשה רביעי ואין . ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָ
ׁשּנאמר: טמא? ׁשהּוא ּבקדׁש לׁשליׁשי ּומּנין ְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹלעֹולם.
קרא  ּוכבר יאכל"; לא טמא ּבכל יּגע אׁשר ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹ"והּבׂשר
יטמא". ּבתֹוכֹו אׁשר "ּכל ׁשּנאמר: 'טמא', לּׁשני ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹהּכתּוב
ּומּנין  ויּׂשרף. טמא ּבׁשני, ׁשּנגע הּקדׁש ׁשּבׂשר למדּת, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹהּנה

וחמר: מּקל ּפסּול? ׁשהּוא ּבקדׁש ּמחּסר לרביעי ּומה ְְְִִִִֶֶֶַַַָָֹֹֻ

ׁשּיביא  עד ּבקדׁש אסּור ּבתרּומה, מּתר ׁשהּוא ְְִִִִֶֶֶַָָָָֹֻּכּפּורים
ׁשּיעׂשה  ּדין אינֹו ּבתרּומה, ּפסּול ׁשהּוא הּׁשליׁשי - ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָּכּפרתֹו

טהֹור. החמיׁשי אבל ּבקדׁש?! ְְֲֲִִִִֶַָָֹרביעי
ּתאוה‰. ּגזרּו[חולין]ּבׂשר טהֹור, ׁשהּוא ּפי על אף - ְְֲִֶַַַַָָָ

ואינֹו הּקדׁש, את מטּמא לטמאה, ּכׁשליׁשי ׁשּיהיה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֻעליו
ּכדי  אּלא עליו, ּגזרּו ׁשּלא לי, ויראה הּתרּומה . את ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹּפֹוסל
לטעֹות  ויבֹואּו הּקדׁש, ּבׂשר עם אֹותֹו העם יערבּו ְְְְְִִֶֶַַָָָָֹֹׁשּלא
אֹותֹו ויאכלּו קדׁש, והּוא חל זה ׁשהּבׂשר וידּמּו ּבֹו, ְְְְְִִֶֶֶַַָָֹֹֹֹולׁשּגג

ְְָֻּבטמאה.
.Â לטּמא חּבּור הם הרי מׁשקין, ידי על אכלין ְְְֲֳִִִִֵֵֵֵֵַַַָחּבּורי

אכלין  אחד טמאת ּכגּוף חׁשּובין הן אם ספק, והּדבר ; ְְְֲֳִִִֵֵֶַַָָָָָֻ
האכל  זה חֹוׁשבין אֹו ּוׁשליׁשי, וׁשני ראׁשֹון ּבהם ְְְְִִִִִִֵֶֶֶָָֹלמנֹות

ׁשני. לֹו המחּבר והאכל ראׁשֹון, הּטמאה ּבֹו ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹֻֻׁשּנגעה
.Ê אֹותן ועֹוׂשה תרּומה, אכלי ּפֹוסל - ׁשּבחּלין ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָֻהּׁשני

לֹומר, צרי ואין טּמאן; חּלין, ּבמׁשקה נגע ואם ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָֻׁשליׁשי.
מטּמא  ׁשהּוא - קדׁש ּבמׁשקה אֹו תרּומה ּבמׁשקה נגע ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָֹאם

.הּכל  ַֹ
.Áונעׂשּו ּפסלן קדׁש, ּבאכלי ׁשּנגע ׁשּבתרּומה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹהּׁשליׁשי

ּת ונעׂשּו טּמאן הּקדׁש, ּבמׁשקה נגע ואם חּלה.רביעי; ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָֹ
הּוא  הרי תרּומה, ּבמׁשקה ׁשּבתרּומה ׁשליׁשי נגע אם ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָאבל
הרי  קדׁש, ּבמׁשקה נגע אם - ׁשּבּקדׁש רביעי וכן ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹטהֹור;

טהֹור  .הּוא ָ
.Ë ּפסּול ׁשּבהן הּׁשליׁשי ּתרּומה, טהרת על ׁשּנעׂשּו ְְֲֳִִִֶֶֶַַַַָָָָֻחּלין

ואפּלּוּכתרּומה  רביעי; עֹוׁשהּו אינֹו ּבקדׁש, נגע ואם . ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָֹ
הּקדׁש טהרת על ׁשּנעׂשּו וחּלין ּפֹוסל. אינֹו קדׁש, ְְֲֳִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹֻמׁשקה

ּכחּלין. טהֹור ׁשּבהן הּׁשליׁשי -ְְִִִֶֶַָָֻ
.È;הּקדׁש את לאכל לֹו אסּור ׁשּבקדׁש, רביעי ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַָָֹֹֹהאֹוכל

ּבקדׁש לּגע ּבֹוּומּתר ׁשּנתערב ּתבׁשיל אפּלּו ּפֹוסלֹו. ואינֹו , ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹֻ
ּפרס אכילת ּבכדי ּכזית ּבֹו ואין ביצים הּקדׁש, 3 בתוך -] ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָֹ

חול] אּלא של קדׁש ׁשל ּברביעי יאכל לא זה הרי -ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָֹֹ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו טהֹור ׁשהּוא ְְֲִִֵֶֶַַָּבחמיׁשי,

.‡Èׁשּנעׂשּו חּלין ׁשל אֹו עצמּה, ׁשּבּתרּומה ׁשליׁשי ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֻהאֹוכל
הּתרּומה  את לאכל אסּור זה הרי - הּתרּומה טהרת ְְֱֲֳֵֶֶֶַַַַָָָָֹעל

ׁשּיטּבל  טהֹורה;עד היא והרי ּבתרּומה, לּגע ּומּתר ; ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹֻ
מעלה עׂשּו לא[חומרה]ּבאכילה ּבנגיעה מעלה., עׂשּו ְֲֲֲִִִַַַָָָָָָֹ

ּתבׁשיל  אבל עצמּה. ּבתרּומה אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָּבּמה
אכילת  ּבכדי ּכזית ׁשם אין אם - ּתרּומה ּבֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָׁשּנתערבה
ׁשהּוא  ּכדר ּתבׁשיל, מאֹותֹו לאכל מּתר זה הרי - ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֻּפרס

ּבתרּומה. לּגע ְִִַָָֻמּתר
.·È על ׁשּנעׂשּו חּלין ׁשל אֹו ׁשּבתרּומה, ׁשליׁשי ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָֻהאֹוכל

הּתרּומה, לנגיעת טהֹור ׁשהּוא ּפי על אף - הּתרּומה ְְְֳִִִֶַַַַַַָָָָטהרת
היא  טמאה הּתרּומה, ׁשּטהרת קדׁש; לענין ּכׁשני הּוא ְְְְְֲֳִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻהרי

הּקדׁש על אצל ׁשּנעׂשּו ׁשּבחּלין ׁשליׁשי האֹוכל אבל . ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֻ
רביעי  ׁשעֹוׂשה ל ׁשאין - טהֹור הּוא הרי הּקדׁש, ְְֲֳִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹטהרת

ּבלבד. מּקדׁש קדׁש אּלא ְְִִֶֶֶֶַָֹֹֹּבקדׁש,
.‚È הּוא - ּומׁשקין אכלין טמאת ּבענין האמּור 'קדׁש' ְְְְֳִִִֶַַַָָָָֹֻּכל

ּובׂשר  קדׁשים קדׁשי ּבׂשר ּכגֹון המקּדׁשין; מּקדׁש ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹֻקדׁש
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נזיר ּורקיקי ּתֹודה וחּלֹות קּלים, חלות קדׁשים הם [רקיקים ְְִִִִֵַַָָָָ
במים] ׁשּקדׁשּושנילושו והּמנחֹות הּזבח, עליהן ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָׁשּנׁשחט

ׁשּקרמּו הּפנים ולחם הּלחם ּוׁשּתי ּבּתּנּור.[השחימו]ּבכלי, ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָ
הּזבח, עליהן נׁשחט ׁשּלא נזיר ּורקיקי ּתֹודה חּלֹות ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹאבל
ּכחּלין, ולא ּכקדׁש לא אינם - ּבכלי קדׁשּו ׁשּלא ְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָֹֹֹֹֻוהּמנחֹות

ּכתרּומה. ְִֶָָאּלא
.„Èתרּומה ותׁשלּומי והּבּכּורים, זר החּלה, [שמשלם ְְְְִִֵַַַַָָ

תרומה] ּכתרּומה.שאכל הן הרי - ְְְֲִֵֵָָֻוחמׁשּה
.ÂË הופרשו]הּטבל שלא והמדּמע[פירות שנפלו , [חולין ְְֶֶַַָֻ

תרומה] ועּסה לתוכן ׁשני, ּומעׂשר תרּומה, וגּדּולי ,ְְְֲִִִֵֵֵַָָ
ּבהן, טמא והראׁשֹון ּכחּלין; הן הרי - לחּלה ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָֻהּטבּולה

ׁשליׁשי. ּבהן ואין ּפסּול, ְְְִִִֵֵֶָָוׁשני
.ÊËּגזרּו - הּתֹורה מן החּלין את מטּמא ׁשּוּדאֹו ּדבר ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻּכל

העּסה  אֹותּה ׁשּתעׂשה לחּלה, הּטבּולין ּבחּלין ספקֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻעל
לא  - ּתלּויה וחּלתּה חּלה, מּמּנה ּומפריׁשין ְְְְֳִִִֶַַַָָָָָָָֹּבטהרה;

נׂשרפת  ולא .נאכלת, ְְֱִֶֶֶֶֶֹ

ה'תשע"ד  תשרי ט' שישי יום

יב  ¤¤ּפרק
מעלֹות‡. עׂשרה על [חומרות]אחת לּקדׁש חכמים עׂשּו ְֲֲִֵֶֶַַַַַָָֹ

ּכלים  ּבתֹו ּכלים להטּביל לאדם יׁש הן: ואּלּו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָָהּתרּומה,
גדולים] בתוך ׁשּמא [קטנים ּגזרה לקדׁש; לא אבל ְְְֲִֵֶֶָָָָֹֹלתרּומה,

הּכלי ּפי ּכׁשפֹופרת[הגדול]יהיה בֹו יהיה ולא [שבפי צר, ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַֹ
מקוואות]הּנֹוד-] עירוב ׁשּבתֹוכֹו[שיעור הּכלים ונמצאּו , ְְְְִִֵֶַַ

ּב לא ׁשּבּכלי, ּבּמים טבלּו ּדברים ּכאּלּו ּבּמה ּמקוה. ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָֹ
הּכלים  ּבתֹוכֹו ׁשּיׁש הּגדֹול הּכלי ּבׁשהיה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָאמּורים?
לֹו ׁשעלתה מּתֹו - טמא היה אם אבל טהֹור; ְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָהּטמאין,
ּבהן  להׁשּתּמׁש אפּלּו ׁשּבתֹוכֹו, לּכלים עלתה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָטבילה,

ְֶֹּבקדׁש.
ולא ·. ּתֹוכֹו, נטמא לא - ּבמׁשקין אחֹוריו ׁשּנטמאּו ְְְְְְְֲִִִִֶַָָֹֹּכלי

ׁשּבבית  אֹו ׁשּבתֹוכֹו והּמׁשקין ׂשפתיו; ׁשּבעבי אצּבע ְְְְְְֳִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבית
האצבע]צביעתֹו הנחת מקום ואינֹו[- ּבֹו, וׁשֹותה טהֹורין; , ְְְְִִֵֶָ

ויחזרּו הּכלי ּבאחֹורי ׁשּבפיו מׁשקין יּגעּו ׁשּמא ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָחֹוׁשׁש
לקדׁש אבל ּבתרּומה; אמּורים? ּדברים ּבּמה ּתֹוכֹו. ְְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָֹויטּמאּו

ּכּלן. נטמאּו אחֹוריו, נטמאּו ְְְְֲִִִָָֻאם
הּמדרס‚. את זב]הּנֹוׂשא ּתרּומה [של עּמֹו לּׂשא לֹו מּתר , ְְִִִֵֶַַָָָָֻ

הּתרּומה  ולא ּבּתרּומה נֹוגע הּנֹוׂשא ואין הֹואיל - ְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָֹּכאחד
על  אף הּקדׁש, לא אבל טהֹורה; היא הרי ּבּמדרס, ְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָֹֹנֹוגעת
לּקדׁש, חבית ׁשּנׂשא ּבאחד היה מעׂשה ּבֹו. נגע ׁשּלא ְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹּפי
ׁשהּנֹוׂשא  ּגזרּו, ׁשעה ּבאֹותּה עּמּה. ׁשּנׂשא ּבּמדרס ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָוטּמאּה
ּבמדרס  אּלא ּגזרּו ולא הּקדׁש; את יּׂשא לא הּמדרס, ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֹאת
ולא  הֹואיל - ונׂשא עבר ואם ׁשהיה. ּכּמעׂשה הּקדׁש, ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹעם

טהֹור. הּקדׁש הרי ּבּקדׁש, ֲֵֶֶַַַָָֹֹנגע
ונזהרין „. טהֹורין ׁשהן ּפי על אף - תרּומה אֹוכלי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָּבגדי

לּקדׁש מדרס ּבגדיהם הרי הּטמאֹות, .מן ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָֹֻ

מפּצל‰. ׁשהּוא מחלקים]ּכלי וקֹורֹותיו [מורכב ולּוחֹותיו , ְְְְִֶָָָֻ
וכּיֹו מּטה ּכגֹון וצרימקּׁשרֹות, נטמא, אם - ּבּה צא ְְְְְִִִִֵַָָָָָֻ

ּכׁשהּוא  ּכאחת, ּכּלֹו להטּבילֹו לֹו יׁש - לתרּומה ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָֻלהטּבילֹו
ּומנּגב מּתיר - לקדׁש אבל מנקה]מקּׁשר. ׁשם [- יׁש ׁשּמא , ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָֹֻ

קֹוׁשר. ּכ ואחר ּומטּביל, החֹוצץ; ְְִֵֵַַַַָָָּדבר
.Âהּנגמרין מלאכתם]ּכלים גמר היה [- אפּלּו - ּבטהרה ְְֲֳִִִִֵַָָָָָ

צריכין  אּלּו הרי - ּבהן ונזהר חכמים, ּתלמיד אֹותן ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָהעֹוׂשה
- לתרּומה אבל ׁשמׁש. הערב צריכין ואינן לקדׁש, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹטבילה
מה  ּומּפני ּבטהרה. נעׂשּו ׁשהרי טבילה, ּבלא ּבהן ְְְְְֲֲֳִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹמׁשּתּמׁש
הארץ  עם רק מּׁשּום ּגזרּו לקדׁש? טבילה ּבהן ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָֹֹהצריכּו
ׁשּנגמרּו. אחר לח הּוא ועדין מלאכה, ּבׁשעת ּבהן ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָׁשּיּגע

.Êמצרף -]הּכלי אחד לגוש לקדׁש,[מחשיב ּׁשּבתֹוכֹו מה ְְְְִֵֶֶַַָֹ
זה  ּפרּודין ּפרֹות מלא ׁשהּוא ּכלי ּכיצד? לתרּומה. לא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֹאבל
- מהם ּבאחד טמאה ונגעה ּוגרֹוגרֹות, צּמּוקין ּכגֹון ְְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָֻמּזה,
הּמעלֹות, וכל לתרּומה. לא אבל לקדׁש, ׁשּבּכלי ּכל ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָֹֹנטמא
אחת  "ּכף ּבּתֹורה: זֹו למעלה יׁש ורמז הן; ּדבריהם ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָׁשל
ּׁשּבּכף, מה 'ּכל חכמים: אמרּו - קטרת" מלאה זהב, ְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹעׂשרה
מה  מצרף ,ּתֹו לֹו ׁשאין ּכלי אפּלּו אחד'. ּכגּוף הּוא ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָהרי
ּגּבי  על אֹו הּלּוח ּגּבי על צבּורין ׁשהיּו ּכגֹון לקדׁש; ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹּׁשעליו

ו  ּבזה.העֹור, זה נֹוגעין הּפרֹות ׁשאין ּפי על אף ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָ
.Á,ּביניהן אחר ודבר הּכלי, ּבתֹו הּצּבּורין ׁשני ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָהיּו

לּכלי  צרי ׁשּביניהן הּדבר היה אם - מּׁשניהן אחד ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָונטמא
במנחתו] להקרבה שנדרש הּכל;[כגון ונטמא מצרפן הּכלי ,ְְְְְִִַַָָָֹ

לּכלי צרי אינֹו קרבן]ואם שיירי זה [כגון אּלא נטמא לא , ְְְִִִִֵֶֶַָָָֹ
ּבלבד. הּטמאה ּבֹו ְְְִֶַַָָָֻׁשּנגעה

.Ë לּמים מחּבר האחד והּצּבּור אחד, ּבכלי צּבּורין ׁשני ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֻהיּו
ׁשניהן  נטמאּו - הּׁשני ּבּצּבּור טמא ונגע הּכלי , ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָׁשאחֹורי
זה  מחמת הּכלי ׁשאחֹורי הּמים ונטמאּו הּכלי; ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַּבצרּוף
נגע  הּכלי. אחֹורי ׁשהן ּפי על אף להן, המחּבר ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֻהאכל
להם; המחּבר האכל נטמא הּכלי, ׁשאחֹורי ּבּמים ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻהּטמא
לא  אֹו הּכלי, ּבצרּוף הּׁשני האכל נטמא אם ספק, ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹוהּדבר

הּצרּוף  מחמת .נטמא ְֲִֵֵַַָ
.Èקדׁש אכל הּכלי ּובתֹו ּבכלי, והּניחֹו ׁשּנטמא, קדׁש ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַָֹֹֹֹאכל

והּטמא  ּבטהרתֹו, הּטהֹור - ּבזה זה נֹוגעין ואין טהֹור, ְְְְֳִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָאחר
ּבּדבר  יׁש - הּטמא ּבאכל ונגע יֹום, טבּול ּבא ְְְְֵֵֶַַַָָָָָָָֹֻּבטמאתֹו.
צרּוף  מּפני יֹום טבּול מּגע מחמת הּטהֹור נפסל אם ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָספק,
ׁשּׂשבע  ּבאכל אּלא יֹום טבּול נגע ׁשּלא נפסל; לא אֹו ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹהּכלי,

הּטמאה נטמא]מן כבר ּכלּום.[- לֹו הֹוסיף ולא , ְְְִִַָֹֻ
.‡È טהֹור ּבתרּומה אבל ּפסּול, ּבּקדׁש וכן הרביעי . ְְְֲִִִֵֶַָָָָָֹ

נטמא  זה הרי קדׁש, ּבמׁשקה נגע אם - ׁשּבתרּומה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹהּׁשליׁשי
נגע  אם - ׁשּבקדׁש אֹו ׁשּבתרּומה והּׁשליׁשי ׁשּבארנּו. ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹּכמֹו

ּפסלֹו. לא תרּומה, ְְְְֵַָָֹּבמׁשקה
.·È ּביד אֹו ׁשנּיה ּבידֹו ּבּה ונגע אחת, ידֹו ׁשּנטמאת ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָמי

ידֹוחברֹו היתה ואם ּכׁשליׁשי. היא והרי הּׁשנּיה, את ּפסל - ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ
רטובה]ּבלּולה נטמאת [- נגע, ׁשּלא ּפי על אף - ּבמׁשקה ְְְְִִֵֶֶַַַַָָֹ

ּבקדׁש. יּגע ּכ ואחר ׁשּתיהן, את להטּביל וצרי ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹחברּתּה;
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נטמאת  לא האחת, ידֹו נטמאת אם - ּבתרּומה ְְְֲִִִִֵֵַַָָָָֹאבל
להטּביל  צרי ואינֹו נגּובה; ּכׁשהיא ּבּה נגע ואפּלּו ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָחברּתּה,

ּבתרּומה. ונֹוגע נֹוטלּה אּלא ׁשּנטמאת, ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָידֹו
.‚Èנגּובים הכׁשרּו[יבשים]אכלין טומאה]ׁשּלא ,[לקבל ְְְֳִִֶָֹֻ

מסאבֹות ּבידים אֹותן מדרבנן]אֹוכלין ּדברים [טמאות ּבּמה . ְְְְִִִֶַַָָָָֹ
מכׁשרּתן, הּקדׁש חּבת - ּבקדׁש אבל ּבתרּומה. ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָֹֹאמּורים?
ואפּלּו הכׁשר; ׁשּלא קדׁש לאכל טמאֹות ׁשּידיו למי ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹֻואסּור

ּבכֹוׁש אּלא ּבֹו נגע לתֹו[מקל]לא חברֹו לֹו ׁשּתחב אֹו , ְְֲֵֶֶַַָָָֹ
טמאה  נגעה ׁשאם לֹומר, צרי אין אסּור. זה הרי - ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָֻּפיהּו
ׁשחּבת  מּפני - ׁשּנטמאּו הכׁשרּו, ׁשּלא קדׁש ׁשל ְְְְְֳִִִִֵֶֶֶֶֶַָָֹֹֻּבאכלין

מכׁשרּתן. ְְֶַַַָֹהּקדׁש
.„Èּולאסרֹו עצמֹו האכל לפסל אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָֹֹּבּמה

ּכיצד? ספק. זה הרי וׁשני, ראׁשֹון ּבֹו למנֹות אבל ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָּבאכילה;
ׁשהכ  ׁשני ּבאכל הכׁשר ּבלא ׁשּנטמא זה אכל הרי נגע - ׁשר ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹֻ

הכׁשר  לא ׁשהראׁשֹון מּפני ספק, הּׁשני .זה ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֻ
.ÂËאנינּותֹו ימי ׁשּתּמּו אחר מתו]האֹונן שנקבר היום ,[תם ְֲִֵֵֶַַַָ

טבילה  צריכין - ּכּפרתֹו ׁשהביא אחר ּכּפּורים ְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָֻּומחּסר
ּכּפּורים  ּומחּסר ׁשהאֹונן לתרּומה; לא אבל הּקדׁש, ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹֻלאכילת
טבילה  הצריכּו מה ּומּפני הּתרּומה. את לאכל ְְְְֱִִִִִֵֶֶַָָָָֹֻמּתרין
הּקדׁש, את לאכל אסּורין היּו עּתה עד ׁשהרי ְֱֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹלקדׁש?
עׂשּו ולא ידעּו. לא והם נטמאּו, וׁשּמא ּדעּתם; ְְְְְְְְִִִֵֶַָָָָֹֹוהּסיחּו
ּבּקדׁשים  נֹוגעים - לנגיעה אבל לאכילה, אּלא זֹו ְְֲֲֲֳִִִִִֶַַַָָָָָָמעלה
ּכמֹו ּפסּול, - ּבּקדׁש ׁשּנגעּו ּכּפרה ּומחּסרי טבילה. ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֻקדם

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.ÊË ּבין לקדׁש ּבין אֹותן עׂשּו - הראׁשֹונֹות מעלֹות ְֲִֵֵֵֶַָָָֹׁשׁש

מן  ׁשהן אחרֹונֹות, וחמׁש הּקדׁש. טהרת על ׁשּנעׂשּו ְְֲֲֳִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֻלחּלין
של:] עׂשּו[מהכלל - והלאה ּׁשּבתֹוכֹו' מה מצרף ְְְְִֵֶַַָָָָָ'הּכלי

טהרת  על ׁשּנעׂשּו ּבחּלין לא אבל ּבלבד, ּבּקדׁש ְְֲֲֳִִֶֶַַַַַָָָֹֹֻאֹותן
הרי אּלא חּלין הּקדׁש, ,לפיכ ּכחּלין. אּלּו ּבחמׁש הן ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹֻֻ

והּׁשני  ּבהן, טמא הראׁשֹון - הּקדׁש טהרת על ְֲֳִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּנעׂשּו
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּכחּלין, טהֹור והּׁשליׁשי ְְְְְִִִֵֶַַָָֻּפסּול,

יג  ¤¤ּפרק
מעלֹות‡. ּבבגדים;[חומרות]חמׁש חכמים אֹותן עׂשּו , ְֲֲִִִֵַָָָָָ

מדרס הארץ, עּמי ּבגדי הן: -]ואּלּו הזב לאֹוכלי [כמדרס ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָ
ּכמֹו לטהרֹות, ּכזבין עצמן, הארץ עּמי וכן ּבטהרה; ְְְְְְֳִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֻחּליהן
לאֹוכלי  מדרס ּבטהרה, חּליהן אֹוכלי ּובגדי ְְְְְְְֳִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֻׁשּבארנּו.
הּנקראין  והן ּבטהרה, חּליהן אֹוכלי אבל ׁשני. ְְְְֲֲֳִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֻמעׂשר
הּפרּוׁש, זה והרי לתרּומה; אפּלּו ּכזבים, אינם - ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָ'ּפרּוׁשים'
ׁשני, מעׂשר אֹוכלי ּובגדי ּבגּופֹו. ּבּה נגע אם אפּלּו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָָטהֹור
מדרס  תרּומה, אֹוכלי ּובגדי עצמן. תרּומה לאֹוכלי ְְְְְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָמדרס
לּקדׁש. ּכזבין אינם עצמן, תרּומה אֹוכלי אבל ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹלּקדׁש;
ּבהלכֹות  ׁשּבארנּו ּכמֹו לחּטאת, מדרס הּקדׁש, אֹוכלי ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּובגדי

לחּטאת. ּכזב אינֹו לּקדׁש, הּטהֹור אבל אדּמה; ְֲֲֵֶַַַַָָָָָָָֹֻּפרה
ׁשּטבל ·. מי ּכיצד? ּבטבילה. מעלֹות חכמים עׂשּו ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָוכן

עד  ׁשני ּבמעׂשר ואסּור לחּלין, טהֹור זה הרי - כּונה ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֻּבלא

ּבחזקת  זה הרי - ׁשני למעׂשר טבל למעׂשר. לטּבל ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹׁשּיתּכּון
החזק  - לתרּומה טבל ּבתרּומה; ואסּור למעׂשר, ְְְְְֲֳִִֵַַַָָָָָָֻטהרה

החזק [בטהרה] - לקדׁש טבל ּבקדׁש; ואסּור ְְְְְִֶֶַַָָָֹֹֻלתרּומה,
לּכל, החזק - לחּטאת טבל לחּטאת; ואסּור ְְְְְֶַַַַַָָָָֹֹֻלקדׁש,
לאחד  נתּכּון ולא סתם, טבל לּקל. החזק לחמּור ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻׁשהּטֹובל

ּבלבד  לחּלין טהֹור זה הרי - אּלּו אפּלּומּכל ּכׁשהיה וטמא , ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻ
אפּלּו ּכּונה צרי - הטּבילן אֹו ידיו, הּנֹוטל וכן ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָָלמעׂשר.
אינֹו לחּלין, אבל ּכּונה; צרי ומעלה הּמעׂשר ּומן ְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָֻלמעׂשר.
ּדין  אבל סֹופרים; מּדברי האּלּו, הּמעלֹות וכל ּכּונה. ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָצרי

לּכל. טהֹור הּוא הרי מקֹום, מּכל וטבל הֹואיל - ְֲִִֵַַָָָָָֹּתֹורה
.‚- מּלאכל לּבֹו את והּסיע לתרּומה, טהֹור ׁשהיה ְְֱִִִִִִֶֶֶַָָָָֹמי

ּפעם  ׁשּיטּבל עד ּתרּומה לאכל ואסּור הּדעת, ּבהּסח ְְְְְֱִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹנטמא
ׁשמׁש הערב צרי ואינֹו טהֹורֹות [שקיעה]ׁשנּיה; ידיו היּו . ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָ

'יֹודע  ׁשאמר: ּפי על אף - מּלאכל לּבֹו את והּסיע ְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹלתרּומה,
הּדעת; ּבהּסח טמאֹות ידיו הרי - ידי' נטמאּו ׁשּלא ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹאני
ׁשּכל  - לקדׁש וחמר קל ּכן, לתרּומה אם עסקנּיֹות. ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹׁשהּידים
מּטמאת  עצמֹו ׁשמר לא ואם טבילה. צרי ּדעּתֹו, ְְְְְִִִִִַַַַַַַָָָֹֻהּמּסיח
הּזיה  צרי זה הרי - נטמא ׁשּלא ּבוּדאי ידע ולא ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹמת,

ּוׁשביעי מת]ׁשליׁשי ידע [כטמא ואם הּדעת; הּסח מּפני , ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָ
צרי - הּטמאֹות מּׁשאר ּדעּתֹו והּסיח ּבמת, נטמא ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָֹֻׁשּלא
ׁשּכל  הּוא, ּברּור ודבר לתרּומה. אף ׁשמׁש והערב ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָטבילה

מּדבריהם. האּלּו ְְִִִֵֵֶַָהּטבילֹות
ּבּׁשוקים „. הּנמצאים הּכלים על חכמים ּגזרּו ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָוכן

ׁשּמא  טמאה; ּבחזקת ׁשּיהיּו - ּבּמדּברֹות אפּלּו ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָֻּוברחֹובֹות,
ּבחזקת  ׁשם, הּנמצאין הרּקין וכן ּבמת. אֹו נטמאּו, ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֻּבזב

הּזה  הרק הּוא ּבֹו וכּיֹוצא זב רק ׁשּמא - .טמאה ְְֵֶֶַַָָָָֹֹֻ
הּנמצא ‰. הּכלים נמצאּוּכל אפּלּו טהֹורין, - ּבירּוׁשלים ין ְְְְֲִִִִִִִִֵַַַָָָ

הּטבילה  לבית ירידה הּכלים ּדר על טמאה ּגזרּו ׁשּלא ; ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻ
הּקדׁשים, לׁשחיטת הּסּכינין מן חּוץ - ּבירּוׁשלים ְְֳִִִִִִִִִִַַַַַַָָָהּנמצאים
ּבסּכין  אמּורים? ּדברים ּבּמה הּקדׁשים. חמרת ְְְְֲֳִִִִִֵֶַַַַָָֻמּפני
נמצא  אם אבל הּׁשנה; ימֹות ּבׁשאר ּבירּוׁשלים ְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָָָהּנמצאת
ּבּה ׁשֹוחט - ּבניסן עׂשר ארּבעה ּביֹום ּבירּוׁשלים ְְְִִִִֵַַַָָָָָָָסּכין
ׁשּלא  ּבׁשּבת; להיֹות עׂשר ארּבעה חל ואפּלּו מּיד, ְְְֲֳִִִִֶַַַַָָָָָָָָֹהּקדׁשים
ּביֹום  מצאּה אם וכן הּזה. ּבּיֹום הּנמצאים הּסּכינין על ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָּגזרּו
טֹוב  ּביֹום הּכלים ּכל ׁשחזקת מּיד, ּבּה ׁשֹוחט - ְְִִֵֵֶֶַַָָָטֹוב

ְִטהֹורין.
.Â,ּומטּבילּה עליה מּזה - עׂשר ׁשלׁשה ּביֹום הּסּכין ְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָֹמצא

יֹום  ּכאּלּו זה, ּביֹום אֹותּה ׁשעׂשּו מּפני למחר; ּבּה ְְְְְִִֵֵֶֶָָָָָוׁשֹוחט
ׁשּלּה ׁשביעי עׂשר .ׁשלׁשה ְְִִֶָָָָֹ

.Êאצלֹו הידּועה לסּכין קׁשּורה סּכין אם מצא [יודע ְְְְִִֶַַַָָָָ
היא] טמאה או -טהורה הּימים ּבׁשאר ּבין טֹוב ּביֹום ּבין ,ְְִִֵֵַָָ

טמאה. טמאה, ואם טהֹורה; טהֹורה, אם ּכמֹוה: היא ְְְְְֲִִִֵֵֵָָָָָָהרי
.Áּגזרּו - הּדר ּבאמצע ּבירּוׁשלים הּנמצאים הרּקין ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֻּכל

וכל  מקֹום; ּבכל הּנמצאים הרּקין ּכׁשאר טמאה, ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָֻֻעליהם
ׁשהּפרּוׁשים  - טהֹורים ּבירּוׁשלים, ּבּצדדין הּנמצאים ְְְְִִִִִִִִֶַַַַָָָָֻהרּקין
עּמי  ּבמּגע יתטּמאּו ׁשּלא ּכדי ּבּצדדין, ׁשּמהּלכין ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹהם
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הּדר ׁשּבאמצע - הרגל ּובׁשעת ׁשּכל הארץ. טהֹורים, ְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ
ׁשהּטמאים  טמאים, וׁשּבּצדדין ּברגל; טהֹורים ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָיׂשראל

הּדרכים  לצּדי ּפֹורׁשין והן מּועטין, .ּברגל ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָ
.Ë ּכן - ׁשליׁשי עֹוׂשה והּׁשני ׁשני, עֹוׂשה ׁשהראׁשֹון ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָּכׁשם

ׁשליׁשי  ספק עֹוׂשה ׁשני ּוספק ׁשני, ספק עֹוׂשה ראׁשֹון .ספק ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶ
.È הּטמאֹות מאבֹות אב ּבספק ׁשּנטמאּו וקדׁשים ְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָֻּתרּומה

לֹו ׁשּנסּתּפק ּכגֹון זֹו, ּבטמאה נׂשרפין אּלּו הרי - ּתֹורה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֻׁשל
נגע  לא אֹו זה ּבאב נגע .אם ְִֶַַָָָֹ

.‡È אֹוכלין ואין עליהם; ׂשֹורפין ׁשאין ספקֹות ׁשם ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶָויׁש
אֹוכלין, לא - ּתֹולין אּלא ּבהם, לֹו ׁשּנסּתּפק אכלין ְְֳִִִִֵֶֶֶַָָָָֹאֹותן
הּתרּומה, עליהם ׁשּׂשֹורפין ספקֹות ׁשם ויׁש ׂשֹורפין. ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָֹולא

קדׁשים  לֹומר צרי .ואין ְִִֵַָָָ
.·È,לעֹולם ּתרּומה עליו ׂשֹורפין אין - ספק ספק על ְְְְְֲִֵֵֵַָָָָָאבל

ולא  אֹוכלין, לא - ּתֹולין אּלא קדׁשים; לֹומר צרי ְְְִִִִֵֶַָָָָֹֹואין
.ׂשֹורפין  ְִ

.‚È ּגזרה וכּלם הּתרּומה, את ׂשֹורפין ספקֹות ׁשּׁשה ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָֻעל
הּפרס ּבית על הן: ואּלּו בה מּדבריהם; שנחרש [שדה ְְְִִֵֵֵֵֶַַָ

הארץ,קבר] עם ּבגדי ועל העּמים, מארץ הּבא עפר ועל ,ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ
רגלי  מי ועל הּנמצאים; הרּקין ועל הּנמצאים, הּכלים ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָֻועל
ואין  למחצה, מחצה ּבהמה רגלי ּבמי ׁשּנתערב טמא ְְְְְְֱֱִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָאדם

נ  אם ּכיצד? ּבטלּו. לא אֹו מראיהן ּבטלּו אם טמאת ידּוע ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֹ
טמאתֹו ׁשעּקר ּפי על אף - אּלּו מּׁשּׁשה אחד מחמת ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻּתרּומה
טמאתם  אּלּו, ספקֹות ּווּדאי הֹואיל ּתּׂשרף; זֹו הרי ְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָָָֻּבספק,

ׁשהּמת - הּתֹורה ּתרּומה מן ואחד הּתֹורה. מן טמאין והּזב ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
מחמת  ׁשּנטמאת אֹו אּלּו, טמאֹות מּׁשׁש ּבאחת ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻׁשּנגעה
ּתּׂשרף. זֹו הרי - מהן לאחת ׁשליׁשי היא והרי מהן ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָאחת
ּובארץ  הּפרס ּבבית נגע אם מקֹום ּבכל לֹו נסּתּפק אם ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָאבל
ּומי  ורּקין וכלים ּבבגדים נגע אם נגע, לא אֹו ְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָֹֻהעּמים,
ׁשעּקר  מּפני ּתֹולין; אּלּו הרי - נגע לא אֹו אּלּו, ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָֹרגלים
ואם  טמאין, אֹו הם טהֹורין ׁשּמא הּספק, מּפני ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֻטמאתן
ׁשני  ונמצאּו נגע; לא ׁשּמא נגע ׁשּמא טמאין, ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹּתאמר
ּכמֹו ּתֹולין אּלא ספקֹות, ׁשני על ׂשֹורפין ואין ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַָספקֹות,

ְֵֶַׁשּבארנּו.

יד  ¤¤ּפרק
ספק ׁשנים ‡. (א) הן: ואּלּו חכמים, טהרּו ספקֹות עׂשר ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵָָָ

הּמים; ּפני על צפה טמאה ספק (ב) לּמקוה; ׁשאּובים ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָֻמים
טמאים  עצמן לטמאת אבל אחרים, לטּמא מׁשקין ספק ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָֻ(ג)
לטּמא  ּבין עצמן, לטמאת ּבין - הּידים ספק (ד) ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָֻמּספק;
ּדברי  ספק (ה) מּטמאתן; ידים לטהרת ּבין ְְְְֲֳִִִִֵֵֵֵַַָָָָֻאחרים,
ספק  (ח) הּקרּבנֹות; ספק (ז) החּלין; ספק (ו) ְְְְְִִֵֵֵַַָָֻסֹופרים;
ספק  (יא) ׁשרצים; ספק (י) ועֹומד; עֹובר ספק (ט) ְְְְְְִִֵֵֵֵֵָָנגעים;

רׁשּיֹות  ׁשּתי ספק (יב) הרּבים; .רׁשּות ְְְְִֵֵַָֻ
מים ספק ·. לּגין ׁשלׁשה ּכיצד? לּמקוה ׁשאּובין מים ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָֹֻ

נפלּו, לא אֹו נפלּו ספק ּפסלּוהּו; לּמקוה, ׁשּנפלּו ְְְְְְִִֵֶֶַָָָָָֹׁשאּובין
ספקֹו - ּבהן אין אֹו ּכּׁשעּור ּבהם יׁש ספק נפלּו, ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָואפּלּו

ּבכׁשרּותֹו הּמקוה והרי זֹוטהֹור, ּבמקוה לֹו מֹורין ואין . ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָ

ועׂשה, טבל ואם לכּתחּלה; טהרֹות, ולעׂשֹות ְְְְְְְֲִִִַַַָָָָָֹלטּבל
טהֹורֹות. ְֳָָטהרֹותיו

צף ‚. ׁשהיה ׁשרץ ּכיצד? הּמים ּפני על צפה טמאה ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻספק
ּבקרקעֹות, ׁשהיּו ּבין ּבכלים הּמים ׁשהיּו ּבין הּמים, ּפני ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָעל
הרי  - וטמאה אדם מלא אּלא ׁשם אין אפּלּו לּמים, ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֻוירד

ׁשּנגע  ּבוּדאי ׁשּידע עד טהֹור, טמאה זה 'ספק אמרּו ולא ; ְְְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֻ
הּנתלין וכל ּבלבד. לׁשרץ אּלא טהֹור', [בחבל צפה ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָ

במים] המים]והּנגרריןונוגעים ּכמּנחין.[על הם הרי , ְְְֲִִִֵֵַָָֻ
אֹוׁשרץ „. הּמים, ּפני על צף ּוכלי ּבכלי, מּנח ׁשהיה ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻ

נבלה  נּמֹוחה ואפּלּו הּנבלה, על אֹו הּמת על מּנח ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֻׁשהיה
זרע, ׁשכבת על מּנח ׁשהיה אֹו ׁשּתחּתיו, מת ּבׂשר ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻאֹו
ׁשּספקֹו הארץ, על ּכמּנח זה הרי - הּמים ּפני על ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻהּצפין
ׁשרץ  ּגּבי על ׁשרץ היה ׁשּיתּבאר. ּכמֹו טמא, הּיחיד ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּברׁשּות
ּפני  על ׁשּצפה עבה ּכטמאה זה הרי - הּמים ּפני על ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻצף
ּומי  חּטאת, מי ּגּבי על מּנח היה טהֹור. ּוספקֹו ְִֵֵֵֵַַַַַָָָָָֻהּמים,
ּכמּנח, הּוא אם ספק זה הרי - הּמים ּפני על צף ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻחּטאת

טהֹור  ׁשּספקֹו לי יראה לפיכ ּכמּנח; אינֹו .אֹו ְְְִִֵֵֵֶֶָָָָֻ
.‰הּמים,ּכדר ּפני על צפה טמאה ספק חכמים ׁשּטהרּו ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻ

הּצפה  טהרה ספק טהרּו ּכ - ּבקרקעֹות ּבין ּבכלים ְְְְֲֳִִֵֵֵֵַַָָָָָָּבין
הּמי  ּפני ערבה על ּכיצד? ּבקרקעֹות. ּבין ּבכלים ּבין ם, ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָ

ונתּון  ּבניר אֹו ּבסיב ּכרּו ּתרּומה וכּכר מת, טמא ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָׁשהיא
הּניר, ונפׁשט ונתמּלאת, גׁשמים מי לתֹוכּה וירדּו ְְְְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָּבתֹוכּה,
לבין  ּבינֹו מבּדיל והּניר הּמים, ּפני  על צף הּכּכר ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָוהרי

צּדֹו נגע וספק כיכר]הּמים, -[של נגע לא ספק ּבערבה ְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹ
צף. ׁשהּוא מּפני ּבטהרתֹו, הּוא ְְֲֳִֵֵֶָָָהרי

.Âהּגת ּבתֹו ּבֹור ּגּבי על צף ׁשּנמצא דריכת ׁשרץ [בית ְְִֵֶֶֶַַַַָָ
מּפני יין] טהֹור, ספקֹו ּולפֹועלין, טמא; ספקֹו לתרּומה, -ְְְְְֲִִִֵֵֵֵָָָ

צפה. טמאה ְִֶָָָֻׁשהיא
.Ê,עצמן ּולטמאת טהֹור; אחרים, לטּמא - מׁשקין ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָֻספק

טמאים, מׁשקין ּובראׁשֹו ּבידֹו, מּקל היה ּכיצד? ְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָֹטמא.
טהֹורֹות. אּלּו הרי נגעּו, ספק - טהֹורֹות ּכּכרֹות לבין ְְְְְֲִֵֵֵֵָָָָָּוזרקן
אֹו זה, ּבכלי טמאין מׁשקין נגעּו אם לֹו נסּתּפק אם ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַָוכן
נגעּו אם לֹו נסּתּפק אם וכן טהֹור. הּכלי הרי - נגעּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָֹלא
הרי  - נגעּו לא אֹו אחרים, ּבמׁשקין הּטמאין אּלּו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַָֹמׁשקין
רגלֹו אֹו ידֹו ׁשּפׁשט טמא אבל טהֹורין. האחרים ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּמׁשקין
מׁשקין  לבין טמא ּכּכר ׁשּזרק אֹו טהֹורין, מׁשקין ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָלבין
טמאין  אּלּו הרי - נגע לא ספק ּבּמׁשקין, נגע ספק ְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָֹטהֹורין,

ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן .ּבספק. ְְֵֵֵֶַָָֹ
.Á ידֹוחבית את הּטמא ּופׁשט מׁשקין, מלאה ׁשהיא ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

ל  ספק ּבּמׁשקין, נגע ספק טמאין לאוירּה, הּמׁשקין - נגע א ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָֹ
נכנסּו אם וכן מטּמא. הּמׁשקין ספק ׁשאין טהֹורה, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָוהחבית
החבית  הרי - החבית לאויר מּספק טמאין ׁשהן ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָמׁשקין
אּלא  מּטּמאין ׁשאינם טהֹורין, ׁשּבתֹוכּה והּמׁשקין ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָטהֹורה,
ּבּמׁשקין  הּספק אּלּו מׁשקין נתערבּו ואם החבית. ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָמן
ּבספק, טמאין ׁשּבחבית הּמׁשקין ּכל הרי - ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּבחבית
הּתּנּור, לתֹו אּלּו מׁשקין נפלּו אם וכן טהֹורה. ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָוהחבית

טהֹורין  והּפת הּתּנּור .הרי ְְֲִֵַַַַ
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נטמאת  לא האחת, ידֹו נטמאת אם - ּבתרּומה ְְְֲִִִִֵֵַַָָָָֹאבל
להטּביל  צרי ואינֹו נגּובה; ּכׁשהיא ּבּה נגע ואפּלּו ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָחברּתּה,

ּבתרּומה. ונֹוגע נֹוטלּה אּלא ׁשּנטמאת, ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָידֹו
.‚Èנגּובים הכׁשרּו[יבשים]אכלין טומאה]ׁשּלא ,[לקבל ְְְֳִִֶָֹֻ

מסאבֹות ּבידים אֹותן מדרבנן]אֹוכלין ּדברים [טמאות ּבּמה . ְְְְִִִֶַַָָָָֹ
מכׁשרּתן, הּקדׁש חּבת - ּבקדׁש אבל ּבתרּומה. ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָֹֹאמּורים?
ואפּלּו הכׁשר; ׁשּלא קדׁש לאכל טמאֹות ׁשּידיו למי ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹֻואסּור

ּבכֹוׁש אּלא ּבֹו נגע לתֹו[מקל]לא חברֹו לֹו ׁשּתחב אֹו , ְְֲֵֶֶַַָָָֹ
טמאה  נגעה ׁשאם לֹומר, צרי אין אסּור. זה הרי - ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָֻּפיהּו
ׁשחּבת  מּפני - ׁשּנטמאּו הכׁשרּו, ׁשּלא קדׁש ׁשל ְְְְְֳִִִִֵֶֶֶֶֶַָָֹֹֻּבאכלין

מכׁשרּתן. ְְֶַַַָֹהּקדׁש
.„Èּולאסרֹו עצמֹו האכל לפסל אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָֹֹּבּמה

ּכיצד? ספק. זה הרי וׁשני, ראׁשֹון ּבֹו למנֹות אבל ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָּבאכילה;
ׁשהכ  ׁשני ּבאכל הכׁשר ּבלא ׁשּנטמא זה אכל הרי נגע - ׁשר ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹֻ

הכׁשר  לא ׁשהראׁשֹון מּפני ספק, הּׁשני .זה ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֻ
.ÂËאנינּותֹו ימי ׁשּתּמּו אחר מתו]האֹונן שנקבר היום ,[תם ְֲִֵֵֶַַַָ

טבילה  צריכין - ּכּפרתֹו ׁשהביא אחר ּכּפּורים ְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָֻּומחּסר
ּכּפּורים  ּומחּסר ׁשהאֹונן לתרּומה; לא אבל הּקדׁש, ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹֻלאכילת
טבילה  הצריכּו מה ּומּפני הּתרּומה. את לאכל ְְְְֱִִִִִֵֶֶַָָָָֹֻמּתרין
הּקדׁש, את לאכל אסּורין היּו עּתה עד ׁשהרי ְֱֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹלקדׁש?
עׂשּו ולא ידעּו. לא והם נטמאּו, וׁשּמא ּדעּתם; ְְְְְְְְִִִֵֶַָָָָֹֹוהּסיחּו
ּבּקדׁשים  נֹוגעים - לנגיעה אבל לאכילה, אּלא זֹו ְְֲֲֲֳִִִִִֶַַַָָָָָָמעלה
ּכמֹו ּפסּול, - ּבּקדׁש ׁשּנגעּו ּכּפרה ּומחּסרי טבילה. ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֻקדם

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.ÊË ּבין לקדׁש ּבין אֹותן עׂשּו - הראׁשֹונֹות מעלֹות ְֲִֵֵֵֶַָָָֹׁשׁש

מן  ׁשהן אחרֹונֹות, וחמׁש הּקדׁש. טהרת על ׁשּנעׂשּו ְְֲֲֳִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֻלחּלין
של:] עׂשּו[מהכלל - והלאה ּׁשּבתֹוכֹו' מה מצרף ְְְְִֵֶַַָָָָָ'הּכלי

טהרת  על ׁשּנעׂשּו ּבחּלין לא אבל ּבלבד, ּבּקדׁש ְְֲֲֳִִֶֶַַַַַָָָֹֹֻאֹותן
הרי אּלא חּלין הּקדׁש, ,לפיכ ּכחּלין. אּלּו ּבחמׁש הן ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹֻֻ

והּׁשני  ּבהן, טמא הראׁשֹון - הּקדׁש טהרת על ְֲֳִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּנעׂשּו
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּכחּלין, טהֹור והּׁשליׁשי ְְְְְִִִֵֶַַָָֻּפסּול,

יג  ¤¤ּפרק
מעלֹות‡. ּבבגדים;[חומרות]חמׁש חכמים אֹותן עׂשּו , ְֲֲִִִֵַָָָָָ

מדרס הארץ, עּמי ּבגדי הן: -]ואּלּו הזב לאֹוכלי [כמדרס ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָ
ּכמֹו לטהרֹות, ּכזבין עצמן, הארץ עּמי וכן ּבטהרה; ְְְְְְֳִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֻחּליהן
לאֹוכלי  מדרס ּבטהרה, חּליהן אֹוכלי ּובגדי ְְְְְְְֳִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֻׁשּבארנּו.
הּנקראין  והן ּבטהרה, חּליהן אֹוכלי אבל ׁשני. ְְְְֲֲֳִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֻמעׂשר
הּפרּוׁש, זה והרי לתרּומה; אפּלּו ּכזבים, אינם - ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָ'ּפרּוׁשים'
ׁשני, מעׂשר אֹוכלי ּובגדי ּבגּופֹו. ּבּה נגע אם אפּלּו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָָטהֹור
מדרס  תרּומה, אֹוכלי ּובגדי עצמן. תרּומה לאֹוכלי ְְְְְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָמדרס
לּקדׁש. ּכזבין אינם עצמן, תרּומה אֹוכלי אבל ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹלּקדׁש;
ּבהלכֹות  ׁשּבארנּו ּכמֹו לחּטאת, מדרס הּקדׁש, אֹוכלי ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּובגדי

לחּטאת. ּכזב אינֹו לּקדׁש, הּטהֹור אבל אדּמה; ְֲֲֵֶַַַַָָָָָָָֹֻּפרה
ׁשּטבל ·. מי ּכיצד? ּבטבילה. מעלֹות חכמים עׂשּו ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָוכן

עד  ׁשני ּבמעׂשר ואסּור לחּלין, טהֹור זה הרי - כּונה ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֻּבלא

ּבחזקת  זה הרי - ׁשני למעׂשר טבל למעׂשר. לטּבל ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹׁשּיתּכּון
החזק  - לתרּומה טבל ּבתרּומה; ואסּור למעׂשר, ְְְְְֲֳִִֵַַַָָָָָָֻטהרה

החזק [בטהרה] - לקדׁש טבל ּבקדׁש; ואסּור ְְְְְִֶֶַַָָָֹֹֻלתרּומה,
לּכל, החזק - לחּטאת טבל לחּטאת; ואסּור ְְְְְֶַַַַַָָָָֹֹֻלקדׁש,
לאחד  נתּכּון ולא סתם, טבל לּקל. החזק לחמּור ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻׁשהּטֹובל

ּבלבד  לחּלין טהֹור זה הרי - אּלּו אפּלּומּכל ּכׁשהיה וטמא , ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻ
אפּלּו ּכּונה צרי - הטּבילן אֹו ידיו, הּנֹוטל וכן ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָָלמעׂשר.
אינֹו לחּלין, אבל ּכּונה; צרי ומעלה הּמעׂשר ּומן ְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָֻלמעׂשר.
ּדין  אבל סֹופרים; מּדברי האּלּו, הּמעלֹות וכל ּכּונה. ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָצרי

לּכל. טהֹור הּוא הרי מקֹום, מּכל וטבל הֹואיל - ְֲִִֵַַָָָָָֹּתֹורה
.‚- מּלאכל לּבֹו את והּסיע לתרּומה, טהֹור ׁשהיה ְְֱִִִִִִֶֶֶַָָָָֹמי

ּפעם  ׁשּיטּבל עד ּתרּומה לאכל ואסּור הּדעת, ּבהּסח ְְְְְֱִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹנטמא
ׁשמׁש הערב צרי ואינֹו טהֹורֹות [שקיעה]ׁשנּיה; ידיו היּו . ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָ

'יֹודע  ׁשאמר: ּפי על אף - מּלאכל לּבֹו את והּסיע ְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹלתרּומה,
הּדעת; ּבהּסח טמאֹות ידיו הרי - ידי' נטמאּו ׁשּלא ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹאני
ׁשּכל  - לקדׁש וחמר קל ּכן, לתרּומה אם עסקנּיֹות. ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹׁשהּידים
מּטמאת  עצמֹו ׁשמר לא ואם טבילה. צרי ּדעּתֹו, ְְְְְִִִִִַַַַַַַָָָֹֻהּמּסיח
הּזיה  צרי זה הרי - נטמא ׁשּלא ּבוּדאי ידע ולא ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹמת,

ּוׁשביעי מת]ׁשליׁשי ידע [כטמא ואם הּדעת; הּסח מּפני , ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָ
צרי - הּטמאֹות מּׁשאר ּדעּתֹו והּסיח ּבמת, נטמא ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָֹֻׁשּלא
ׁשּכל  הּוא, ּברּור ודבר לתרּומה. אף ׁשמׁש והערב ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָטבילה

מּדבריהם. האּלּו ְְִִִֵֵֶַָהּטבילֹות
ּבּׁשוקים „. הּנמצאים הּכלים על חכמים ּגזרּו ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָוכן

ׁשּמא  טמאה; ּבחזקת ׁשּיהיּו - ּבּמדּברֹות אפּלּו ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָֻּוברחֹובֹות,
ּבחזקת  ׁשם, הּנמצאין הרּקין וכן ּבמת. אֹו נטמאּו, ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֻּבזב

הּזה  הרק הּוא ּבֹו וכּיֹוצא זב רק ׁשּמא - .טמאה ְְֵֶֶַַָָָָֹֹֻ
הּנמצא ‰. הּכלים נמצאּוּכל אפּלּו טהֹורין, - ּבירּוׁשלים ין ְְְְֲִִִִִִִִֵַַַָָָ

הּטבילה  לבית ירידה הּכלים ּדר על טמאה ּגזרּו ׁשּלא ; ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻ
הּקדׁשים, לׁשחיטת הּסּכינין מן חּוץ - ּבירּוׁשלים ְְֳִִִִִִִִִִַַַַַַָָָהּנמצאים
ּבסּכין  אמּורים? ּדברים ּבּמה הּקדׁשים. חמרת ְְְְֲֳִִִִִֵֶַַַַָָֻמּפני
נמצא  אם אבל הּׁשנה; ימֹות ּבׁשאר ּבירּוׁשלים ְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָָָהּנמצאת
ּבּה ׁשֹוחט - ּבניסן עׂשר ארּבעה ּביֹום ּבירּוׁשלים ְְְִִִִֵַַַָָָָָָָסּכין
ׁשּלא  ּבׁשּבת; להיֹות עׂשר ארּבעה חל ואפּלּו מּיד, ְְְֲֳִִִִֶַַַַָָָָָָָָֹהּקדׁשים
ּביֹום  מצאּה אם וכן הּזה. ּבּיֹום הּנמצאים הּסּכינין על ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָּגזרּו
טֹוב  ּביֹום הּכלים ּכל ׁשחזקת מּיד, ּבּה ׁשֹוחט - ְְִִֵֵֶֶַַָָָטֹוב

ְִטהֹורין.
.Â,ּומטּבילּה עליה מּזה - עׂשר ׁשלׁשה ּביֹום הּסּכין ְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָֹמצא

יֹום  ּכאּלּו זה, ּביֹום אֹותּה ׁשעׂשּו מּפני למחר; ּבּה ְְְְְִִֵֵֶֶָָָָָוׁשֹוחט
ׁשּלּה ׁשביעי עׂשר .ׁשלׁשה ְְִִֶָָָָֹ

.Êאצלֹו הידּועה לסּכין קׁשּורה סּכין אם מצא [יודע ְְְְִִֶַַַָָָָ
היא] טמאה או -טהורה הּימים ּבׁשאר ּבין טֹוב ּביֹום ּבין ,ְְִִֵֵַָָ

טמאה. טמאה, ואם טהֹורה; טהֹורה, אם ּכמֹוה: היא ְְְְְֲִִִֵֵֵָָָָָָהרי
.Áּגזרּו - הּדר ּבאמצע ּבירּוׁשלים הּנמצאים הרּקין ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֻּכל

וכל  מקֹום; ּבכל הּנמצאים הרּקין ּכׁשאר טמאה, ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָֻֻעליהם
ׁשהּפרּוׁשים  - טהֹורים ּבירּוׁשלים, ּבּצדדין הּנמצאים ְְְְִִִִִִִִֶַַַַָָָָֻהרּקין
עּמי  ּבמּגע יתטּמאּו ׁשּלא ּכדי ּבּצדדין, ׁשּמהּלכין ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹהם
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הּדר ׁשּבאמצע - הרגל ּובׁשעת ׁשּכל הארץ. טהֹורים, ְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ
ׁשהּטמאים  טמאים, וׁשּבּצדדין ּברגל; טהֹורים ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָיׂשראל

הּדרכים  לצּדי ּפֹורׁשין והן מּועטין, .ּברגל ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָ
.Ë ּכן - ׁשליׁשי עֹוׂשה והּׁשני ׁשני, עֹוׂשה ׁשהראׁשֹון ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָּכׁשם

ׁשליׁשי  ספק עֹוׂשה ׁשני ּוספק ׁשני, ספק עֹוׂשה ראׁשֹון .ספק ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶ
.È הּטמאֹות מאבֹות אב ּבספק ׁשּנטמאּו וקדׁשים ְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָֻּתרּומה

לֹו ׁשּנסּתּפק ּכגֹון זֹו, ּבטמאה נׂשרפין אּלּו הרי - ּתֹורה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֻׁשל
נגע  לא אֹו זה ּבאב נגע .אם ְִֶַַָָָֹ

.‡È אֹוכלין ואין עליהם; ׂשֹורפין ׁשאין ספקֹות ׁשם ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶָויׁש
אֹוכלין, לא - ּתֹולין אּלא ּבהם, לֹו ׁשּנסּתּפק אכלין ְְֳִִִִֵֶֶֶַָָָָֹאֹותן
הּתרּומה, עליהם ׁשּׂשֹורפין ספקֹות ׁשם ויׁש ׂשֹורפין. ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָֹולא

קדׁשים  לֹומר צרי .ואין ְִִֵַָָָ
.·È,לעֹולם ּתרּומה עליו ׂשֹורפין אין - ספק ספק על ְְְְְֲִֵֵֵַָָָָָאבל

ולא  אֹוכלין, לא - ּתֹולין אּלא קדׁשים; לֹומר צרי ְְְִִִִֵֶַָָָָֹֹואין
.ׂשֹורפין  ְִ

.‚È ּגזרה וכּלם הּתרּומה, את ׂשֹורפין ספקֹות ׁשּׁשה ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָֻעל
הּפרס ּבית על הן: ואּלּו בה מּדבריהם; שנחרש [שדה ְְְִִֵֵֵֵֶַַָ

הארץ,קבר] עם ּבגדי ועל העּמים, מארץ הּבא עפר ועל ,ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ
רגלי  מי ועל הּנמצאים; הרּקין ועל הּנמצאים, הּכלים ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָֻועל
ואין  למחצה, מחצה ּבהמה רגלי ּבמי ׁשּנתערב טמא ְְְְְְֱֱִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָאדם

נ  אם ּכיצד? ּבטלּו. לא אֹו מראיהן ּבטלּו אם טמאת ידּוע ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֹ
טמאתֹו ׁשעּקר ּפי על אף - אּלּו מּׁשּׁשה אחד מחמת ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻּתרּומה
טמאתם  אּלּו, ספקֹות ּווּדאי הֹואיל ּתּׂשרף; זֹו הרי ְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָָָֻּבספק,

ׁשהּמת - הּתֹורה ּתרּומה מן ואחד הּתֹורה. מן טמאין והּזב ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
מחמת  ׁשּנטמאת אֹו אּלּו, טמאֹות מּׁשׁש ּבאחת ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻׁשּנגעה
ּתּׂשרף. זֹו הרי - מהן לאחת ׁשליׁשי היא והרי מהן ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָאחת
ּובארץ  הּפרס ּבבית נגע אם מקֹום ּבכל לֹו נסּתּפק אם ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָאבל
ּומי  ורּקין וכלים ּבבגדים נגע אם נגע, לא אֹו ְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָֹֻהעּמים,
ׁשעּקר  מּפני ּתֹולין; אּלּו הרי - נגע לא אֹו אּלּו, ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָֹרגלים
ואם  טמאין, אֹו הם טהֹורין ׁשּמא הּספק, מּפני ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֻטמאתן
ׁשני  ונמצאּו נגע; לא ׁשּמא נגע ׁשּמא טמאין, ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹּתאמר
ּכמֹו ּתֹולין אּלא ספקֹות, ׁשני על ׂשֹורפין ואין ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַָספקֹות,

ְֵֶַׁשּבארנּו.

יד  ¤¤ּפרק
ספק ׁשנים ‡. (א) הן: ואּלּו חכמים, טהרּו ספקֹות עׂשר ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵָָָ

הּמים; ּפני על צפה טמאה ספק (ב) לּמקוה; ׁשאּובים ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָֻמים
טמאים  עצמן לטמאת אבל אחרים, לטּמא מׁשקין ספק ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָֻ(ג)
לטּמא  ּבין עצמן, לטמאת ּבין - הּידים ספק (ד) ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָֻמּספק;
ּדברי  ספק (ה) מּטמאתן; ידים לטהרת ּבין ְְְְֲֳִִִִֵֵֵֵַַָָָָֻאחרים,
ספק  (ח) הּקרּבנֹות; ספק (ז) החּלין; ספק (ו) ְְְְְִִֵֵֵַַָָֻסֹופרים;
ספק  (יא) ׁשרצים; ספק (י) ועֹומד; עֹובר ספק (ט) ְְְְְְִִֵֵֵֵֵָָנגעים;

רׁשּיֹות  ׁשּתי ספק (יב) הרּבים; .רׁשּות ְְְְִֵֵַָֻ
מים ספק ·. לּגין ׁשלׁשה ּכיצד? לּמקוה ׁשאּובין מים ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָֹֻ

נפלּו, לא אֹו נפלּו ספק ּפסלּוהּו; לּמקוה, ׁשּנפלּו ְְְְְְִִֵֶֶַָָָָָֹׁשאּובין
ספקֹו - ּבהן אין אֹו ּכּׁשעּור ּבהם יׁש ספק נפלּו, ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָואפּלּו

ּבכׁשרּותֹו הּמקוה והרי זֹוטהֹור, ּבמקוה לֹו מֹורין ואין . ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָ

ועׂשה, טבל ואם לכּתחּלה; טהרֹות, ולעׂשֹות ְְְְְְְֲִִִַַַָָָָָֹלטּבל
טהֹורֹות. ְֳָָטהרֹותיו

צף ‚. ׁשהיה ׁשרץ ּכיצד? הּמים ּפני על צפה טמאה ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻספק
ּבקרקעֹות, ׁשהיּו ּבין ּבכלים הּמים ׁשהיּו ּבין הּמים, ּפני ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָעל
הרי  - וטמאה אדם מלא אּלא ׁשם אין אפּלּו לּמים, ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֻוירד

ׁשּנגע  ּבוּדאי ׁשּידע עד טהֹור, טמאה זה 'ספק אמרּו ולא ; ְְְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֻ
הּנתלין וכל ּבלבד. לׁשרץ אּלא טהֹור', [בחבל צפה ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָ

במים] המים]והּנגרריןונוגעים ּכמּנחין.[על הם הרי , ְְְֲִִִֵֵַָָֻ
אֹוׁשרץ „. הּמים, ּפני על צף ּוכלי ּבכלי, מּנח ׁשהיה ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻ

נבלה  נּמֹוחה ואפּלּו הּנבלה, על אֹו הּמת על מּנח ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֻׁשהיה
זרע, ׁשכבת על מּנח ׁשהיה אֹו ׁשּתחּתיו, מת ּבׂשר ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻאֹו
ׁשּספקֹו הארץ, על ּכמּנח זה הרי - הּמים ּפני על ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻהּצפין
ׁשרץ  ּגּבי על ׁשרץ היה ׁשּיתּבאר. ּכמֹו טמא, הּיחיד ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּברׁשּות
ּפני  על ׁשּצפה עבה ּכטמאה זה הרי - הּמים ּפני על ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻצף
ּומי  חּטאת, מי ּגּבי על מּנח היה טהֹור. ּוספקֹו ְִֵֵֵֵַַַַַָָָָָֻהּמים,
ּכמּנח, הּוא אם ספק זה הרי - הּמים ּפני על צף ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻחּטאת

טהֹור  ׁשּספקֹו לי יראה לפיכ ּכמּנח; אינֹו .אֹו ְְְִִֵֵֵֶֶָָָָֻ
.‰הּמים,ּכדר ּפני על צפה טמאה ספק חכמים ׁשּטהרּו ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻ

הּצפה  טהרה ספק טהרּו ּכ - ּבקרקעֹות ּבין ּבכלים ְְְְֲֳִִֵֵֵֵַַָָָָָָּבין
הּמי  ּפני ערבה על ּכיצד? ּבקרקעֹות. ּבין ּבכלים ּבין ם, ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָ

ונתּון  ּבניר אֹו ּבסיב ּכרּו ּתרּומה וכּכר מת, טמא ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָׁשהיא
הּניר, ונפׁשט ונתמּלאת, גׁשמים מי לתֹוכּה וירדּו ְְְְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָּבתֹוכּה,
לבין  ּבינֹו מבּדיל והּניר הּמים, ּפני  על צף הּכּכר ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָוהרי

צּדֹו נגע וספק כיכר]הּמים, -[של נגע לא ספק ּבערבה ְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹ
צף. ׁשהּוא מּפני ּבטהרתֹו, הּוא ְְֲֳִֵֵֶָָָהרי

.Âהּגת ּבתֹו ּבֹור ּגּבי על צף ׁשּנמצא דריכת ׁשרץ [בית ְְִֵֶֶֶַַַַָָ
מּפני יין] טהֹור, ספקֹו ּולפֹועלין, טמא; ספקֹו לתרּומה, -ְְְְְֲִִִֵֵֵֵָָָ

צפה. טמאה ְִֶָָָֻׁשהיא
.Ê,עצמן ּולטמאת טהֹור; אחרים, לטּמא - מׁשקין ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָֻספק

טמאים, מׁשקין ּובראׁשֹו ּבידֹו, מּקל היה ּכיצד? ְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָֹטמא.
טהֹורֹות. אּלּו הרי נגעּו, ספק - טהֹורֹות ּכּכרֹות לבין ְְְְְֲִֵֵֵֵָָָָָּוזרקן
אֹו זה, ּבכלי טמאין מׁשקין נגעּו אם לֹו נסּתּפק אם ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַָוכן
נגעּו אם לֹו נסּתּפק אם וכן טהֹור. הּכלי הרי - נגעּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָֹלא
הרי  - נגעּו לא אֹו אחרים, ּבמׁשקין הּטמאין אּלּו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַָֹמׁשקין
רגלֹו אֹו ידֹו ׁשּפׁשט טמא אבל טהֹורין. האחרים ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּמׁשקין
מׁשקין  לבין טמא ּכּכר ׁשּזרק אֹו טהֹורין, מׁשקין ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָלבין
טמאין  אּלּו הרי - נגע לא ספק ּבּמׁשקין, נגע ספק ְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָֹטהֹורין,

ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן .ּבספק. ְְֵֵֵֶַָָֹ
.Á ידֹוחבית את הּטמא ּופׁשט מׁשקין, מלאה ׁשהיא ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

ל  ספק ּבּמׁשקין, נגע ספק טמאין לאוירּה, הּמׁשקין - נגע א ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָֹ
נכנסּו אם וכן מטּמא. הּמׁשקין ספק ׁשאין טהֹורה, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָוהחבית
החבית  הרי - החבית לאויר מּספק טמאין ׁשהן ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָמׁשקין
אּלא  מּטּמאין ׁשאינם טהֹורין, ׁשּבתֹוכּה והּמׁשקין ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָטהֹורה,
ּבּמׁשקין  הּספק אּלּו מׁשקין נתערבּו ואם החבית. ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָמן
ּבספק, טמאין ׁשּבחבית הּמׁשקין ּכל הרי - ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּבחבית
הּתּנּור, לתֹו אּלּו מׁשקין נפלּו אם וכן טהֹורה. ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָוהחבית

טהֹורין  והּפת הּתּנּור .הרי ְְֲִֵַַַַ
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.Ë שוטף]המרּבץ ׁשּזּלפן[- אֹו טמאים ּבמים [שפך ּביתֹו ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָ
טיפות] ספק טיפות עליהן, נּתזּו ספק טהרֹות, ׁשם והיּו ,ְְְֲִֵֵֵֶָָָָָ

טהֹור. ספקֹו - נּתזּו ְְִֵָֹלא
.È אחר זּלף ונמצאּו הּבית, ּבתֹו ּוטמאים טהֹורין מׁשקין ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַ

הרי  עליה, ונׁשאל נטלּה - ּתרּומה ׁשל הּכּכר על מׁשקין ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָּכ
עד  הּכּכר הּניח טהֹור. לטּמא, הּמׁשקין ׁשּספק טהֹורה; ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָזֹו
טמאה  ׁשּספק ּבספק; טמאה זֹו הרי ׁשעליה, הּמים ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻׁשּנּגבּו

ׁשּיתּבאר  ּכמֹו טמא, הּיחיד מׁשקין,ּברׁשּות ּכאן אין והרי , ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ
טהֹורה. ספק טמאה ספק ׁשהיא ּכּכר ְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָאּלא

.‡È ּבין ספק אחרים, לטּמא ּבין להתטּמא, ּבין ידים, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַָ
ׁשני  ּולפניו טהֹורֹות ידיו היּו ּכיצד? טהֹור. - ְְְְֳֵֵַָָָָָָָָָלטהרתן
ידיו  ׁשהיּו אֹו נגע, לא ספק נגע ספק טמאין, ְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹּכּכרים
נגע, לא ספק נגע ספק טהֹורים, ּכּכרים ׁשני ּולפניו ְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָֹטמאֹות
ּכּכרים  ׁשני ּולפניו טהֹורה ואחת טמאה אחת ידיו ׁשהיּו ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָאֹו

ּבּטמא  ספק מהם ּבאחת נגע ּבּטהֹורה טהֹורים, ספק נגע ה ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָ
טמא  אחד ּכּכרים ׁשני ּולפניו טהֹורֹות ידיו ׁשהיּו אֹו ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָנגע,
ּבּטהֹור  ספק נגע ּבּטמא ספק מהם ּבאחד ונגע טהֹור, ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָואחד
ּכּכר  ּולפניו טהֹורה ואחת טמאה אחת ידיו ׁשהיּו אֹו ְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָָָָנגע,
ּבּטמא  טמאה ספק ּבׁשניהם, ונגע טהֹור, וכּכר ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָטמא
הּידים  - ּבּטמא ּוטהֹורה ּבּטהֹור טמאה אֹו ּבּטהֹור ְְְִֵֵַַַַַָָָָָָָּוטהֹורה
ידיו  היּו אם וכן ׁשהיּו. ּכמֹות והּכּכרים ׁשהיּו, ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָּכמֹות
ּבהם  ׁשּטהרן ׁשהּמים ספק נטלן, אֹו והטּבילן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָטמאֹות
ּכּׁשעּור  ּבהם יׁש ספק ּפסּולין, ׁשהם ספק לּידים ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּכׁשרים
לא  ספק ידֹו על חֹוצץ ּדבר ׁשהיה ספק ּבהם, ׁשאין ֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָֹספק

טהֹורֹות  ידיו הרי - .היה ְֲֵָָָָ
.·È אֹומרין - היא איזֹו יֹודע ואינֹו טמאה, אחת ידֹו ְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָהיתה

נגע  ואם ידיו; ׁשּתי ׁשּיּטל עד טהרֹות יעׂשה ׁשּלא ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹלֹו
טהֹורֹות  טהרֹותיו - ׁשּיּטל קדם ּבטהרֹות מהן .ּבאחת ְְְֳִִֵֶֶֶַַָָָֹֹ

ה'תשע"ד  תשרי י' ש"ק יום

טו  ¤¤ּפרק
טמאין ספק ‡. אכלין אכל ספק ּכיצד? סֹופרים ּדברי ְְְֳִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָ

ספק  אכל, וׁשּלא ׁשתה ׁשּלא ספק טמאין, מׁשקין ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֹוׁשתה
מים  עליו ׁשּנפלּו אֹו ׁשאּובין ּבמים ורּבֹו ראׁשֹו ְְְְִִִֶֶַַָָָָֹֻׁשּבא
אם  וכן טהֹור. זה הרי - נפלּו ולא ּבא ׁשּלא ספק ְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָֹֹׁשאּובין,
ּבמים  ּבא אֹו טמאין, מׁשקין ׁשתה אֹו טמאין אכלין ְְְְֳִִִִִֵֵַַַָָָָָאכל

ּבטהרֹות ׁשאּובין  נגע וספק ׁשאּובין, מים עליו נפלּו אֹו ְְְְְִִִִֵַַָָָָָָ
טהֹורֹות  אּלּו טהרֹות הרי - נגע לא ספק האֹוכל אּלּו, וכן . ְְְֲֵֵֵֵֵֵַָָָָֹ

ּבספק  טמאים ׁשהם מׁשקין והּׁשֹותה טמאים, אכלין ְְְְְְֳִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָספק
ּתלּויה ּתרּומה האֹוכל וכן טהֹור; הּוא הרי [טמאה - ְְְֲֵֵֵָָָָ

ׁשהן מדרבנן] הּטמאֹות מּולדי ּבאּלּו ּכּיֹוצא ּכל וכן טהֹור. ,ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָֹֻ
מּדברי  ׁשהּוא אב אבל טהֹור. ספקֹו - סֹופרים ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶָָָמּדברי
טמא  עצמֹו האב היה אם אּלא טמא; ספקֹו ְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָסֹופרים,
על  ׂשֹורפין ׁשאין העּמים, וארץ הּפרס ּבית ּכגֹון ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּבספק,

טהֹור. ספקֹו - ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְֵֵֶַַָָָמּגען,
והן ספק ·. ּבטהרה, חּליהן אֹוכלי טהרת היא - החּלין ְְְְֳֳִִֵֵֵֵֶַַָָָֻֻ

ׁשּנֹולד  ּבטהרה חּליהן אֹוכלי ּכיצד? - 'ּפרּוׁשים' ְְְְֳִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻהּנקראין
ּככל  טהֹורֹות אּלּו הרי - ּבטהרֹותיהן טמאה ספק ְְְְְֲֳֵֵֵֵֶֶָָָָֻלהן

וּדיית  טמאה אּלא טמאה להן ואין ּכּלן, .הּספקֹות ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָֻֻֻ
ספק ספק ‚. עליו ׁשּיׁש ּכּפּורים מחּסר ּכיצד? הּקרּבנֹות ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻ

חמׁש ספק עליה ׁשּיׁש האּׁשה ּכגֹון - קרּבנֹות ְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָחמּׁשה
וטהר  אחד, קרּבן מביאין - לדֹות חמׁש ספק אֹו ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָזיבֹות,

חֹובה  עליו הּׁשאר ואין ּבּקדׁשים; ׁשּבארנּולאכל ּכמֹו , ְְְְֱֳִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
ּכּפרה. מחּסרי ְְְְִֵַָָֻּבהלכֹות

לטמאהספק „. נזקק ׁשּלא עד ּכיצד? טימאו נגעים לא -] ְְְְְִִֵֵֶַַַָָֹֻ
מהלכֹות הכהן] ׁשּׁשי ּבפרק ׁשּבארנּו ּכמֹו טהֹור, ספקֹו -ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָ

ְִָנגעים.
ּתחת ספק ‰. יֹוׁשב ׁשהיה מצרע ּכיצד? ועֹובר עֹומד ְְְֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹ

ונטמא, האילן עליו האהיל ספק הּטהֹור, ועבר ְְְֱִִִִֵֶַַָָָָָָָָָָהאילן,
האילן  ּתחת יֹוׁשב הּטהֹור היה אם וכן האהיל, לא ְֱִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹספק
הּטהֹור, ונטמא הּמצרע עמד ספק ּתחּתיו, עֹובר ְְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָָָֹֹוהּמצרע

טהֹור  ספקֹו - עמד לא .ספק ְֵֵַָָָֹ
.Â הּנזרקין ספק ספק זה אֹוׁשרצים, ׁשרץ זרק ּכיצד? ; ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

לבין  טהֹור ּכּכר ׁשּזרק אֹו הּכּכרֹות, לבין טמא ְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָּדבר
ּומצא  הֹואיל טהֹור, - נגע לא ספק נגע, ספק ְִֵֵֵַַַָָָָָָָֹהּטמאֹות,
ּכׁשעת  - הּטמאֹות ׁשּכל ּבטמאה; נֹוגע ׁשאינֹו הּטהֹור ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻֻהּכּכר
ּבצּדֹו', נפל ּכ ואחר ּבֹו נגע 'ׁשּמא אֹומרין: ואין ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָמציאתן,

מציאתן. ּכׁשעת הן הרי ְְֲִִֵֵֶַָָָאּלא
.Ê ׁשל הּׁשרץ ּכּכרֹות ּגּבי על ּומהּלכת החלּדה, ּבפי ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֻ

ׁשּלא  מּפני טהֹור, ספקֹו - נגע לא ספק נגע, ספק ְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹּתרּומה,
הּטמאה  ונגענחה ּבֹו, מהּלכת היתה ּבּכּכרֹות,[השרץ]; ְְְְִֶֶַַַַָָָָָָָֻ

אמּורים? ּדברים ּבּמה טהֹורֹות. הן הרי - מת ספק חי ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָספק
הרי  ּבפיה, מת נמצא אם אבל לּה. והלכה ׁשּנטלּתּו ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָּבזמן
ׁשּמצאּוהּו ּפי על אף - ּבפיה חי ראּוהּו טמאֹות; ְְְִִִֵֶַַַַָָָָהּכּכרֹות

החלּד ּבפי הּׁשרץ וכן טהֹורֹות. הן הרי ּבפיה, ה,מת ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָֻ
ׁשעברּו אֹו הּטהֹורים, ּבין ועברּו הּכלב, ּבפי ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָוהּנבלה
מקֹום  לּטמאה ׁשאין מּפני טהֹור, ספקֹו - ּביניהן ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֻהּטהֹורים
ּכמּנחין, הן הרי - הארץ על ּבהן מנּקרין היּו ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻקבּוע.
ּכמֹו הּיחיד, ּברׁשּות היּו אם מּספק למפרע ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָּומטּמאין

ְִֵֶָׁשּיתּבאר.
.Á ּברׁשּות ספק מּנחת ׁשהיא טמאה ּכיצד? הרּבים רׁשּות ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֻֻ

טהֹור  ספקֹו - נגע לא ספק ּבּה, נגע ספק היתה הרּבים, ; ְְִֵֵֵַַַָָָָָָָָָֹ
ספקֹו - נגע לא ספק ּבּה, נגע וספק הּיחיד, ּברׁשּות ְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָָֹֻמּנחת
ּברׁשּות  אפּלּו חכמים, ׁשּטהרּו הּספקֹות אּלּו וכל ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָטמא.

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו להּׁשאל, ּדעת ּבהם ׁשאין מּפני ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהּיחיד,
.Ë הּיחיד ספק ּברׁשּות טמא ּדבר היה ּכיצד? רׁשּיֹות ׁשּתי ְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָָָֻ

ּברׁשּות  הּטמא הּדבר ׁשהיה אֹו הרּבים, ּברׁשּות טהֹור ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָָודבר
מהן, ּבאחד ונגע הּיחיד, ּברׁשּות הּטהֹור והּדבר ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָהרּבים
ואין  מהן, אחד ׁשהסיט אֹו נגע, מהן ּבאיזה ידּוע ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָואין
ּבמּׂשא, מטּמא הּטמא הּדבר היה אם - הסיט איזה ְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָידּוע
מהן, אחד על והאהיל ּבאהל, מטּמא מהן אחד ׁשהיה ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹאֹו

טהֹור  זה הרי - האהיל מהן איזה על ידּוע על ואין אף . ְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
לֹו: אֹומרין לּׁשאל, ּכׁשּיבֹוא טהֹור, הרּבים רׁשּות ׁשּספק ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָּפי
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הפסד' ּבכ אין טבלּת, טבול]'אם זה [לכן הרי טבל, אם . ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
טהֹורֹות, הן הרי - טהרֹות ועׂשה טבל, לא ואם ְְְְְֲִֵֵַָָָָָֹֻמׁשּבח;

טהֹור. הרּבים רׁשּות ְְִֵֶַָָׁשּספק
.È טּלית ׁשרץ וכן אכלין, ּגּבי על ּומּנח ׂשרּוף ׁשּנמצא ְְֳִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻ

מהּוהה[שנטמאה] ׁשּנמצאת [בלויה]ׁשּנמצאת ּומחט , ְְְִִֵֵֶֶַַָ
ּבין  טהֹורין, אּלּו הרי - הּכלים ּבין חלּודה אֹו ְְֲֲִִֵֵֵֵֵַָָׁשבּורה
'ׁשּמא  אֹומרין: ואין הרּבים; ּברׁשּות ּבין הּיחיד ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָּברׁשּות
ּבמּגע  הּכלים ׁשּנטמאּו ואחר נׂשרף, ּבאכלין ׁשּנגע ְְְְְֳִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָאחר
עד  הּטּלית ּובלתה החלדה, אֹו נׁשּברה והּמחט, ְְְְְְִִִַַַַַַַַָָָָֻהּטּלית

מציאתן. ּכׁשעת הּטמאֹות, ׁשּכל ְְְֲִִֶֶַַָָָָָֻׁשּטהרה';
.‡È טהֹור ׁשני' אֹומר והּוא 'נטמאת', לֹו אֹומרין עדים ְְְְִִִֵֵֵֵָָ

עצמֹו ידי על נאמן הּוא - אֹומרין אני' אין כן, ּפי על ואף . ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶַַַַָ
הן  הרי - טהרֹות עׂשה אם אּלא ּבטהרֹות'; 'עסק ְְֲֲִִֵֵֶָָָָָֹלֹו:

ויחּוׁש 'נטמא',[להחמיר]טהֹורֹות, אֹומר עד עצמֹו. על ְְְְִֵֵַַָָ
ּבין  הרּבים, ּברׁשּות ּבין - נטמא' 'לא אֹומרים ְְְְִִִִִֵֵַַָָֹּוׁשנים
אֹומר  ועד 'נטמא', אֹומרים ׁשנים טהֹור. - הּיחיד ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָּברׁשּות
הרי  - הּיחיד ּברׁשּות ּבין הרּבים, ּברׁשּות ּבין - נטמא' ְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָֹ'לא
אּׁשה  נטמא', 'לא אֹומר ועד 'נטמא', אֹומר עד טמא. ְְְִִִֵֵֵֵֵֶָָָָֹזה
ּברׁשּות  - נטמא' 'לא אֹומרת ואּׁשה 'נטמא', ְְְְִִִִֶֶֶֶָָָֹאֹומרת

טהֹור. הרּבים, ּברׁשּות טמא; ְִִִֵַַָָָָהּיחיד,

טז  ¤¤ּפרק
ׁשהרי ‡. הרּבים? רׁשּות ספק חכמים טהרּו מה ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָמּפני

ּבטמאה, הּפסח עֹוׂשין אם הּצּבּור מרּבין. ׁשהּטמאים ּבזמן ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָֻֻ
- טמאה לספק וחמר קל מּפניהם, נדחית וּדאית ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻֻטמאה

מּדבריהם  הּספקֹות ּכל ּבהלכֹות ׁשאּסּור ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָ
הּיחיד? רׁשּות ּבספק החמירּו מה ּומּפני אסּורֹות. ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָּביאֹות
היא  הרי - ספק ׁשהּדבר ּפי על אף - ׁשּנסּתרה ׂשֹוטה ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשהרי

ׁשּתׁשּתה. עד לבעלּה ְְְֲִֵֶֶַַָָטמאה
ּבׁשנים;·. טמאה ספק ּכ ׁשנים, ּובֹועלּה ׁשהּׂשֹוטה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֻּוכׁשם

טמאתם  ספק הרי - הּיחיד ּברׁשּות ׁשלׁשה היּו אם ְְְְֲֲִִִֵֵַָָָָָָֹֻאבל
ּבׁשהיה  אמּורים? ּדברים ּבּמה הרּבים. ּכרׁשּות טהֹור, ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָׁשם
מה  מּמּנּו ולדרׁש להּׁשאל ּדעת ּבֹו יׁש ּבספק ׁשּנטמא ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹזה

ּכׂשֹוטה  לֹו, קטן ּׁשארע אֹו ׁשֹוטה, אֹו חרׁש היה אם אבל ; ְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָ
ספקֹו הרי - אֹותֹו ּכׁשּׁשֹואלין הענין על להׁשיב יֹודע ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשאינֹו
ּדעת  ּבֹו ׁשאין קטן אֹו ׁשֹוטה אֹו חרׁש ּכיצד? ֵֵֵֵֶֶַַַָָָטהֹור.
ספק  טמאה, ּבֹו ׁשּיׁש ּבמבֹוי אֹו ּבחצר ׁשּנמצאּו ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָָָֻלהּׁשאל,
ּדעת  ּבֹו ׁשאין ּכל וכן טהֹורין; - נגעּו לא ספק ְְְְִֵֵֵֶַַָָָֹֹנגעּו
ספקֹו הּיחיד, ּברׁשּות הּספק לֹו ׁשּנֹולד ּפי על אף - ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָלהּׁשאל

ָטהֹור.
הּיחיד ‚. ּברׁשּות ספקֹו - ּבּלילה והמהּל והּיׁשן, ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַַָָָָהּסּומה,

ּדברים ּבּמה להּׁשאל. ּדעת לֹו ׁשּיׁש מּפני אמּורים טמא, ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
הּדבר  ּבׁשהיה טהֹור? ספקֹו להּׁשאל, ּדעת ּבֹו ׁשאין ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּכל
ׁשחזקתֹו ידּוע הּדבר היה אם אבל חזקה; ׁשם ואין ְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָָָָָָָׁשקּול,

טמא  זה הרי ּבצד ׁשּנטמא, ׁשּנמצא טמא ּתינֹוק ּכיצד? . ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
הּתינֹוק  ׁשּדר טמאה; העּסה הרי - ּבידֹו והּבצק ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהעּסה,

זֹו. חזקה על ׂשֹורפין ואין חזקתֹו; היא ּובכ ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָלטּפח,

אֹוהיּו„. חּיה אֹו ּובהמה טהֹור, ּובצק טמאין מׁשקין ְְְִִֵֵֵַַָָָָָ
ׁשּׁשתּו חזקה - נׁשיכתן מקֹום ּבּבצק ונמצא ּבּבית, ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָעֹופֹות

וטּמאּוהּו ּבּבצק ונׁשכּו ּובין מׁשקין, ּפרה, ׁשם היה ואם . ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָ
והּבצק -]הּמׁשקין דיו מקום לׁשֹונּה[יש את ׁשּתלח ּכדי ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָ

את  ׁשּתנּגב ּכדי הּבהמֹות, ּכל ּובׁשאר טהֹור; הּבצק הרי -ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ
היה  אפּלּו - ּכלב היה ואם טמא. הּבצק מּזה, ּפחֹות ְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָּפיה;
ּכלב  ׁשל ּדרּכֹו ׁשאין טהֹור; זה הרי הּבצק, ּבצד ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָהּמׁשקין
נקירת  ּבּבצק נמצא הּמים. אל לֹו וליל הּמזֹון ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָלהּניח
את  ׁשּינּגבּו ּכדי והּבצק הּמׁשקין ּבין יׁש אם - ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָהּתרנגֹולין
ׁשחזקתן  - טמא לאו, ואם טהֹור; הּבצק ּבארץ, ְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָּפיהן
ּדברים  ּבּמה ׁשּבפיהן. ּבּמׁשקין ּבּבצק ונקרּו ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּׁשתּו,
ּתינֹוק  ׁשל ׁשּבבּואה צלּולין, הּמׁשקין ּבׁשהיּו ְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָאמּורים?
נּקרּו ׁשאּלּו טהֹור; הּבצק - עכּורין אבל ּבהן; ְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָנּכרת
צלּולין  היּו ואם ּבּבצק. נּכר הּמׁשקין מקֹום היה ְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָּבּמׁשקין,
חזקה  על ׂשֹורפין אין טמאה, ּבחזקת ׁשהּבצק ּפי על אף -ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻ

ּתֹולין. אּלא ִֶָזֹו
עּסה איזֹו‰. הּיחיד? ּברׁשּות עליה ׁשּׂשֹורפין חזקה היא ְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָ

ּוצפרּד ּוׁשרצים חתיכֹות ּבּבית ונמצאּו ׁשם, מנּפלין עים ְְְְְְְְֲִִִִִִַַַָָָֻ
טמאה  העּסה ׁשרצים, המנּפלין רב אם - ּבעּסה ְְְְִִִִִִֵַָָָָָָָָָֹֻמּבׂשרן

טהֹורה  צפרּדעים, הרב ואם .ותּׂשרף; ְְְְְְִִִֵַָָָֹ
.Âונתעּטף היּו מּמּנּו, למעלה אֹו ּבצּדֹו ּוטהרֹות טמאֹות ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָֻ

נגעּו וספק ׁשּנתעּטף [בטלית]ּבטּליתֹו, ּבעת נגעּו לא ספק , ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹ
הּבאה  טמאה ׁשּספק טמא; ספקֹו הּיחיד, ּברׁשּות היּו אם -ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֻ
ּגּבי  על הּמּנח ּבכלי אפּלּו עליה; נׁשאלין אדם, ְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻּבידי
היּו ואם להּׁשאל. ּדעת ּבֹו ׁשּיׁש ּכמי טמא זה הרי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָקרקע,
יּגע, ׁשּלא אפׁשר אי ואם טהֹור; ספקֹו הרּבים, ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֹּברׁשּות

טמא. ְֵֵָספקֹו
.Ê הּדףּכּכר ּגּבי על ׁשּנתּון ּתרּומה ּומדרס [מדף]ׁשל , ְְִִֵֶֶַַַַָָָָ

ּבּמדרס [הזב] יּגע ׁשּלא ּכׁשּיּפל לֹו אפׁשר ואי ּתחּתיו, ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹנתּון
מדרֹון ּבמקֹום ׁשהּוא ּפי על אף שיפוע]- ּומצא [- ּובא , ְְִִִֶַַָָָ

אדם  אֹומר: ׁשאני ּבטהרתֹו; הּוא הרי - אחר ּבמקֹום ְְֲֲֳִִֵֵֵֶַַָָָָָָהּכּכר
ׁשּלא  לי 'ּבריא אמר: ואם זה; ּבמקֹום ּונתנֹו ּונטלֹו, ְְְְִִִֶֶַָָָָָָֹּבא
ּכׁשּנפל. ּבּמדרס ונגע נפל, ׁשּוּדאי טמא, - לכאן' אדם ְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָּבא

.Á ּתינֹוק- ּבידֹו והּׁשֹוׁשּנים הּקברֹות, ּבית ּבצד ׁשּנמצא ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָ
ספקֹו הּטמאה, ּבמקֹום אּלא ׁשֹוׁשּנים ׁשם ׁשאין ּפי על ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻאף
ּבבית  העֹומד חמֹור וכן לֹו. ּונתנן לּקטן, אחר ׁשּמא ְְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָָָטהֹור;
ּבהן, נתמע 'ׁשּמא אֹומרין: ואין טהֹורין; ּכליו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהּקברֹות,
לא  ּוכׁשּנמצאּו להּׁשאל, ּדעת ּבֹו ׁשאין מּפני - ּבקבר' ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹונגע

מציאתן נ  ּכׁשעת - הּטמאֹות וכל נֹוגעין, .מצאּו ְְְְְְְִִִִַַָָָֻ
.Ë על ּתינֹוק רֹוכב ׁשהיה אֹו אביו, ׁשל ּבידֹו ּתֹופׂש ׁשהיה ְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ

ׁשאביו  מּפני טמא; הּיחיד, ּברׁשּות ספקֹו - אביו ׁשל ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָּכתפֹו
עליו  .נׁשאל ְִָָָ

.È יכֹול וארּבע ׁשאינֹו ּתינֹוק ּבתינֹוק: חכמים אמרּו ספקֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָ
ׁשהּוא  ּכמֹות אֹותֹו ּומצאה ּובאה אּמֹו ׁשהּניחּתּו ,ְְְִִִֵֶֶַַָָָָלהּל
ּבאה, טמאה 'ׁשּמא אֹומרין: ואין טהֹור; - ְְְְִִֵֵֶָָָָָּבמקֹומֹו
ּבגדיו  - ּולהּכנס לצאת הּתינֹוק התחיל וגּפפּתּו'. ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָונּׁשקּתּו
ּפי  על ואף הארץ; עּמי ּבגדי ּכׁשאר מדרס ואינן ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָטהֹורין,
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.Ë שוטף]המרּבץ ׁשּזּלפן[- אֹו טמאים ּבמים [שפך ּביתֹו ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָ
טיפות] ספק טיפות עליהן, נּתזּו ספק טהרֹות, ׁשם והיּו ,ְְְֲִֵֵֵֶָָָָָ

טהֹור. ספקֹו - נּתזּו ְְִֵָֹלא
.È אחר זּלף ונמצאּו הּבית, ּבתֹו ּוטמאים טהֹורין מׁשקין ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַ

הרי  עליה, ונׁשאל נטלּה - ּתרּומה ׁשל הּכּכר על מׁשקין ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָּכ
עד  הּכּכר הּניח טהֹור. לטּמא, הּמׁשקין ׁשּספק טהֹורה; ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָזֹו
טמאה  ׁשּספק ּבספק; טמאה זֹו הרי ׁשעליה, הּמים ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻׁשּנּגבּו

ׁשּיתּבאר  ּכמֹו טמא, הּיחיד מׁשקין,ּברׁשּות ּכאן אין והרי , ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ
טהֹורה. ספק טמאה ספק ׁשהיא ּכּכר ְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָאּלא

.‡È ּבין ספק אחרים, לטּמא ּבין להתטּמא, ּבין ידים, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַָ
ׁשני  ּולפניו טהֹורֹות ידיו היּו ּכיצד? טהֹור. - ְְְְֳֵֵַָָָָָָָָָלטהרתן
ידיו  ׁשהיּו אֹו נגע, לא ספק נגע ספק טמאין, ְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹּכּכרים
נגע, לא ספק נגע ספק טהֹורים, ּכּכרים ׁשני ּולפניו ְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָֹטמאֹות
ּכּכרים  ׁשני ּולפניו טהֹורה ואחת טמאה אחת ידיו ׁשהיּו ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָאֹו

ּבּטמא  ספק מהם ּבאחת נגע ּבּטהֹורה טהֹורים, ספק נגע ה ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָ
טמא  אחד ּכּכרים ׁשני ּולפניו טהֹורֹות ידיו ׁשהיּו אֹו ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָנגע,
ּבּטהֹור  ספק נגע ּבּטמא ספק מהם ּבאחד ונגע טהֹור, ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָואחד
ּכּכר  ּולפניו טהֹורה ואחת טמאה אחת ידיו ׁשהיּו אֹו ְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָָָָנגע,
ּבּטמא  טמאה ספק ּבׁשניהם, ונגע טהֹור, וכּכר ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָטמא
הּידים  - ּבּטמא ּוטהֹורה ּבּטהֹור טמאה אֹו ּבּטהֹור ְְְִֵֵַַַַַָָָָָָָּוטהֹורה
ידיו  היּו אם וכן ׁשהיּו. ּכמֹות והּכּכרים ׁשהיּו, ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָּכמֹות
ּבהם  ׁשּטהרן ׁשהּמים ספק נטלן, אֹו והטּבילן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָטמאֹות
ּכּׁשעּור  ּבהם יׁש ספק ּפסּולין, ׁשהם ספק לּידים ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּכׁשרים
לא  ספק ידֹו על חֹוצץ ּדבר ׁשהיה ספק ּבהם, ׁשאין ֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָֹספק

טהֹורֹות  ידיו הרי - .היה ְֲֵָָָָ
.·È אֹומרין - היא איזֹו יֹודע ואינֹו טמאה, אחת ידֹו ְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָהיתה

נגע  ואם ידיו; ׁשּתי ׁשּיּטל עד טהרֹות יעׂשה ׁשּלא ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹלֹו
טהֹורֹות  טהרֹותיו - ׁשּיּטל קדם ּבטהרֹות מהן .ּבאחת ְְְֳִִֵֶֶֶַַָָָֹֹ

ה'תשע"ד  תשרי י' ש"ק יום

טו  ¤¤ּפרק
טמאין ספק ‡. אכלין אכל ספק ּכיצד? סֹופרים ּדברי ְְְֳִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָ

ספק  אכל, וׁשּלא ׁשתה ׁשּלא ספק טמאין, מׁשקין ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֹוׁשתה
מים  עליו ׁשּנפלּו אֹו ׁשאּובין ּבמים ורּבֹו ראׁשֹו ְְְְִִִֶֶַַָָָָֹֻׁשּבא
אם  וכן טהֹור. זה הרי - נפלּו ולא ּבא ׁשּלא ספק ְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָֹֹׁשאּובין,
ּבמים  ּבא אֹו טמאין, מׁשקין ׁשתה אֹו טמאין אכלין ְְְְֳִִִִִֵֵַַַָָָָָאכל

ּבטהרֹות ׁשאּובין  נגע וספק ׁשאּובין, מים עליו נפלּו אֹו ְְְְְִִִִֵַַָָָָָָ
טהֹורֹות  אּלּו טהרֹות הרי - נגע לא ספק האֹוכל אּלּו, וכן . ְְְֲֵֵֵֵֵֵַָָָָֹ

ּבספק  טמאים ׁשהם מׁשקין והּׁשֹותה טמאים, אכלין ְְְְְְֳִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָספק
ּתלּויה ּתרּומה האֹוכל וכן טהֹור; הּוא הרי [טמאה - ְְְֲֵֵֵָָָָ

ׁשהן מדרבנן] הּטמאֹות מּולדי ּבאּלּו ּכּיֹוצא ּכל וכן טהֹור. ,ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָֹֻ
מּדברי  ׁשהּוא אב אבל טהֹור. ספקֹו - סֹופרים ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶָָָמּדברי
טמא  עצמֹו האב היה אם אּלא טמא; ספקֹו ְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָסֹופרים,
על  ׂשֹורפין ׁשאין העּמים, וארץ הּפרס ּבית ּכגֹון ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּבספק,

טהֹור. ספקֹו - ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְֵֵֶַַָָָמּגען,
והן ספק ·. ּבטהרה, חּליהן אֹוכלי טהרת היא - החּלין ְְְְֳֳִִֵֵֵֵֶַַָָָֻֻ

ׁשּנֹולד  ּבטהרה חּליהן אֹוכלי ּכיצד? - 'ּפרּוׁשים' ְְְְֳִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻהּנקראין
ּככל  טהֹורֹות אּלּו הרי - ּבטהרֹותיהן טמאה ספק ְְְְְֲֳֵֵֵֵֶֶָָָָֻלהן

וּדיית  טמאה אּלא טמאה להן ואין ּכּלן, .הּספקֹות ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָֻֻֻ
ספק ספק ‚. עליו ׁשּיׁש ּכּפּורים מחּסר ּכיצד? הּקרּבנֹות ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻ

חמׁש ספק עליה ׁשּיׁש האּׁשה ּכגֹון - קרּבנֹות ְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָחמּׁשה
וטהר  אחד, קרּבן מביאין - לדֹות חמׁש ספק אֹו ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָזיבֹות,

חֹובה  עליו הּׁשאר ואין ּבּקדׁשים; ׁשּבארנּולאכל ּכמֹו , ְְְְֱֳִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
ּכּפרה. מחּסרי ְְְְִֵַָָֻּבהלכֹות

לטמאהספק „. נזקק ׁשּלא עד ּכיצד? טימאו נגעים לא -] ְְְְְִִֵֵֶַַַָָֹֻ
מהלכֹות הכהן] ׁשּׁשי ּבפרק ׁשּבארנּו ּכמֹו טהֹור, ספקֹו -ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָ

ְִָנגעים.
ּתחת ספק ‰. יֹוׁשב ׁשהיה מצרע ּכיצד? ועֹובר עֹומד ְְְֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹ

ונטמא, האילן עליו האהיל ספק הּטהֹור, ועבר ְְְֱִִִִֵֶַַָָָָָָָָָָהאילן,
האילן  ּתחת יֹוׁשב הּטהֹור היה אם וכן האהיל, לא ְֱִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹספק
הּטהֹור, ונטמא הּמצרע עמד ספק ּתחּתיו, עֹובר ְְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָָָֹֹוהּמצרע

טהֹור  ספקֹו - עמד לא .ספק ְֵֵַָָָֹ
.Â הּנזרקין ספק ספק זה אֹוׁשרצים, ׁשרץ זרק ּכיצד? ; ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

לבין  טהֹור ּכּכר ׁשּזרק אֹו הּכּכרֹות, לבין טמא ְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָּדבר
ּומצא  הֹואיל טהֹור, - נגע לא ספק נגע, ספק ְִֵֵֵַַַָָָָָָָֹהּטמאֹות,
ּכׁשעת  - הּטמאֹות ׁשּכל ּבטמאה; נֹוגע ׁשאינֹו הּטהֹור ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻֻהּכּכר
ּבצּדֹו', נפל ּכ ואחר ּבֹו נגע 'ׁשּמא אֹומרין: ואין ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָמציאתן,

מציאתן. ּכׁשעת הן הרי ְְֲִִֵֵֶַָָָאּלא
.Ê ׁשל הּׁשרץ ּכּכרֹות ּגּבי על ּומהּלכת החלּדה, ּבפי ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֻ

ׁשּלא  מּפני טהֹור, ספקֹו - נגע לא ספק נגע, ספק ְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹּתרּומה,
הּטמאה  ונגענחה ּבֹו, מהּלכת היתה ּבּכּכרֹות,[השרץ]; ְְְְִֶֶַַַַָָָָָָָֻ

אמּורים? ּדברים ּבּמה טהֹורֹות. הן הרי - מת ספק חי ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָספק
הרי  ּבפיה, מת נמצא אם אבל לּה. והלכה ׁשּנטלּתּו ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָּבזמן
ׁשּמצאּוהּו ּפי על אף - ּבפיה חי ראּוהּו טמאֹות; ְְְִִִֵֶַַַַָָָָהּכּכרֹות

החלּד ּבפי הּׁשרץ וכן טהֹורֹות. הן הרי ּבפיה, ה,מת ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָֻ
ׁשעברּו אֹו הּטהֹורים, ּבין ועברּו הּכלב, ּבפי ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָוהּנבלה
מקֹום  לּטמאה ׁשאין מּפני טהֹור, ספקֹו - ּביניהן ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֻהּטהֹורים
ּכמּנחין, הן הרי - הארץ על ּבהן מנּקרין היּו ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻקבּוע.
ּכמֹו הּיחיד, ּברׁשּות היּו אם מּספק למפרע ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָּומטּמאין

ְִֵֶָׁשּיתּבאר.
.Á ּברׁשּות ספק מּנחת ׁשהיא טמאה ּכיצד? הרּבים רׁשּות ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֻֻ

טהֹור  ספקֹו - נגע לא ספק ּבּה, נגע ספק היתה הרּבים, ; ְְִֵֵֵַַַָָָָָָָָָֹ
ספקֹו - נגע לא ספק ּבּה, נגע וספק הּיחיד, ּברׁשּות ְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָָֹֻמּנחת
ּברׁשּות  אפּלּו חכמים, ׁשּטהרּו הּספקֹות אּלּו וכל ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָטמא.

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו להּׁשאל, ּדעת ּבהם ׁשאין מּפני ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהּיחיד,
.Ë הּיחיד ספק ּברׁשּות טמא ּדבר היה ּכיצד? רׁשּיֹות ׁשּתי ְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָָָֻ

ּברׁשּות  הּטמא הּדבר ׁשהיה אֹו הרּבים, ּברׁשּות טהֹור ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָָודבר
מהן, ּבאחד ונגע הּיחיד, ּברׁשּות הּטהֹור והּדבר ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָהרּבים
ואין  מהן, אחד ׁשהסיט אֹו נגע, מהן ּבאיזה ידּוע ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָואין
ּבמּׂשא, מטּמא הּטמא הּדבר היה אם - הסיט איזה ְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָידּוע
מהן, אחד על והאהיל ּבאהל, מטּמא מהן אחד ׁשהיה ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹאֹו

טהֹור  זה הרי - האהיל מהן איזה על ידּוע על ואין אף . ְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
לֹו: אֹומרין לּׁשאל, ּכׁשּיבֹוא טהֹור, הרּבים רׁשּות ׁשּספק ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָּפי
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הפסד' ּבכ אין טבלּת, טבול]'אם זה [לכן הרי טבל, אם . ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
טהֹורֹות, הן הרי - טהרֹות ועׂשה טבל, לא ואם ְְְְְֲִֵֵַָָָָָֹֻמׁשּבח;

טהֹור. הרּבים רׁשּות ְְִֵֶַָָׁשּספק
.È טּלית ׁשרץ וכן אכלין, ּגּבי על ּומּנח ׂשרּוף ׁשּנמצא ְְֳִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻ

מהּוהה[שנטמאה] ׁשּנמצאת [בלויה]ׁשּנמצאת ּומחט , ְְְִִֵֵֶֶַַָ
ּבין  טהֹורין, אּלּו הרי - הּכלים ּבין חלּודה אֹו ְְֲֲִִֵֵֵֵֵַָָׁשבּורה
'ׁשּמא  אֹומרין: ואין הרּבים; ּברׁשּות ּבין הּיחיד ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָּברׁשּות
ּבמּגע  הּכלים ׁשּנטמאּו ואחר נׂשרף, ּבאכלין ׁשּנגע ְְְְְֳִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָאחר
עד  הּטּלית ּובלתה החלדה, אֹו נׁשּברה והּמחט, ְְְְְְִִִַַַַַַַַָָָָֻהּטּלית

מציאתן. ּכׁשעת הּטמאֹות, ׁשּכל ְְְֲִִֶֶַַָָָָָֻׁשּטהרה';
.‡È טהֹור ׁשני' אֹומר והּוא 'נטמאת', לֹו אֹומרין עדים ְְְְִִִֵֵֵֵָָ

עצמֹו ידי על נאמן הּוא - אֹומרין אני' אין כן, ּפי על ואף . ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶַַַַָ
הן  הרי - טהרֹות עׂשה אם אּלא ּבטהרֹות'; 'עסק ְְֲֲִִֵֵֶָָָָָֹלֹו:

ויחּוׁש 'נטמא',[להחמיר]טהֹורֹות, אֹומר עד עצמֹו. על ְְְְִֵֵַַָָ
ּבין  הרּבים, ּברׁשּות ּבין - נטמא' 'לא אֹומרים ְְְְִִִִִֵֵַַָָֹּוׁשנים
אֹומר  ועד 'נטמא', אֹומרים ׁשנים טהֹור. - הּיחיד ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָּברׁשּות
הרי  - הּיחיד ּברׁשּות ּבין הרּבים, ּברׁשּות ּבין - נטמא' ְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָֹ'לא
אּׁשה  נטמא', 'לא אֹומר ועד 'נטמא', אֹומר עד טמא. ְְְִִִֵֵֵֵֵֶָָָָֹזה
ּברׁשּות  - נטמא' 'לא אֹומרת ואּׁשה 'נטמא', ְְְְִִִִֶֶֶֶָָָֹאֹומרת

טהֹור. הרּבים, ּברׁשּות טמא; ְִִִֵַַָָָָהּיחיד,

טז  ¤¤ּפרק
ׁשהרי ‡. הרּבים? רׁשּות ספק חכמים טהרּו מה ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָמּפני

ּבטמאה, הּפסח עֹוׂשין אם הּצּבּור מרּבין. ׁשהּטמאים ּבזמן ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָֻֻ
- טמאה לספק וחמר קל מּפניהם, נדחית וּדאית ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻֻטמאה

מּדבריהם  הּספקֹות ּכל ּבהלכֹות ׁשאּסּור ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָ
הּיחיד? רׁשּות ּבספק החמירּו מה ּומּפני אסּורֹות. ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָּביאֹות
היא  הרי - ספק ׁשהּדבר ּפי על אף - ׁשּנסּתרה ׂשֹוטה ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשהרי

ׁשּתׁשּתה. עד לבעלּה ְְְֲִֵֶֶַַָָטמאה
ּבׁשנים;·. טמאה ספק ּכ ׁשנים, ּובֹועלּה ׁשהּׂשֹוטה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֻּוכׁשם

טמאתם  ספק הרי - הּיחיד ּברׁשּות ׁשלׁשה היּו אם ְְְְֲֲִִִֵֵַָָָָָָֹֻאבל
ּבׁשהיה  אמּורים? ּדברים ּבּמה הרּבים. ּכרׁשּות טהֹור, ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָׁשם
מה  מּמּנּו ולדרׁש להּׁשאל ּדעת ּבֹו יׁש ּבספק ׁשּנטמא ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹזה

ּכׂשֹוטה  לֹו, קטן ּׁשארע אֹו ׁשֹוטה, אֹו חרׁש היה אם אבל ; ְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָ
ספקֹו הרי - אֹותֹו ּכׁשּׁשֹואלין הענין על להׁשיב יֹודע ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשאינֹו
ּדעת  ּבֹו ׁשאין קטן אֹו ׁשֹוטה אֹו חרׁש ּכיצד? ֵֵֵֵֶֶַַַָָָטהֹור.
ספק  טמאה, ּבֹו ׁשּיׁש ּבמבֹוי אֹו ּבחצר ׁשּנמצאּו ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָָָֻלהּׁשאל,
ּדעת  ּבֹו ׁשאין ּכל וכן טהֹורין; - נגעּו לא ספק ְְְְִֵֵֵֶַַָָָֹֹנגעּו
ספקֹו הּיחיד, ּברׁשּות הּספק לֹו ׁשּנֹולד ּפי על אף - ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָלהּׁשאל

ָטהֹור.
הּיחיד ‚. ּברׁשּות ספקֹו - ּבּלילה והמהּל והּיׁשן, ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַַָָָָהּסּומה,

ּדברים ּבּמה להּׁשאל. ּדעת לֹו ׁשּיׁש מּפני אמּורים טמא, ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
הּדבר  ּבׁשהיה טהֹור? ספקֹו להּׁשאל, ּדעת ּבֹו ׁשאין ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּכל
ׁשחזקתֹו ידּוע הּדבר היה אם אבל חזקה; ׁשם ואין ְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָָָָָָָׁשקּול,

טמא  זה הרי ּבצד ׁשּנטמא, ׁשּנמצא טמא ּתינֹוק ּכיצד? . ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
הּתינֹוק  ׁשּדר טמאה; העּסה הרי - ּבידֹו והּבצק ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהעּסה,

זֹו. חזקה על ׂשֹורפין ואין חזקתֹו; היא ּובכ ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָלטּפח,

אֹוהיּו„. חּיה אֹו ּובהמה טהֹור, ּובצק טמאין מׁשקין ְְְִִֵֵֵַַָָָָָ
ׁשּׁשתּו חזקה - נׁשיכתן מקֹום ּבּבצק ונמצא ּבּבית, ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָעֹופֹות

וטּמאּוהּו ּבּבצק ונׁשכּו ּובין מׁשקין, ּפרה, ׁשם היה ואם . ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָ
והּבצק -]הּמׁשקין דיו מקום לׁשֹונּה[יש את ׁשּתלח ּכדי ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָ

את  ׁשּתנּגב ּכדי הּבהמֹות, ּכל ּובׁשאר טהֹור; הּבצק הרי -ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ
היה  אפּלּו - ּכלב היה ואם טמא. הּבצק מּזה, ּפחֹות ְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָּפיה;
ּכלב  ׁשל ּדרּכֹו ׁשאין טהֹור; זה הרי הּבצק, ּבצד ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָהּמׁשקין
נקירת  ּבּבצק נמצא הּמים. אל לֹו וליל הּמזֹון ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָלהּניח
את  ׁשּינּגבּו ּכדי והּבצק הּמׁשקין ּבין יׁש אם - ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָהּתרנגֹולין
ׁשחזקתן  - טמא לאו, ואם טהֹור; הּבצק ּבארץ, ְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָּפיהן
ּדברים  ּבּמה ׁשּבפיהן. ּבּמׁשקין ּבּבצק ונקרּו ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּׁשתּו,
ּתינֹוק  ׁשל ׁשּבבּואה צלּולין, הּמׁשקין ּבׁשהיּו ְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָאמּורים?
נּקרּו ׁשאּלּו טהֹור; הּבצק - עכּורין אבל ּבהן; ְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָנּכרת
צלּולין  היּו ואם ּבּבצק. נּכר הּמׁשקין מקֹום היה ְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָּבּמׁשקין,
חזקה  על ׂשֹורפין אין טמאה, ּבחזקת ׁשהּבצק ּפי על אף -ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻ

ּתֹולין. אּלא ִֶָזֹו
עּסה איזֹו‰. הּיחיד? ּברׁשּות עליה ׁשּׂשֹורפין חזקה היא ְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָ

ּוצפרּד ּוׁשרצים חתיכֹות ּבּבית ונמצאּו ׁשם, מנּפלין עים ְְְְְְְְֲִִִִִִַַַָָָֻ
טמאה  העּסה ׁשרצים, המנּפלין רב אם - ּבעּסה ְְְְִִִִִִֵַָָָָָָָָָֹֻמּבׂשרן

טהֹורה  צפרּדעים, הרב ואם .ותּׂשרף; ְְְְְְִִִֵַָָָֹ
.Âונתעּטף היּו מּמּנּו, למעלה אֹו ּבצּדֹו ּוטהרֹות טמאֹות ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָֻ

נגעּו וספק ׁשּנתעּטף [בטלית]ּבטּליתֹו, ּבעת נגעּו לא ספק , ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹ
הּבאה  טמאה ׁשּספק טמא; ספקֹו הּיחיד, ּברׁשּות היּו אם -ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֻ
ּגּבי  על הּמּנח ּבכלי אפּלּו עליה; נׁשאלין אדם, ְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻּבידי
היּו ואם להּׁשאל. ּדעת ּבֹו ׁשּיׁש ּכמי טמא זה הרי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָקרקע,
יּגע, ׁשּלא אפׁשר אי ואם טהֹור; ספקֹו הרּבים, ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֹּברׁשּות

טמא. ְֵֵָספקֹו
.Ê הּדףּכּכר ּגּבי על ׁשּנתּון ּתרּומה ּומדרס [מדף]ׁשל , ְְִִֵֶֶַַַַָָָָ

ּבּמדרס [הזב] יּגע ׁשּלא ּכׁשּיּפל לֹו אפׁשר ואי ּתחּתיו, ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹנתּון
מדרֹון ּבמקֹום ׁשהּוא ּפי על אף שיפוע]- ּומצא [- ּובא , ְְִִִֶַַָָָ

אדם  אֹומר: ׁשאני ּבטהרתֹו; הּוא הרי - אחר ּבמקֹום ְְֲֲֳִִֵֵֵֶַַָָָָָָהּכּכר
ׁשּלא  לי 'ּבריא אמר: ואם זה; ּבמקֹום ּונתנֹו ּונטלֹו, ְְְְִִִֶֶַָָָָָָֹּבא
ּכׁשּנפל. ּבּמדרס ונגע נפל, ׁשּוּדאי טמא, - לכאן' אדם ְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָּבא

.Á ּתינֹוק- ּבידֹו והּׁשֹוׁשּנים הּקברֹות, ּבית ּבצד ׁשּנמצא ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָ
ספקֹו הּטמאה, ּבמקֹום אּלא ׁשֹוׁשּנים ׁשם ׁשאין ּפי על ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻאף
ּבבית  העֹומד חמֹור וכן לֹו. ּונתנן לּקטן, אחר ׁשּמא ְְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָָָטהֹור;
ּבהן, נתמע 'ׁשּמא אֹומרין: ואין טהֹורין; ּכליו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהּקברֹות,
לא  ּוכׁשּנמצאּו להּׁשאל, ּדעת ּבֹו ׁשאין מּפני - ּבקבר' ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹונגע

מציאתן נ  ּכׁשעת - הּטמאֹות וכל נֹוגעין, .מצאּו ְְְְְְְִִִִַַָָָֻ
.Ë על ּתינֹוק רֹוכב ׁשהיה אֹו אביו, ׁשל ּבידֹו ּתֹופׂש ׁשהיה ְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ

ׁשאביו  מּפני טמא; הּיחיד, ּברׁשּות ספקֹו - אביו ׁשל ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָּכתפֹו
עליו  .נׁשאל ְִָָָ

.È יכֹול וארּבע ׁשאינֹו ּתינֹוק ּבתינֹוק: חכמים אמרּו ספקֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָ
ׁשהּוא  ּכמֹות אֹותֹו ּומצאה ּובאה אּמֹו ׁשהּניחּתּו ,ְְְִִִֵֶֶַַָָָָלהּל
ּבאה, טמאה 'ׁשּמא אֹומרין: ואין טהֹור; - ְְְְִִֵֵֶָָָָָּבמקֹומֹו
ּבגדיו  - ּולהּכנס לצאת הּתינֹוק התחיל וגּפפּתּו'. ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָונּׁשקּתּו
ּפי  על ואף הארץ; עּמי ּבגדי ּכׁשאר מדרס ואינן ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָטהֹורין,
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אין  - הארץ עּמי ּבגדי ּכׁשאר מדרס ואינן טהֹורין, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָׁשהן
טהרֹות  ּגּביהן על ּדעת עֹוׂשין ּבֹו ׁשּיהיה עד הגּדיל . ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָ

ּבֹו ׁשּיהיה עד הגּדיל הּיחיד. ּברׁשּות טמא ספקֹו ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָלהּׁשאל,
יֹודע  טהרֹות; ּגּופֹו ּגב על אֹוכלין ּגּופֹו, את לׁשמר ְְְִִֵֶַַַַַָֹּדעת
ּבֹודקין  ּכיצד טהרֹות. ידיו ּגב על אֹוכלין ידיו, את ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹלׁשמר
אם  - ּתרּומה לׁשם חּלין לֹו ונֹותנין אֹותֹו, מטּבילין ְְְְְִִִִִֵַָֻאֹותֹו?
טהרֹות; ּגּופֹו ּגב על אֹוכלין ּגּופֹו, את לׁשמר יֹודע ְְְִִֵֶַַַָָָֹהיה
טהרֹות. ידיו ּגב על אֹוכלין ידיו, את לׁשמר  יֹודע היה ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָֹואם

יז  ¤¤ּפרק
ועל ּכזית ‡. האדם על האהיל ספק העֹורב, ּבפי הּמת מן ְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

טמא  האדם הרי - האהיל לא ספק הּיחיד, ּברׁשּות ְֱֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹהּכלים
טהֹורין, והּכלים להּׁשאל. ּדעת ּבֹו ׁשּיהיה והּוא, ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָמּספק;
ונתן  ּבכלי, הממּלא וכן להּׁשאל. ּדעת ּבהן ׁשאין ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָמּפני
וכּלם  טמא הּוא - מהן ּבאחד הּׁשרץ ונמצא ּכלים, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻּבעׂשרה
ׁשּמּלא  ּבּכלי הּׁשרץ ׁשּמא ספק ׁשּכּלן ּפי על אף ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻטהֹורין,
להּׁשאל  ּדעת ּבהן ואין ּכלים, ׁשהם מּפני ּתחּלה, היה .ּבֹו ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ

אגנים ּבֹו ׁשּמּלא לּכלי היה פנימה]ואם כפופה שפה -]- ְְֳִִִִֵֶַָָָ
ּכּלן  הּׁשרץ, ּבֹו ויתאחר הּמים ׁשּיצאּו ואפׁשר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻהֹואיל
ונתן  זה, אחר זה ּדליים ּבעׂשרה הממּלא וכן ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָטמאין.
הראׁשֹון  ידּוע ואין אחד, לכלי אחד מּדלי ּכלים ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּבעׂשרה

האחרֹון אחרון]מן ואיזה ראשון מילא איזה ונמצא [- , ְְֲִִַָָ
עׂשרת  עם ּכלים ּתׁשעה הרי - מהן אחד ּבכלי ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָׁשרץ
הּׁשרץ  היה זה ּבכלי 'ׁשּמא אֹומר: ׁשאני טהֹורין, ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָהּדליים
ּכל  עם הּדליים ּכל הרי אגנים, לּדליים יׁש ואם ְְְְֲֳִִִִִִִֵֵַַָָָָָָמּתחּלתֹו';
ּבּתחּתֹון  הּׁשרץ ונמצא לכלי, מּכלי המערה טמאים. ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָהּכלים
ׁשּמא  אּלא נפל', העליֹון 'מן אֹומרין ואין טהֹור; העליֹון -ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָ
להּׁשאל. ּדעת להם ואין ּכלים, ׁשהן מּפני היה, ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבּתחּתֹון

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
יׁשקּפה ·. אם - ׁשרץ ּבּה ונמצא טהרֹות, ּבּה ׁשּנׁשּתּמׁש ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻ

הרי  - ׁשּולים לּה ׁשאין ּפי על אף אגנים אֹו ׁשּולים, ֲֳִִִִֵֵֶַַַַָָָלּה
טמאֹות  ּבּה ׁשּנׁשּתּמׁשּו הּטהרֹות ּבדּוקה ּכל היתה ואפּלּו , ְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָ

הּׁשרץ. נפל הּבדיקה מן ידֹו הגּבהת עם ׁשּמא ְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֻּומכּסה;
וט  זֹו, ּבזוית ּבטהרֹות ּבּה נׁשּתּמׁש לזוית אפּלּו לטלּה ְְְְְְְֲִִִִִִֵַָָָָָ

ׁשּמחזיקין  לפי טמאֹות; ּכּלן - הּׁשרץ ּבּה ונמצא ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻאחרת,
-]טמאה עברה שהיא לתלֹות [מעריכים למקֹום מּמקֹום ְְְִִָָָֻ

מספק] לׂשרף.[לטמא לא אבל ,ְֲִָֹֹ
היה [שואב]הּזֹולף ‚. אם - חבּיֹות מּמּנּו ּומּלא הּבֹור, את ִִִִֵֵֶֶַַָָָ

ונמצא  אֹותּה, ּוממּלא ּבּבֹור וחבית חבית ּכל ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָמׁשקיע
היא  - ּבאחרֹונה נמצא טמאֹות. ּכּלן - ּבראׁשֹונה ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֻהּׁשרץ
את  ׁשּמּלא 'אחר אֹומר: ׁשאני טהֹורֹות; וכּלן ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻטמאה,
לתֹו ונֹותן ּבכלי, זֹולף היה לּבֹור'. הּׁשרץ נפל ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָהראׁשֹונֹות,
היא  - מהן ּבאחת הּׁשרץ ונמצא אֹותן, ׁשּמּלא עד ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָהחבּיֹות
נפל  ּבלבד 'ּבזֹו אֹומר: ׁשאני טהֹורֹות; וכּלן ּבלבד, ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֻטמאה

היה  אם ,לפיכ לתֹוכּה'. זּלף ׁשּלא עד בּה היה אֹו ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹהּׁשרץ,
הּיין, ּבּה נֹותן ּכ ואחר מהן, וחבית חבית ּכל ְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּבֹודק
ּבאחת  הּׁשרץ ונמצא לתֹוכּה, ׁשּזֹולף אחר אֹותּה ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָּומכּסה
ּבּכלי  אֹו ּבּבֹור הּׁשרץ נמצא אם וכן טמאֹות; ּכּלן - ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻמהן

טמא. הּכל - ּבֹו ֵֵֶַָֹׁשּזֹולף
קֹוצה„. הּמעטן[מלקט]היה מן זיתים]זיתים ,[חפירת ֲִִֵֶַַָָָ

ׁשּבּמעטן  זיתים - ּבּגג הּׁשרץ ונמצא לּגג, אֹותן ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָּומעלה
הּכתל  ּבין נמצא טמא; הּמעטן ּבּמעטן, נמצא ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹטהֹורין;
ׁשל  ּגּוׁש ּבתֹו הּׁשרץ נמצא טהֹורין. הּזיתים ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָלּזיתים,

והּגּוׁש הּמעטן זיתים, אף ימים, ׁשלׁשה ּבתֹו אם - ּבּגג ְְְֲִִִֵַַַַַַָָָֹ
והּׁשרץ  עלה, הּמעטן מן זה 'ּגּוׁש אֹומר: ׁשאני ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָטמא;
הּזיתים  מּׁשהעלה ימים ׁשלׁשה אחר נמצא ואם ְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּבתֹוכֹו'.
גּוׁש ונעׂשּו נתקּבצּו ּבּגג ׁשּמא טהֹור; הּמעטן הרי ְְְֲֲֲִֵֶַַַַַַַַָָָלּגג,

ימים. הּׁשלׁשה ְְִַָָֹּבתֹו
-]מקרצתהּקֹורץ ‰. חתיכה ׁשרץ [חותך ונמצא העּסה, מן ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָ

העּסה  ּבעּסה, נמצא טמאה; לבּדּה הּמקרצת - ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָּבּמקרצת
טמאה. העּסה אף הּמקרצת, ּבתֹו נמצא טמאה; ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָלבּדּה

.Â על אֹו הּכּכר ּבתֹו ׁשּלֹו ּגלעינה ׁשּנמצאת טמא ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹאכל
טֹופח, מׁשקה עליה ׁשאין ּפי על אף - רֹותח ּתבׁשיל ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָּגּבי
ונּמֹוח  ׁשם נפל ּכּלֹו 'האכל אֹומר: ׁשאני טמאים; הם ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֻהרי
ּגרעינתֹו'. ונׁשארה הרתיחה, מחמת אֹו הּכּכר, ְְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָּבתֹו
- צֹונן ּתבׁשיל ּבתֹו אֹו הּכּכר ּגּבי על הּגרעינה ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָנמצאת
ׁשאני  מׁשקה; עליה ׁשּיׁש ּפי על אף טהֹורין, אּלּו ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהרי
מעליה, האכל ׁשאבד אחר נפלה לבּדּה זֹו 'ּגרעינה ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹאֹומר:

מטּמאה' אינּה .ׁשהרי ְְֲֵֵֶַָָ
.Êונמצאת היּו טהֹורים, ואכלין טמאין אכלין ּבּבית ְְְְֳֳִִִִִִֵֵַַָָָָ

הרב  אחר הֹולכין - ּבּבית ּדמים ּגרעינה היּו אם וכן ; ְְְִִִִִֵַַַַַָָָָֹ
האכל  על ּדם ונמצא הּבית, ּבתֹו טהֹורים ודמים ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֹטמאים
ׁשּנמצא  ּתרּומה ׁשל ּבכּכר מעׂשה הרב. אחר הֹולכים -ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָֹ
ׁשאפּלּו וטהרּוהּו; חכמים לפני מעׂשה ּובא ּדם, ְְֲֲֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָעליו
הּוא, חי ׁשרץ 'ּדם אֹומר: אני - הּוא' הּׁשרץ 'ּדם ֲִֵֶֶֶֶַַַַַֹנאמר:

טהֹור'. ֶָׁשהּוא
.Á ּבּה,עיר הּנמצא ּבׂשר - ּוׁשחּוטֹות נבלֹות ּבּה ׁשּיׁש ְְְִִֵֵֶַָָָָָ

הרב  אחר ּבֹו ספק הֹולכין ׁשרץ ספק הּנמצא היה אם וכן ; ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ
ּבאֹותֹו העיר ּבאֹותּה ׁשּיׁש הרב אחר הֹולכין - ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹצפרּדע

הרב. אחר הלֹו ּבנמצא, הּכלל: זה ְְְְִֶַַַַַָָָָֹהּזמן.
.Ë ּגבבאהאּׁשה מגּבבת תבואה]ׁשהיתה שאריות [קוצרת ְְְִֶֶֶַָָָָָָ

ׁשאין  טהֹורה; זֹו הרי - הּגבבא ּבתֹו ׁשרץ ונמצא ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָּבחצר,
זֹו הרי - הּגבבא ּגּבי על נמצא ּבמּׂשא. מטּמא ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָהּׁשרץ
ׁשרץ  ונמצא ּבכברה, ּכֹוברת היתה בֹו. נגעה ׁשּמא ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָָטמאה,
ּגּבי  על נמצא טהֹורה. זֹו הרי - ׁשּבּכברה הּפרֹות ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָּבתֹו
ספק  וכל ּבֹו, נגעה ׁשּמא טמאה; ספק זֹו הרי - ְְְְְֲֵֵֵֵֶַָָָָָָָָהּכברה

ׁשּבארנּו. ּכמֹו טמא, הּיחיד ְְְִִֵֵֶַַָָּברׁשּות
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היּו‡. מעׂשרה, אחד והפריׁש טלאים, עׂשרה לֹו ׁשהיּו ְְְֲֲִִִִֵֶֶָָָָָָָָמי
אּלא  מעׂשר. אּלּו אין - למעׂשר עׂשרה והפריׁש מאה, ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָלֹו
לּדיר, העגלים ּכל אֹו הּטלאים ּכל ּכֹונס עֹוׂשה? הּוא ְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָּכיצד
ּומעמיד  ּכאחד, ׁשנים יצאּו ׁשּלא ּכדי קטן ּפתח לֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹועֹוׂשה
קֹולן  הּטלאים ׁשּיׁשמעּו ּכדי ּגֹועֹות, והן מּבחּוץ, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָאּמֹותיהם

לקראתן  הּדיר מן ּתחת ויצאּו יעבר אׁשר "ּכל ׁשּנאמר: , ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹ
ּבידֹו. ׁשּיֹוציאֹו ולא מעצמֹו, ׁשּיעבר עד - ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָֹֹהּׁשבט"

ּבׁשבט ּומֹונן מתחיל זה, אחר זה הּדיר מן [מקל ּוכׁשּיצאּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ
ׁשּׁשה,רועים] חמּׁשה, ארּבעה, ׁשלׁשה, ׁשנים, אחד, :ְְְֲִִִֶַַָָָָָָֹ

ּבין  זכר ּבין - עׂשירי והּיֹוצא ּתׁשעה; ׁשמֹונה, ְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָׁשבעה,
ּבסקרא סֹוקרֹו - מּום ּבעל ּבין ּתמים ּבין [צובעו נקבה, ְְְְִִֵֵֵַַָָָ

ולא באדום] ּבסקרא, סקרֹו לא מעׂשר'. זה 'הרי ואֹומר: ,ְְְְְֲֲִֵֵֵֶַָָֹֹ
אּלּו הרי - עֹומדין אֹו רבּוצין ׁשּמנין אֹו ּבׁשבט, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָמנין
זה  הרי - עׂשירי וקּדׁש עׂשרה, עׂשרה ּומנין הֹואיל ְְֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָמעׂשר;

ֲֵַמעׂשר.
אחד,·. לדיר ּברׁשּותֹו ׁשּנֹולדה ּבהמה ּכל לצרף צרי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָאין

טלאים  חמּׁשה לֹו היּו לבּדֹו; ועדר עדר ּכל מצרף ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָאּלא
וכּלן  מצטרפין, אין - ּבעּכֹו טלאים וחמּׁשה ְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָָֻּבירּוׁשלם,

הּמעׂשר  מן ויצטרפּו?ּפטּורין לאּלּו, אּלּו ּבין יהיה וכּמה . ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ
מיל. עׂשר ִִָָָׁשּׁשה

מיל ‚. עׂשר ׁשּׁשה ואחד אחד ּכל ּובין עדרים, ׁשלׁשה ְְֲִִִֵֶֶָָָָָָָָָֹהיּו
ותׁשעה  מּכאן, ּתׁשעה היּו ּכיצד? מצטרפין. ׁשלׁשּתן הרי -ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָָָ
ונכנסין  מצטרפין ׁשלׁשּתן הרי - ּבאמצע ואחד ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָָמּכאן,

להתעּׂשר  .לּדיר ְְִִֵַַ
על „. הּבקר מן ולא הּבקר, על הּצאן מן מעּׂשרין ְְְִִִֵַַַַַַָָָָֹֹאין

העּזים  ּומן העּזים, על הּכבׂשים מן מעּׂשרין אבל ְְְֲִִִִִִִִַַַַָָָָֹהּצאן;
הּכבׂשים  מׁשמע על ּכל וצאן", ּבקר מעׂשר "וכל ׁשּנאמר: , ְְְְֱִֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ

אחד. ּכמין הם והרי 'ׂשה', נקראים ׁשּׁשניהם אחד; - ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹצאן
ּבׁשנה ‰. הּנֹולדים על זֹו ּבׁשנה הּנֹולדים מן מעּׂשרים ְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָאין

על אחרת  החדׁש מן הארץ ּבזרע מעּׂשרין ׁשאין ּכׁשם , ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
הּׂשדה  "הּיצא ׁשּנאמר: - החדׁש על הּיׁשן מן ולא ְֱִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹהּיׁשן,
ׁשנה  על מּׁשנה ּבהמה עּׂשר ׁשאם לי, ויראה ׁשנה". ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָָׁשנה

חמר  מּפני מעׂשר, זה הרי הקּפידה - לא ׁשהרי הּקדׁשים; ת ְְְֲֲֲֳִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֻ
ׁשנה. ׁשנה ׁשּיהיה ּבפרּוׁש, ּבהמה מעׂשר על ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָּתֹורה

.Â ּבאלּול ותׁשעה עׂשרים עד ּבתׁשרי מאחד הּנֹולדים ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּכל
טלאים  חמּׁשה נֹולדּו אּלּו. על מאּלּו ּומעּׂשרין מצטרפין, -ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָ
אין  - ּבתׁשרי ּבאחד וחמּׁשה ּבאלּול, ועׂשרים ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָּבתׁשעה

ּובּתּהמצטרפין  היא הרי ׁשנתן, ּבתֹו הּולדֹות ילדּו ; ְְְְְְֲִִִִֵַָָָָָָ
להתעּׂשר. לּדיר ְְְִִִֵַַָנכנסֹות

.Êהּטבל ּכמֹו הּנֹולדים הּטלאים שאינה אין [תבואה ְְִִֵֶֶַַַָָ
ׁשּבארנּומעושרת] ּכמֹו ׁשּיתעּׂשר, עד מּמּנּו לאכל ׁשאסּור ,ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹ

עד  ּׁשּירצה, מה ּכל ולׁשחט למּכר מּתר אּלא ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָֹֹֻּבמקֹומֹו.
ּכמֹו ּכהלכתֹו, ויאכל קדׁש, הּמעׂשר ויהיה ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשּיעּׂשר;

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.Á,ּבהמה למעׂשר ּבּׁשנה זמּנים ׁשלׁשה חכמים ְְְְְֲֲִִֵַַַַָָָָָָֹקבעּו

ׁשּיעּׂשר; עד לׁשחט אֹו למּכר לֹו אסּור - מהן זמן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹּומּׁשּיּגיע
ּבחמּׁשה  זמּנים: הּׁשלׁשה הן ואּלּו מּתר. זה הרי ׁשחט, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֻואם
עצרת  קדם יֹום עׂשר ּובחמּׁשה הּפסח, קדם יֹום ֲֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹעׂשר

מאּלּו,[שבועות] זמן וכל החג; קדם יֹום עׂשר ּובחמּׁשה ,ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹ
ׁשל  ׁשהּגרנֹות אֹומר, נמצאת ּבהמה'. מעׂשר 'ּגרן ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹנקרא
חמּׁשה  ּוביֹום אדר, מחדׁש אחרֹון ּביֹום - ּבהמה ְְְֲֲֲֲִֵֵֶַַַָָָֹמעׂשר
ולּמה  אלּול. מחדׁש אחרֹון ּוביֹום העמר, מּספירת ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַָָָֹֹֹּוׁשלׁשים

ּבי  הּגרנֹות מצּויֹות קבעּו הּבהמֹות ׁשּתהיינה ּכדי אּלּו? מים ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
ּכמֹו ׁשּיעּׂשר, קדם למּכר ׁשּמּתר ּפי על ׁשאף רגלים; ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֻלעֹולי
הּמצוה. ויעׂשּו ׁשּיעּׂשרּו עד למּכר, נמנעים היּו ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹׁשּבארנּו,

.Ë למנֹות והתחיל לּדיר, הּבקר ּכל אֹו הּצאן ּכל ְְְְִִִִִִַַַָָָָֹהכניס
- מעׂשרה ּפחֹות הּדיר ּבתֹו ׁשּנׁשארּו עד עׂשירי, ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָּולקּדׁש

אחר לגרן מּניחן זה זו]הרי שנה לאּלּו[של מצטרפין והן ; ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ
יֹודע  ׁשהּוא ּפי על ואף אחד. ּבגרן הּכל ויתעּׂשרּו ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹׁשּיּולדּו,
והּנׁשאר  לּדיר, הּכל להכניס חּיב ּבּמנין, יּׁשארּו ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹׁשאּלּו

ִֵָיּׁשאר.

ה'תשע"ד  תשרי ה' שני יום

ח  ¤¤ּפרק
והּוא ‡. אחד, אחד לצאת והתחילּו לּדיר, צאן ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹהּמכניס

ׁשּבארנּו ּכמֹו אֹומֹונה לּׁשמיני וקרא ּבּמנין, וטעה , ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ
אֹו עׂשר לּׁשנים ׁשּקרא אֹו 'עׂשירי', מּמּנּו ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָלׁשּלמּטה
קרא  אם אבל נתקּדׁשּו; לא - 'עׂשירי' מּמּנּו ְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַָָָָֹלׁשּלמעלה
מּפי  זה, ודבר נתקּדׁשּו. - 'עׂשירי' עׂשר לאחד אֹו ְְְְֲִִִִִִִֶַַַַָָָָָלּתׁשיעי

רבינו]הּקּבלה ּבמעׂשר [ממשה מקּדׁשת ׁשהּטעּות נׁשמע, ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָ
ׁשּלפניהן  לא אבל מּמּנּו, וׁשּלמּטה מּמּנּו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשּלמעלה

לּתׁש קרא אפּלּו ולעׂשירי וׁשּלאחריהן. 'עׂשירי', יעי ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָ
- ּבכּונה ּבין ּבטעּות ּבין 'עׂשירי', עׂשר ולאחד ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָ'ּתׁשיעי',

מקּדׁשין. ְְְִָָָֻׁשלׁשּתן
ּבמּומֹו·. נאכל אּלא קרב, אינֹו - הּתׁשיעי ּדינם? ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָָָוהיא

מום] בו יקרב [כשיפול - עׂשר והאחד מעׂשר. והעׂשירי, ;ְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָ
ּתמּורה עֹוׂשה ואינֹו ּכׁשלמים; נסכים וטעּון [אם ׁשלמים, ְְְְְְִִִִֵֶָָָָָ

מתקדש] אינו באחר, ּכתמּורה.מחליפו עצמֹו ׁשהּוא מּפני ,ְְְִִֵֶַָ
הּבהמֹות. ּבעל הּוא הּמֹונה ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָּבּמה
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אין  - הארץ עּמי ּבגדי ּכׁשאר מדרס ואינן טהֹורין, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָׁשהן
טהרֹות  ּגּביהן על ּדעת עֹוׂשין ּבֹו ׁשּיהיה עד הגּדיל . ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָ

ּבֹו ׁשּיהיה עד הגּדיל הּיחיד. ּברׁשּות טמא ספקֹו ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָלהּׁשאל,
יֹודע  טהרֹות; ּגּופֹו ּגב על אֹוכלין ּגּופֹו, את לׁשמר ְְְִִֵֶַַַַַָֹּדעת
ּבֹודקין  ּכיצד טהרֹות. ידיו ּגב על אֹוכלין ידיו, את ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹלׁשמר
אם  - ּתרּומה לׁשם חּלין לֹו ונֹותנין אֹותֹו, מטּבילין ְְְְְִִִִִֵַָֻאֹותֹו?
טהרֹות; ּגּופֹו ּגב על אֹוכלין ּגּופֹו, את לׁשמר יֹודע ְְְִִֵֶַַַָָָֹהיה
טהרֹות. ידיו ּגב על אֹוכלין ידיו, את לׁשמר  יֹודע היה ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָֹואם

יז  ¤¤ּפרק
ועל ּכזית ‡. האדם על האהיל ספק העֹורב, ּבפי הּמת מן ְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

טמא  האדם הרי - האהיל לא ספק הּיחיד, ּברׁשּות ְֱֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹהּכלים
טהֹורין, והּכלים להּׁשאל. ּדעת ּבֹו ׁשּיהיה והּוא, ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָמּספק;
ונתן  ּבכלי, הממּלא וכן להּׁשאל. ּדעת ּבהן ׁשאין ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָמּפני
וכּלם  טמא הּוא - מהן ּבאחד הּׁשרץ ונמצא ּכלים, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻּבעׂשרה
ׁשּמּלא  ּבּכלי הּׁשרץ ׁשּמא ספק ׁשּכּלן ּפי על אף ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻטהֹורין,
להּׁשאל  ּדעת ּבהן ואין ּכלים, ׁשהם מּפני ּתחּלה, היה .ּבֹו ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ

אגנים ּבֹו ׁשּמּלא לּכלי היה פנימה]ואם כפופה שפה -]- ְְֳִִִִֵֶַָָָ
ּכּלן  הּׁשרץ, ּבֹו ויתאחר הּמים ׁשּיצאּו ואפׁשר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻהֹואיל
ונתן  זה, אחר זה ּדליים ּבעׂשרה הממּלא וכן ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָטמאין.
הראׁשֹון  ידּוע ואין אחד, לכלי אחד מּדלי ּכלים ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּבעׂשרה

האחרֹון אחרון]מן ואיזה ראשון מילא איזה ונמצא [- , ְְֲִִַָָ
עׂשרת  עם ּכלים ּתׁשעה הרי - מהן אחד ּבכלי ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָׁשרץ
הּׁשרץ  היה זה ּבכלי 'ׁשּמא אֹומר: ׁשאני טהֹורין, ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָהּדליים
ּכל  עם הּדליים ּכל הרי אגנים, לּדליים יׁש ואם ְְְְֲֳִִִִִִִֵֵַַָָָָָָמּתחּלתֹו';
ּבּתחּתֹון  הּׁשרץ ונמצא לכלי, מּכלי המערה טמאים. ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָהּכלים
ׁשּמא  אּלא נפל', העליֹון 'מן אֹומרין ואין טהֹור; העליֹון -ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָ
להּׁשאל. ּדעת להם ואין ּכלים, ׁשהן מּפני היה, ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבּתחּתֹון

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
יׁשקּפה ·. אם - ׁשרץ ּבּה ונמצא טהרֹות, ּבּה ׁשּנׁשּתּמׁש ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻ

הרי  - ׁשּולים לּה ׁשאין ּפי על אף אגנים אֹו ׁשּולים, ֲֳִִִִֵֵֶַַַַָָָלּה
טמאֹות  ּבּה ׁשּנׁשּתּמׁשּו הּטהרֹות ּבדּוקה ּכל היתה ואפּלּו , ְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָ

הּׁשרץ. נפל הּבדיקה מן ידֹו הגּבהת עם ׁשּמא ְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֻּומכּסה;
וט  זֹו, ּבזוית ּבטהרֹות ּבּה נׁשּתּמׁש לזוית אפּלּו לטלּה ְְְְְְְֲִִִִִִֵַָָָָָ

ׁשּמחזיקין  לפי טמאֹות; ּכּלן - הּׁשרץ ּבּה ונמצא ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻאחרת,
-]טמאה עברה שהיא לתלֹות [מעריכים למקֹום מּמקֹום ְְְִִָָָֻ

מספק] לׂשרף.[לטמא לא אבל ,ְֲִָֹֹ
היה [שואב]הּזֹולף ‚. אם - חבּיֹות מּמּנּו ּומּלא הּבֹור, את ִִִִֵֵֶֶַַָָָ

ונמצא  אֹותּה, ּוממּלא ּבּבֹור וחבית חבית ּכל ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָמׁשקיע
היא  - ּבאחרֹונה נמצא טמאֹות. ּכּלן - ּבראׁשֹונה ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֻהּׁשרץ
את  ׁשּמּלא 'אחר אֹומר: ׁשאני טהֹורֹות; וכּלן ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻטמאה,
לתֹו ונֹותן ּבכלי, זֹולף היה לּבֹור'. הּׁשרץ נפל ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָהראׁשֹונֹות,
היא  - מהן ּבאחת הּׁשרץ ונמצא אֹותן, ׁשּמּלא עד ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָהחבּיֹות
נפל  ּבלבד 'ּבזֹו אֹומר: ׁשאני טהֹורֹות; וכּלן ּבלבד, ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֻטמאה

היה  אם ,לפיכ לתֹוכּה'. זּלף ׁשּלא עד בּה היה אֹו ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹהּׁשרץ,
הּיין, ּבּה נֹותן ּכ ואחר מהן, וחבית חבית ּכל ְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּבֹודק
ּבאחת  הּׁשרץ ונמצא לתֹוכּה, ׁשּזֹולף אחר אֹותּה ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָּומכּסה
ּבּכלי  אֹו ּבּבֹור הּׁשרץ נמצא אם וכן טמאֹות; ּכּלן - ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻמהן

טמא. הּכל - ּבֹו ֵֵֶַָֹׁשּזֹולף
קֹוצה„. הּמעטן[מלקט]היה מן זיתים]זיתים ,[חפירת ֲִִֵֶַַָָָ

ׁשּבּמעטן  זיתים - ּבּגג הּׁשרץ ונמצא לּגג, אֹותן ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָּומעלה
הּכתל  ּבין נמצא טמא; הּמעטן ּבּמעטן, נמצא ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹטהֹורין;
ׁשל  ּגּוׁש ּבתֹו הּׁשרץ נמצא טהֹורין. הּזיתים ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָלּזיתים,

והּגּוׁש הּמעטן זיתים, אף ימים, ׁשלׁשה ּבתֹו אם - ּבּגג ְְְֲִִִֵַַַַַַָָָֹ
והּׁשרץ  עלה, הּמעטן מן זה 'ּגּוׁש אֹומר: ׁשאני ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָטמא;
הּזיתים  מּׁשהעלה ימים ׁשלׁשה אחר נמצא ואם ְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּבתֹוכֹו'.
גּוׁש ונעׂשּו נתקּבצּו ּבּגג ׁשּמא טהֹור; הּמעטן הרי ְְְֲֲֲִֵֶַַַַַַַַָָָלּגג,

ימים. הּׁשלׁשה ְְִַָָֹּבתֹו
-]מקרצתהּקֹורץ ‰. חתיכה ׁשרץ [חותך ונמצא העּסה, מן ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָ

העּסה  ּבעּסה, נמצא טמאה; לבּדּה הּמקרצת - ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָּבּמקרצת
טמאה. העּסה אף הּמקרצת, ּבתֹו נמצא טמאה; ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָלבּדּה

.Â על אֹו הּכּכר ּבתֹו ׁשּלֹו ּגלעינה ׁשּנמצאת טמא ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹאכל
טֹופח, מׁשקה עליה ׁשאין ּפי על אף - רֹותח ּתבׁשיל ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָּגּבי
ונּמֹוח  ׁשם נפל ּכּלֹו 'האכל אֹומר: ׁשאני טמאים; הם ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֻהרי
ּגרעינתֹו'. ונׁשארה הרתיחה, מחמת אֹו הּכּכר, ְְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָּבתֹו
- צֹונן ּתבׁשיל ּבתֹו אֹו הּכּכר ּגּבי על הּגרעינה ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָנמצאת
ׁשאני  מׁשקה; עליה ׁשּיׁש ּפי על אף טהֹורין, אּלּו ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהרי
מעליה, האכל ׁשאבד אחר נפלה לבּדּה זֹו 'ּגרעינה ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹאֹומר:

מטּמאה' אינּה .ׁשהרי ְְֲֵֵֶַָָ
.Êונמצאת היּו טהֹורים, ואכלין טמאין אכלין ּבּבית ְְְְֳֳִִִִִִֵֵַַָָָָ

הרב  אחר הֹולכין - ּבּבית ּדמים ּגרעינה היּו אם וכן ; ְְְִִִִִֵַַַַַָָָָֹ
האכל  על ּדם ונמצא הּבית, ּבתֹו טהֹורים ודמים ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֹטמאים
ׁשּנמצא  ּתרּומה ׁשל ּבכּכר מעׂשה הרב. אחר הֹולכים -ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָֹ
ׁשאפּלּו וטהרּוהּו; חכמים לפני מעׂשה ּובא ּדם, ְְֲֲֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָעליו
הּוא, חי ׁשרץ 'ּדם אֹומר: אני - הּוא' הּׁשרץ 'ּדם ֲִֵֶֶֶֶַַַַַֹנאמר:

טהֹור'. ֶָׁשהּוא
.Á ּבּה,עיר הּנמצא ּבׂשר - ּוׁשחּוטֹות נבלֹות ּבּה ׁשּיׁש ְְְִִֵֵֶַָָָָָ

הרב  אחר ּבֹו ספק הֹולכין ׁשרץ ספק הּנמצא היה אם וכן ; ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ
ּבאֹותֹו העיר ּבאֹותּה ׁשּיׁש הרב אחר הֹולכין - ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹצפרּדע

הרב. אחר הלֹו ּבנמצא, הּכלל: זה ְְְְִֶַַַַַָָָָֹהּזמן.
.Ë ּגבבאהאּׁשה מגּבבת תבואה]ׁשהיתה שאריות [קוצרת ְְְִֶֶֶַָָָָָָ

ׁשאין  טהֹורה; זֹו הרי - הּגבבא ּבתֹו ׁשרץ ונמצא ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָּבחצר,
זֹו הרי - הּגבבא ּגּבי על נמצא ּבמּׂשא. מטּמא ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָהּׁשרץ
ׁשרץ  ונמצא ּבכברה, ּכֹוברת היתה בֹו. נגעה ׁשּמא ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָָטמאה,
ּגּבי  על נמצא טהֹורה. זֹו הרי - ׁשּבּכברה הּפרֹות ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָּבתֹו
ספק  וכל ּבֹו, נגעה ׁשּמא טמאה; ספק זֹו הרי - ְְְְְֲֵֵֵֵֶַָָָָָָָָהּכברה

ׁשּבארנּו. ּכמֹו טמא, הּיחיד ְְְִִֵֵֶַַָָּברׁשּות
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היּו‡. מעׂשרה, אחד והפריׁש טלאים, עׂשרה לֹו ׁשהיּו ְְְֲֲִִִִֵֶֶָָָָָָָָמי
אּלא  מעׂשר. אּלּו אין - למעׂשר עׂשרה והפריׁש מאה, ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָלֹו
לּדיר, העגלים ּכל אֹו הּטלאים ּכל ּכֹונס עֹוׂשה? הּוא ְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָּכיצד
ּומעמיד  ּכאחד, ׁשנים יצאּו ׁשּלא ּכדי קטן ּפתח לֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹועֹוׂשה
קֹולן  הּטלאים ׁשּיׁשמעּו ּכדי ּגֹועֹות, והן מּבחּוץ, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָאּמֹותיהם

לקראתן  הּדיר מן ּתחת ויצאּו יעבר אׁשר "ּכל ׁשּנאמר: , ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹ
ּבידֹו. ׁשּיֹוציאֹו ולא מעצמֹו, ׁשּיעבר עד - ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָֹֹהּׁשבט"

ּבׁשבט ּומֹונן מתחיל זה, אחר זה הּדיר מן [מקל ּוכׁשּיצאּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ
ׁשּׁשה,רועים] חמּׁשה, ארּבעה, ׁשלׁשה, ׁשנים, אחד, :ְְְֲִִִֶַַָָָָָָֹ

ּבין  זכר ּבין - עׂשירי והּיֹוצא ּתׁשעה; ׁשמֹונה, ְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָׁשבעה,
ּבסקרא סֹוקרֹו - מּום ּבעל ּבין ּתמים ּבין [צובעו נקבה, ְְְְִִֵֵֵַַָָָ

ולא באדום] ּבסקרא, סקרֹו לא מעׂשר'. זה 'הרי ואֹומר: ,ְְְְְֲֲִֵֵֵֶַָָֹֹ
אּלּו הרי - עֹומדין אֹו רבּוצין ׁשּמנין אֹו ּבׁשבט, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָמנין
זה  הרי - עׂשירי וקּדׁש עׂשרה, עׂשרה ּומנין הֹואיל ְְֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָמעׂשר;

ֲֵַמעׂשר.
אחד,·. לדיר ּברׁשּותֹו ׁשּנֹולדה ּבהמה ּכל לצרף צרי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָאין

טלאים  חמּׁשה לֹו היּו לבּדֹו; ועדר עדר ּכל מצרף ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָאּלא
וכּלן  מצטרפין, אין - ּבעּכֹו טלאים וחמּׁשה ְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָָֻּבירּוׁשלם,

הּמעׂשר  מן ויצטרפּו?ּפטּורין לאּלּו, אּלּו ּבין יהיה וכּמה . ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ
מיל. עׂשר ִִָָָׁשּׁשה

מיל ‚. עׂשר ׁשּׁשה ואחד אחד ּכל ּובין עדרים, ׁשלׁשה ְְֲִִִֵֶֶָָָָָָָָָֹהיּו
ותׁשעה  מּכאן, ּתׁשעה היּו ּכיצד? מצטרפין. ׁשלׁשּתן הרי -ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָָָ
ונכנסין  מצטרפין ׁשלׁשּתן הרי - ּבאמצע ואחד ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָָמּכאן,

להתעּׂשר  .לּדיר ְְִִֵַַ
על „. הּבקר מן ולא הּבקר, על הּצאן מן מעּׂשרין ְְְִִִֵַַַַַַָָָָֹֹאין

העּזים  ּומן העּזים, על הּכבׂשים מן מעּׂשרין אבל ְְְֲִִִִִִִִַַַַָָָָֹהּצאן;
הּכבׂשים  מׁשמע על ּכל וצאן", ּבקר מעׂשר "וכל ׁשּנאמר: , ְְְְֱִֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ

אחד. ּכמין הם והרי 'ׂשה', נקראים ׁשּׁשניהם אחד; - ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹצאן
ּבׁשנה ‰. הּנֹולדים על זֹו ּבׁשנה הּנֹולדים מן מעּׂשרים ְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָאין

על אחרת  החדׁש מן הארץ ּבזרע מעּׂשרין ׁשאין ּכׁשם , ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
הּׂשדה  "הּיצא ׁשּנאמר: - החדׁש על הּיׁשן מן ולא ְֱִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹהּיׁשן,
ׁשנה  על מּׁשנה ּבהמה עּׂשר ׁשאם לי, ויראה ׁשנה". ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָָׁשנה

חמר  מּפני מעׂשר, זה הרי הקּפידה - לא ׁשהרי הּקדׁשים; ת ְְְֲֲֲֳִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֻ
ׁשנה. ׁשנה ׁשּיהיה ּבפרּוׁש, ּבהמה מעׂשר על ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָּתֹורה

.Â ּבאלּול ותׁשעה עׂשרים עד ּבתׁשרי מאחד הּנֹולדים ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּכל
טלאים  חמּׁשה נֹולדּו אּלּו. על מאּלּו ּומעּׂשרין מצטרפין, -ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָ
אין  - ּבתׁשרי ּבאחד וחמּׁשה ּבאלּול, ועׂשרים ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָּבתׁשעה

ּובּתּהמצטרפין  היא הרי ׁשנתן, ּבתֹו הּולדֹות ילדּו ; ְְְְְְֲִִִִֵַָָָָָָ
להתעּׂשר. לּדיר ְְְִִִֵַַָנכנסֹות

.Êהּטבל ּכמֹו הּנֹולדים הּטלאים שאינה אין [תבואה ְְִִֵֶֶַַַָָ
ׁשּבארנּומעושרת] ּכמֹו ׁשּיתעּׂשר, עד מּמּנּו לאכל ׁשאסּור ,ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹ

עד  ּׁשּירצה, מה ּכל ולׁשחט למּכר מּתר אּלא ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָֹֹֻּבמקֹומֹו.
ּכמֹו ּכהלכתֹו, ויאכל קדׁש, הּמעׂשר ויהיה ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשּיעּׂשר;

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.Á,ּבהמה למעׂשר ּבּׁשנה זמּנים ׁשלׁשה חכמים ְְְְְֲֲִִֵַַַַָָָָָָֹקבעּו

ׁשּיעּׂשר; עד לׁשחט אֹו למּכר לֹו אסּור - מהן זמן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹּומּׁשּיּגיע
ּבחמּׁשה  זמּנים: הּׁשלׁשה הן ואּלּו מּתר. זה הרי ׁשחט, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֻואם
עצרת  קדם יֹום עׂשר ּובחמּׁשה הּפסח, קדם יֹום ֲֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹעׂשר

מאּלּו,[שבועות] זמן וכל החג; קדם יֹום עׂשר ּובחמּׁשה ,ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹ
ׁשל  ׁשהּגרנֹות אֹומר, נמצאת ּבהמה'. מעׂשר 'ּגרן ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹנקרא
חמּׁשה  ּוביֹום אדר, מחדׁש אחרֹון ּביֹום - ּבהמה ְְְֲֲֲֲִֵֵֶַַַָָָֹמעׂשר
ולּמה  אלּול. מחדׁש אחרֹון ּוביֹום העמר, מּספירת ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַָָָֹֹֹּוׁשלׁשים

ּבי  הּגרנֹות מצּויֹות קבעּו הּבהמֹות ׁשּתהיינה ּכדי אּלּו? מים ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
ּכמֹו ׁשּיעּׂשר, קדם למּכר ׁשּמּתר ּפי על ׁשאף רגלים; ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֻלעֹולי
הּמצוה. ויעׂשּו ׁשּיעּׂשרּו עד למּכר, נמנעים היּו ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹׁשּבארנּו,

.Ë למנֹות והתחיל לּדיר, הּבקר ּכל אֹו הּצאן ּכל ְְְְִִִִִִַַַָָָָֹהכניס
- מעׂשרה ּפחֹות הּדיר ּבתֹו ׁשּנׁשארּו עד עׂשירי, ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָּולקּדׁש

אחר לגרן מּניחן זה זו]הרי שנה לאּלּו[של מצטרפין והן ; ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ
יֹודע  ׁשהּוא ּפי על ואף אחד. ּבגרן הּכל ויתעּׂשרּו ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹׁשּיּולדּו,
והּנׁשאר  לּדיר, הּכל להכניס חּיב ּבּמנין, יּׁשארּו ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹׁשאּלּו

ִֵָיּׁשאר.

ה'תשע"ד  תשרי ה' שני יום

ח  ¤¤ּפרק
והּוא ‡. אחד, אחד לצאת והתחילּו לּדיר, צאן ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹהּמכניס

ׁשּבארנּו ּכמֹו אֹומֹונה לּׁשמיני וקרא ּבּמנין, וטעה , ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ
אֹו עׂשר לּׁשנים ׁשּקרא אֹו 'עׂשירי', מּמּנּו ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָלׁשּלמּטה
קרא  אם אבל נתקּדׁשּו; לא - 'עׂשירי' מּמּנּו ְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַָָָָֹלׁשּלמעלה
מּפי  זה, ודבר נתקּדׁשּו. - 'עׂשירי' עׂשר לאחד אֹו ְְְְֲִִִִִִִֶַַַַָָָָָלּתׁשיעי

רבינו]הּקּבלה ּבמעׂשר [ממשה מקּדׁשת ׁשהּטעּות נׁשמע, ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָ
ׁשּלפניהן  לא אבל מּמּנּו, וׁשּלמּטה מּמּנּו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשּלמעלה

לּתׁש קרא אפּלּו ולעׂשירי וׁשּלאחריהן. 'עׂשירי', יעי ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָ
- ּבכּונה ּבין ּבטעּות ּבין 'עׂשירי', עׂשר ולאחד ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָ'ּתׁשיעי',

מקּדׁשין. ְְְִָָָֻׁשלׁשּתן
ּבמּומֹו·. נאכל אּלא קרב, אינֹו - הּתׁשיעי ּדינם? ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָָָוהיא

מום] בו יקרב [כשיפול - עׂשר והאחד מעׂשר. והעׂשירי, ;ְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָ
ּתמּורה עֹוׂשה ואינֹו ּכׁשלמים; נסכים וטעּון [אם ׁשלמים, ְְְְְְִִִִֵֶָָָָָ

מתקדש] אינו באחר, ּכתמּורה.מחליפו עצמֹו ׁשהּוא מּפני ,ְְְִִֵֶַָ
הּבהמֹות. ּבעל הּוא הּמֹונה ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָּבּמה
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ּבין  ּבּתׁשיעי ּבין וטעה לֹו, לעּׂשר ׁשליח העֹוׂשה ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָאבל
ּבלבד; הּוּדאי העׂשירי אּלא מתקּדׁש אין - עׂשר ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָּבאחד
ּכראּוי. לקּדׁש אּלא ּולהפסיד, לטעֹות ׁשליח עׂשהּו ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשּלא

ׁשאמרנּו‚. -זה נתקּדׁש 'עׂשירי', עׂשר לאחד קרא ׁשאם , ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
'עׂשירי', לעׂשירי קרא אם אבל 'ּתׁשיעי'. לעׂשירי ְְֲֲֲֲִִִִִִִִִֶָָָָָָָּכׁשּקרא
עׂשר; אחד נתקּדׁש לא - 'עׂשירי' עׂשר לאחד אחריו ְְֲֲִִִֵַַַַַַָָָָָָָָֹוקרא
ואפּלּו מעליו. 'עׂשירי' ׁשם עקר לא הּוּדאי, העׂשירי ֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹׁשהרי
עׂשר', 'אחד ולא 'עׂשירי' לא קראהּו, ולא העׂשירי, ְְְֲֲִִִִַַָָָָָָָֹֹֹיצא
- 'עׂשירי' ּוקראהּו עׂשר, אחד יצא ּכ ואחר ׁשתק, ְְֲִִֶַַַַַָָָָָָָָָאּלא

יתקּדׁש מעצמֹו ׁשהעׂשירי, נתקּדׁש; ׁשּלא לא ּפי על ואף ; ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹֹ
אין  מעליו, 'עׂשירי' ׁשם עקר ולא הֹואיל 'עׂשירי', ְְֲֲִִִִִֵֵֵַָָָָָֹקראהּו

מקּדׁש. עׂשר ְַַָָָֻאחד
ׁשניהן יצאּו„. ׁשּקרא ּבין - ּכאחד ועׂשירי ּתׁשיעי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָ

ויאכלּו מקּדׁשין; ׁשניהן - 'עׂשירי' ׁשּקראן ּבין ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָָֻ'ּתׁשיעי',
ּכאחד  עׂשר ואחד עׂשירי יצא אם וכן קרבין. ואינן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָּבמּומן,
זה  מערבין עׂשר ואחד עׂשירי הרי - 'עׂשירי' קראן אם -ְְְֲֲֲִִִִִִֵֶַַָָָָָֹ
ּבמּומן, ׁשּיאכלּו ּבׁשלמים, ׁשּנתערב מעׂשר ּכמֹו והן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָּבזה,

הּמקּדׁשין  ּפסּולי ּבהלכֹות ׁשּבארנּו 'אחד ּכמֹו קראן ואם ; ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֻ
ויאכלּו ּבזה, זה מערבין והחּלין העׂשירי הרי - ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֻעׂשר'

ְָּבמּומן.
.‰- וׁשני ראׁשֹון ׁשהן ׁשנים ּתחּלה ויצאּו למנֹות, ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַָָהתחיל

אם  וכן עׂשירי; זּוג ּומקּדׁש זּוג, זּוג הּכל מֹונה זה ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַֹהרי
- חמּׁשה חמּׁשה אֹו ופעם, ּפעם ּבכל ׁשל ׁשה ׁשלׁשה ְְְְֲֲִִַַַַָָָָָָָָֹֹמנין

העׂשירית  הּכת .מקּדׁש ְֲִִֵַַַָ
.Â הּׁשליׁשי וקרא 'אחד', אֹותן וקרא ׁשנים, ּבּתחּלה ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָָיצאּו

הרי  - אחד אחד ּכדרּכֹו ּומנה 'ׁשני', אחריהן ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּיצא
- הּתׁשיעי ּבמּומן: ויאכלּו מקּדׁשין, והעׂשירי ְְְְְְְֲִִִִִִִֵַַָָָָֻהּתׁשיעי
ּבּתחּלה; יצאּו ׁשנים ׁשהרי הּוּדאי, העׂשירי ׁשהּוא ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָמּפני
עׂשר  לאחד והּקֹורא עׂשר, אחד הּוא - 'עׂשירי' ׁשּקראֹו ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָוזה

נתקּדׁש ׁשּבארנּו.'עׂשירי', ּכמֹו , ְְְֲִִִֵֵֶַַ
.Ê ויצא 'עׂשרה', ואמר ראׁשֹון ׁשּיצא ּכגֹון למפרע, ְְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָָָמנין

הרי  - 'אחד' ּומנה העׂשירי ׁשּיצא עד 'ּתׁשעה', ואמר ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָׁשני
מאל  ׁשהעׂשירי קדֹוׁש; יתקּדׁשזה .יו ְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָ

.Á הּתׁשיעי - ּבּדיר העׂשירי ונׁשאר 'עׂשירי', לּתׁשיעי ְְְְֲֲִִִִִִִִִִַַַַָָָקרא
ׁשּלא  ּפי על אף מעׂשר, - ּבּדיר ׁשּנׁשאר וזה ּבמּומֹו, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹיאכל

ּבררֹו ולא מת [קידשו]יצא מתקּדׁש. מאליו ׁשהעׂשירי, ; ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָֹ
ׁשּיצאּו הּׁשמֹונה וכל ּבמּומֹו; יאכל הּתׁשיעי ּבּדיר, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָהעׂשירי
לּקרב  ׁשּלהן עׂשירי נתקּדׁש ׁשּלא ּפי על ואף ּפטּורין, ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹונמנּו

ּפֹוטר הראּוי ׁשהּמנין - ׁשּיצא קדם מת שהיו אּלא -] ְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹ
פטורים] להיות .ראויים

.Ë ּומת ,והֹול מֹונה והיה לּדיר, טלאים עׂשרה ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָהכניס
עׂשירי, ּומקּדׁש ּכדרּכֹו ּומׁשלים מֹונה - הּמנּויין מן ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָאחד

ּתׁשעה  אּלא חּיים עּתה ׁשם ׁשאין ּפי על .אף ְִִִֵֶֶַַַַָָָָ
.È מּפני ּפטּורין, ׁשּנמנּו אּלּו - הּדיר ׁשּבתֹו מאּלּו אחד ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָמת

הפריׁש ׁשּלא ּפי על אף ּפֹוטר, למעׂשר הראּוי ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשהּמנין
לגרן  מּניחן - הּדיר ׁשּבתֹו ואּלּו ׁשּבארנּו; ּכמֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹעליהם,

עׂשר  ארּבעה לֹו ׁשהיּו מי וכן לאחרים. ׁשּיצטרפּו עד ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָאחר,
ּבפתח  אֹותן ּומנה ארּבעה, ויצאּו לּדיר, והכניסן ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָָטלאים,
ׁשם  ונׁשארּו אחר, מּפתח אֹותן ּומנה ׁשּׁשה ויצאּו ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָזה,
מן  הּנׁשארים הארּבעה יצאּו אם - הּדיר ּבתֹו ְְְְְִִִִִַַַַָָָָָָָארּבעה
ּפטּורין; וכּלן אחד, מהם נֹוטל - הּׁשּׁשה ּבֹו ׁשּיצאּו ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻהּפתח
הראּוי  מנין ראׁשֹון, מּפתח ּתחּלה ׁשּיצאּו הארּבעה ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָׁשאֹותן
ׁשּיצאּו הּפתח מן הּנׁשארים הארּבעה אּלּו יצאּו ואם ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָּפטרן.
ּבּתחּלה, ׁשּיצאּו הארּבעה אֹותם הרי - ּתחּלה הארּבעה ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָָָָּבֹו
ׁשּכל  ּפטּורין, ׁשני, ּבפתח אחריהם ׁשּיצאּו הּׁשּׁשה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָואֹותם
ׁשם  נׁשארּו ׁשהרי למעׂשר, הראּוי מנין נמנה מהם ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָאחד

א  הארּבעה ּבּדיר אּלּו אבל ּולעּׂשר; הּמנין להׁשלים חרים ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָ
אינֹו - הראׁשֹון מּפתח ונמנּו ׁשּיצאּו ּפי על אף - ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָׁשּנׁשארּו
ארּבעה  יצאּו אחר. לגרן מצטרפין לפיכ הראּוי, ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָֹמנין
אם  - ׁשּׁשה ׁשם ונׁשארּו ׁשני, מּפתח וארּבעה זה, ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָמּפתח
אחד  מהם נֹוטל - הּפתחים מּׁשני מאחד הּׁשּׁשה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָיצאּו
- הּפתחים ּבׁשני הּׁשּׁשה יצאּו ואם ּפטּורין. וכּלן ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָֻמעׂשר,
ּתחּלה  ׁשּיצאּו והּׁשמֹונה אחר, לגרן מצטרפין הּׁשּׁשה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹהרי
הראּוי  מנין נמנּו מהן ארּבעה ׁשּכל ּפטּורין; ּומּכאן ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָמּכאן
נׁשארים  ׁשם היּו ׁשּׁשה ׁשהרי ּולעּׂשר, עׂשרה עליו ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָלהׁשלים

הּדיר  ּבתֹו. ְִַ
.‡È ּתׁשעה ויצאּו הּדיר, ּבתֹו טלאים עׂשר ּתׁשעה לֹו ְְְְְְִִִִַָָָָָָָהיּו

מעׂשר, לׁשם האחד נֹוטל - ׁשני ּבפתח ותׁשעה זה, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבפתח
הראּוי  מנין נמנּו הּתׁשעה ׁשאֹותם ּפטּורין; .וכּלן ְְְְְִִִִֶַָָָָָָֻ

.·È וחזר הּדיר מן ורּבֹו ראׁשֹו הּטלה והֹוציא מֹונה, ְְְִִִֶֶַַַָָָָֹֻהיה
ּדבר  לכל ּכמנּוי הּוא הרי -. ְְֲֵָָָָ

.‚Èאֹו עּמֹו, ׁשּדּבר חברֹו מּפני הּמנין והפסיק מֹונה, ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָהיה
אחר  מנינֹו ּומׁשלים חֹוזר זה הרי - ׁשּבת לילי ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשחׁשכה

ּכ. ָ
.„È וקפץ עׂשירי, ּומקּדׁש אחד, אחד הּיֹוצאין מֹונה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהיה

א  לתֹו הּדיר, לתֹו הּמנּויין מן נמנּואחד לא ׁשעדין ּלּו ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָֹ
הּוא  אם ספק מהם אחד ׁשּכל הּכל; נפטרּו - נתעּׂשרּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹולא
ּפטּורין  הּמנּויין ׁשּכל ּבארנּו ּוכבר אחר, אֹו ׁשּקפץ .הּמנּוי ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

.ÂË עד ירעּו ּכּלן - הּדיר לתֹו העׂשירּיים מן אחד ְְֲִִִִִִֶַַַָָָָֻקפץ
ּבמּומן  ויאכלּו מּום, ּבהן .ׁשּיּפל ְְְִֵֶֶָָָֹ

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ד  תשרי ו' שלישי יום
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פרטן: הּוא וזה עׂשה; מצוֹות חמׁש ּבכללן ְְְְֲִִֵֵֵֶָָָָָיׁש
ׁשגגתֹו; על קבּועה חּטאת קרּבן הּיחיד ׁשּיקריב ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָ(א)
לא אם חטא אם לֹו נֹודע ׁשּלא מי אׁשם ׁשּיקריב ְִִִִֶֶַַָָָָֹֹ(ב)
הּנקרא הּוא וזה חּטאתֹו, ויביא לֹו ׁשּיּודע עד ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָחטא,
עברֹות על אׁשם החֹוטא ׁשּיקריב (ג) ּתלּוי'; ְֲִֵֵֶַַַָָָָָ'אׁשם
ׁשּיקריב (ד) וּדאי'; 'אׁשם הּנקרא הּוא וזה ְְְְִִֶֶַַַַָָָידּועֹות,
- עׁשיר היה אם ידּועֹות; עברֹות על קרּבן ְְֲִִֵֵַַָָָָָהחֹוטא
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וזה האיפה; עׂשירית אֹו עֹוף - עני היה ואם ְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָּבהמה,
ׁשּיקריבּו (ה) ויֹורד'; עֹולה 'קרּבן הּנקרא ְְְְִִֵֶֶַַָָָהּוא
ּבאחת ּכהלכה ׁשּלא והֹורּו טעּו אם קרּבן, ְְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָֹהּסנהדרין

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ּובאּור החמּורֹות. ְְֲִִִִֵֵֵַָמן

א ¤¤ּפרק
ׁשּיׁש‡. תעׂשה לא מּמצוֹות אחת על ּבׁשגגה העֹובר ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּכל

קרּבן  להקריב חּיב זה הרי - ּכרת עליה ׁשחּיבין מעׂשה ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָּבּה
ׁשגגתֹו. על חּטאתֹו ׁשּיקריב היא עׂשה ּומצות ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָחּטאת,

ׁשגגתּה·. על חּיבין ּכרת, זד ֹונּה על ׁשחּיבין עברה ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָוכל
מגּדף עברֹות, מּׁשלׁש חּוץ - ה']חּטאת מילה [את ּומבּטל ְְֲִִֵֵֵַַַָָָֹ

עׂשה, מצוֹות ׁשהן מּפני - והּמילה הּפסח ּפסח; ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָוקרּבן
ׁשּנאמר: תעׂשה, לא ׁשגגת על אּלא חּטאת מביאין ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹואין
מּפני  - והמגּדף תעׂשינה"; לא אׁשר ה' מּמצֹות ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ"אחת
מגּדף, יצא ּבׁשגגה", "לעׂשה ונאמר: מעׂשה, ּבֹו ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשאין
ּבאלֹוּה זרה עבֹודה עליו המקּבל ,לפיכ מעׂשה. ּבֹו ְְֱֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשאין
אם  - נסקל מזיד היה ואם ּכרת, חּיב ׁשהּוא ּפי על אף -ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ
מעׂשה, עׂשה ׁשּלא לפי הּקרּבן; מן ּפטּור ּבׁשגגה, ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹקּבל

וכּו'". אחת "ּבעׂשתּה ְְֱֲֶַַַַָֹונאמר:
ׁשּבארנּו‚. ּכרתֹות מּׁשלׁש חּוץ ׁשּבּתֹורה ּכרתֹות אם ּכל - ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ

קבּועה; חּטאת מביא ּבׁשגגה, מהן אחת על הּיחיד ְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָעבר
מּטמא  ׁשּׁשניהם חּוץ - לּמקּדׁש ׁשּנכנס וטמא קדׁש, ׁשאכל ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

ּכמֹו ויֹורד, עֹולה קרּבן אּלא קבּועה, חּטאת מביאין ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָאין
ְִֵֶָׁשּיתּבאר.

וקרּבן „. ּבלבד. הּבהמה מן הּבאה היא קבּועה, ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָחּטאת
עׁשיר  היה אם אּלא קבּוע; ׁשאינֹו הּקרּבן הּוא ויֹורד, ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָעֹולה
אֹו עֹוף, מביא - עני היה ואם ּבהמה, חּטאת מביא -ְְִִִִֵֵֵַָָָָָ

האיפה מנחה]עׂשירית למד,[- נמצאת ׁשּיתּבאר. ּכמֹו , ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶָָָָָ
קבּועה, חּטאת ׁשגגתן על מביא ׁשהּיחיד העברֹות ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָׁשּכל
והּבא  (ב) אּמֹו, על הּבא (א) הן: ואּלּו וארּבעים; ְְְְִִֵֵַַַַָָָָֹׁשלׁש
אם  על והּבא (ד) אּמּה, אם על והּבא (ג) אׁשּתֹו, אם ְְְִִֵֵֵַַַַַָָָעל
והּבא  (ז) ּבּתֹו, ּבת על והּבא (ו) ּבּתֹו, על הּבא (ה) ְְִִִַַַַַַָָָָָאביה,
ּבת  על והּבא (ט) אׁשּתֹו, ּבת על והּבא (ח) ּבנֹו, ּבת ְְְְִַַַַַַַַָָעל
אחֹותֹו, על הּבא (יא) ּבנּה, ּבת על והּבא (י) ְְֲִַַַַַָָָָּבּתּה,
על  והּבא (יג) אביו, אׁשת ּבת ׁשהיא אחֹותֹו על והּבא ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָ(יב)
על  והּבא (טו) אּמֹו, אחֹות על והּבא (יד) אביו, ְְֲֲִִַַַַָָָאחֹות
על  והּבא (יז) אביו, אׁשת על והּבא (טז) אׁשּתֹו, ְְְֲִִֵֶַַַַָָָאחֹות
על  והּבא (יט) ּבנֹו, אׁשת על והּבא (יח) אביו, אחי ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָאׁשת
על  והּבא (כא) איׁש, אׁשת על והּבא (כ) אחיו, ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָאׁשת
אביו, על הּבא (כג) זכּור, עם הּׁשֹוכב (כב) ִִִֵַַַַָָָָהּנּדה,
ּבהמה, עם הּׁשֹוכב (כה) אביו, אחי על הּבא ְֲִִִֵֵַַַָָָ(כד)
ּכרתֹות  ּכל נמצאּו עליה; הּבהמה את המביאה האּׁשה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ(כו)
עׂשר; ׁשבעה העברֹות, ּובׁשאר ועׂשרים. ׁשּׁשה ְְְְֲֲִִִִֵֶֶָָָָָָָָׁשּבעריֹות,
הּנֹותן  (ב) ּבמעׂשה, זרה עבֹודה העֹובד (א) הן: ְְֲֲֵֵֵֵֶַַָָָָואּלּו

לּמל שורפו]מּזרעֹו אינו אך ע"ז לשם באש מעבירו ,[אביו ְִֶַַֹ
אֹוב ּבעל כישוף](ג) ּבמעׂשה[מין יּדעֹוני ּבעל (ד) [מין , ְְֲִִֶַַַַַ

ּביֹום כישוף] מלאכה העֹוׂשה (ו) הּׁשּבת, את המחּלל (ה) ,ְְְֵֶֶַַַַָָָָ

האֹוכל  (ח) הּכּפּורים, ּביֹום וׁשֹותה האֹוכל (ז) ְְִִִִֵֵֶַַָָהּכּפּורים,
האֹוכל  (יא) ּדם, האֹוכל (י) חלב, האֹוכל (ט) ּבפסח, ְֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָחמץ

זמנו]נֹותר שעבר ּפּגּול[קרבן האֹוכל (יב) שנפסל , [קרבן ִֵָָ
לזמנו] חוץ לעזרה,במחשבת חּוץ קדׁשים הּׁשֹוחט (יג) ,ֲִֵַָָָָָ

המפּטם (טו) לעזרה, חּוץ קרּבן הּמעלה את [עושה](יד) ְְֲֲֵֶֶַַַַָָָָָ
הּמׁשחה הּקטרת[עבורו]ׁשמן את המפּטם (טז) ,[עבורו], ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָֹ

עברֹות  וארּבעים ׁשלׁש אּלּו הרי הּמׁשחה. ּבׁשמן הּס ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ(יז)
הּקרּבן  הּוא ּומה קבּועה. חּטאת ׁשגגתן על ְְְְִִִֶַַַַָָָָָָׁשּמביאין
- ׁשגג זרה ּבעבֹודה אם מאּלּו? ּבאחת הּׁשֹוגג ְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָׁשּמביא
'ׁשלח  ּבפרׁשת האמּורה והיא לחּטאת, ׁשנתּה ּבת עז ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָמביא
מׁשיח  ּכהן אֹו ,מל אֹו הדיֹוט, החֹוטא ׁשהיה ּבין ;'ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹל

[ - המשחה שמן משיחת ידי על שמונה בזמן גדול, -[כהן
מּׁשאר  ּבאחת ׁשגג אם אבל זרה. עבֹודה ּבׁשגגת ׁשוין ְְְְֲֲִִִִַַַַַָָָָָָָֹהּכל
עּזים, ׂשעירת מביא - הדיֹוט היה אם - וארּבעים ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָהּׁשּתים
מעם  אחד ׁשל חּטאת היא וזֹו הּכבׂשים; מן נקבה ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָאֹו
ׁשּׁשגג  הּוא הּמל ואם 'וּיקרא'. ּבפרׁשת האמּורה ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָהארץ
ּכהן  היה ואם לחּטאת. עּזים ׂשעיר מביא - מהן ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹּבאחת

ּב ּבן ּפר מביא הּוא - ּכמֹומׁשיח נׂשרף, והּוא לחּטאת, קר ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָ
ׁשם. ְִֵֶָָׁשּנתּפרׁש

מרּבין ‰. אֹו מאּלּו, ּבאחת ׁשּׁשגג יחיד ׁשּנאמר:אחד - ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻ
אנׁשי  ּכיצד? ּבׁשגגה". לעׂשה לכם, ּתהיה אחת ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ"ּתֹורה
הּכּפּורים, יֹום הּוא והרי חל, ׁשהּיֹום ודּמּו ׁשּׁשגגּו ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָֹמדינה
ׁשּתי  מביא ואחד אחד ּכל - מלאכה ועׂשּו אכלּו ְְְְְְִֵֵֶֶָָָָָָָָֻוכּלן
והקטירּו ּכּלן ׁשגגּו אם וכן ׂשעירֹות; אֹו ּכבׂשֹות ְְְְְְִִִִֵַָָָָֻחּטאֹות,
ּבת  עז מביא העֹובדים מן ואחד אחד ּכל - זרה  ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָלעבֹודה

לחּטאת. ְְַָָָׁשנתּה

ה'תשע"ד  תשרי ז' רביעי יום

ב  ¤¤ּפרק
ׁשֹוגג ‡. ׁשּיהיה עד ׁשגגתֹו, על חּטאת חּיב אדם ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָאין

אֹו ּבּסֹוף, והזיד ּבּתחּלה ׁשגג אם אבל סֹוף; ועד ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָמּתחּלה
ּכיצד? חּטאת. מּקרּבן ּפטּור - ּבּסֹוף וׁשגג ּבּתחּלה ְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָהזיד

ּבׁשּבת לרׁשּות מרׁשּות חפץ ׁשהֹוציא מרשות ּכגֹון [כגון: ְְְְִִֵֵֶֶַָ
הרבים] לרשות עקרהיחיד היחיד], והּניח [מרשות ּבזדֹון ְְִִַַָָ

הרבים] -[ברשות ּבזדֹון והּניח ּבׁשגגה ׁשעקר אֹו ְְְְִִִִֶַַָָָָָָּבׁשגגה,
ּכּיֹוצא  ּכל וכן ּבׁשגגה. ויּניח ּבׁשגגה ׁשּיעקר עד ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹּפטּור;

ֶָּבזה.
תעׂשה·. ּבלא ׁשהיא וידע עברה, אסורה]עבר אבל [- , ְְֲֲֲִֵֶֶַַַָָָָֹ

ּומב  ׁשגגה, זֹו הרי - ּכרת עליה ׁשחּיבין יֹודע יא אינֹו ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
ידע  ולא ּבּקרּבן, וׁשגג ּבכרת, ׁשהיא ידע אם אבל ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָָֹחּטאת;
ׁשּׁשגגת  מזיד; זה הרי - לאו אם קרּבן, עליה חּיבין ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָאם

ּכרת. עליהן ׁשחּיבין אּלּו ּבעברֹות ׁשגגה אינּה ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָקרּבן,
ׁשל‚. עצמֹו לֹו נֹודע ׁשּלא איזה]מי אף [- - ׁשחטא חטא ְְִֵֶֶֶַַַָָֹ

ּכרת, ּבֹו ׁשּיׁש תעׂשה לא על ׁשעבר ּבוּדאי ׁשּידע ּפי ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹעל
ּבּה", חטא "אׁשר ׁשּנאמר: חּטאת, מּקרּבן ּפטּור זה ְֱֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָהרי

ונֹותר חלב ּכיצד? ּבֹו. ׁשחטא החטא ׁשּידע הקרבן עד מן -] ְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
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ּבין  ּבּתׁשיעי ּבין וטעה לֹו, לעּׂשר ׁשליח העֹוׂשה ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָאבל
ּבלבד; הּוּדאי העׂשירי אּלא מתקּדׁש אין - עׂשר ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָּבאחד
ּכראּוי. לקּדׁש אּלא ּולהפסיד, לטעֹות ׁשליח עׂשהּו ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשּלא

ׁשאמרנּו‚. -זה נתקּדׁש 'עׂשירי', עׂשר לאחד קרא ׁשאם , ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
'עׂשירי', לעׂשירי קרא אם אבל 'ּתׁשיעי'. לעׂשירי ְְֲֲֲֲִִִִִִִִִֶָָָָָָָּכׁשּקרא
עׂשר; אחד נתקּדׁש לא - 'עׂשירי' עׂשר לאחד אחריו ְְֲֲִִִֵַַַַַַָָָָָָָָֹוקרא
ואפּלּו מעליו. 'עׂשירי' ׁשם עקר לא הּוּדאי, העׂשירי ֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹׁשהרי
עׂשר', 'אחד ולא 'עׂשירי' לא קראהּו, ולא העׂשירי, ְְְֲֲִִִִַַָָָָָָָֹֹֹיצא
- 'עׂשירי' ּוקראהּו עׂשר, אחד יצא ּכ ואחר ׁשתק, ְְֲִִֶַַַַַָָָָָָָָָאּלא

יתקּדׁש מעצמֹו ׁשהעׂשירי, נתקּדׁש; ׁשּלא לא ּפי על ואף ; ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹֹ
אין  מעליו, 'עׂשירי' ׁשם עקר ולא הֹואיל 'עׂשירי', ְְֲֲִִִִִֵֵֵַָָָָָֹקראהּו

מקּדׁש. עׂשר ְַַָָָֻאחד
ׁשניהן יצאּו„. ׁשּקרא ּבין - ּכאחד ועׂשירי ּתׁשיעי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָ

ויאכלּו מקּדׁשין; ׁשניהן - 'עׂשירי' ׁשּקראן ּבין ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָָֻ'ּתׁשיעי',
ּכאחד  עׂשר ואחד עׂשירי יצא אם וכן קרבין. ואינן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָּבמּומן,
זה  מערבין עׂשר ואחד עׂשירי הרי - 'עׂשירי' קראן אם -ְְְֲֲֲִִִִִִֵֶַַָָָָָֹ
ּבמּומן, ׁשּיאכלּו ּבׁשלמים, ׁשּנתערב מעׂשר ּכמֹו והן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָּבזה,

הּמקּדׁשין  ּפסּולי ּבהלכֹות ׁשּבארנּו 'אחד ּכמֹו קראן ואם ; ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֻ
ויאכלּו ּבזה, זה מערבין והחּלין העׂשירי הרי - ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֻעׂשר'

ְָּבמּומן.
.‰- וׁשני ראׁשֹון ׁשהן ׁשנים ּתחּלה ויצאּו למנֹות, ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַָָהתחיל

אם  וכן עׂשירי; זּוג ּומקּדׁש זּוג, זּוג הּכל מֹונה זה ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַֹהרי
- חמּׁשה חמּׁשה אֹו ופעם, ּפעם ּבכל ׁשל ׁשה ׁשלׁשה ְְְְֲֲִִַַַַָָָָָָָָֹֹמנין

העׂשירית  הּכת .מקּדׁש ְֲִִֵַַַָ
.Â הּׁשליׁשי וקרא 'אחד', אֹותן וקרא ׁשנים, ּבּתחּלה ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָָיצאּו

הרי  - אחד אחד ּכדרּכֹו ּומנה 'ׁשני', אחריהן ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּיצא
- הּתׁשיעי ּבמּומן: ויאכלּו מקּדׁשין, והעׂשירי ְְְְְְְֲִִִִִִִֵַַָָָָֻהּתׁשיעי
ּבּתחּלה; יצאּו ׁשנים ׁשהרי הּוּדאי, העׂשירי ׁשהּוא ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָמּפני
עׂשר  לאחד והּקֹורא עׂשר, אחד הּוא - 'עׂשירי' ׁשּקראֹו ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָוזה

נתקּדׁש ׁשּבארנּו.'עׂשירי', ּכמֹו , ְְְֲִִִֵֵֶַַ
.Ê ויצא 'עׂשרה', ואמר ראׁשֹון ׁשּיצא ּכגֹון למפרע, ְְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָָָמנין

הרי  - 'אחד' ּומנה העׂשירי ׁשּיצא עד 'ּתׁשעה', ואמר ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָׁשני
מאל  ׁשהעׂשירי קדֹוׁש; יתקּדׁשזה .יו ְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָ

.Á הּתׁשיעי - ּבּדיר העׂשירי ונׁשאר 'עׂשירי', לּתׁשיעי ְְְְֲֲִִִִִִִִִִַַַַָָָקרא
ׁשּלא  ּפי על אף מעׂשר, - ּבּדיר ׁשּנׁשאר וזה ּבמּומֹו, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹיאכל

ּבררֹו ולא מת [קידשו]יצא מתקּדׁש. מאליו ׁשהעׂשירי, ; ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָֹ
ׁשּיצאּו הּׁשמֹונה וכל ּבמּומֹו; יאכל הּתׁשיעי ּבּדיר, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָהעׂשירי
לּקרב  ׁשּלהן עׂשירי נתקּדׁש ׁשּלא ּפי על ואף ּפטּורין, ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹונמנּו

ּפֹוטר הראּוי ׁשהּמנין - ׁשּיצא קדם מת שהיו אּלא -] ְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹ
פטורים] להיות .ראויים

.Ë ּומת ,והֹול מֹונה והיה לּדיר, טלאים עׂשרה ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָהכניס
עׂשירי, ּומקּדׁש ּכדרּכֹו ּומׁשלים מֹונה - הּמנּויין מן ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָאחד

ּתׁשעה  אּלא חּיים עּתה ׁשם ׁשאין ּפי על .אף ְִִִֵֶֶַַַַָָָָ
.È מּפני ּפטּורין, ׁשּנמנּו אּלּו - הּדיר ׁשּבתֹו מאּלּו אחד ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָמת

הפריׁש ׁשּלא ּפי על אף ּפֹוטר, למעׂשר הראּוי ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשהּמנין
לגרן  מּניחן - הּדיר ׁשּבתֹו ואּלּו ׁשּבארנּו; ּכמֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹעליהם,

עׂשר  ארּבעה לֹו ׁשהיּו מי וכן לאחרים. ׁשּיצטרפּו עד ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָאחר,
ּבפתח  אֹותן ּומנה ארּבעה, ויצאּו לּדיר, והכניסן ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָָטלאים,
ׁשם  ונׁשארּו אחר, מּפתח אֹותן ּומנה ׁשּׁשה ויצאּו ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָזה,
מן  הּנׁשארים הארּבעה יצאּו אם - הּדיר ּבתֹו ְְְְְִִִִִַַַַָָָָָָָארּבעה
ּפטּורין; וכּלן אחד, מהם נֹוטל - הּׁשּׁשה ּבֹו ׁשּיצאּו ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻהּפתח
הראּוי  מנין ראׁשֹון, מּפתח ּתחּלה ׁשּיצאּו הארּבעה ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָׁשאֹותן
ׁשּיצאּו הּפתח מן הּנׁשארים הארּבעה אּלּו יצאּו ואם ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָּפטרן.
ּבּתחּלה, ׁשּיצאּו הארּבעה אֹותם הרי - ּתחּלה הארּבעה ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָָָָּבֹו
ׁשּכל  ּפטּורין, ׁשני, ּבפתח אחריהם ׁשּיצאּו הּׁשּׁשה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָואֹותם
ׁשם  נׁשארּו ׁשהרי למעׂשר, הראּוי מנין נמנה מהם ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָאחד

א  הארּבעה ּבּדיר אּלּו אבל ּולעּׂשר; הּמנין להׁשלים חרים ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָ
אינֹו - הראׁשֹון מּפתח ונמנּו ׁשּיצאּו ּפי על אף - ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָׁשּנׁשארּו
ארּבעה  יצאּו אחר. לגרן מצטרפין לפיכ הראּוי, ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָֹמנין
אם  - ׁשּׁשה ׁשם ונׁשארּו ׁשני, מּפתח וארּבעה זה, ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָמּפתח
אחד  מהם נֹוטל - הּפתחים מּׁשני מאחד הּׁשּׁשה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָיצאּו
- הּפתחים ּבׁשני הּׁשּׁשה יצאּו ואם ּפטּורין. וכּלן ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָֻמעׂשר,
ּתחּלה  ׁשּיצאּו והּׁשמֹונה אחר, לגרן מצטרפין הּׁשּׁשה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹהרי
הראּוי  מנין נמנּו מהן ארּבעה ׁשּכל ּפטּורין; ּומּכאן ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָמּכאן
נׁשארים  ׁשם היּו ׁשּׁשה ׁשהרי ּולעּׂשר, עׂשרה עליו ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָלהׁשלים

הּדיר  ּבתֹו. ְִַ
.‡È ּתׁשעה ויצאּו הּדיר, ּבתֹו טלאים עׂשר ּתׁשעה לֹו ְְְְְְִִִִַָָָָָָָהיּו

מעׂשר, לׁשם האחד נֹוטל - ׁשני ּבפתח ותׁשעה זה, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבפתח
הראּוי  מנין נמנּו הּתׁשעה ׁשאֹותם ּפטּורין; .וכּלן ְְְְְִִִִֶַָָָָָָֻ

.·È וחזר הּדיר מן ורּבֹו ראׁשֹו הּטלה והֹוציא מֹונה, ְְְִִִֶֶַַַָָָָֹֻהיה
ּדבר  לכל ּכמנּוי הּוא הרי -. ְְֲֵָָָָ

.‚Èאֹו עּמֹו, ׁשּדּבר חברֹו מּפני הּמנין והפסיק מֹונה, ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָהיה
אחר  מנינֹו ּומׁשלים חֹוזר זה הרי - ׁשּבת לילי ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשחׁשכה

ּכ. ָ
.„È וקפץ עׂשירי, ּומקּדׁש אחד, אחד הּיֹוצאין מֹונה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהיה

א  לתֹו הּדיר, לתֹו הּמנּויין מן נמנּואחד לא ׁשעדין ּלּו ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָֹ
הּוא  אם ספק מהם אחד ׁשּכל הּכל; נפטרּו - נתעּׂשרּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹולא
ּפטּורין  הּמנּויין ׁשּכל ּבארנּו ּוכבר אחר, אֹו ׁשּקפץ .הּמנּוי ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

.ÂË עד ירעּו ּכּלן - הּדיר לתֹו העׂשירּיים מן אחד ְְֲִִִִִִֶַַַָָָָֻקפץ
ּבמּומן  ויאכלּו מּום, ּבהן .ׁשּיּפל ְְְִֵֶֶָָָֹ

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ד  תשרי ו' שלישי יום
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פרטן: הּוא וזה עׂשה; מצוֹות חמׁש ּבכללן ְְְְֲִִֵֵֵֶָָָָָיׁש
ׁשגגתֹו; על קבּועה חּטאת קרּבן הּיחיד ׁשּיקריב ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָ(א)
לא אם חטא אם לֹו נֹודע ׁשּלא מי אׁשם ׁשּיקריב ְִִִִֶֶַַָָָָֹֹ(ב)
הּנקרא הּוא וזה חּטאתֹו, ויביא לֹו ׁשּיּודע עד ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָחטא,
עברֹות על אׁשם החֹוטא ׁשּיקריב (ג) ּתלּוי'; ְֲִֵֵֶַַַָָָָָ'אׁשם
ׁשּיקריב (ד) וּדאי'; 'אׁשם הּנקרא הּוא וזה ְְְְִִֶֶַַַַָָָידּועֹות,
- עׁשיר היה אם ידּועֹות; עברֹות על קרּבן ְְֲִִֵֵַַָָָָָהחֹוטא
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וזה האיפה; עׂשירית אֹו עֹוף - עני היה ואם ְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָּבהמה,
ׁשּיקריבּו (ה) ויֹורד'; עֹולה 'קרּבן הּנקרא ְְְְִִֵֶֶַַָָָהּוא
ּבאחת ּכהלכה ׁשּלא והֹורּו טעּו אם קרּבן, ְְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָֹהּסנהדרין

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ּובאּור החמּורֹות. ְְֲִִִִֵֵֵַָמן

א ¤¤ּפרק
ׁשּיׁש‡. תעׂשה לא מּמצוֹות אחת על ּבׁשגגה העֹובר ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּכל

קרּבן  להקריב חּיב זה הרי - ּכרת עליה ׁשחּיבין מעׂשה ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָּבּה
ׁשגגתֹו. על חּטאתֹו ׁשּיקריב היא עׂשה ּומצות ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָחּטאת,

ׁשגגתּה·. על חּיבין ּכרת, זד ֹונּה על ׁשחּיבין עברה ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָוכל
מגּדף עברֹות, מּׁשלׁש חּוץ - ה']חּטאת מילה [את ּומבּטל ְְֲִִֵֵֵַַַָָָֹ

עׂשה, מצוֹות ׁשהן מּפני - והּמילה הּפסח ּפסח; ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָוקרּבן
ׁשּנאמר: תעׂשה, לא ׁשגגת על אּלא חּטאת מביאין ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹואין
מּפני  - והמגּדף תעׂשינה"; לא אׁשר ה' מּמצֹות ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ"אחת
מגּדף, יצא ּבׁשגגה", "לעׂשה ונאמר: מעׂשה, ּבֹו ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשאין
ּבאלֹוּה זרה עבֹודה עליו המקּבל ,לפיכ מעׂשה. ּבֹו ְְֱֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשאין
אם  - נסקל מזיד היה ואם ּכרת, חּיב ׁשהּוא ּפי על אף -ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ
מעׂשה, עׂשה ׁשּלא לפי הּקרּבן; מן ּפטּור ּבׁשגגה, ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹקּבל

וכּו'". אחת "ּבעׂשתּה ְְֱֲֶַַַַָֹונאמר:
ׁשּבארנּו‚. ּכרתֹות מּׁשלׁש חּוץ ׁשּבּתֹורה ּכרתֹות אם ּכל - ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ

קבּועה; חּטאת מביא ּבׁשגגה, מהן אחת על הּיחיד ְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָעבר
מּטמא  ׁשּׁשניהם חּוץ - לּמקּדׁש ׁשּנכנס וטמא קדׁש, ׁשאכל ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

ּכמֹו ויֹורד, עֹולה קרּבן אּלא קבּועה, חּטאת מביאין ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָאין
ְִֵֶָׁשּיתּבאר.

וקרּבן „. ּבלבד. הּבהמה מן הּבאה היא קבּועה, ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָחּטאת
עׁשיר  היה אם אּלא קבּוע; ׁשאינֹו הּקרּבן הּוא ויֹורד, ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָעֹולה
אֹו עֹוף, מביא - עני היה ואם ּבהמה, חּטאת מביא -ְְִִִִֵֵֵַָָָָָ

האיפה מנחה]עׂשירית למד,[- נמצאת ׁשּיתּבאר. ּכמֹו , ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶָָָָָ
קבּועה, חּטאת ׁשגגתן על מביא ׁשהּיחיד העברֹות ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָׁשּכל
והּבא  (ב) אּמֹו, על הּבא (א) הן: ואּלּו וארּבעים; ְְְְִִֵֵַַַַָָָָֹׁשלׁש
אם  על והּבא (ד) אּמּה, אם על והּבא (ג) אׁשּתֹו, אם ְְְִִֵֵֵַַַַַָָָעל
והּבא  (ז) ּבּתֹו, ּבת על והּבא (ו) ּבּתֹו, על הּבא (ה) ְְִִִַַַַַַָָָָָאביה,
ּבת  על והּבא (ט) אׁשּתֹו, ּבת על והּבא (ח) ּבנֹו, ּבת ְְְְִַַַַַַַַָָעל
אחֹותֹו, על הּבא (יא) ּבנּה, ּבת על והּבא (י) ְְֲִַַַַַָָָָּבּתּה,
על  והּבא (יג) אביו, אׁשת ּבת ׁשהיא אחֹותֹו על והּבא ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָ(יב)
על  והּבא (טו) אּמֹו, אחֹות על והּבא (יד) אביו, ְְֲֲִִַַַַָָָאחֹות
על  והּבא (יז) אביו, אׁשת על והּבא (טז) אׁשּתֹו, ְְְֲִִֵֶַַַַָָָאחֹות
על  והּבא (יט) ּבנֹו, אׁשת על והּבא (יח) אביו, אחי ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָאׁשת
על  והּבא (כא) איׁש, אׁשת על והּבא (כ) אחיו, ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָאׁשת
אביו, על הּבא (כג) זכּור, עם הּׁשֹוכב (כב) ִִִֵַַַַָָָָהּנּדה,
ּבהמה, עם הּׁשֹוכב (כה) אביו, אחי על הּבא ְֲִִִֵֵַַַָָָ(כד)
ּכרתֹות  ּכל נמצאּו עליה; הּבהמה את המביאה האּׁשה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ(כו)
עׂשר; ׁשבעה העברֹות, ּובׁשאר ועׂשרים. ׁשּׁשה ְְְְֲֲִִִִֵֶֶָָָָָָָָׁשּבעריֹות,
הּנֹותן  (ב) ּבמעׂשה, זרה עבֹודה העֹובד (א) הן: ְְֲֲֵֵֵֵֶַַָָָָואּלּו

לּמל שורפו]מּזרעֹו אינו אך ע"ז לשם באש מעבירו ,[אביו ְִֶַַֹ
אֹוב ּבעל כישוף](ג) ּבמעׂשה[מין יּדעֹוני ּבעל (ד) [מין , ְְֲִִֶַַַַַ

ּביֹום כישוף] מלאכה העֹוׂשה (ו) הּׁשּבת, את המחּלל (ה) ,ְְְֵֶֶַַַַָָָָ

האֹוכל  (ח) הּכּפּורים, ּביֹום וׁשֹותה האֹוכל (ז) ְְִִִִֵֵֶַַָָהּכּפּורים,
האֹוכל  (יא) ּדם, האֹוכל (י) חלב, האֹוכל (ט) ּבפסח, ְֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָחמץ

זמנו]נֹותר שעבר ּפּגּול[קרבן האֹוכל (יב) שנפסל , [קרבן ִֵָָ
לזמנו] חוץ לעזרה,במחשבת חּוץ קדׁשים הּׁשֹוחט (יג) ,ֲִֵַָָָָָ

המפּטם (טו) לעזרה, חּוץ קרּבן הּמעלה את [עושה](יד) ְְֲֲֵֶֶַַַַָָָָָ
הּמׁשחה הּקטרת[עבורו]ׁשמן את המפּטם (טז) ,[עבורו], ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָֹ

עברֹות  וארּבעים ׁשלׁש אּלּו הרי הּמׁשחה. ּבׁשמן הּס ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ(יז)
הּקרּבן  הּוא ּומה קבּועה. חּטאת ׁשגגתן על ְְְְִִִֶַַַַָָָָָָׁשּמביאין
- ׁשגג זרה ּבעבֹודה אם מאּלּו? ּבאחת הּׁשֹוגג ְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָׁשּמביא
'ׁשלח  ּבפרׁשת האמּורה והיא לחּטאת, ׁשנתּה ּבת עז ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָמביא
מׁשיח  ּכהן אֹו ,מל אֹו הדיֹוט, החֹוטא ׁשהיה ּבין ;'ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹל

[ - המשחה שמן משיחת ידי על שמונה בזמן גדול, -[כהן
מּׁשאר  ּבאחת ׁשגג אם אבל זרה. עבֹודה ּבׁשגגת ׁשוין ְְְְֲֲִִִִַַַַַָָָָָָָֹהּכל
עּזים, ׂשעירת מביא - הדיֹוט היה אם - וארּבעים ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָהּׁשּתים
מעם  אחד ׁשל חּטאת היא וזֹו הּכבׂשים; מן נקבה ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָאֹו
ׁשּׁשגג  הּוא הּמל ואם 'וּיקרא'. ּבפרׁשת האמּורה ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָהארץ
ּכהן  היה ואם לחּטאת. עּזים ׂשעיר מביא - מהן ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹּבאחת

ּב ּבן ּפר מביא הּוא - ּכמֹומׁשיח נׂשרף, והּוא לחּטאת, קר ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָ
ׁשם. ְִֵֶָָׁשּנתּפרׁש

מרּבין ‰. אֹו מאּלּו, ּבאחת ׁשּׁשגג יחיד ׁשּנאמר:אחד - ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻ
אנׁשי  ּכיצד? ּבׁשגגה". לעׂשה לכם, ּתהיה אחת ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ"ּתֹורה
הּכּפּורים, יֹום הּוא והרי חל, ׁשהּיֹום ודּמּו ׁשּׁשגגּו ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָֹמדינה
ׁשּתי  מביא ואחד אחד ּכל - מלאכה ועׂשּו אכלּו ְְְְְְִֵֵֶֶָָָָָָָָֻוכּלן
והקטירּו ּכּלן ׁשגגּו אם וכן ׂשעירֹות; אֹו ּכבׂשֹות ְְְְְְִִִִֵַָָָָֻחּטאֹות,
ּבת  עז מביא העֹובדים מן ואחד אחד ּכל - זרה  ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָלעבֹודה

לחּטאת. ְְַָָָׁשנתּה

ה'תשע"ד  תשרי ז' רביעי יום

ב  ¤¤ּפרק
ׁשֹוגג ‡. ׁשּיהיה עד ׁשגגתֹו, על חּטאת חּיב אדם ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָאין

אֹו ּבּסֹוף, והזיד ּבּתחּלה ׁשגג אם אבל סֹוף; ועד ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָמּתחּלה
ּכיצד? חּטאת. מּקרּבן ּפטּור - ּבּסֹוף וׁשגג ּבּתחּלה ְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָהזיד

ּבׁשּבת לרׁשּות מרׁשּות חפץ ׁשהֹוציא מרשות ּכגֹון [כגון: ְְְְִִֵֵֶֶַָ
הרבים] לרשות עקרהיחיד היחיד], והּניח [מרשות ּבזדֹון ְְִִַַָָ

הרבים] -[ברשות ּבזדֹון והּניח ּבׁשגגה ׁשעקר אֹו ְְְְִִִִֶַַָָָָָָּבׁשגגה,
ּכּיֹוצא  ּכל וכן ּבׁשגגה. ויּניח ּבׁשגגה ׁשּיעקר עד ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹּפטּור;

ֶָּבזה.
תעׂשה·. ּבלא ׁשהיא וידע עברה, אסורה]עבר אבל [- , ְְֲֲֲִֵֶֶַַַָָָָֹ

ּומב  ׁשגגה, זֹו הרי - ּכרת עליה ׁשחּיבין יֹודע יא אינֹו ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
ידע  ולא ּבּקרּבן, וׁשגג ּבכרת, ׁשהיא ידע אם אבל ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָָֹחּטאת;
ׁשּׁשגגת  מזיד; זה הרי - לאו אם קרּבן, עליה חּיבין ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָאם

ּכרת. עליהן ׁשחּיבין אּלּו ּבעברֹות ׁשגגה אינּה ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָקרּבן,
ׁשל‚. עצמֹו לֹו נֹודע ׁשּלא איזה]מי אף [- - ׁשחטא חטא ְְִֵֶֶֶַַַָָֹ

ּכרת, ּבֹו ׁשּיׁש תעׂשה לא על ׁשעבר ּבוּדאי ׁשּידע ּפי ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹעל
ּבּה", חטא "אׁשר ׁשּנאמר: חּטאת, מּקרּבן ּפטּור זה ְֱֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָהרי

ונֹותר חלב ּכיצד? ּבֹו. ׁשחטא החטא ׁשּידע הקרבן עד מן -] ְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
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אכילתו] זמן ידּוע אחר ואין מהן, אחד את ואכל ְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָלפניו,
על  ּובא וׁשגג ּבּבית, עּמֹו ואחֹותֹו נּדה אׁשּתֹו אכל, ְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָאיזה
הּכּפּורים  ויֹום ׁשּבת ּבעל, מהן איזֹו ידּוע ואין מהן, ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָאחת
מהן  ּבאיזה ידּוע ואין מהן, ּבאחד מלאכה ועׂשה ְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָלפניו,

חּטאת. מּקרּבן ּפטּור זה הרי - ְֲִֵֶַַָָָָָעׂשה
מביא חטא „. זה הרי - ּוׁשכחֹו וחזר חטאֹו, לֹו ונֹודע , ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָ

ּׁשהּוא מה לׁשם חטא חּטאת איזה עבור שיהיה אומר -] ְֵֶַַָ
הּנאכלֹות.שחטא] חּטאֹות ּכׁשאר ותאכל ,ְְֱִֵֵֶַַָָָָ

ּבׁשם‰. חּיב.[איסור]ׁשגג - ּגּופין ׁשני והן מהן, אחד ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
נּדֹות, ׁשּתי היא;ּכיצד? איזֹו ידּוע ואין מהן, ּבאחת וׁשגג ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָ

- היא איזֹו ידּוע ואין מהן, ּבאחת וׁשגג אחיֹותיו, ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָׁשּתי
ּדֹומה? זה למה חטא. ׁשל עצמֹו ידע ׁשהרי חּטאת, ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָחּיב
נר  איזֹו ידּוע ואין מהן, אחת ׁשּכּבה ּדֹולקֹות נרֹות ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָלׁשּתי

ּתמחּויין לׁשני אֹו מאחד [קערות]היא, ׁשאכל חלב ׁשל ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
ּכל  וכן חּיב. ׁשהּוא - אכל ּתמחּוי מאיזה ידּוע ואין ְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמהן,

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.Âקבּועה חּטאת המחּיב ועׂשה [רגילה]ּכל ׁשגגתֹו, על ְְְְִַַַָָָָָָָֻ

לֹו היתה ׁשּלא ּפי על אף - ׁשחטא אחר לֹו ונֹודע ְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָֹּבׁשגגה,
ּכיצד? חּטאת. חּיב זה הרי הּוא, חטא ׁשּזה ּבּתחּלה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָידיעה
הם  מה יֹודע ואינֹו וגדל הּגֹוים, לבין ׁשּנׁשּבה ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָּתינֹוק
ודם  חלב ואכל ּבׁשּבת, מלאכה ועׂשה ּדתם, ולא ְְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָָָָָָֹיׂשראל
ּכל  על ּומצּוה יׂשראלי, ׁשהּוא לֹו ּכׁשּיּודע - ּבהן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻוכּיֹוצא
ּכל  וכן ועברה. עברה ּכל על חּטאת להביא חּיב ְְֲֲִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָאּלּו,

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.Ê חּיב - אסּורֹות ּבמאכלֹות אֹו ּבעריֹות, ּכּונה ּבלא ְְֲֲֲֵַַַַַָָָָָֹהּׁשֹוגג

מחּטאת  ּפטּור ּובׁשּבת, עם חּטאת; מתעּסק היה ּכיצד? . ְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָָ
עליו; ערוה היא והרי לבעילה, ּכּונה ּבלא ּובעלּה ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָָָֹאּׁשה,
אכילה  לׁשם ּכּונה ּבלא ּובלעֹו הּוא, רק ׁשּבפיו ׁשּזה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹּדּמה
נתּכּון  חּטאת. חּיב זה הרי - חלב הּוא והרי ְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבעֹולם,

ּכּונה [בשבת] ּבלא המחּבר את וחת הּתלּוׁש, את ְְְְְִֶֶַַַַַַָָָָָֹֻלהגּביּה
ּכמֹו ּתֹורה, אסרה מחׁשבת מלאכת ּפטּור; - ְְְֲֲִֶֶֶֶַַָָָָָלחתיכתֹו

ּבמקֹומֹו. ְְִֵֶַׁשּבארנּו
.Á נעׂשית עׂשּיתּה ּובכלל הּמצוֹות, מן מצוה העֹוׂשה ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָּכל

מּקרּבן  ּפטּור זה הרי - ּבׁשגגה ּכרת, עליה ׁשחּיבין ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָעברה
ּברׁשּות  ׁשעׂשה מּפני יבמּתֹוחּטאת, על הּבא ּכיצד? [אשת . ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָ

בנים] בלא שמת הרי אחיו - ידע לא והּוא נּדה, היא והרי ,ְֲֲִִֵֵַַָָֹ
נּדה  היא והרי אׁשּתֹו, על ּבא אם אבל מחּטאת. ּפטּור ְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָזה
אבל  יבעל; ּכ ואחר ׁשאלּה, ׁשּלא מּפני חּטאת: חּיב -ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָֹֹ
לֹו ׁשהיּו מי וכן לּה. ׁשּיׁשאל ּכדי ּבּה רגיל אינֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָיבמּתֹו,
ׁשּבת  ּבערב למּול ואחד ּבׁשּבת למּול אחד ּתינֹוקֹות, ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשני
ּפטּור  - ּבׁשּבת ׁשניהם ּומל וׁשכח, הּׁשּבת, אחר ְְְֵֶַַַַַַָָָָָאֹו
ּבׁשּבת, מהן אחד למּול רׁשּות לזה יׁש ׁשהרי ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָמחּטאת;
ׁשהם  ּפי על אף עׂשה; ּומצוה אצלֹו, היא ּדחּויה ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָוׁשּבת
לא  אם אבל מדקּדק. אינֹו ּבהּול, ּוזמּנֹו הֹואיל ּגּופין, ְְְְֲִִִֵֵֵַַָָֹׁשני
מי  ּבׁשּבת ּומל וׁשכח ּבׁשּבת, למּול ראּוי מהן אחד ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָָָהיה

חּטאת. חּיב - ּבׁשּבת למּולֹו ראּוי ְְֵֶַַַָָָָׁשאינֹו
.Ëמומחה]אּמן ּביֹום [מוהל הּיֹום לפנֹות למּול ׁשּבא ְְִֶַָָָֻ

ואם  ׁשּתמּול, ּכדי ּבּיֹום ּפנאי נׁשאר 'לא לֹו: ואמרּו ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָֹהּׁשּבת,
חֹובל  ונמצאת הּׁשּבת, יציאת עד ּתׁשלים לא למּול ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָֹּתתחיל
ּובמהרה  וזריז, אני 'רגיל ואמר: מצוה', עֹוׂשה ולא ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָֹּבׁשּבת
זה  הרי - הּׁשּבת יציאת עד אּלא הׁשלים לא אם - ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹאמּול'

ּבֹו. התרּו ׁשהרי חּטאת, ְֲִֵֶַַָָחּיב
.Èהרבים]הּמֹוציא לרשות היחיד ּביֹום [מרשות הּלּולב את ְִֶַַָ

ּבׁשּבת להיֹות ׁשחל חג ׁשל הראׁשֹון המקדש,טֹוב בזמן -] ְְִִֶֶַָָָָ
בשבת] גם נוטלין ּבֹושהיו לצאת ּכדי המצוה], ,[חובת ְֵֵָ

ׁשהרי  ּפטּור, - ּבׁשֹוגג הרּבים ּברׁשּות אּמֹות ארּבע ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַָָוהעבירֹו
עׂשר  ארּבעה ּביֹום הּפסח את הּׁשֹוחט וכן הֹוציא. ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָּברׁשּות
הּבעלים  ׁשּמׁשכּו ּכן אחר לֹו ונֹודע ּבׁשּבת, להיֹות ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָׁשחל

ידיהן בו]את קדם [מהשותפות נטמאּו אֹו ׁשּמתּו אֹו ְְְִֵֵֶֶֶֶֹ
ראה  אֹו מעים נקּוב ּכגֹון ּבּסתר, טרפה ׁשּנמצא אֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָׁשחיטה,
ּבעל  נמצא אם אבל ּברׁשּות; ׁשּׁשחט מּפני ּפטּור, זה הרי -ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
מּפני  חּטאת, חּיב זה הרי - ּגלּויה טרפה ׁשהיתה אֹו ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָמּום,

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן יׁשחט. ּכ ואחר לבּדק לֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֹׁשהיה
.‡Èלׁשמֹו ׁשּלא ּבׁשּבת הּפסח את קרבן ׁשחט לשם -] ְְִֶֶֶַַַַָָֹ

ׁשמֹואחר] ׁשעקירת ּכׁשר; ׁשהּזבח מּפני ּפטּור, - ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָּבטעּות
ּפסּולי  ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו עקירה, אינּה - ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָּבטעּות

ְִַָֻהּמקּדׁשין.
.·È ראּויין אם - ּבטעּות ּפסח לׁשם אחרים זבחים ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָׁשחט

ׁשּׁשחט  מּפני חּטאת, מּקרּבן ּפטּור - ּפסח לקרּבן ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהם
ׁשּתים  ּבן אֹו נקבה ׁשהיתה ּכגֹון ראּויין, אינם אם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָּברׁשּות;
ׁשגג  אם וכן הּפסח. למצות ראּוי אינֹו ׁשהרי חּטאת, חּיב -ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

ּבׁשּבת לשם]ּוׁשחטֹו לאֹוכליו[- יכולים ׁשּלא שלא [אנשים ְְְְֶַָָָֹ
חולים] כגון אֹולאכול למנּוייו, לערלים,[בעליו]ׁשּלא אֹו , ְֲִִֵֶַָֹ

לאֹוכליו, וׁשּלא לאֹוכליו ׁשחטֹו חּטאת. חּיב - לטמאים ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָֹאֹו
לטמאים  ולערלים, למּולים למנּוייו, וׁשּלא ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָֹלמנּוייו
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּכׁשר. הּפסח ׁשהרי ּפטּור, - ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָולטהֹורים

.‚È זה הרי - לׁשמן ׁשּלא הּצּבּור קרּבנֹות ּבׁשּבת ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹהּׁשֹוחט
אמּורין ויקטיר חּטאת, אם [האברים]חּיב וכן לערב; ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ

הּתֹוספת. על חּטאת חּיב הּיֹום, חֹובת על יתר ֵֶֶַַַַַַַַָָָָׁשחט
.„È ּבׁשּבת הּׁשּבת, את ּדֹוחין ׁשאין יחיד קרּבנֹות ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשחט

ּבהנאה  מּתר והּבׂשר חּטאת, חּיב - זֹורקין ּבׁשגגה ואין . ְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָָָָֻ
הּדם המזבח]את ּבין [על לׁשמן, ּדמן וזרק עבר ואם ; ְְְִִֵֶַַַָָָָָָ

ויקטיר  חֹובה, לׁשם לּבעלים עלּו - ּבמזיד ּבין ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָּבׁשֹוגג
על  חּטאת הּׁשֹוחט ויביא יאכל, והּבׂשר לערב; ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָאמּורין

ְִָׁשגגתֹו.
.ÂË ואחת ּכחּוׁשה אחת צּבּור, ׁשל ּבהמֹות ׁשּתי לפניו ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָהיּו

עֹולה, ּבין חּטאת ּבין ּבאחת, הּיֹום חֹובת והיתה ְְְְֵֵֵַַַַַָָָָָׁשמנה,
ואחר  ּבּתחּלה, ּכחּוׁשה ׁשחט אם - הּׁשּתים וׁשחט ְְְְְְִִִַַַַַַַַָָָָָוׁשגג
אּלא  עֹוד, ולא חּטאת; מּקרּבן ּפטּור - הּׁשמנה ׁשחט ְְְִֵֶַַַַָָָָָָָֹּכ
אם  אבל לכּתחּלה. ּוׁשחט', ׁשמנה 'הבא לֹו: ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָֹׁשאֹומרים

ּתחּל הּׁשמנה על ׁשחט חּטאת חּיב - הּכחּוׁשה ּכ ואחר ה, ְְְְִֵַַַַַַַַָָָָָָָ
ּבבני [אם]הּתֹוספת. טרפה הּׁשמנה הראׁשֹונה נמצאת ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

ׁשּׁשחט  ּבעת טרפה ׁשהיא ידע ׁשּלא ּפי על אף - ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹמעים
האחרֹונה  ונׁשחטה הֹואיל - נתּכּון לזה ולא ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָֹהּכחּוׁשה,
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מצּודה  הּפֹורס וכן מחּטאת. ּפטּור זה הרי ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָּכמצותּה,
- הּדגים עם ּתינֹוק והעלה ּבׁשגגה, הּים מן ּדגים ְְְֱֲִִִִִִֶַַַָָָָָָלהעלֹות
והעלה  הֹואיל - ׁשמע ׁשּלא ּבין ּתינֹוק, ׁשּטבע ׁשּׁשמע ְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּבין
ּכּונתֹו היתה ׁשּלא ּפי על אף מחּטאת, ּפטּור זה הרי ְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹּתינֹוק,

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשֹוגג. ׁשהיה מּפני לצּוד, ְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָאּלא
.ÊË מן ונֹותר ּפסח, ׁשל צלי הּפסח ּבלילי לפניו ׁשהיה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָמי

ואכל  וׁשגג מצוה, ׁשהיא צלי לאכל ונתּכּון ְְְְְֱֳִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹהּקדׁשים,
מצוה  עׂשה לא ׁשהרי חּטאת, חּיב זה הרי - ְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹהּנֹותר

זֹו ּבזה.ּבאכילה ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְֲִֵֵֶַַָָָ

ה'תשע"ד  תשרי ח' חמישי יום

ג  ¤¤ּפרק
עליו ‡. ׁשחּיבין חטא ׁשחטא עדים עליו ׁשהעידּו ְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָמי

קבּועה 'אנּו[רגילה]חּטאת אמרּו: אּלא ּבֹו, התרּו ולא , ְְְְִֶַָָָָָֹ
והּוא  חלב', ׁשאכלּת אֹו ּבׁשּבת מלאכה ׁשעׂשית ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָראינּו
חּיב  אינֹו - זה' ּדבר עׂשיתי ׁשּלא ּבוּדאי יֹודע 'אני ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹאֹומר:
הּקרּבן, מן יּפטר הייתי', 'מזיד יאמר: ואם הֹואיל ְְִִִִִִִֵֵַַַָָָָָֹחּטאת;
'לא  ּכאֹומר: נעׂשה עׂשיתי', ולא אכלּתי 'לא להם ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹֹּכׁשאמר
ולא  הּקרּבן, מן ּפטּור ׁשהּוא ּבזדֹון', אּלא ּבׁשגגה ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָָֹאכלּתי

העדים. את ְִִִֵֶָהכחיׁש
הפליג·. ולא הכחיש]ׁשתק, לא אפּלּו[- - העדים את ְְֲִִִִֵֶַָָֹ

אחת אּׁשה לֹו לעדות]אמרה שפסולה אֹו[- חלב', 'אכלּת : ְְִֵֶַַַָָָָָ
אמר  חּטאת. להביא חּיב - וׁשתק ּבׁשּבת', מלאכה ְְְְִִַַַַַָָָָָָָָָָ'עׂשית
- ּבׁשגגה ואכלֹו וחזר וׁשתק, זה', הּוא 'חלב אחד: עד ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָלֹו
ּפי  על אף עליו, לֹוקה - ּבֹו התרּו ואם חּטאת; ְְִִִִֵֶַַַָָָמביא

אחד. ּבעד העדּות ְִֵֵֶֶַָָׁשעּקר
הּמקּדׁשין ‚. ּפסּולי ּבהלכֹות ּבארנּו ׁשהּמפריׁשּכבר , ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֻ

ׁשחּלל, הּׁשּבת על יביאּנה לא - ׁשאכל החלב על ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹחּטאתֹו
עּזים  ׂשעירת קרּבנֹו "והביא ׁשּנאמר: ׁשאכל, הּדם על ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָאֹו
לׁשם  קרּבנֹו ׁשּיהיה עד - חטא" אׁשר חּטאתֹו על ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָוגֹו'
הקריב, ואם חטא. על מחטא ׁשּיקריבּנה לא ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹחטאֹו,
ׁשאכל  חלב על חּטאתֹו הפריׁש אמרּו: זה על יתר ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּפסּולה.
(לא) הביא, ואם הּיֹום; ׁשאכל חלב על יביאּנה לא - ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹאמׁש

הּבן ּכּפר  והיה ומת, אביו, הפריׁשּה ׁשאם לֹומר, צרי ואין . ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָ
ּכמֹו חטאֹו, על הּבן יביאּנה ׁשּלא - החטא ּבאֹותֹו ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָֹֻמחּיב

ׁשם. ְִֵֶָָׁשּנתּבאר
ּבּה„. ׁשּיּפל עד ּתרעה - חטאים ׁשני על חּטאת ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹהּמביא

ותּמ חציּהמּום, ּובדמי זה, לחטא חציּה ּבדמי ויביא כר, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָ
הּׁשני  ׁשני לחטא על אחת חּטאת ׁשהביאּו ׁשנים וכן . ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָ

זה  ויביא ותּמכר, מּום, ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה - ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹחטאים
חציּה. ּבדמי חּטאתֹו זה ויביא חציּה, ּבדמי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָחּטאתֹו

ׁשּירצה,‰. איזֹו יקריב - אחד חטא על חּטאֹות ׁשּתי ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָהביא
לנדבה  ּדמיה ויּפלּו מּום, ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה .והּׁשנּיה ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹ

.Â לׁשם ּתּׁשחט זֹו - חטאים ׁשני על חּטאֹות ׁשּתי ְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָהביא
הּׁשני  החטא לׁשם והּׁשנּיה האחד, .החטא ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ

.Ê הּקרּבנֹות מעׂשה ּבהלכֹות ּבארנּו ׁשהמׁשּמד ּכבר , ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָֻ
ּבפרהסיא ׁשּבתֹות לחּלל אֹו זרה אין [ברבים]לעבֹודה - ְְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָ

עברֹות  מּׁשאר לעברה והמׁשּמד ּכלל; קרּבן מּמּנּו ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻמקּבלין
מׁשּמד  ּכיצד? החטא. אֹותֹו על חּטאת מּמּנּו מקּבלין אין -ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָֻ
אין  - חּטאתֹו והביא ּבׁשגגה, חלב ׁשאכל חלב, ְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹלאכל
מׁשּמד  היה אפּלּו ּבתׁשּובה. ׁשּיחזר עד מּמּנּו, ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָֹֻמקּבלין

לתאבֹון חלב להכעיס]לאכל בשביל ולא לתאווה -], ְֱֵֵֶֶָֹ
מקּבלין  אין - קרּבן והביא ואכלֹו, ּבׁשּמן, חלב לֹו ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻונתחּלף
הרי  - לתאבֹון ּבין להכעיס ּבין ּבזדֹון, ׁשּמּׁשאכל ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָמּמּנּו;

מׁשּמד  -הּוא ּדם ואכל וׁשגג חלב, לאכל מׁשּמד היה . ְְְְֱֵֶֶַַָָָָָָָֹֻֻ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו מּמּנּו, ְְְְִִֵֶֶַַמקּבלין

.Á וחזר נׁשּתּמד ּכ ואחר חּטאתֹו, והפריׁש ׁשּׁשגג ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָמי
ונׁשּתּפה וחזר נׁשּתּטה אֹו ּפי [נרפא]ּבתׁשּובה, על אף - ְְְְְִִִִַַַַַָָָָ

ונראה חזר הרי ּבינתים, הּקרּבן ראוי ׁשּנדחה [נהיה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָ
ּבהלכֹות להקרבה] ׁשּבארנּו ּכמֹו נדחין, חּיים ּבעלי ׁשאין ;ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַ

ׁשאם  ּוכׁשם עצמּה. יקריבּנה ,לפיכ הּמקּדׁשין; ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻּפסּולי
נדחּו אם ּכ - לכׁשרּותֹו יחזר ונתרּפא, עֹובר מּום ּבֹו ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָֹנֹולד

יקרב. ונראּו, וחזרּו ְְְְְְִִִַַָָהּבעלים
.Ë יֹום עליהן ׁשעבר וּדאין ואׁשמֹות חּטאֹות ֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָחּיבי

הּכּפּורים  יֹום לאחר להביא חּיבין וחּיבי הּכּפּורים, ; ְְְִִִִִִֵַַַַַַָָָ
ּתלּויין חטאו]אׁשמֹות האם ׁשּנאמר:[שמסתפקים ּפטּורין, ְְֱֲִִֶֶַָ

מּפי  למדּו ּכ - ּתטהרּו" ה' לפני חּטאתיכם ְְְִִִִִֵֵֶַָָָֹֹ"מּכל
רבינו]הּׁשמּועה ממשה ּבֹו[מסורת מּכיר ׁשאין חטא ׁשּכל , ְְִֵֵֶֶַַָָ

עברה  ספק ידֹו על ׁשּבא מי ,לפיכ לֹו. נתּכּפר ה', ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָאּלא
חׁשכה עם אפּלּו הּכּפּורים, ּתלּוי;ּביֹום מאׁשם ּפטּור - ְֲֲִִִִֵֵַָָָָָ

הֹודע  לא על מביאין ׁשאין למד, נמצאת מכּפר. הּיֹום ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשּכל
עברה] לא [ספק ּכן אם אּלא ּתלּוי, אׁשם הּכּפּורים יֹום ִִִֵֶֶַָָָָֹׁשל

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו הּכּפּורים, יֹום לֹו ְְִִִִֵֶֶַָּכּפר
.È מכּפרין,אין האׁשם ולא החּטאת ולא הּכּפּורים יֹום ְְְְִִִֵַַַַָָָָֹֹ

ּבכּפרתן  הּמאמינים הּׁשבים על ּבהם,אּלא המבעט אבל ; ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
אֹו חּטאתֹו והביא מבעט, היה ּכיצד? לֹו. מכּפרין ְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָאינם
- מכּפרין אּלּו ׁשאין ּבלּבֹו, מחּׁשב אֹו אֹומר והּוא ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָאׁשמֹו,
ּוכׁשּיחזר  לֹו. נתּכּפר לא ּכמצותן, ׁשּקרבּו ּפי על ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹאף
וכן  ואׁשמֹו. חּטאתֹו להביא צרי מּבעיטתֹו, ְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָּבתׁשּובה
עליו. מכּפר הּכּפּורים יֹום אין הּכּפּורים, ּביֹום ְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָהמבעט
הּכּפּורים, יֹום עליו ועבר ּתלּוי, ּבאׁשם נתחּיב אם ,ְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָָלפיכ
ּבתׁשּובה  ּוכׁשּיחזר לֹו; נתּכּפר לא זה הרי - ּבֹו מבעט ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹוהּוא
חּיב  ׁשהיה ּתלּוי אׁשם ּכל להביא חּיב הּכּפּורים, יֹום ְִִִֶַַַַַָָָָָָָָָאחר

ּבֹו.
.‡È הּכּפרה את מעּכבין ׁשּבּתֹורה, אׁשמֹות חּוץ ּכל - ְְֲִֶֶַַַַָָָָָ

ׂשֹוטה  ּוספק ּכּפרה, מחּסרי ּוספק נזיר, ספק נזיר. ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָָָָֻמאׁשם
הּכּפּורים. יֹום אחר קרּבנֹותיהן מביאין ּכּלן -ְְְִִִִֵֶַַַָָֻ

.·È להרג יֹוצא הּוא והרי אׁשם, אֹו חּטאת מחּיב ׁשהּוא ְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָֻמי
זבּוח זבחֹו היה אם - ּדין עד [שחוט]מּבית אֹותֹו מׁשהין , ְְִִִִִֵַַַָָָ

הּזבח, נׁשחט לא עדין ואם יהרג; ּכ ואחר הּדם, ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹׁשּיּזרק
עליו  ׁשּיקריבּו עד אֹותֹו מׁשהין .אין ְְִִֵֶַַַָָ
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אכילתו] זמן ידּוע אחר ואין מהן, אחד את ואכל ְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָלפניו,
על  ּובא וׁשגג ּבּבית, עּמֹו ואחֹותֹו נּדה אׁשּתֹו אכל, ְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָאיזה
הּכּפּורים  ויֹום ׁשּבת ּבעל, מהן איזֹו ידּוע ואין מהן, ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָאחת
מהן  ּבאיזה ידּוע ואין מהן, ּבאחד מלאכה ועׂשה ְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָלפניו,

חּטאת. מּקרּבן ּפטּור זה הרי - ְֲִֵֶַַָָָָָעׂשה
מביא חטא „. זה הרי - ּוׁשכחֹו וחזר חטאֹו, לֹו ונֹודע , ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָ

ּׁשהּוא מה לׁשם חטא חּטאת איזה עבור שיהיה אומר -] ְֵֶַַָ
הּנאכלֹות.שחטא] חּטאֹות ּכׁשאר ותאכל ,ְְֱִֵֵֶַַָָָָ

ּבׁשם‰. חּיב.[איסור]ׁשגג - ּגּופין ׁשני והן מהן, אחד ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
נּדֹות, ׁשּתי היא;ּכיצד? איזֹו ידּוע ואין מהן, ּבאחת וׁשגג ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָ

- היא איזֹו ידּוע ואין מהן, ּבאחת וׁשגג אחיֹותיו, ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָׁשּתי
ּדֹומה? זה למה חטא. ׁשל עצמֹו ידע ׁשהרי חּטאת, ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָחּיב
נר  איזֹו ידּוע ואין מהן, אחת ׁשּכּבה ּדֹולקֹות נרֹות ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָלׁשּתי

ּתמחּויין לׁשני אֹו מאחד [קערות]היא, ׁשאכל חלב ׁשל ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
ּכל  וכן חּיב. ׁשהּוא - אכל ּתמחּוי מאיזה ידּוע ואין ְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמהן,

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.Âקבּועה חּטאת המחּיב ועׂשה [רגילה]ּכל ׁשגגתֹו, על ְְְְִַַַָָָָָָָֻ

לֹו היתה ׁשּלא ּפי על אף - ׁשחטא אחר לֹו ונֹודע ְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָֹּבׁשגגה,
ּכיצד? חּטאת. חּיב זה הרי הּוא, חטא ׁשּזה ּבּתחּלה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָידיעה
הם  מה יֹודע ואינֹו וגדל הּגֹוים, לבין ׁשּנׁשּבה ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָּתינֹוק
ודם  חלב ואכל ּבׁשּבת, מלאכה ועׂשה ּדתם, ולא ְְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָָָָָָֹיׂשראל
ּכל  על ּומצּוה יׂשראלי, ׁשהּוא לֹו ּכׁשּיּודע - ּבהן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻוכּיֹוצא
ּכל  וכן ועברה. עברה ּכל על חּטאת להביא חּיב ְְֲֲִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָאּלּו,

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.Ê חּיב - אסּורֹות ּבמאכלֹות אֹו ּבעריֹות, ּכּונה ּבלא ְְֲֲֲֵַַַַַָָָָָֹהּׁשֹוגג

מחּטאת  ּפטּור ּובׁשּבת, עם חּטאת; מתעּסק היה ּכיצד? . ְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָָ
עליו; ערוה היא והרי לבעילה, ּכּונה ּבלא ּובעלּה ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָָָֹאּׁשה,
אכילה  לׁשם ּכּונה ּבלא ּובלעֹו הּוא, רק ׁשּבפיו ׁשּזה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹּדּמה
נתּכּון  חּטאת. חּיב זה הרי - חלב הּוא והרי ְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבעֹולם,

ּכּונה [בשבת] ּבלא המחּבר את וחת הּתלּוׁש, את ְְְְְִֶֶַַַַַַָָָָָֹֻלהגּביּה
ּכמֹו ּתֹורה, אסרה מחׁשבת מלאכת ּפטּור; - ְְְֲֲִֶֶֶֶַַָָָָָלחתיכתֹו

ּבמקֹומֹו. ְְִֵֶַׁשּבארנּו
.Á נעׂשית עׂשּיתּה ּובכלל הּמצוֹות, מן מצוה העֹוׂשה ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָּכל

מּקרּבן  ּפטּור זה הרי - ּבׁשגגה ּכרת, עליה ׁשחּיבין ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָעברה
ּברׁשּות  ׁשעׂשה מּפני יבמּתֹוחּטאת, על הּבא ּכיצד? [אשת . ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָ

בנים] בלא שמת הרי אחיו - ידע לא והּוא נּדה, היא והרי ,ְֲֲִִֵֵַַָָֹ
נּדה  היא והרי אׁשּתֹו, על ּבא אם אבל מחּטאת. ּפטּור ְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָזה
אבל  יבעל; ּכ ואחר ׁשאלּה, ׁשּלא מּפני חּטאת: חּיב -ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָֹֹ
לֹו ׁשהיּו מי וכן לּה. ׁשּיׁשאל ּכדי ּבּה רגיל אינֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָיבמּתֹו,
ׁשּבת  ּבערב למּול ואחד ּבׁשּבת למּול אחד ּתינֹוקֹות, ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשני
ּפטּור  - ּבׁשּבת ׁשניהם ּומל וׁשכח, הּׁשּבת, אחר ְְְֵֶַַַַַַָָָָָאֹו
ּבׁשּבת, מהן אחד למּול רׁשּות לזה יׁש ׁשהרי ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָמחּטאת;
ׁשהם  ּפי על אף עׂשה; ּומצוה אצלֹו, היא ּדחּויה ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָוׁשּבת
לא  אם אבל מדקּדק. אינֹו ּבהּול, ּוזמּנֹו הֹואיל ּגּופין, ְְְְֲִִִֵֵֵַַָָֹׁשני
מי  ּבׁשּבת ּומל וׁשכח ּבׁשּבת, למּול ראּוי מהן אחד ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָָָהיה

חּטאת. חּיב - ּבׁשּבת למּולֹו ראּוי ְְֵֶַַַָָָָׁשאינֹו
.Ëמומחה]אּמן ּביֹום [מוהל הּיֹום לפנֹות למּול ׁשּבא ְְִֶַָָָֻ

ואם  ׁשּתמּול, ּכדי ּבּיֹום ּפנאי נׁשאר 'לא לֹו: ואמרּו ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָֹהּׁשּבת,
חֹובל  ונמצאת הּׁשּבת, יציאת עד ּתׁשלים לא למּול ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָֹּתתחיל
ּובמהרה  וזריז, אני 'רגיל ואמר: מצוה', עֹוׂשה ולא ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָֹּבׁשּבת
זה  הרי - הּׁשּבת יציאת עד אּלא הׁשלים לא אם - ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹאמּול'

ּבֹו. התרּו ׁשהרי חּטאת, ְֲִֵֶַַָָחּיב
.Èהרבים]הּמֹוציא לרשות היחיד ּביֹום [מרשות הּלּולב את ְִֶַַָ

ּבׁשּבת להיֹות ׁשחל חג ׁשל הראׁשֹון המקדש,טֹוב בזמן -] ְְִִֶֶַָָָָ
בשבת] גם נוטלין ּבֹושהיו לצאת ּכדי המצוה], ,[חובת ְֵֵָ

ׁשהרי  ּפטּור, - ּבׁשֹוגג הרּבים ּברׁשּות אּמֹות ארּבע ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַָָוהעבירֹו
עׂשר  ארּבעה ּביֹום הּפסח את הּׁשֹוחט וכן הֹוציא. ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָּברׁשּות
הּבעלים  ׁשּמׁשכּו ּכן אחר לֹו ונֹודע ּבׁשּבת, להיֹות ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָׁשחל

ידיהן בו]את קדם [מהשותפות נטמאּו אֹו ׁשּמתּו אֹו ְְְִֵֵֶֶֶֶֹ
ראה  אֹו מעים נקּוב ּכגֹון ּבּסתר, טרפה ׁשּנמצא אֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָׁשחיטה,
ּבעל  נמצא אם אבל ּברׁשּות; ׁשּׁשחט מּפני ּפטּור, זה הרי -ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
מּפני  חּטאת, חּיב זה הרי - ּגלּויה טרפה ׁשהיתה אֹו ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָמּום,

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן יׁשחט. ּכ ואחר לבּדק לֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֹׁשהיה
.‡Èלׁשמֹו ׁשּלא ּבׁשּבת הּפסח את קרבן ׁשחט לשם -] ְְִֶֶֶַַַַָָֹ

ׁשמֹואחר] ׁשעקירת ּכׁשר; ׁשהּזבח מּפני ּפטּור, - ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָּבטעּות
ּפסּולי  ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו עקירה, אינּה - ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָּבטעּות

ְִַָֻהּמקּדׁשין.
.·È ראּויין אם - ּבטעּות ּפסח לׁשם אחרים זבחים ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָׁשחט

ׁשּׁשחט  מּפני חּטאת, מּקרּבן ּפטּור - ּפסח לקרּבן ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהם
ׁשּתים  ּבן אֹו נקבה ׁשהיתה ּכגֹון ראּויין, אינם אם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָּברׁשּות;
ׁשגג  אם וכן הּפסח. למצות ראּוי אינֹו ׁשהרי חּטאת, חּיב -ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

ּבׁשּבת לשם]ּוׁשחטֹו לאֹוכליו[- יכולים ׁשּלא שלא [אנשים ְְְְֶַָָָֹ
חולים] כגון אֹולאכול למנּוייו, לערלים,[בעליו]ׁשּלא אֹו , ְֲִִֵֶַָֹ

לאֹוכליו, וׁשּלא לאֹוכליו ׁשחטֹו חּטאת. חּיב - לטמאים ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָֹאֹו
לטמאים  ולערלים, למּולים למנּוייו, וׁשּלא ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָֹלמנּוייו
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּכׁשר. הּפסח ׁשהרי ּפטּור, - ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָולטהֹורים

.‚È זה הרי - לׁשמן ׁשּלא הּצּבּור קרּבנֹות ּבׁשּבת ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹהּׁשֹוחט
אמּורין ויקטיר חּטאת, אם [האברים]חּיב וכן לערב; ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ

הּתֹוספת. על חּטאת חּיב הּיֹום, חֹובת על יתר ֵֶֶַַַַַַַַָָָָׁשחט
.„È ּבׁשּבת הּׁשּבת, את ּדֹוחין ׁשאין יחיד קרּבנֹות ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשחט

ּבהנאה  מּתר והּבׂשר חּטאת, חּיב - זֹורקין ּבׁשגגה ואין . ְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָָָָֻ
הּדם המזבח]את ּבין [על לׁשמן, ּדמן וזרק עבר ואם ; ְְְִִֵֶַַַָָָָָָ

ויקטיר  חֹובה, לׁשם לּבעלים עלּו - ּבמזיד ּבין ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָּבׁשֹוגג
על  חּטאת הּׁשֹוחט ויביא יאכל, והּבׂשר לערב; ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָאמּורין

ְִָׁשגגתֹו.
.ÂË ואחת ּכחּוׁשה אחת צּבּור, ׁשל ּבהמֹות ׁשּתי לפניו ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָהיּו

עֹולה, ּבין חּטאת ּבין ּבאחת, הּיֹום חֹובת והיתה ְְְְֵֵֵַַַַַָָָָָׁשמנה,
ואחר  ּבּתחּלה, ּכחּוׁשה ׁשחט אם - הּׁשּתים וׁשחט ְְְְְְִִִַַַַַַַַָָָָָוׁשגג
אּלא  עֹוד, ולא חּטאת; מּקרּבן ּפטּור - הּׁשמנה ׁשחט ְְְִֵֶַַַַָָָָָָָֹּכ
אם  אבל לכּתחּלה. ּוׁשחט', ׁשמנה 'הבא לֹו: ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָֹׁשאֹומרים

ּתחּל הּׁשמנה על ׁשחט חּטאת חּיב - הּכחּוׁשה ּכ ואחר ה, ְְְְִֵַַַַַַַַָָָָָָָ
ּבבני [אם]הּתֹוספת. טרפה הּׁשמנה הראׁשֹונה נמצאת ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

ׁשּׁשחט  ּבעת טרפה ׁשהיא ידע ׁשּלא ּפי על אף - ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹמעים
האחרֹונה  ונׁשחטה הֹואיל - נתּכּון לזה ולא ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָֹהּכחּוׁשה,
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מצּודה  הּפֹורס וכן מחּטאת. ּפטּור זה הרי ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָּכמצותּה,
- הּדגים עם ּתינֹוק והעלה ּבׁשגגה, הּים מן ּדגים ְְְֱֲִִִִִִֶַַַָָָָָָלהעלֹות
והעלה  הֹואיל - ׁשמע ׁשּלא ּבין ּתינֹוק, ׁשּטבע ׁשּׁשמע ְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּבין
ּכּונתֹו היתה ׁשּלא ּפי על אף מחּטאת, ּפטּור זה הרי ְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹּתינֹוק,

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשֹוגג. ׁשהיה מּפני לצּוד, ְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָאּלא
.ÊË מן ונֹותר ּפסח, ׁשל צלי הּפסח ּבלילי לפניו ׁשהיה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָמי

ואכל  וׁשגג מצוה, ׁשהיא צלי לאכל ונתּכּון ְְְְְֱֳִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹהּקדׁשים,
מצוה  עׂשה לא ׁשהרי חּטאת, חּיב זה הרי - ְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹהּנֹותר

זֹו ּבזה.ּבאכילה ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְֲִֵֵֶַַָָָ

ה'תשע"ד  תשרי ח' חמישי יום

ג  ¤¤ּפרק
עליו ‡. ׁשחּיבין חטא ׁשחטא עדים עליו ׁשהעידּו ְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָמי

קבּועה 'אנּו[רגילה]חּטאת אמרּו: אּלא ּבֹו, התרּו ולא , ְְְְִֶַָָָָָֹ
והּוא  חלב', ׁשאכלּת אֹו ּבׁשּבת מלאכה ׁשעׂשית ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָראינּו
חּיב  אינֹו - זה' ּדבר עׂשיתי ׁשּלא ּבוּדאי יֹודע 'אני ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹאֹומר:
הּקרּבן, מן יּפטר הייתי', 'מזיד יאמר: ואם הֹואיל ְְִִִִִִִֵֵַַַָָָָָֹחּטאת;
'לא  ּכאֹומר: נעׂשה עׂשיתי', ולא אכלּתי 'לא להם ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹֹּכׁשאמר
ולא  הּקרּבן, מן ּפטּור ׁשהּוא ּבזדֹון', אּלא ּבׁשגגה ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָָֹאכלּתי

העדים. את ְִִִֵֶָהכחיׁש
הפליג·. ולא הכחיש]ׁשתק, לא אפּלּו[- - העדים את ְְֲִִִִֵֶַָָֹ

אחת אּׁשה לֹו לעדות]אמרה שפסולה אֹו[- חלב', 'אכלּת : ְְִֵֶַַַָָָָָ
אמר  חּטאת. להביא חּיב - וׁשתק ּבׁשּבת', מלאכה ְְְְִִַַַַַָָָָָָָָָָ'עׂשית
- ּבׁשגגה ואכלֹו וחזר וׁשתק, זה', הּוא 'חלב אחד: עד ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָלֹו
ּפי  על אף עליו, לֹוקה - ּבֹו התרּו ואם חּטאת; ְְִִִִֵֶַַַָָָמביא

אחד. ּבעד העדּות ְִֵֵֶֶַָָׁשעּקר
הּמקּדׁשין ‚. ּפסּולי ּבהלכֹות ּבארנּו ׁשהּמפריׁשּכבר , ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֻ

ׁשחּלל, הּׁשּבת על יביאּנה לא - ׁשאכל החלב על ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹחּטאתֹו
עּזים  ׂשעירת קרּבנֹו "והביא ׁשּנאמר: ׁשאכל, הּדם על ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָאֹו
לׁשם  קרּבנֹו ׁשּיהיה עד - חטא" אׁשר חּטאתֹו על ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָוגֹו'
הקריב, ואם חטא. על מחטא ׁשּיקריבּנה לא ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹחטאֹו,
ׁשאכל  חלב על חּטאתֹו הפריׁש אמרּו: זה על יתר ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּפסּולה.
(לא) הביא, ואם הּיֹום; ׁשאכל חלב על יביאּנה לא - ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹאמׁש

הּבן ּכּפר  והיה ומת, אביו, הפריׁשּה ׁשאם לֹומר, צרי ואין . ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָ
ּכמֹו חטאֹו, על הּבן יביאּנה ׁשּלא - החטא ּבאֹותֹו ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָֹֻמחּיב

ׁשם. ְִֵֶָָׁשּנתּבאר
ּבּה„. ׁשּיּפל עד ּתרעה - חטאים ׁשני על חּטאת ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹהּמביא

ותּמ חציּהמּום, ּובדמי זה, לחטא חציּה ּבדמי ויביא כר, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָ
הּׁשני  ׁשני לחטא על אחת חּטאת ׁשהביאּו ׁשנים וכן . ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָ

זה  ויביא ותּמכר, מּום, ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה - ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹחטאים
חציּה. ּבדמי חּטאתֹו זה ויביא חציּה, ּבדמי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָחּטאתֹו

ׁשּירצה,‰. איזֹו יקריב - אחד חטא על חּטאֹות ׁשּתי ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָהביא
לנדבה  ּדמיה ויּפלּו מּום, ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה .והּׁשנּיה ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹ

.Â לׁשם ּתּׁשחט זֹו - חטאים ׁשני על חּטאֹות ׁשּתי ְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָהביא
הּׁשני  החטא לׁשם והּׁשנּיה האחד, .החטא ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ

.Ê הּקרּבנֹות מעׂשה ּבהלכֹות ּבארנּו ׁשהמׁשּמד ּכבר , ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָֻ
ּבפרהסיא ׁשּבתֹות לחּלל אֹו זרה אין [ברבים]לעבֹודה - ְְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָ

עברֹות  מּׁשאר לעברה והמׁשּמד ּכלל; קרּבן מּמּנּו ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻמקּבלין
מׁשּמד  ּכיצד? החטא. אֹותֹו על חּטאת מּמּנּו מקּבלין אין -ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָֻ
אין  - חּטאתֹו והביא ּבׁשגגה, חלב ׁשאכל חלב, ְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹלאכל
מׁשּמד  היה אפּלּו ּבתׁשּובה. ׁשּיחזר עד מּמּנּו, ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָֹֻמקּבלין

לתאבֹון חלב להכעיס]לאכל בשביל ולא לתאווה -], ְֱֵֵֶֶָֹ
מקּבלין  אין - קרּבן והביא ואכלֹו, ּבׁשּמן, חלב לֹו ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻונתחּלף
הרי  - לתאבֹון ּבין להכעיס ּבין ּבזדֹון, ׁשּמּׁשאכל ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָמּמּנּו;

מׁשּמד  -הּוא ּדם ואכל וׁשגג חלב, לאכל מׁשּמד היה . ְְְְֱֵֶֶַַָָָָָָָֹֻֻ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו מּמּנּו, ְְְְִִֵֶֶַַמקּבלין

.Á וחזר נׁשּתּמד ּכ ואחר חּטאתֹו, והפריׁש ׁשּׁשגג ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָמי
ונׁשּתּפה וחזר נׁשּתּטה אֹו ּפי [נרפא]ּבתׁשּובה, על אף - ְְְְְִִִִַַַַַָָָָ

ונראה חזר הרי ּבינתים, הּקרּבן ראוי ׁשּנדחה [נהיה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָ
ּבהלכֹות להקרבה] ׁשּבארנּו ּכמֹו נדחין, חּיים ּבעלי ׁשאין ;ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַ

ׁשאם  ּוכׁשם עצמּה. יקריבּנה ,לפיכ הּמקּדׁשין; ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻּפסּולי
נדחּו אם ּכ - לכׁשרּותֹו יחזר ונתרּפא, עֹובר מּום ּבֹו ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָֹנֹולד

יקרב. ונראּו, וחזרּו ְְְְְְִִִַַָָהּבעלים
.Ë יֹום עליהן ׁשעבר וּדאין ואׁשמֹות חּטאֹות ֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָחּיבי

הּכּפּורים  יֹום לאחר להביא חּיבין וחּיבי הּכּפּורים, ; ְְְִִִִִִֵַַַַַַָָָ
ּתלּויין חטאו]אׁשמֹות האם ׁשּנאמר:[שמסתפקים ּפטּורין, ְְֱֲִִֶֶַָ

מּפי  למדּו ּכ - ּתטהרּו" ה' לפני חּטאתיכם ְְְִִִִִֵֵֶַָָָֹֹ"מּכל
רבינו]הּׁשמּועה ממשה ּבֹו[מסורת מּכיר ׁשאין חטא ׁשּכל , ְְִֵֵֶֶַַָָ

עברה  ספק ידֹו על ׁשּבא מי ,לפיכ לֹו. נתּכּפר ה', ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָאּלא
חׁשכה עם אפּלּו הּכּפּורים, ּתלּוי;ּביֹום מאׁשם ּפטּור - ְֲֲִִִִֵֵַָָָָָ

הֹודע  לא על מביאין ׁשאין למד, נמצאת מכּפר. הּיֹום ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשּכל
עברה] לא [ספק ּכן אם אּלא ּתלּוי, אׁשם הּכּפּורים יֹום ִִִֵֶֶַָָָָֹׁשל

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו הּכּפּורים, יֹום לֹו ְְִִִִֵֶֶַָּכּפר
.È מכּפרין,אין האׁשם ולא החּטאת ולא הּכּפּורים יֹום ְְְְִִִֵַַַַָָָָֹֹ

ּבכּפרתן  הּמאמינים הּׁשבים על ּבהם,אּלא המבעט אבל ; ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
אֹו חּטאתֹו והביא מבעט, היה ּכיצד? לֹו. מכּפרין ְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָאינם
- מכּפרין אּלּו ׁשאין ּבלּבֹו, מחּׁשב אֹו אֹומר והּוא ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָאׁשמֹו,
ּוכׁשּיחזר  לֹו. נתּכּפר לא ּכמצותן, ׁשּקרבּו ּפי על ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹאף
וכן  ואׁשמֹו. חּטאתֹו להביא צרי מּבעיטתֹו, ְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָּבתׁשּובה
עליו. מכּפר הּכּפּורים יֹום אין הּכּפּורים, ּביֹום ְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָהמבעט
הּכּפּורים, יֹום עליו ועבר ּתלּוי, ּבאׁשם נתחּיב אם ,ְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָָלפיכ
ּבתׁשּובה  ּוכׁשּיחזר לֹו; נתּכּפר לא זה הרי - ּבֹו מבעט ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹוהּוא
חּיב  ׁשהיה ּתלּוי אׁשם ּכל להביא חּיב הּכּפּורים, יֹום ְִִִֶַַַַַָָָָָָָָָאחר

ּבֹו.
.‡È הּכּפרה את מעּכבין ׁשּבּתֹורה, אׁשמֹות חּוץ ּכל - ְְֲִֶֶַַַַָָָָָ

ׂשֹוטה  ּוספק ּכּפרה, מחּסרי ּוספק נזיר, ספק נזיר. ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָָָָֻמאׁשם
הּכּפּורים. יֹום אחר קרּבנֹותיהן מביאין ּכּלן -ְְְִִִִֵֶַַַָָֻ

.·È להרג יֹוצא הּוא והרי אׁשם, אֹו חּטאת מחּיב ׁשהּוא ְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָֻמי
זבּוח זבחֹו היה אם - ּדין עד [שחוט]מּבית אֹותֹו מׁשהין , ְְִִִִִֵַַַָָָ

הּזבח, נׁשחט לא עדין ואם יהרג; ּכ ואחר הּדם, ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹׁשּיּזרק
עליו  ׁשּיקריבּו עד אֹותֹו מׁשהין .אין ְְִִֵֶַַַָָ
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ד  ¤¤ּפרק
אחד‡. ּבעלם הרּבה עברֹות על העֹוׂשה ידע שלא -] ְְֲֵֵֵֶֶֶַָָ

עׂשה איסורם] אפּלּו ואחת; אחת ּכל על חּטאת חּיב ,ְֲִַַַַַַַָָָָָ
ׁשלׁש מביא אחד, ּבעלם ׁשּמנינּו אּלּו וארּבעים ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹהּׁשלׁש
חּיב  ׁשהּוא אחד מעׂשה עׂשה אם וכן חּטאֹות. ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָוארּבעים

הרּבה ׁשמֹות מּׁשּום איסורים]עליו כמה שכולל חּיב [- , ְִֵֵַַָָָ
ּכאחת, ּבאין ּכּלן האּסּורין ׁשּיהיּו והּוא, - וׁשם ׁשם ּכל ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻעל

מֹוסיף אּסּור יבאר]אֹו הּׁשֹוחט [- ּכיצד? ּכֹולל. אּסּור אֹו , ִִִֵֵֵַַ
חּיב  - זרה לעבֹודה ּבׁשּבת לעזרה חּוץ קדׁשים ְֱֲֲִֶַַַַָָָָָָָָָָּבהמת
מחּלל  ּומּׁשּום ּבחּוץ, קדׁשים ׁשֹוחט מּׁשּום חּטאֹות: ְִִִֵֵַַַָָָָֹׁשלׁש
האּסּורין  ׁשלׁשת ׁשהרי - זרה עבֹודה עֹובד ּומּׁשּום  ְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָֹׁשּבת,
זביחה  'ּבגמר ּבאֹומר: אמּורים? ּדברים ּבּמה ּכאחד. ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָּבאין

אֹותּה'[שחיטה] עֹובד זרה]הּוא לעבודה לא [- אם אבל . ֲִֵָָֹ
זרה, עבֹודה לׁשם מעט ּבּה מּׁשּיׁשחט - לכ ּכּונתֹו ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָָֹהיתה
ׁשנים  ׁשּיׁשחט עד ּבחּוץ ׁשֹוחט מּׁשּום חּיב ואינֹו ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹּתאסר,

וושט] ׁשחט [קנה הּׁשחיטה, ּכׁשּגמר ונמצא, ׁשנים; רב ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֹאֹו
ׁשֹוחט  מּׁשּום עליה חּיב ׁשאינֹו לקרּבן, האסּורה ְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָּבהמה
חּטאת  היתה הּקרּבנֹות. ּבמעׂשה ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְֲֵֵֶַַַַַַָָָָּבחּוץ,

ּפגּום ׁשּלּה הּקנה חצי והיה ּכל [שחוט]העֹוף, ּבֹו והֹוסיף , ְְֲִִֶֶַָָָָָָָ
ׁשהרי  חּטאֹות, ׁשלׁש חּיב - זרה עבֹודה לׁשם ּבׁשּבת ְְֲֲֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹׁשהּוא
ּביֹום  מלאכה העֹוׂשה וכן ּכאחת. ּבאים האּסּורין ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹׁשלׁשת
מּפני  חּטאֹות, ׁשּתי חּיב - ּבׁשּבת להיֹות ׁשחל ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָהּכּפּורים
הּקּים  אחיו, אׁשת על הּבא ּכאחת. ּבאין האּסּורין ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָׁשּׁשני

אׁשת [החי] מּׁשּום חּטאֹות: ׁשלׁש מביא - נּדה ּכׁשהיא ,ְִִִִֵֵֶֶַָָָֹ
ּכאחת; הּבאים אּסּורין ׁשני והם - אח אׁשת ּומּׁשּום ְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָאיׁש,

מֹוסיף אּסּור ׁשהּוא - נּדה ׁשּנּתֹוסף [נוסף]ּומּׁשּום ׁשּמּתֹו , ִִִִִִֵֶֶֶָ
ליבמּה נֹוסף לבעלּה, זה אּסּור בעלה]ּבּה ּכּיֹוצא [אח וכן . ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָ

אבי "ערות מּׁשּום - ׁשּתים חּיב אביו, על הּבא ..ּבזה. ְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָ
על  הּבא וכן תׁשּכב". לא זכר "ואת ּומּׁשּום תגּלה", ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹֹלא
לא  אבי אחי "ערות ׁשּנאמר: - ׁשּתים חּיב אביו ְְֱֲֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹאחי
- אחד ּבעלם עליו, זכּור והביא הּזכּור, על הּבא ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָתגּלה".
אחת, חּטאת אּלא חּיב אינֹו ּגּופין, ׁשני ׁשהם ּפי על ְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָאף
ׁשם  והּנׁשּכב, הּׁשֹוכב - תׁשּכב" לא זכר "ואת ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשּנאמר:
ּבעלם  עליו, ּבהמה והביא הּבהמה, על הּבא וכן הּוא. ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָאחד
והּנׁשּכב  הּׁשֹוכב עׂשּו אחת. חּטאת אּלא חּיב אינֹו - ְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָאחד

אחת.ּבבה  ּכבעילה ּוזכּור, מה ְְְִִִֵַַָָ
חּטאֹות.·. ׁשמֹונה עליה וחּיב אחת, ּבעילה ּבֹועל ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָיׁש

נׂשא  ּתמנע; ּוׁשמּה מּזלּפה ּבת לֹו ׁשהיתה יעקב ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָֹּכיצד?
ּבת  ללבן ואין סרח, ּוׁשמּה ּבת, מּמּנה והֹוליד ּתמנע, ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָלבן
אׁשּתֹו ואחֹות יעקב, ּבת ּבת סרח נמצאת לבּדּה. רחל ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹאּלא
סרח  נּׂשאת ּכאחת. הּבאין אּסּורין ׁשני והם ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָמאביה;
אּסּור  ּבּה נֹוסף יעקב; ּבני ׁשאר על ונאסרה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹלראּובן,
סרח  ונּׂשאת ּגרׁש, אֹו ראּובן, מת ּכּלתֹו. היא והרי ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹליעקב,
יעקב, אחי ׁשאר על ׁשּנאסרה מּתֹו - מאּמֹו יעקב לאחי ְְֲֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹזֹו
ונּׂשאת  ּגרׁש, אֹו מת אחיו. אׁשת אּסּור ּבּה ליעקב ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹנֹוסף

אחי  ׁשאר על ׁשּנאסרה מּתֹו - ליׁשמעאל זֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָסרח
אביו. אחי אׁשת מּׁשּום ליעקב אּסּור ּבּה נֹוסף ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָֹיׁשמעאל,

יצחק  לפני ליּבּום ונפלה יׁשמעאל, יצחק מת ועבר , ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָָ
על  ׁשּנאסרה מּתֹו - לֹו ׁשנּיה ׁשהיא ּפי על אף ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָויּבמּה,
אביו, אׁשת מּׁשּום ליעקב אּסּור ּבּה נֹוסף אחיו, ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹׁשאר
ׁשגג  אם ּכאחד. ּבאין האּסּורין ׁשּׁשני איׁש; אׁשת ְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָּומּׁשּום
ּבעלּה יצחק ּבחּיי נּדה, ּכׁשהיא זֹו סרח על ּובא ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹיעקב
ׁשמֹונה  עליה חּיב זה הרי - יעקב אׁשת רחל ְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּובחּיי
ּומּׁשּום  אׁשּתֹו, אחֹות ּומּׁשּום ּבּתֹו, ּבת מּׁשּום ְֲִִִִִַַָחּטאֹות:
ּומּׁשּום  אביו, אחי אׁשת ּומּׁשּום אחיו, אׁשת ּומּׁשּום ֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָּכּלתֹו,
ּכּיֹוצא  ּכל וכן נּדה. ּומּׁשּום איׁש, אׁשת ּומּׁשּום אביו, ְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָאׁשת

ֶָּבזה.
.‚צרי - מֹוסיף ּבאּסּור עליהן הערוה זֹו ׁשּתאסר אּלּו ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָּכל

ׁשּתאסר  ּכדי ּבעֹולם מצּויין האחרים האנׁשים ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָׁשּיהּו
לזה.עליהן; אחר אּסּור יּתֹוסף עליהן, ׁשּתאסר ּומּתֹו ֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָ

לזה  היה ואּלּו 'הֹואיל אֹומרין: אין מצּויין, אינם אם ְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָאבל
אּסּור  ּבּה יּתֹוסף עליהם, נאסרת היתה אחים, אֹו ְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָּבנים

אחר]לּזקן' באיסור כבר לו אסורה שהיא לזה ׁשהרי [- ; ֲֵֵֶַָ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן אח. ולא ּבן לא עּתה ׁשם ְְֵֵֵֵֶַַָָָָָֹֹאין

אחת „. ׁשל אּמּה על ּובא נׁשים, ׁשלׁש נׂשּוי ׁשהיה ִִִֶֶַַַָָָָָָָֹמי
ׁשל  אביה אם ׁשהיא ׁשנּיה, ׁשל אּמּה אם ׁשהיא ְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָמהן,
חמֹותֹו, ואם חמֹותֹו, היא זֹו ׁשּזקנה ּפי על אף - ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָׁשליׁשית
אינֹו - היא אחת ּבת ואּסּור הם, ׁשמֹות ּוׁשלׁשה חמיו, ְְְִִִֵֵֵֵַַַָָֹואם

אחת  חּטאת אּלא ּבנּהחּיב ּובת ּובּתּה ּבאּׁשה ׁשּנאמר לפי , ְְְֱִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
ׁשלׁשה  עׂשה הּכתּוב - היא" זּמה הּנה, "ׁשארה ּבּתּה: ְֲִִִֵַַַָָָָָָָָֹּובת
אחד. ּכׁשם ׁשמֹות הּׁשלׁשה יחׁשבּו לפיכ אחד, ּכגּוף ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹּגּופין

אחֹות ‰. ׁשהיא אביו, אחֹות ׁשהיא אחֹותֹו, על הּבא ֲֲֲֲִִִֶֶַַָָָאבל
חּטאֹות  ׁשלׁש חּיב - ּגּלה",אּמֹו אחתֹו "ערות ׁשּנאמר: , ְֱֲִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

אחֹות  ׁשהיא ּפי על ואף - עצמּה ּבפני אחֹותֹו על ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָלחּיב
אּמֹו, על ׁשּבא ּכגֹון זאת? ּתהיה והיא אביו. ואחֹות ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָֹאּמֹו
והֹוליד  מּבנֹותיו, אחת ּובעל ּבנֹות, ׁשּתי מּמּנה ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָוהֹוליד
ׁשהיא  הּׁשנית, הּבת על הּזה הּממזר ּכׁשּיבֹוא - ּבן ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָמּמּנה
אחֹות  ׁשהיא מאביו, אחֹותֹו ׁשהיא הּממזרת, אּמֹו ְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָאחֹות

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן חּטאֹות. ׁשלׁש חּיב - מאּמֹו ְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹאביו

ה'תשע"ד  תשרי י' קודש שבת יום

ה  ¤¤ּפרק
אחת‡. ערוה על לו]הּבא שאסורה הרּבה [אשה ּביאֹות ְְִֵֶַַַַַָָ

אחד אחת]ּבעלם רצופה בשגגה - כולן ּפי [- על אף - ְִֵֶֶַַָ
נֹודע  ולא הֹואיל - הרּבה ימים ּובעילה ּבעילה ּבין ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹׁשהיה
אחת, ׁשגגה הּכל הרי אחד, ּגּוף היא והרי ּבינתים, ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹלֹו
ּכ ואחר ּבּה, ׁשגג אם אבל אחת. חּטאת אּלא חּיב ְְֲִֵֶַַַַַַַָָָָָָָואינֹו

לֹו חּיב [האיסור]נֹודע - ּובעלּה עצמּה, ּבּה וׁשגג וחזר , ְְְְַַַַַָָָָָָָ
הּׁשגגֹות. מחּלקֹות ׁשהּידיעֹות, ּובעילה; ּבעילה ּכל ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָעל

הּנבעלת ·. וזֹו אחד, ּבעלם הרּבה ּביאֹות הערוה על ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּבא
ידיעה לּה האיסור]היתה ּוביאה[על ּביאה ּכל [ואח"כ ּבין ְְִִִֵָָָָָָָ
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הּוא שכחה] - הרּבה ּבהעלמֹות אצלּה הּביאֹות ׁשּנמצאּו ,ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָ
ּביאה  ּכל על חּטאת מביאה והיא אחת, חּטאת ְְִִִִֵַַַַַָָָָָמביא
- אחד ּבהעלם והיא ּבינתים, ידיעֹות הּוא לֹו היּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָּוביאה;

אחת. חּטאת מביאה והיא הרּבה, חּטאֹות מביא ְְְִִִֵֵַַַַַָָָהּוא
ׁשּכּלן ‚. ּפי על אף - אחד ּבעלם הרּבה עריֹות על ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻהּבא

איסור]מּׁשם חּיב [סוג מחּלקין, ּגּופים והן הֹואיל - אחד ְְִִִִֵֵֶַָָָֻ
נּדֹות, נׁשים חמׁש ׁשּבעל הרי ּכיצד? ואחת. אחת ּכל ְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָעל
ּבעלם  ּבנֹותיו, חמׁש על אֹו אחיֹותיו, חמׁש על ׁשּבא ְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָָָאֹו

וגּוף  ּגּוף ּכל על חּיב - ׁשּזה אחד למד, אּתה מּכאן . ִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
ּבעלם  עליו זכּור והביא הּזכּור על 'הּבא חכמים: ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשאמרּו
אבל  עצמֹו. הּזכּור אֹותֹו ּבׁשהיה אחת', חּטאת חּיב - ְְְֲֶֶַַַַַַָָָָָָאחד
על  ׁשּבא ּבין ׁשניהן, על ׁשּבא ּבין - אחר זכּור היה ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָאם
ּבבא  הּדין והּוא וגּוף. ּגּוף ּכל על חּיב - עליו זה והביא ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָזה

עליו. ּבהמה והביא הּבהמה ְְְִֵֵֵַַָָָָעל
.„- אחד ּבעלם הרּבה ּבהמֹות עליה ׁשהביאה ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָהאּׁשה

ּגּופין  הן ׁשהרי ּובהמה; ּבהמה ּכל על חּטאת ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָחּיבת
אחד  ּבעלם הרּבה לאנׁשים ׁשּנבעלה ּכמי זֹו והרי ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻמחּלקין.

ואיׁש איׁש ּכל על חּטאת חּיבת ׁשהיא -. ִִִֶֶֶַַַָָָ
הּים‰. למדינת ּבעלּה ׁשהל וׁשמעה [לחו"ל]האּׁשה , ְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָ

עצמּה ּפי על ּבין ונּׂשאת ׁשּמת, עדים ּבאּו אֹו [ע"פ ׁשּמת, ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
עדים] ב' ּדיןעדות ּבית ּפי על אחד]ּבין עד ונֹודע [ע"פ , ְִִֵֵַַ

לאנׁשים  נּׂשאת ואם אחד; קרּבן חּיבת - קּים ְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּבעלּה
זּנת אֹו על [זנתה]הרּבה, חּטאת חּיבת - הרּבה אנׁשים עם ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

ׁשהּכל  ּפי על ואף מחּלקין, ּגּופין ׁשהן מּפני ואיׁש, איׁש ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻּכל
מּנּדתּה וטהרה ּבׁשגגה, הּנּדה על הּבא אחת. ְְְֲִִִִִַַַַַָָָָָָָָָָּבׁשגגה
ׁשנּיה  ּפעם עליה ּובא נּדה, ּדם וראת וחזרה ְְְְְְִִֶַַַָָָָָָָָָָָוטבלה,
ּפי  על אף ופעם, ּפעם ּכל על חּיב - עצמּה ׁשגגה ְְְִַַַַַַַַַָָָָָָָּבאֹותּה
חּוץ  - זה נּדּות ׁשּזמן אחד; ּגּוף והּוא אחד ּבעלם ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָׁשהּוא

נּדֹות.מּזמן  נׁשים ּכׁשּתי הן והרי הּׁשני, נּדּות ְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַָ
.Âוסּתּה ּבׁשעת ׁשּלא אׁשּתֹו על כשרגילה הּבא לא -] ְְְִִִֶַַַָָֹ

דם] וראת לראות ּפטּורין [ה], אּלּו הרי - הּתׁשמיׁש ּבעת ּדם ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָ
ׁשֹוגג; ואינֹו הּוא ּכאנּוס ׁשּזה מּפני חּטאת, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָמּקרּבן
יפה  יפה ּבדק ואּלּו ּולדקּדק, לבּדק לֹו היה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשהּׁשֹוגג,
טרח  ׁשּלא ּולפי ׁשגגה; לידי ּבא היה לא ּבׁשאלֹות, ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹֹודקּדק

זה, אבל ּכּפרה. צרי יעׂשה, ּכ ואחר וחקירה ְְֲֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָּבדריׁשה
ּבׁשעת  וׁשּלא היתה, טהֹורה הרי לעׂשֹות? לֹו היה ְְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָֹמה
על  ּדם ׁשּנמצא ּבין ,לפיכ אנס. אּלא זה אין ּבעל ; ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹוסּתּה

אבל [בגד]עד ּפטּורין. - ׁשּלֹו עד על ׁשּנמצא ּבין ׁשּלּה, ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָ
ויפרׁש ׁשּיבעל ודּמה לוסּתּה, סמּו עליה ּובא עבר, ְְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָָָֹֹאם
חּיבין  - הּתׁשמיׁש ּבׁשעת וראתה ּדם, ׁשּתראה ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹקדם
ׁשּלֹו עד על ּדם נמצא אם ,לפיכ היא. ׁשגגה ׁשּזֹו ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָּבקרּבן;
ׁשּלּה עד על ּדם נמצא ּבקרּבן; וחּיבין טמאים, ׁשניהם -ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

ׁשהת  ולא הּבעל, ּכׁשּפרׁש מּיד עצמּה קּנחה אם -[ה]- ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ
ׁשּתֹוׁשיט  ּכדי ׁשהת ואם ּבקרּבן. וחּיבין טמאים, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשניהם
ּבֹו, לבּדק עד ותּטל הּכסת, לתחת אֹו הּכר, לתחת ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָֹֹידּה
ּופטּורין  ּבספק, טמאים ׁשניהם - עצמּה קּנחה ּכ ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָואחר
ּפניה, את ותדיח הּמּטה מן ׁשּתרד ּכדי ׁשהת ואם ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָמּקרּבן;

טהֹור. ּבעלּה - ּדם ונמצא עצמּה קּנחה ּכ ְְְְְֲִִַַַַָָָָָָָואחר
.Êּביאתֹו ׁשּתקּדם ּדעת על לּוסת, סמּו ּובעל ׁשעבר ְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹמי

והרּגי  הּדם, ּתׁשמיׁש,לראּית ּבׁשעת ׁשּנטמאת האּׁשה ׁשה ְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָ
ּכׁשהּוא  יפרׁש לא זה הרי - 'נטמאתי' לֹו: ְְְְְֲִִִֵֵֶֶָָֹֹואמרה

לא מתקּׁשה  ואם ּביאה. אּסּורי ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָֹ
חּיב  - מתקּׁשה ּכׁשהּוא ּופרׁש מּיד, לפרׁש ׁשאסּור ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹידע
ואחת  נּדה, ּבעל ׁשהרי ּכניסתֹו, על אחת חּטאֹות: ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָׁשּתי
ּדברים  ּבּמה ּכביאתֹו. לֹו הנאה ׁשּיציאתֹו יציאתֹו, ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָעל
ודּמה  הּוסת, ּבׁשעת לבעל ׁשאסּור ּבׁשּידע ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹאמּורים?
מּיד  לפרׁש ׁשאסּור ידע ולא לראּיתּה, ּבעילתֹו ְְְְְִִִִִִֶֶַָָָָָָֹֹֹׁשּתקּדם
אם  אבל הּבעילֹות. ּבׁשּתי העלמֹות ׁשּתי לֹו ׁשּנמצאּו -ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָ
ׁשאסּור  ידע ולא הּוסת, ּבׁשעת לבעל ׁשאסּור ידע ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹלא
והּוא  מּיד ׁשּפרׁש ּפי על אף - הּטמאה מן מּיד ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֹֻלפרׁש
ׁשּכניסתֹו מּפני אחת; חּטאת אּלא חּיב אינֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָמתקּׁשה,
ּובהעלם  הן, אחת ּבׁשגגה ּבעילֹות, ּכׁשּתי ׁשהן ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָויציאתֹו,
ׁשגג  ׁשאם עריֹות, ּבׁשאר הּדין והּוא הּכל. עׂשה ְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָֹאחד
ׁשהיא  לֹו ונֹודע מּתרת, ׁשהיא ּדעת על הערוה על ְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻּובא
ׁשּיציאתֹו מּיד; יפרׁש לא - הּתׁשמיׁש ּבתֹו והּוא ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָֹֹערוה,
ּופרׁש מּיד, לפרׁש ׁשאסּור ידע לא ואם ּכביאתֹו. לֹו ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָֹֹהנאה
ׁשהּכל  אחת; חּטאת אּלא חּיב אינֹו - מתקּׁשה ְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹוהּוא

היא. אחת ְִַַָָׁשגגה
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ד  ¤¤ּפרק
אחד‡. ּבעלם הרּבה עברֹות על העֹוׂשה ידע שלא -] ְְֲֵֵֵֶֶֶַָָ

עׂשה איסורם] אפּלּו ואחת; אחת ּכל על חּטאת חּיב ,ְֲִַַַַַַַָָָָָ
ׁשלׁש מביא אחד, ּבעלם ׁשּמנינּו אּלּו וארּבעים ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹהּׁשלׁש
חּיב  ׁשהּוא אחד מעׂשה עׂשה אם וכן חּטאֹות. ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָוארּבעים

הרּבה ׁשמֹות מּׁשּום איסורים]עליו כמה שכולל חּיב [- , ְִֵֵַַָָָ
ּכאחת, ּבאין ּכּלן האּסּורין ׁשּיהיּו והּוא, - וׁשם ׁשם ּכל ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻעל

מֹוסיף אּסּור יבאר]אֹו הּׁשֹוחט [- ּכיצד? ּכֹולל. אּסּור אֹו , ִִִֵֵֵַַ
חּיב  - זרה לעבֹודה ּבׁשּבת לעזרה חּוץ קדׁשים ְֱֲֲִֶַַַַָָָָָָָָָָּבהמת
מחּלל  ּומּׁשּום ּבחּוץ, קדׁשים ׁשֹוחט מּׁשּום חּטאֹות: ְִִִֵֵַַַָָָָֹׁשלׁש
האּסּורין  ׁשלׁשת ׁשהרי - זרה עבֹודה עֹובד ּומּׁשּום  ְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָֹׁשּבת,
זביחה  'ּבגמר ּבאֹומר: אמּורים? ּדברים ּבּמה ּכאחד. ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָּבאין

אֹותּה'[שחיטה] עֹובד זרה]הּוא לעבודה לא [- אם אבל . ֲִֵָָֹ
זרה, עבֹודה לׁשם מעט ּבּה מּׁשּיׁשחט - לכ ּכּונתֹו ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָָֹהיתה
ׁשנים  ׁשּיׁשחט עד ּבחּוץ ׁשֹוחט מּׁשּום חּיב ואינֹו ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹּתאסר,

וושט] ׁשחט [קנה הּׁשחיטה, ּכׁשּגמר ונמצא, ׁשנים; רב ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֹאֹו
ׁשֹוחט  מּׁשּום עליה חּיב ׁשאינֹו לקרּבן, האסּורה ְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָּבהמה
חּטאת  היתה הּקרּבנֹות. ּבמעׂשה ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְֲֵֵֶַַַַַַָָָָּבחּוץ,

ּפגּום ׁשּלּה הּקנה חצי והיה ּכל [שחוט]העֹוף, ּבֹו והֹוסיף , ְְֲִִֶֶַָָָָָָָ
ׁשהרי  חּטאֹות, ׁשלׁש חּיב - זרה עבֹודה לׁשם ּבׁשּבת ְְֲֲֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹׁשהּוא
ּביֹום  מלאכה העֹוׂשה וכן ּכאחת. ּבאים האּסּורין ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹׁשלׁשת
מּפני  חּטאֹות, ׁשּתי חּיב - ּבׁשּבת להיֹות ׁשחל ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָהּכּפּורים
הּקּים  אחיו, אׁשת על הּבא ּכאחת. ּבאין האּסּורין ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָׁשּׁשני

אׁשת [החי] מּׁשּום חּטאֹות: ׁשלׁש מביא - נּדה ּכׁשהיא ,ְִִִִֵֵֶֶַָָָֹ
ּכאחת; הּבאים אּסּורין ׁשני והם - אח אׁשת ּומּׁשּום ְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָאיׁש,

מֹוסיף אּסּור ׁשהּוא - נּדה ׁשּנּתֹוסף [נוסף]ּומּׁשּום ׁשּמּתֹו , ִִִִִִֵֶֶֶָ
ליבמּה נֹוסף לבעלּה, זה אּסּור בעלה]ּבּה ּכּיֹוצא [אח וכן . ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָ

אבי "ערות מּׁשּום - ׁשּתים חּיב אביו, על הּבא ..ּבזה. ְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָ
על  הּבא וכן תׁשּכב". לא זכר "ואת ּומּׁשּום תגּלה", ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹֹלא
לא  אבי אחי "ערות ׁשּנאמר: - ׁשּתים חּיב אביו ְְֱֲֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹאחי
- אחד ּבעלם עליו, זכּור והביא הּזכּור, על הּבא ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָתגּלה".
אחת, חּטאת אּלא חּיב אינֹו ּגּופין, ׁשני ׁשהם ּפי על ְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָאף
ׁשם  והּנׁשּכב, הּׁשֹוכב - תׁשּכב" לא זכר "ואת ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשּנאמר:
ּבעלם  עליו, ּבהמה והביא הּבהמה, על הּבא וכן הּוא. ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָאחד
והּנׁשּכב  הּׁשֹוכב עׂשּו אחת. חּטאת אּלא חּיב אינֹו - ְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָאחד

אחת.ּבבה  ּכבעילה ּוזכּור, מה ְְְִִִֵַַָָ
חּטאֹות.·. ׁשמֹונה עליה וחּיב אחת, ּבעילה ּבֹועל ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָיׁש

נׂשא  ּתמנע; ּוׁשמּה מּזלּפה ּבת לֹו ׁשהיתה יעקב ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָֹּכיצד?
ּבת  ללבן ואין סרח, ּוׁשמּה ּבת, מּמּנה והֹוליד ּתמנע, ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָלבן
אׁשּתֹו ואחֹות יעקב, ּבת ּבת סרח נמצאת לבּדּה. רחל ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹאּלא
סרח  נּׂשאת ּכאחת. הּבאין אּסּורין ׁשני והם ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָמאביה;
אּסּור  ּבּה נֹוסף יעקב; ּבני ׁשאר על ונאסרה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹלראּובן,
סרח  ונּׂשאת ּגרׁש, אֹו ראּובן, מת ּכּלתֹו. היא והרי ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹליעקב,
יעקב, אחי ׁשאר על ׁשּנאסרה מּתֹו - מאּמֹו יעקב לאחי ְְֲֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹזֹו
ונּׂשאת  ּגרׁש, אֹו מת אחיו. אׁשת אּסּור ּבּה ליעקב ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹנֹוסף

אחי  ׁשאר על ׁשּנאסרה מּתֹו - ליׁשמעאל זֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָסרח
אביו. אחי אׁשת מּׁשּום ליעקב אּסּור ּבּה נֹוסף ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָֹיׁשמעאל,

יצחק  לפני ליּבּום ונפלה יׁשמעאל, יצחק מת ועבר , ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָָ
על  ׁשּנאסרה מּתֹו - לֹו ׁשנּיה ׁשהיא ּפי על אף ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָויּבמּה,
אביו, אׁשת מּׁשּום ליעקב אּסּור ּבּה נֹוסף אחיו, ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹׁשאר
ׁשגג  אם ּכאחד. ּבאין האּסּורין ׁשּׁשני איׁש; אׁשת ְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָּומּׁשּום
ּבעלּה יצחק ּבחּיי נּדה, ּכׁשהיא זֹו סרח על ּובא ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹיעקב
ׁשמֹונה  עליה חּיב זה הרי - יעקב אׁשת רחל ְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּובחּיי
ּומּׁשּום  אׁשּתֹו, אחֹות ּומּׁשּום ּבּתֹו, ּבת מּׁשּום ְֲִִִִִַַָחּטאֹות:
ּומּׁשּום  אביו, אחי אׁשת ּומּׁשּום אחיו, אׁשת ּומּׁשּום ֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָּכּלתֹו,
ּכּיֹוצא  ּכל וכן נּדה. ּומּׁשּום איׁש, אׁשת ּומּׁשּום אביו, ְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָאׁשת

ֶָּבזה.
.‚צרי - מֹוסיף ּבאּסּור עליהן הערוה זֹו ׁשּתאסר אּלּו ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָּכל

ׁשּתאסר  ּכדי ּבעֹולם מצּויין האחרים האנׁשים ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָׁשּיהּו
לזה.עליהן; אחר אּסּור יּתֹוסף עליהן, ׁשּתאסר ּומּתֹו ֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָ

לזה  היה ואּלּו 'הֹואיל אֹומרין: אין מצּויין, אינם אם ְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָאבל
אּסּור  ּבּה יּתֹוסף עליהם, נאסרת היתה אחים, אֹו ְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָּבנים

אחר]לּזקן' באיסור כבר לו אסורה שהיא לזה ׁשהרי [- ; ֲֵֵֶַָ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן אח. ולא ּבן לא עּתה ׁשם ְְֵֵֵֵֶַַָָָָָֹֹאין

אחת „. ׁשל אּמּה על ּובא נׁשים, ׁשלׁש נׂשּוי ׁשהיה ִִִֶֶַַַָָָָָָָֹמי
ׁשל  אביה אם ׁשהיא ׁשנּיה, ׁשל אּמּה אם ׁשהיא ְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָמהן,
חמֹותֹו, ואם חמֹותֹו, היא זֹו ׁשּזקנה ּפי על אף - ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָׁשליׁשית
אינֹו - היא אחת ּבת ואּסּור הם, ׁשמֹות ּוׁשלׁשה חמיו, ְְְִִִֵֵֵֵַַַָָֹואם

אחת  חּטאת אּלא ּבנּהחּיב ּובת ּובּתּה ּבאּׁשה ׁשּנאמר לפי , ְְְֱִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
ׁשלׁשה  עׂשה הּכתּוב - היא" זּמה הּנה, "ׁשארה ּבּתּה: ְֲִִִֵַַַָָָָָָָָֹּובת
אחד. ּכׁשם ׁשמֹות הּׁשלׁשה יחׁשבּו לפיכ אחד, ּכגּוף ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹּגּופין

אחֹות ‰. ׁשהיא אביו, אחֹות ׁשהיא אחֹותֹו, על הּבא ֲֲֲֲִִִֶֶַַָָָאבל
חּטאֹות  ׁשלׁש חּיב - ּגּלה",אּמֹו אחתֹו "ערות ׁשּנאמר: , ְֱֲִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

אחֹות  ׁשהיא ּפי על ואף - עצמּה ּבפני אחֹותֹו על ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָלחּיב
אּמֹו, על ׁשּבא ּכגֹון זאת? ּתהיה והיא אביו. ואחֹות ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָֹאּמֹו
והֹוליד  מּבנֹותיו, אחת ּובעל ּבנֹות, ׁשּתי מּמּנה ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָוהֹוליד
ׁשהיא  הּׁשנית, הּבת על הּזה הּממזר ּכׁשּיבֹוא - ּבן ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָמּמּנה
אחֹות  ׁשהיא מאביו, אחֹותֹו ׁשהיא הּממזרת, אּמֹו ְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָאחֹות

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן חּטאֹות. ׁשלׁש חּיב - מאּמֹו ְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹאביו

ה'תשע"ד  תשרי י' קודש שבת יום

ה  ¤¤ּפרק
אחת‡. ערוה על לו]הּבא שאסורה הרּבה [אשה ּביאֹות ְְִֵֶַַַַַָָ

אחד אחת]ּבעלם רצופה בשגגה - כולן ּפי [- על אף - ְִֵֶֶַַָ
נֹודע  ולא הֹואיל - הרּבה ימים ּובעילה ּבעילה ּבין ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹׁשהיה
אחת, ׁשגגה הּכל הרי אחד, ּגּוף היא והרי ּבינתים, ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹלֹו
ּכ ואחר ּבּה, ׁשגג אם אבל אחת. חּטאת אּלא חּיב ְְֲִֵֶַַַַַַַָָָָָָָואינֹו

לֹו חּיב [האיסור]נֹודע - ּובעלּה עצמּה, ּבּה וׁשגג וחזר , ְְְְַַַַַָָָָָָָ
הּׁשגגֹות. מחּלקֹות ׁשהּידיעֹות, ּובעילה; ּבעילה ּכל ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָעל

הּנבעלת ·. וזֹו אחד, ּבעלם הרּבה ּביאֹות הערוה על ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּבא
ידיעה לּה האיסור]היתה ּוביאה[על ּביאה ּכל [ואח"כ ּבין ְְִִִֵָָָָָָָ
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הּוא שכחה] - הרּבה ּבהעלמֹות אצלּה הּביאֹות ׁשּנמצאּו ,ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָ
ּביאה  ּכל על חּטאת מביאה והיא אחת, חּטאת ְְִִִִֵַַַַַָָָָָמביא
- אחד ּבהעלם והיא ּבינתים, ידיעֹות הּוא לֹו היּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָּוביאה;

אחת. חּטאת מביאה והיא הרּבה, חּטאֹות מביא ְְְִִִֵֵַַַַַָָָהּוא
ׁשּכּלן ‚. ּפי על אף - אחד ּבעלם הרּבה עריֹות על ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻהּבא

איסור]מּׁשם חּיב [סוג מחּלקין, ּגּופים והן הֹואיל - אחד ְְִִִִֵֵֶַָָָֻ
נּדֹות, נׁשים חמׁש ׁשּבעל הרי ּכיצד? ואחת. אחת ּכל ְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָעל
ּבעלם  ּבנֹותיו, חמׁש על אֹו אחיֹותיו, חמׁש על ׁשּבא ְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָָָאֹו

וגּוף  ּגּוף ּכל על חּיב - ׁשּזה אחד למד, אּתה מּכאן . ִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
ּבעלם  עליו זכּור והביא הּזכּור על 'הּבא חכמים: ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשאמרּו
אבל  עצמֹו. הּזכּור אֹותֹו ּבׁשהיה אחת', חּטאת חּיב - ְְְֲֶֶַַַַַַָָָָָָאחד
על  ׁשּבא ּבין ׁשניהן, על ׁשּבא ּבין - אחר זכּור היה ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָאם
ּבבא  הּדין והּוא וגּוף. ּגּוף ּכל על חּיב - עליו זה והביא ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָזה

עליו. ּבהמה והביא הּבהמה ְְְִֵֵֵַַָָָָעל
.„- אחד ּבעלם הרּבה ּבהמֹות עליה ׁשהביאה ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָהאּׁשה

ּגּופין  הן ׁשהרי ּובהמה; ּבהמה ּכל על חּטאת ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָחּיבת
אחד  ּבעלם הרּבה לאנׁשים ׁשּנבעלה ּכמי זֹו והרי ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻמחּלקין.

ואיׁש איׁש ּכל על חּטאת חּיבת ׁשהיא -. ִִִֶֶֶַַַָָָ
הּים‰. למדינת ּבעלּה ׁשהל וׁשמעה [לחו"ל]האּׁשה , ְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָ

עצמּה ּפי על ּבין ונּׂשאת ׁשּמת, עדים ּבאּו אֹו [ע"פ ׁשּמת, ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
עדים] ב' ּדיןעדות ּבית ּפי על אחד]ּבין עד ונֹודע [ע"פ , ְִִֵֵַַ

לאנׁשים  נּׂשאת ואם אחד; קרּבן חּיבת - קּים ְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּבעלּה
זּנת אֹו על [זנתה]הרּבה, חּטאת חּיבת - הרּבה אנׁשים עם ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

ׁשהּכל  ּפי על ואף מחּלקין, ּגּופין ׁשהן מּפני ואיׁש, איׁש ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻּכל
מּנּדתּה וטהרה ּבׁשגגה, הּנּדה על הּבא אחת. ְְְֲִִִִִַַַַַָָָָָָָָָָּבׁשגגה
ׁשנּיה  ּפעם עליה ּובא נּדה, ּדם וראת וחזרה ְְְְְְִִֶַַַָָָָָָָָָָָוטבלה,
ּפי  על אף ופעם, ּפעם ּכל על חּיב - עצמּה ׁשגגה ְְְִַַַַַַַַַָָָָָָָּבאֹותּה
חּוץ  - זה נּדּות ׁשּזמן אחד; ּגּוף והּוא אחד ּבעלם ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָׁשהּוא

נּדֹות.מּזמן  נׁשים ּכׁשּתי הן והרי הּׁשני, נּדּות ְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַָ
.Âוסּתּה ּבׁשעת ׁשּלא אׁשּתֹו על כשרגילה הּבא לא -] ְְְִִִֶַַַָָֹ

דם] וראת לראות ּפטּורין [ה], אּלּו הרי - הּתׁשמיׁש ּבעת ּדם ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָ
ׁשֹוגג; ואינֹו הּוא ּכאנּוס ׁשּזה מּפני חּטאת, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָמּקרּבן
יפה  יפה ּבדק ואּלּו ּולדקּדק, לבּדק לֹו היה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשהּׁשֹוגג,
טרח  ׁשּלא ּולפי ׁשגגה; לידי ּבא היה לא ּבׁשאלֹות, ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹֹודקּדק

זה, אבל ּכּפרה. צרי יעׂשה, ּכ ואחר וחקירה ְְֲֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָּבדריׁשה
ּבׁשעת  וׁשּלא היתה, טהֹורה הרי לעׂשֹות? לֹו היה ְְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָֹמה
על  ּדם ׁשּנמצא ּבין ,לפיכ אנס. אּלא זה אין ּבעל ; ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹוסּתּה

אבל [בגד]עד ּפטּורין. - ׁשּלֹו עד על ׁשּנמצא ּבין ׁשּלּה, ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָ
ויפרׁש ׁשּיבעל ודּמה לוסּתּה, סמּו עליה ּובא עבר, ְְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָָָֹֹאם
חּיבין  - הּתׁשמיׁש ּבׁשעת וראתה ּדם, ׁשּתראה ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹקדם
ׁשּלֹו עד על ּדם נמצא אם ,לפיכ היא. ׁשגגה ׁשּזֹו ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָּבקרּבן;
ׁשּלּה עד על ּדם נמצא ּבקרּבן; וחּיבין טמאים, ׁשניהם -ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

ׁשהת  ולא הּבעל, ּכׁשּפרׁש מּיד עצמּה קּנחה אם -[ה]- ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ
ׁשּתֹוׁשיט  ּכדי ׁשהת ואם ּבקרּבן. וחּיבין טמאים, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשניהם
ּבֹו, לבּדק עד ותּטל הּכסת, לתחת אֹו הּכר, לתחת ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָֹֹידּה
ּופטּורין  ּבספק, טמאים ׁשניהם - עצמּה קּנחה ּכ ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָואחר
ּפניה, את ותדיח הּמּטה מן ׁשּתרד ּכדי ׁשהת ואם ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָמּקרּבן;

טהֹור. ּבעלּה - ּדם ונמצא עצמּה קּנחה ּכ ְְְְְֲִִַַַַָָָָָָָואחר
.Êּביאתֹו ׁשּתקּדם ּדעת על לּוסת, סמּו ּובעל ׁשעבר ְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹמי

והרּגי  הּדם, ּתׁשמיׁש,לראּית ּבׁשעת ׁשּנטמאת האּׁשה ׁשה ְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָ
ּכׁשהּוא  יפרׁש לא זה הרי - 'נטמאתי' לֹו: ְְְְְֲִִִֵֵֶֶָָֹֹואמרה

לא מתקּׁשה  ואם ּביאה. אּסּורי ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָֹ
חּיב  - מתקּׁשה ּכׁשהּוא ּופרׁש מּיד, לפרׁש ׁשאסּור ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹידע
ואחת  נּדה, ּבעל ׁשהרי ּכניסתֹו, על אחת חּטאֹות: ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָׁשּתי
ּדברים  ּבּמה ּכביאתֹו. לֹו הנאה ׁשּיציאתֹו יציאתֹו, ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָעל
ודּמה  הּוסת, ּבׁשעת לבעל ׁשאסּור ּבׁשּידע ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹאמּורים?
מּיד  לפרׁש ׁשאסּור ידע ולא לראּיתּה, ּבעילתֹו ְְְְְִִִִִִֶֶַָָָָָָֹֹֹׁשּתקּדם
אם  אבל הּבעילֹות. ּבׁשּתי העלמֹות ׁשּתי לֹו ׁשּנמצאּו -ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָ
ׁשאסּור  ידע ולא הּוסת, ּבׁשעת לבעל ׁשאסּור ידע ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹלא
והּוא  מּיד ׁשּפרׁש ּפי על אף - הּטמאה מן מּיד ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֹֻלפרׁש
ׁשּכניסתֹו מּפני אחת; חּטאת אּלא חּיב אינֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָמתקּׁשה,
ּובהעלם  הן, אחת ּבׁשגגה ּבעילֹות, ּכׁשּתי ׁשהן ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָויציאתֹו,
ׁשגג  ׁשאם עריֹות, ּבׁשאר הּדין והּוא הּכל. עׂשה ְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָֹאחד
ׁשהיא  לֹו ונֹודע מּתרת, ׁשהיא ּדעת על הערוה על ְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻּובא
ׁשּיציאתֹו מּיד; יפרׁש לא - הּתׁשמיׁש ּבתֹו והּוא ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָֹֹערוה,
ּופרׁש מּיד, לפרׁש ׁשאסּור ידע לא ואם ּכביאתֹו. לֹו ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָֹֹהנאה
ׁשהּכל  אחת; חּטאת אּלא חּיב אינֹו - מתקּׁשה ְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹוהּוא

היא. אחת ְִַַָָׁשגגה
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ה'תשע"ד  תשרי ד' ראשון יום
יום ראשון ֿ ש "ק ד 'ֿ י 'תשרי 

.„˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הק"ד מטּמא,הּמצוה הּזב להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָ

זב, נעׂשה הּוא ׁשּבהם הּדברים ֿ ּדיני ּכל ּכֹוללת זֹו ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּומצוה
לזּולתֹו. מטּמא הּוא אפן ְְְֵֵֶֶַָֹּובאיזה

ה'תשע"ד  תשרי ה' שני יום

.Âˆ .„˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.Ì„Â˜‰ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„ „"˜‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»«

― הצ"ו הּנבלההּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָ
והנני ֿ ּדיניה. וכל נבלה טמאת ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻמטמאה,
ּבכל ׁשּתזּכרּנה ראּוי אׁשר הקּדמה, עּתה ל ְְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָֹמזּכיר
מֹונים ׁשאנּו זה והּוא: הּטמאֹות, מּמיני לקּמן ֿ ּׁשּיּזכר ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻמה
ׁשאנּו ענינֹו אין עׂשה, ּכמצות ֿ הּטמאֹות מן ומין ֿ מין ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֻּכל
מזהרים ׁשאנּו לא וגם זֹו, ּבטמאה להּטּמא ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹֻֻחּיבים

ׁשּיהיּו עד ּבּה, llka)מּלהּטּמא f`),תעׂשה ֿ לא מצות ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָֹ
אֹו נטמא, זה ּבמין הּנֹוגע ּכי אמרה ׁשהּתֹורה זה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָאּלא
מצות ― ּבֹו ׁשּנגע למי ּכזה, ּבאפן מטּמא זה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּדבר
ׁשאנּו הינּו מצוה, הּוא ּבֹו ׁשּנצטּוינּו זה ּדין ּכלֹומר: ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָעׂשה,
הּוא ואם נטמא; ּכזה ּבאפן ּפלֹוני ּבדבר ׁשהּנֹוגע ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹאֹומרים
ּדבר הּוא ההּטּמאּות עצם א נטמא. אינֹו אחר, ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּבמּצב
ּולׁשֹון מּטּמא. אינֹו לאו ואם מּטּמא רֹוצה אם רׁשּות: ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָׁשל

ipiny)ספרא zyxt)"תּגעּו לא "ּובנבלתם :(g ,`i `xwie) ְְְִִִָָָָֹ
ּתלמּוד ארּבעים? ילקה ּבּנבלה אדם נגע אם "יכֹול ―ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָ

ּתּטּמאּו" "ּולאּלה ck)לֹומר: ,`i my)אדם ראה אם יכֹול ; ְִִֵֶַַָָָָָָ
לא "ּובנבלתם לֹומר: ּתלמּוד לּה? ויּטּמא יל ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָֹנבלה

היא הּמצוה ּכן אם רׁשּות". אֹומר: הוי ּכיצד? הא ְְֱִִִִֵֵֵֵַַָָָתּגעּו",
ׁשהּנֹוגע לנּו ונאמר אּלּו ּבדינים נצטּוינּו אׁשר הּדין ―ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָ
הּטמאים: ֿ חּיּובי ּבכל וחּיב טמא ונעׂשה נטמא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּבזה

ׁשכינה למחנה חּוץ ycwnayלצאת 'l`xyi zxfr'n) ְְֲִֵֵַָָ
(dnipte― ּבזה וכּיֹוצא ּבֹו לנּגע ולא קדׁש לאכל ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַָֹֹֹֹֹוׁשּלא

אֹו זה, ּבדבר נגע אם טמא ׁשּנעׂשה ּכלֹומר: הּצּוּוי, ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָוזהּו
מּמיני ֿ מין ּבכל זה ענין ּוזכֹור .ּכ ּבאפן ּבקרבתֹו היה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶָָָָָָֹאם

ְַָֻהּטמאה.

ה'תשע"ד  תשרי ו' שלישי יום

.Âˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.Ì„Â˜‰ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„ Â"ˆ‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»«

ה'תשע"ד  תשרי ז' רביעי יום

ה'תשע"ד  תשרי ח' חמישי יום

.Êˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הצ"ז מיניםהּמצוה ׁשמֹונה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִִֶַַַָָ

ׁשרץ טמאת ּכֹוללת זֹו ּומצוה מטמאין. הּׁשרצים ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָֻמן
ְִֶָודיניה.

ה'תשע"ד  תשרי ט' שישי יום

ה'תשע"ד  תשרי י' קודש שבת יום

.‰˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הק"ה זרעהּמצוה ׁשכבת להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָ

זרע. ׁשכבת ֿ ּדיני ּכל ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָמּטמאה,
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המשך ביאור למס' פסחים ליום ראשון עמ' ב

k wxt `Îmikln - mi`iap

k `ÎmiklngkÎfh

æèìL íéëìnäå àeä úBkqa øBkL äúL ããä-ïáe íéøäva eàöiå:Búà øæò Cìî íéðLe-íéLæéeàöiå ©¥§−©«¨¢¨®¦¤£©ÁŸ¤̧¦¹©ªÀ¯§©§¨¦²§Ÿ¦«§©¬¦¤−¤Ÿ¥¬Ÿ«©¥§À
:ïBøîMî eàöé íéLðà øîàì Bì eãébiå ããä-ïa çìLiå äðLàøa úBðéãnä éøN éøòðçéøîàiå ©£¥²¨¥¬©§¦−¨¦«Ÿ¨®©¦§©´¤£©À©©¦³Æ¥½Ÿ£¨¦¾¨§−¦Ÿ§«©²Ÿ¤

ì-íà:íeNôz íéiç eàöé äîçìîì íàå íéiç íeNôz eàöé íBìLèééøN éøòð øéòä-ïî eàöé älàå ¦§¨¬¨−̈¦§´©¦®§¦¯§¦§¨¨²¨−̈©¦¬¦§«§¥Æ¤Æ¨§´¦¨¦½©£¥−¨¥´
:íäéøçà øLà ìéçäå úBðéãnäëCìî ããä-ïa èìniå ìàøNé íôcøiå íøà eñðiå BLéà Léà ekiå ©§¦®§©©−¦£¤¬©£¥¤«©©Æ¦´¦½©¨ª´£½̈©¦§§¥−¦§¨¥®©¦¨¥À¤£©Æ¤´¤

:íéLøôe ñeñ-ìò íøààëiå ìàøNé Cìî àöiå:äìBãâ äkî íøàá äkäå áëøä-úàå ñeqä-úà C £½̈©−¨¨¦«©¥¥Æ¤´¤¦§¨¥½©©¬¤©−§¤¨¨®¤§¦¨¬©£−̈©¨¬§¨«
áëäðMä úáeLúì ék äNòz-øLà úà äàøe òãå ÷fçúä Cì Bì øîàiå ìàøNé Cìî-ìà àéápä Lbiå©¦©³©¨¦Æ¤¤´¤¦§¨¥½©³Ÿ¤Æ¥´¦§©©½§©¬§¥−¥´£¤©£¤®¦µ¦§©´©¨½̈

éìò äìò íøà Cìî:Eâëíìeàå epnî e÷æç ïk-ìò íäéäìà íéøä éäìà åéìà eøîà íøà-Cìî éãáòå ¤¬¤£−̈Ÿ¤¬¨¤«§©§¥¸¤«¤£¹̈¨§´¥À̈¡Ÿ¥³¨¦Æ¡´Ÿ¥¤½©¥−¨§´¦¤®§À̈
:íäî ÷æçð àì-íà øBLéna ízà íçlðãëíéNå Bî÷nî Léà íéëìnä øñä äNò äfä øácä-úàå ¦¨¥³¦¨Æ©¦½¦¬Ÿ¤¡©−¥¤«§¤©¨¨¬©¤−£¥®¨¥³©§¨¦Æ¦´¦§Ÿ½§¦¬

:íäézçz úBçtäëäîçlðå áëøk áëøå | ñeqk ñeñå CúBàî ìôpä ìéçk ìéç | Eì-äðîú äzàå ©−©§¥¤«§©¨´¦«§¤§´©¿¦©©¦Á©Ÿ¥̧¥¹̈§´©´§¤´¤¨¤À¤§¦«¨£¨³
:ïk Nòiå íì÷ì òîLiå íäî ÷æçð àì-íà øBLéna íúBàåëããä-ïa ã÷ôiå äðMä úáeLúì éäéå ¨Æ©¦½¦¬Ÿ¤¡©−¥¤®©¦§©¬§Ÿ−̈©©¬©¥«©«§¦Æ¦§©´©¨½̈©¦§¬Ÿ¤£©−

:ìàøNé-íò äîçìnì ä÷ôà ìòiå íøà-úàæëeðçiå íúàø÷ì eëìiå eìkìëå eã÷túä ìàøNé éðáe ¤£¨®©©©́£¥½¨©¦§¨−̈¦¦§¨¥«§¥´¦§¨¥À¨§¨§Æ§¨§§½©¥§−¦§¨¨®©©£¸
:õøàä-úà eàìî íøàå íéfò éôNç éðLk ícâð ìàøNé-éðáçëCìî-ìà øîàiå íéäìàä Léà Lbiå §¥«¦§¨¥¹¤§À̈¦§¥Æ£¦¥´¦¦½©£−̈¦§¬¤¨¨«¤©¦©º¦´¨¡Ÿ¦À©Ÿ¤»¤¤´¤

ézúðå àeä íé÷îò éäìà-àìå ýåýé íéøä éäìà íøà eøîà øLà ïòé ýåýé øîà-äk øîàiå ìàøNé¦§¨¥¼©¹Ÿ¤«Ÿ¨©´§À̈©Â©£¤̧¨§³£¨Æ¡Ÿ¥³¨¦Æ§½̈§«Ÿ¡Ÿ¥¬£¨¦−®§Â¨©¦
:ýåýé éðà-ék ízòãéå Eãéa äfä ìBãbä ïBîää-ìk-úà¤¨¤¨¸©¨³©¤Æ§¨¤½¦«©§¤−¦«£¦¬§¨«

i"yx
(ÊË).˙ÂÎÒ·:החמה מפני להם Â˘˙Ï·˙(Î·)שעשו

.‰˘‰(:תרגום):דשתא סופא ÂÁÙ˙(Î„)לזמן ÌÈ˘Â
.Ì‰È˙Á˙ לב יתנו רמה, ממשפחה יהו שלא מתוך

חן: למצוא כדי Ì‰Ó.(Î‰)להתחזק, ˜ÊÁ ‡Ï Ì‡
מהם: נחזק לא אם ותראה ÂÏÎÏÎÂ.(ÊÎ)כלומר,

צרכי  וכל זיין כלי הם הצטיידו, למלחמה צידה פרנסת
ÌÈÊÚ.נתכלכלו:ÂÏÎÏÎÂ.המלחמה: ÈÙÈ˘Á È˘Î

גילוי, בלשון חברו ומנחם דמיון. לו ואין עזים, קבוצי
לז)כמו ל ;(בראשית הלבן מחשוף ב): מז חשפי (ישעיהו :

כמו עזים, עדרי על נופל גילוי ולשון השירים שובל, (שיר

א) נתגלה ד ההר, מן כשיורדין גלעד, מהר שגלשו :
Â‚Â'.(ÁÎ)ההר: ¯Ó‡ÈÂ Ï‡¯˘È ÍÏÓ Ï‡ ¯Ó‡ÈÂ אמר

צריך  ויאמר, ויאמר שנאמר מקום כל יוחנן: רבי
ההמון  כל את ונתתי לו אמר ראשונה, אמירה לדרוש.
אל  בידך הדד בן יפול אם שנייה, אמירה בידך, הזה

לו אמר עליו כשחמל לפיכך עליו, פסוק תחמול (לקמן

וגו'.:מב) מיד חרמי איש את שלחת סנהדרין יען (ירושלמי

ה) :יא

cec zcevn
(ÊË).¯ÂÎ˘ היין:˘˙‰ מרוב שנשתכר עד  ‡Â˙Â.שתה ¯ÊÂÚ

לו: עוזר  אחד כל  ‰„„.(ÊÈ)שהיה  Ô· ÁÏ˘ÈÂנעשה מה לדעת
העיר: על  צרים  ÂÎÂ'.(ÁÈ)בהיותם ÌÂÏ˘Ï Ì‡:לומר רצה

חיים או המליצה . ליופי  המלות והפוך תפשום, כך  ובין כך  בין
וכן זריזות, ענין כ)הוא  כג ב בהיותם(שמואל וזהו לשבי, עצמם להמסר לשלום יצאו שהם  תראו אם  להם, אמר וכה  חי, איש בן :

יאמרו טרם  רב, בזריזות  לומר: רצה  חיים, תפשום לזאת לתופשם, ונכון ראוי אין כן ובהיות ידים, ובשפלות בעצלות  יוצאים
תפשום אזי  מלחמה, יוצאי כמשפט  רמה  ביד מזורזים, לומר: רצה  חיים, יצאו כי  למלחמה , שיצאו תראו  ואם לשלום. שיצאו הם

הזירוז: אל  צורך  ואין Â‡ˆÈ.(ËÈ)לבד , ‰Ï‡Â:האלפים שבעת הם והחיל , המדינות , שרי  נערי  יצאו, אשר הם ‡È˘(Î)ואלה 
.Â˘È‡: חיים לתפשו למולו הבא את  הרג  מהם איש  עמו:ÌÈ˘¯ÙÂ.כל  נמלטו פרשים  ‰˙ÊÁ˜.(Î·)גם ÍÏהכן לומר: רצה

למלחמה : ‰˘‰.עצמך  ˙·Â˘˙Ï: ממנה עתה היוצאה מהנקודה לצאת השמש, תשוב ÍÈÏÚ.לעת ‰ÏÂÚ: למלחמה(‚Î)È‰Ï‡
.Ì‰È‰Ï‡ ÌÈ¯‰:[ ההר  על  לישראל התורה נתן אשר על  כזאת, שחשבו ויתכן ] לבד  בהרים מושל  ישראל Ï‡.אלהי Ì‡רוצה

במישור: נחזק  אשר ברור  הדבר כי מהם, נחזק לא אם תראה אז ÂÎÂ'.(Î„)לומר: ¯·„‰ ˙‡Â:אותם לנצח סבה עוד  לשיהיה
.ÌÈÎÏÓ‰ ¯Ò‰בעומק לרדת בסכנה, עצמם  מכניסים  ואינם  בעיניהם , נפשם  יקרה  הם , מלכים כי על כי המלחמה, הם יאסרו לבל

ומפני כך כל בעיניהם יקרה נפשם אין הפחות אבל  המלוכה, מצד הם מכובדים כי הנצחון, ידי על  כבוד יקנו למען  המלחמה 
המלחמה: בעומק לרדת יסתכנו ‰ÏÙÂ.(Î‰)הכבוד  ÏÈÁÎ:מבראשונה יותר להרבות מהצורך  אםÂ˜ÙÈÂ„.(ÂÎ)ואין לראות

הנופל: חיל כשיעור ÂÏÎÏÎÂ.(ÊÎ)נתמלא  Â„˜Ù˙‰:איש מהם  נפקד  לא קיימים , כולם והיו  הראשונה, במלחמה התפקדו מאז 
.ÌÈÊÚ ÈÙÈ˘Á È˘Î: לבד האלפים ושבעת  לבד, המדינות  שרי ÂÎÂ'.נערי Â‡ÏÓ:העם לרוב גוזמא  דרך  כפל Ó‡ÈÂ¯.(ÁÎ)אמר 

לבבו: לחזק  ב', פעם  לו  אמר כי ויאמר, מלת

oeiv zcevn
(„Î).˙ÂÁÙוכן א)שלטונים, א יהודה :(חגי Â˜ÙÈÂ„.(ÂÎ)פחת 

מנין: כל :ÂÏÎÏÎÂ.(ÊÎ)ענין עדר,ÈÙ˘Á.מלשון ענין הוא 
דומה: לו ואין



קז ixyz 'iÎ'c w"yÎoey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

zeevnd xtq m"anx ixeriyc"ryz'd ixyz 'i - 'c -

ה'תשע"ד  תשרי ד' ראשון יום
יום ראשון ֿ ש "ק ד 'ֿ י 'תשרי 

.„˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הק"ד מטּמא,הּמצוה הּזב להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָ

זב, נעׂשה הּוא ׁשּבהם הּדברים ֿ ּדיני ּכל ּכֹוללת זֹו ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּומצוה
לזּולתֹו. מטּמא הּוא אפן ְְְֵֵֶֶַָֹּובאיזה

ה'תשע"ד  תשרי ה' שני יום

.Âˆ .„˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.Ì„Â˜‰ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„ „"˜‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»«

― הצ"ו הּנבלההּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָ
והנני ֿ ּדיניה. וכל נבלה טמאת ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻמטמאה,
ּבכל ׁשּתזּכרּנה ראּוי אׁשר הקּדמה, עּתה ל ְְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָֹמזּכיר
מֹונים ׁשאנּו זה והּוא: הּטמאֹות, מּמיני לקּמן ֿ ּׁשּיּזכר ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻמה
ׁשאנּו ענינֹו אין עׂשה, ּכמצות ֿ הּטמאֹות מן ומין ֿ מין ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֻּכל
מזהרים ׁשאנּו לא וגם זֹו, ּבטמאה להּטּמא ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹֻֻחּיבים

ׁשּיהיּו עד ּבּה, llka)מּלהּטּמא f`),תעׂשה ֿ לא מצות ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָֹ
אֹו נטמא, זה ּבמין הּנֹוגע ּכי אמרה ׁשהּתֹורה זה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָאּלא
מצות ― ּבֹו ׁשּנגע למי ּכזה, ּבאפן מטּמא זה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּדבר
ׁשאנּו הינּו מצוה, הּוא ּבֹו ׁשּנצטּוינּו זה ּדין ּכלֹומר: ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָעׂשה,
הּוא ואם נטמא; ּכזה ּבאפן ּפלֹוני ּבדבר ׁשהּנֹוגע ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹאֹומרים
ּדבר הּוא ההּטּמאּות עצם א נטמא. אינֹו אחר, ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּבמּצב
ּולׁשֹון מּטּמא. אינֹו לאו ואם מּטּמא רֹוצה אם רׁשּות: ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָׁשל

ipiny)ספרא zyxt)"תּגעּו לא "ּובנבלתם :(g ,`i `xwie) ְְְִִִָָָָֹ
ּתלמּוד ארּבעים? ילקה ּבּנבלה אדם נגע אם "יכֹול ―ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָ

ּתּטּמאּו" "ּולאּלה ck)לֹומר: ,`i my)אדם ראה אם יכֹול ; ְִִֵֶַַָָָָָָ
לא "ּובנבלתם לֹומר: ּתלמּוד לּה? ויּטּמא יל ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָֹנבלה

היא הּמצוה ּכן אם רׁשּות". אֹומר: הוי ּכיצד? הא ְְֱִִִִֵֵֵֵַַָָָתּגעּו",
ׁשהּנֹוגע לנּו ונאמר אּלּו ּבדינים נצטּוינּו אׁשר הּדין ―ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָ
הּטמאים: ֿ חּיּובי ּבכל וחּיב טמא ונעׂשה נטמא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּבזה

ׁשכינה למחנה חּוץ ycwnayלצאת 'l`xyi zxfr'n) ְְֲִֵֵַָָ
(dnipte― ּבזה וכּיֹוצא ּבֹו לנּגע ולא קדׁש לאכל ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַָֹֹֹֹֹוׁשּלא

אֹו זה, ּבדבר נגע אם טמא ׁשּנעׂשה ּכלֹומר: הּצּוּוי, ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָוזהּו
מּמיני ֿ מין ּבכל זה ענין ּוזכֹור .ּכ ּבאפן ּבקרבתֹו היה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶָָָָָָֹאם

ְַָֻהּטמאה.

ה'תשע"ד  תשרי ו' שלישי יום

.Âˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.Ì„Â˜‰ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„ Â"ˆ‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»«

ה'תשע"ד  תשרי ז' רביעי יום

ה'תשע"ד  תשרי ח' חמישי יום

.Êˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הצ"ז מיניםהּמצוה ׁשמֹונה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִִֶַַַָָ

ׁשרץ טמאת ּכֹוללת זֹו ּומצוה מטמאין. הּׁשרצים ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָֻמן
ְִֶָודיניה.

ה'תשע"ד  תשרי ט' שישי יום

ה'תשע"ד  תשרי י' קודש שבת יום

.‰˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הק"ה זרעהּמצוה ׁשכבת להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָ

זרע. ׁשכבת ֿ ּדיני ּכל ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָמּטמאה,
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æèìL íéëìnäå àeä úBkqa øBkL äúL ããä-ïáe íéøäva eàöiå:Búà øæò Cìî íéðLe-íéLæéeàöiå ©¥§−©«¨¢¨®¦¤£©ÁŸ¤̧¦¹©ªÀ¯§©§¨¦²§Ÿ¦«§©¬¦¤−¤Ÿ¥¬Ÿ«©¥§À
:ïBøîMî eàöé íéLðà øîàì Bì eãébiå ããä-ïa çìLiå äðLàøa úBðéãnä éøN éøòðçéøîàiå ©£¥²¨¥¬©§¦−¨¦«Ÿ¨®©¦§©´¤£©À©©¦³Æ¥½Ÿ£¨¦¾¨§−¦Ÿ§«©²Ÿ¤

ì-íà:íeNôz íéiç eàöé äîçìîì íàå íéiç íeNôz eàöé íBìLèééøN éøòð øéòä-ïî eàöé älàå ¦§¨¬¨−̈¦§´©¦®§¦¯§¦§¨¨²¨−̈©¦¬¦§«§¥Æ¤Æ¨§´¦¨¦½©£¥−¨¥´
:íäéøçà øLà ìéçäå úBðéãnäëCìî ããä-ïa èìniå ìàøNé íôcøiå íøà eñðiå BLéà Léà ekiå ©§¦®§©©−¦£¤¬©£¥¤«©©Æ¦´¦½©¨ª´£½̈©¦§§¥−¦§¨¥®©¦¨¥À¤£©Æ¤´¤

:íéLøôe ñeñ-ìò íøààëiå ìàøNé Cìî àöiå:äìBãâ äkî íøàá äkäå áëøä-úàå ñeqä-úà C £½̈©−¨¨¦«©¥¥Æ¤´¤¦§¨¥½©©¬¤©−§¤¨¨®¤§¦¨¬©£−̈©¨¬§¨«
áëäðMä úáeLúì ék äNòz-øLà úà äàøe òãå ÷fçúä Cì Bì øîàiå ìàøNé Cìî-ìà àéápä Lbiå©¦©³©¨¦Æ¤¤´¤¦§¨¥½©³Ÿ¤Æ¥´¦§©©½§©¬§¥−¥´£¤©£¤®¦µ¦§©´©¨½̈

éìò äìò íøà Cìî:Eâëíìeàå epnî e÷æç ïk-ìò íäéäìà íéøä éäìà åéìà eøîà íøà-Cìî éãáòå ¤¬¤£−̈Ÿ¤¬¨¤«§©§¥¸¤«¤£¹̈¨§´¥À̈¡Ÿ¥³¨¦Æ¡´Ÿ¥¤½©¥−¨§´¦¤®§À̈
:íäî ÷æçð àì-íà øBLéna ízà íçlðãëíéNå Bî÷nî Léà íéëìnä øñä äNò äfä øácä-úàå ¦¨¥³¦¨Æ©¦½¦¬Ÿ¤¡©−¥¤«§¤©¨¨¬©¤−£¥®¨¥³©§¨¦Æ¦´¦§Ÿ½§¦¬

:íäézçz úBçtäëäîçlðå áëøk áëøå | ñeqk ñeñå CúBàî ìôpä ìéçk ìéç | Eì-äðîú äzàå ©−©§¥¤«§©¨´¦«§¤§´©¿¦©©¦Á©Ÿ¥̧¥¹̈§´©´§¤´¤¨¤À¤§¦«¨£¨³
:ïk Nòiå íì÷ì òîLiå íäî ÷æçð àì-íà øBLéna íúBàåëããä-ïa ã÷ôiå äðMä úáeLúì éäéå ¨Æ©¦½¦¬Ÿ¤¡©−¥¤®©¦§©¬§Ÿ−̈©©¬©¥«©«§¦Æ¦§©´©¨½̈©¦§¬Ÿ¤£©−

:ìàøNé-íò äîçìnì ä÷ôà ìòiå íøà-úàæëeðçiå íúàø÷ì eëìiå eìkìëå eã÷túä ìàøNé éðáe ¤£¨®©©©́£¥½¨©¦§¨−̈¦¦§¨¥«§¥´¦§¨¥À¨§¨§Æ§¨§§½©¥§−¦§¨¨®©©£¸
:õøàä-úà eàìî íøàå íéfò éôNç éðLk ícâð ìàøNé-éðáçëCìî-ìà øîàiå íéäìàä Léà Lbiå §¥«¦§¨¥¹¤§À̈¦§¥Æ£¦¥´¦¦½©£−̈¦§¬¤¨¨«¤©¦©º¦´¨¡Ÿ¦À©Ÿ¤»¤¤´¤

ézúðå àeä íé÷îò éäìà-àìå ýåýé íéøä éäìà íøà eøîà øLà ïòé ýåýé øîà-äk øîàiå ìàøNé¦§¨¥¼©¹Ÿ¤«Ÿ¨©´§À̈©Â©£¤̧¨§³£¨Æ¡Ÿ¥³¨¦Æ§½̈§«Ÿ¡Ÿ¥¬£¨¦−®§Â¨©¦
:ýåýé éðà-ék ízòãéå Eãéa äfä ìBãbä ïBîää-ìk-úà¤¨¤¨¸©¨³©¤Æ§¨¤½¦«©§¤−¦«£¦¬§¨«

i"yx
(ÊË).˙ÂÎÒ·:החמה מפני להם Â˘˙Ï·˙(Î·)שעשו

.‰˘‰(:תרגום):דשתא סופא ÂÁÙ˙(Î„)לזמן ÌÈ˘Â
.Ì‰È˙Á˙ לב יתנו רמה, ממשפחה יהו שלא מתוך

חן: למצוא כדי Ì‰Ó.(Î‰)להתחזק, ˜ÊÁ ‡Ï Ì‡
מהם: נחזק לא אם ותראה ÂÏÎÏÎÂ.(ÊÎ)כלומר,

צרכי  וכל זיין כלי הם הצטיידו, למלחמה צידה פרנסת
ÌÈÊÚ.נתכלכלו:ÂÏÎÏÎÂ.המלחמה: ÈÙÈ˘Á È˘Î

גילוי, בלשון חברו ומנחם דמיון. לו ואין עזים, קבוצי
לז)כמו ל ;(בראשית הלבן מחשוף ב): מז חשפי (ישעיהו :

כמו עזים, עדרי על נופל גילוי ולשון השירים שובל, (שיר

א) נתגלה ד ההר, מן כשיורדין גלעד, מהר שגלשו :
Â‚Â'.(ÁÎ)ההר: ¯Ó‡ÈÂ Ï‡¯˘È ÍÏÓ Ï‡ ¯Ó‡ÈÂ אמר

צריך  ויאמר, ויאמר שנאמר מקום כל יוחנן: רבי
ההמון  כל את ונתתי לו אמר ראשונה, אמירה לדרוש.
אל  בידך הדד בן יפול אם שנייה, אמירה בידך, הזה

לו אמר עליו כשחמל לפיכך עליו, פסוק תחמול (לקמן

וגו'.:מב) מיד חרמי איש את שלחת סנהדרין יען (ירושלמי

ה) :יא

cec zcevn
(ÊË).¯ÂÎ˘ היין:˘˙‰ מרוב שנשתכר עד  ‡Â˙Â.שתה ¯ÊÂÚ

לו: עוזר  אחד כל  ‰„„.(ÊÈ)שהיה  Ô· ÁÏ˘ÈÂנעשה מה לדעת
העיר: על  צרים  ÂÎÂ'.(ÁÈ)בהיותם ÌÂÏ˘Ï Ì‡:לומר רצה

חיים או המליצה . ליופי  המלות והפוך תפשום, כך  ובין כך  בין
וכן זריזות, ענין כ)הוא  כג ב בהיותם(שמואל וזהו לשבי, עצמם להמסר לשלום יצאו שהם  תראו אם  להם, אמר וכה  חי, איש בן :

יאמרו טרם  רב, בזריזות  לומר: רצה  חיים, תפשום לזאת לתופשם, ונכון ראוי אין כן ובהיות ידים, ובשפלות בעצלות  יוצאים
תפשום אזי  מלחמה, יוצאי כמשפט  רמה  ביד מזורזים, לומר: רצה  חיים, יצאו כי  למלחמה , שיצאו תראו  ואם לשלום. שיצאו הם

הזירוז: אל  צורך  ואין Â‡ˆÈ.(ËÈ)לבד , ‰Ï‡Â:האלפים שבעת הם והחיל , המדינות , שרי  נערי  יצאו, אשר הם ‡È˘(Î)ואלה 
.Â˘È‡: חיים לתפשו למולו הבא את  הרג  מהם איש  עמו:ÌÈ˘¯ÙÂ.כל  נמלטו פרשים  ‰˙ÊÁ˜.(Î·)גם ÍÏהכן לומר: רצה

למלחמה : ‰˘‰.עצמך  ˙·Â˘˙Ï: ממנה עתה היוצאה מהנקודה לצאת השמש, תשוב ÍÈÏÚ.לעת ‰ÏÂÚ: למלחמה(‚Î)È‰Ï‡
.Ì‰È‰Ï‡ ÌÈ¯‰:[ ההר  על  לישראל התורה נתן אשר על  כזאת, שחשבו ויתכן ] לבד  בהרים מושל  ישראל Ï‡.אלהי Ì‡רוצה

במישור: נחזק  אשר ברור  הדבר כי מהם, נחזק לא אם תראה אז ÂÎÂ'.(Î„)לומר: ¯·„‰ ˙‡Â:אותם לנצח סבה עוד  לשיהיה
.ÌÈÎÏÓ‰ ¯Ò‰בעומק לרדת בסכנה, עצמם  מכניסים  ואינם  בעיניהם , נפשם  יקרה  הם , מלכים כי על כי המלחמה, הם יאסרו לבל

ומפני כך כל בעיניהם יקרה נפשם אין הפחות אבל  המלוכה, מצד הם מכובדים כי הנצחון, ידי על  כבוד יקנו למען  המלחמה 
המלחמה: בעומק לרדת יסתכנו ‰ÏÙÂ.(Î‰)הכבוד  ÏÈÁÎ:מבראשונה יותר להרבות מהצורך  אםÂ˜ÙÈÂ„.(ÂÎ)ואין לראות

הנופל: חיל כשיעור ÂÏÎÏÎÂ.(ÊÎ)נתמלא  Â„˜Ù˙‰:איש מהם  נפקד  לא קיימים , כולם והיו  הראשונה, במלחמה התפקדו מאז 
.ÌÈÊÚ ÈÙÈ˘Á È˘Î: לבד האלפים ושבעת  לבד, המדינות  שרי ÂÎÂ'.נערי Â‡ÏÓ:העם לרוב גוזמא  דרך  כפל Ó‡ÈÂ¯.(ÁÎ)אמר 

לבבו: לחזק  ב', פעם  לו  אמר כי ויאמר, מלת

oeiv zcevn
(„Î).˙ÂÁÙוכן א)שלטונים, א יהודה :(חגי Â˜ÙÈÂ„.(ÂÎ)פחת 

מנין: כל :ÂÏÎÏÎÂ.(ÊÎ)ענין עדר,ÈÙ˘Á.מלשון ענין הוא 
דומה: לו ואין



cvÎbvקח wxt mildz - miaezk

bv mildzdÎ`

à:èBnz-ìa ìáz ïBkz-óà øfàúä æò ýåýé Láì Láì úeàb Cìî ýåýéáíìBòî æàî Eàñk ïBëð §Ÿ̈´¨¨»¥¶Å̈¥¬¨¥´−§Ÿ̈´Ÿ¦§©¨®©¦¬¥¹¥À©¦«¨´¦§£´¥¨®¥«¨´
:äzàâ:íéëc úBøäð eàNé íìB÷ úBøäð eàNð ýåýé | úBøäð eàNðãíéøécà íéaø íéî | úBìwî ¨«¨¨«§³§¨¸§Ÿ̈À¨«§´§¨´¨®¦§−§¨´¨§¨«¦Ÿ¸©³¦©¦À©¦¦´

:ýåýé íBøna øécà íé-éøaLîäéúãò:íéîé Cøàì äåäé Lãw-äåàð Eúéáì ãàî eðîàð | E ¦§§¥¨®©¦−©¨´§Ÿ̈«¥«Ÿ¤̧¤«¤§Ä§ÀŸ§¥«§¬©«£¨®Ÿ¤§¹Ÿ̈À§´Ÿ¤¨¦«
cv mildzhÎ`

à:òéôBä úBî÷ð ìà ýåýé úBî÷ð-ìàá:íéàb-ìò ìeîb áLä õøàä èôL àNpäâ| íéòLø éúî-ãò ¥§¨¬§Ÿ̈®¥−§¨´¦«©−¦¨¥Ÿ¥´¨¨®¤¨¥¬§¹À©¥¦«©¨©−§¨¦¬
:eæìòé íéòLø éúî-ãò ýåýéã:ïåà éìòt-ìk eønàúé ÷úò eøaãé eòéaéäEúìçðå eàkãé ýåýé Enò §Ÿ̈®©¹̈©À§¨¦¬©«£«Ÿ©¦´§©§´¨¨®¦¹§©§À¨¬Ÿ£¥¨«¤©§´§Ÿ̈´§©§®§©«£¨«§¬

:epòéå:eçvøé íéîBúéå eâøäé øâå äðîìàæòé éäìà ïéáé-àìå di-äàøé àì eøîàiå:á÷çíéøòa eðéa §©«©§¨¨´§¥´©«£®Ÿ¦«¦´§©¥«−©´Ÿ§´Ÿ¦§¤¨®§Ÿ¹̈¦À¡Ÿ¥¬©«£«Ÿ−¦«Ÿ£¦´
:eìékNz éúî íéìéñëe íòaè:èéaé àìä ïéò øöé-íà òîLé àìä ïæà òèðä ¨¨®¹§¦¦À¨©¬©§¦«£´Ÿ©«−Ÿ¤£´Ÿ¦§¨®¦¬Ÿ¥«©¹À¦£´Ÿ©¦«

i"yx
(‡).ÍÏÓ לעתיד:‰' ˙·Ï.יאמרו ÔÂÎ˙ Û‡ במלכו

הארץ: ‰'.(‚)תשמח ˙Â¯‰ Â‡˘ צעקה לשון
כנהרו' השוטפים האומו' הנה ה' אהה זה הוא וקובלן
ישאו  נבכיהם עמקי דוך ואת יהמיון קולם נשאו
לשון  דכא לשון כל נגדך, להתגאות תמיד ויגביהו

ושפלות: Â‚Â'.(„)עומק ÌÈ·¯ ÌÈÓ ˙ÂÏÂ˜Ó ידעתי
עלינו  יהמיון אשר הרבים המים מקולות יותר כי אני
וידך  ה' במרום אדיר אתה הזה הים משברי ומאדירי

על  נביאך ÍÈ˙„Ú.(‰)יהם:תקיפה והבטיחו שהעידו

קודש: נאוה שהוא Í˙È·Ï.לביתך „‡Ó ÂÓ‡ ולאורך
הם  נאמנים הימים שארכו ואע"פ להם מצפה הוא ימים

מאד: טו)כמוÂ‡‰.לה' נאוה (לעיל לשון אלהים נאות
שהם  לפי אל"ף מפקין אינן שבמקרא נוה שכל ותדע

אל"ף: מפיק וזה נוי וגלה ‰ÚÈÙÂ.(‡)לשון הראה
נקמתך: את כמוÂ¯Ó‡˙È.(„)לנו כו)ישתבחו (דברים

והאמירך: ·ÌÚ.(Á)האמרת ÌÈ¯ÚÂ· ÂÈ· קצת
שבעולם: ‡ÔÊ.(Ë)שוטים ÚËÂ‰ שנטע הקב"ה שמא

ועניו: עמו צעקת ישמע לא אוזן

cec zcevn
(‡).ÍÏÓ גאות‰' ולבש  מלך ה ' הנה  יאמר המשיח  בימי

הכל: על  ÊÂÚ.להתגאה '‰ ˘·Ïעתה ר"ל  בו והתאזר כח  לבש 
כוחו: ˙ÔÂÎ.הראה Û‡הכנת אתה העולם אף כי הכל  יכירו אז

לפול : נוטה תהי העולם:Ê‡Ó.(·)לבל בראת ÌÏÂÚÓ.מאז
הוא: אתה  העולם בראת Â‚Â'.(‚)מטרם Â‡˘ומפרש וחוזר

ולהפחידם : ליראם יראיו על  קול  שטיפת„ÌÈÎ.שנשאו
מןÂÏÂ˜Ó˙.(„)גליהם: ויותר וכו' מים  מקולות  יותר  אבל

להם: יכלו ולא  במרום היושב  ה ' יחזק ים  משברי
(‰).ÍÈ˙Â„Úהמה התשועה  על  המעידים  הנביאים  דברי

לאורך  ותתמיד קדושה ויופי נוי לביתך  ויהיה מאוד נאמנים
עוד: תחרב ולא ‰'.(‡)ימים  ˙ÂÓ˜ Ï‡ על היכול  ה' אתה

מאויביך: נקם בקחת  נקמות  הופיע  האל אתה לכן למולך :‰˘‡.(·)הנקמות  המתגאים על  גמול  והשב רוממותיך  הראה
(‚).È˙Ó „Ú: וישמחו יעלוזו מתי  עד  ומפרש  ÔÈ·È.(Ê)וחוזר ‡ÏÂ: במעשיהם להתבונן לב נותן השוטים·ÂÈ.(Á)אינו אתם 

להבין: לב תנו  האוזן‰ÚËÂ.(Ë)שבעם  ברא איך ממנו  נעלמה השמע השגת  היתה אם  כי  ישמע הוא אוזן הנוטע בודאי הלא 
השמע: ÔÈÚ.כלי  ¯ˆÂÈ Ì‡:הראות השגת ממנו נעלמה  לא  בודאי הלא  עין יוצר  הוא אמנם אם

oeiv zcevn
(‡).¯Ê‡˙‰: וחגורה אזור  דכא„ÌÈÎ.(‚)מל' מלשון

משבריך  וכל כמ "ש משברים  הקרואים הגלים והם  ושברון
פח) הים :(לעיל מי שמשברים  חזקים:‡„ÌÈ¯È.(„)ע"ש

.ÌÈ È¯·˘Ó: הים גלי כמוÂ‡‰.(‰)הם ויופי נאוה מלשון
כירושלים  ו)נאוה הופיע‰ÚÈÙÂ.(‡):(ש"ה כמו הארה ענין 

פארן לג)מהר עניןÂÚÈ·È.(„)ישמחו:ÂÊÏÚÈ.(‚):(דברים
אומר  יביע  ליום  יום כמו יט)אמירה  חזקÚ˙˜.:(לעיל דבור 

מפיכם עתק יצא ב')כמו וכןÂ¯Ó‡˙È.:(ש"א התרוממות מלשון
האמרת ה' כו)את  ושבירה:Â‡Î„È.(‰):(דברים כתיתה ענין

.ÂÚÈ:עינוי מלשון

xe` ldi
ה' ח 'א פרשה וארא  פ' ברבות עוז. ה' לבש לבש . גאות  מלך

שנאמר עוז הקב "ה של  לבושו ומהו ג ') י"א  (שהוא ד' קכ"ה
יתן לעמו  עוז ה' שנאמר לישראל  ונתנו התאזר. עוז  ה ' לבש
וזהו החיצון לבוש  והמל ' הפנימי לבוש  נק' התורה י"ל  עכ"ל .
לבש שבתחלה  ע"י והיינו מלכות. לבוש  לבש . גאות מלך  ה'

התורה היא  עוז ה '
נשאו  דכים.ג נהרות ישאו קולם  נהרות נשאו  ה' נהרות

אלו אומרים היו המים לוי א"ר רפ"ה בראשית פ' מד"ר
גזירת בשמחה  עליהם שקבלו קילוסין ונעשה נלך לאלו
קילוסין המ "כ ופי' וגו' קולם  נהרות  נשאו ה' נהרות  נשאו

שירה ואמרו ב"ה המקום גזירת בשמחה עליהם שקבלו
הוא ב"ה  המקום  גזירת עליהם  שקבלו שמה י "ל  או וקילוס .
לקיים פי' קלווסים  גורס  ז"ל  ורש "י והערוך  הקילוס. עצמו
דכים וז"ל  המ "כ פי' הים דרך הים דרך  עכ "ל. המלך  גזירת
אוקינוס ים עד  הים דרך נלך  כלומר  הים  דרך  נוטריקון דרש
דכים פלונית לדוכתא אמר  כהנא בר  אבא  ר' עכ"ל  כו '
של  זו גלגל תרד  פלונית  ולזוית למקום פי' דוכתא נוטריקון
קבלוני אנחנו מדוכים קבלוני  דוכים אמרי רבנין כו '. מים
אנחנו וגם  מדוכאים אתם הקדש  נזר  בספר  פי' עכ"ל 

מדוכאים:
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ועניו: עמו צעקת ישמע לא אוזן

cec zcevn
(‡).ÍÏÓ גאות‰' ולבש  מלך ה ' הנה  יאמר המשיח  בימי
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להבין: לב תנו  האוזן‰ÚËÂ.(Ë)שבעם  ברא איך ממנו  נעלמה השמע השגת  היתה אם  כי  ישמע הוא אוזן הנוטע בודאי הלא 
השמע: ÔÈÚ.כלי  ¯ˆÂÈ Ì‡:הראות השגת ממנו נעלמה  לא  בודאי הלא  עין יוצר  הוא אמנם אם

oeiv zcevn
(‡).¯Ê‡˙‰: וחגורה אזור  דכא„ÌÈÎ.(‚)מל' מלשון

משבריך  וכל כמ "ש משברים  הקרואים הגלים והם  ושברון
פח) הים :(לעיל מי שמשברים  חזקים:‡„ÌÈ¯È.(„)ע"ש

.ÌÈ È¯·˘Ó: הים גלי כמוÂ‡‰.(‰)הם ויופי נאוה מלשון
כירושלים  ו)נאוה הופיע‰ÚÈÙÂ.(‡):(ש"ה כמו הארה ענין 

פארן לג)מהר עניןÂÚÈ·È.(„)ישמחו:ÂÊÏÚÈ.(‚):(דברים
אומר  יביע  ליום  יום כמו יט)אמירה  חזקÚ˙˜.:(לעיל דבור 

מפיכם עתק יצא ב')כמו וכןÂ¯Ó‡˙È.:(ש"א התרוממות מלשון
האמרת ה' כו)את  ושבירה:Â‡Î„È.(‰):(דברים כתיתה ענין

.ÂÚÈ:עינוי מלשון

xe` ldi
ה' ח 'א פרשה וארא  פ' ברבות עוז. ה' לבש לבש . גאות  מלך

שנאמר עוז הקב "ה של  לבושו ומהו ג ') י"א  (שהוא ד' קכ"ה
יתן לעמו  עוז ה' שנאמר לישראל  ונתנו התאזר. עוז  ה ' לבש
וזהו החיצון לבוש  והמל ' הפנימי לבוש  נק' התורה י"ל  עכ"ל .
לבש שבתחלה  ע"י והיינו מלכות. לבוש  לבש . גאות מלך  ה'

התורה היא  עוז ה '
נשאו  דכים.ג נהרות ישאו קולם  נהרות נשאו  ה' נהרות

אלו אומרים היו המים לוי א"ר רפ"ה בראשית פ' מד"ר
גזירת בשמחה  עליהם שקבלו קילוסין ונעשה נלך לאלו
קילוסין המ "כ ופי' וגו' קולם  נהרות  נשאו ה' נהרות  נשאו

שירה ואמרו ב"ה המקום גזירת בשמחה עליהם שקבלו
הוא ב"ה  המקום  גזירת עליהם  שקבלו שמה י "ל  או וקילוס .
לקיים פי' קלווסים  גורס  ז"ל  ורש "י והערוך  הקילוס. עצמו
דכים וז"ל  המ "כ פי' הים דרך הים דרך  עכ "ל. המלך  גזירת
אוקינוס ים עד  הים דרך נלך  כלומר  הים  דרך  נוטריקון דרש
דכים פלונית לדוכתא אמר  כהנא בר  אבא  ר' עכ"ל  כו '
של  זו גלגל תרד  פלונית  ולזוית למקום פי' דוכתא נוטריקון
קבלוני אנחנו מדוכים קבלוני  דוכים אמרי רבנין כו '. מים
אנחנו וגם  מדוכאים אתם הקדש  נזר  בספר  פי' עכ"ל 

מדוכאים:
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`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
הגמרא: מקשה ב. עמוד éøzנה ãéáòðå ,éiaà déì øîàשופרותeäééìò áBzëðå ¨©¥©©¥§©£¦§¥§¦§£©§

éä שופרéäå äáBçc שופרäáãðc:הגמרא מתרצת יטעו. לא äãeäéוכך éaø ¥§¨§¥¦§¨¨©¦§¨
äáéúk déì úéì יעיין לא לפעמים שמא הכתיבה, על לסמוך אפשר אי לדעתו - ¥¥§¦¨

שכתב. במה

יהודה: רבי דעת שכך ראיה הגמרא היה ïðúcמביאה מלהזות, יוצא כשהיה במשנתינו, ¦§©
שבהיכל, הכן על המזרק את øîBàמניח äãeäé éaø שני שהיו קמא תנא כדעת שלא ©¦§¨¥

השעיר, דם של המזרק את השני ועל הפר, דם עם המזרק את הניח אחד שעל כנים

ãáìa.אלא  ãçà ïk àlà íL äéä àì,הגמרא àìמבארת àîòè éàî éøz Ÿ¨¨¨¤¨©¤¨¦§¨§¥©©£¨Ÿ
כנים, שני היו לא  מדוע כרחך - éôìçîc,על íeMî הפר דם עם המזרק יניח שאם ¦§¦©§¥

יקדים  ליטלם כשירצה שמא חוששים שני, כן על השעיר דם עם והמזרק אחד כן על

בפנים  בהזאות שהרי כסדר, נעשה שלא ונמצא תחילה השעיר דם עם המזרק את ליטול

המזרק  את להניח יוכל שלא אחד כן רק שעשו סובר ולכך השעיר. לדם הפר דם קדם

הפר. דם עם המזרק את יטול שלא עד השעיר דם éøzוקשה,עם ãéáòðå שתי - §©£¦§¥
øéòNc,כנים, éäå øôc éä eäééìò áBzëéìå תחילה ו ליטול לטעות יבוא לא כך §¦§£©§¥§©§¥§¨¦

השעיר, דם ש àlàאת äáéúkמוכח déì úéì äãeäé éaøì.כך על לסמוך ¤¨§©¦§¨¥¥§¦¨
הגמרא: שקלים,éáéúéî,מקשה במסכת ìLLc÷naשנינו eéä úBøôBL äøNò L ¥¦¥§Ÿ¤§¥¨¨©¦§¨

המעות, את נותנים היו ïäéìò,שבהם áeúk äéäå אחד שופר ïézãçעל ïéì÷z, §¨¨¨£¥¤¦§¦£©¦
å שני שופר åעל ,ïé÷ézò ïéì÷z שלישי åעל ,ïépé÷ רביעי åעל ,äìBò éìæBâ על §¦§¦©¦¦§¦¦§§¥¨§

המעות íéöò,חמישי  נותן והיה גזירים שני דמי של מעות מביא היה עצים שהמתנדב ¥¦
זו, שישי åבקופה קונים äðBáì,על והיו זו בקופה המעות נותן היה לבונה שהמתנדב §§¨

החיצון, מזבח על אותה ומקטירים לבונה שביעי åבהן úøBôëì,על áäæ שהמתנדב §¨¨¦§Ÿ
מזרקות. בהם קונים והיו זו בקופה המעות נותן היה שרת לכלי שופרות äMLåזהב §¦¨

עליהם  כתוב בהם äáãpì,שהיה שנאמר הבהמות כל של הדמים את לוקחים שהיו ¦§¨¨
בקופה  ונותנים לנדבה, דמיהם ויפלו ימכרו כך ואחר מום בהם שיפול עד שירעו הדין

המזבח. לקיץ בהמות בהם קונים והיו זו

המשנה: ïézãçמבארת ïéì÷z,פירושו חדשים, שקלים -ìk ìL íéì÷L elà ¦§¦£©¦¥§¨¦¤¨
,äðLå äðL שקליהם את באדר באחד הביאו שלא אלו השנה במשך מביאים שהיו ¨¨§¨¨

זו. בקופה אותם נותנים היו ïé÷ézòוכשהביאו ïéì÷z,פירושו ישנים, שקלים -éî ¦§¦©¦¦¦
ã÷zLà ì÷L àlL שעברה בשנה -äàaä äðMì ìB÷Lé תרם שלא שקלו את ¤Ÿ¨©¤§¨©¦§©¨¨©¨¨

הלשכה  לשיירי הולכים היו אלו ומעות זה, בשופר אלו מעות נותן והיה שעברה, בשנה

ומגדלותיה. העיר חומת את בונים היו ïéøBzשמהם ïä ,ïépé÷,גדולים יונים - ¦¦¥¦
הקינים, של בשופר המעות את נותן היה תורים, äðBé,שהמתנדב éða ïä ,äìBò éìæBb§¥¨¥§¥¨

וגוזל  קטנים הם יונה שבני מפני זו, בקופה המעות את נותן היה יונה בני שהמתנדב

חובתו. ידי יצא לא להיפך וכן תורים והביא יונה בני והמתנדב קטן, כל ïleëåמשמע - §¨
קריבים  היו האלו äãeäé,העופות éaø éøác ,úBìBò שופרות היו שלא ולשיטתו ¦§¥©¦§¨

מעות  את נותנים היו חובה לקיני שופרות שהיו הסוברים רבנן לדעת אך חובה. לקיני

כתוב  שהיה בשופר נותנים היו נדבה ומעות קינין. עליו כתוב שהיה בשופר החובה קיני

לסמוך  יש יהודה לרבי שאף למדנו עליהם' כתוב 'והיה שאמרו וממה עולה. גוזלי עליו

היו  שלא יהודה רבי של שטעמו הגמרא ביארה איך וקשה, יטעו, שלא כדי הכתיבה על

יטעו. לא וכך לכתוב אפשר והרי יטעו, שמא חובה לקיני שופרות

i"yx

ב: עמוד נה äáéúëדף äéì úéìoi` .
e`lc oipnfc jk lr oikneq

:`azka ipeirl dizrc`íåùî
éôìçîãwxfn gipn ixz ciar i` .

df lr xt lye df lr xiryd
minrt xtd mc z` zgwl `ayke
xiry ly z` lhepe el slgzpy

jkldgpn `l cg `l` `kil ik
e`vnpe i`d liwyc cr i`d
xg` xiry ly oxcqk zeceard
lkida dixg` xt lye mipta xt

:xiry ly jk xg`eïéúãç ïéì÷ú.
ipyd lr oiwizr oilwz cg`d lr
lr dler ilfeb iyilyd lr oipiw
dpeal iyingd lr mivr iriaxd
lr zxetkl adf iyyd lr
odilr aezk did dyye iriayd

:dacpíéì÷ù åìà ïéúãç ïéì÷ú
äðùå äðù ìë ìùeilry in .

o`iad `ly ef dpy ilwy `iadl
dvxiy dry lk o`ian xc`a
oizcg oilwz ly xteya mpzepe
dkyla oze` mipzep mixafbde
qexta zetewd yly mdn oinxeze
qextae zxvrd qextae gqtd

:bgdäàáä äðùì ìå÷ùéopzepe .
oixafbde oiwizr oilwz ly xteyl
ly dkyl ixiyl oze` mipzep
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zern ozep adf acpznd zxetkl
ilkl adf odn oigwele xtey jezl
ixetk oiiexwd zewxfnd ode zxy
:(gk `) minid ixace `xfra adf
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"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
הגמרא: מקשה ב. עמוד éøzנה ãéáòðå ,éiaà déì øîàשופרותeäééìò áBzëðå ¨©¥©©¥§©£¦§¥§¦§£©§

éä שופרéäå äáBçc שופרäáãðc:הגמרא מתרצת יטעו. לא äãeäéוכך éaø ¥§¨§¥¦§¨¨©¦§¨
äáéúk déì úéì יעיין לא לפעמים שמא הכתיבה, על לסמוך אפשר אי לדעתו - ¥¥§¦¨

שכתב. במה

יהודה: רבי דעת שכך ראיה הגמרא היה ïðúcמביאה מלהזות, יוצא כשהיה במשנתינו, ¦§©
שבהיכל, הכן על המזרק את øîBàמניח äãeäé éaø שני שהיו קמא תנא כדעת שלא ©¦§¨¥

השעיר, דם של המזרק את השני ועל הפר, דם עם המזרק את הניח אחד שעל כנים

ãáìa.אלא  ãçà ïk àlà íL äéä àì,הגמרא àìמבארת àîòè éàî éøz Ÿ¨¨¨¤¨©¤¨¦§¨§¥©©£¨Ÿ
כנים, שני היו לא  מדוע כרחך - éôìçîc,על íeMî הפר דם עם המזרק יניח שאם ¦§¦©§¥

יקדים  ליטלם כשירצה שמא חוששים שני, כן על השעיר דם עם והמזרק אחד כן על

בפנים  בהזאות שהרי כסדר, נעשה שלא ונמצא תחילה השעיר דם עם המזרק את ליטול

המזרק  את להניח יוכל שלא אחד כן רק שעשו סובר ולכך השעיר. לדם הפר דם קדם

הפר. דם עם המזרק את יטול שלא עד השעיר דם éøzוקשה,עם ãéáòðå שתי - §©£¦§¥
øéòNc,כנים, éäå øôc éä eäééìò áBzëéìå תחילה ו ליטול לטעות יבוא לא כך §¦§£©§¥§©§¥§¨¦

השעיר, דם ש àlàאת äáéúkמוכח déì úéì äãeäé éaøì.כך על לסמוך ¤¨§©¦§¨¥¥§¦¨
הגמרא: שקלים,éáéúéî,מקשה במסכת ìLLc÷naשנינו eéä úBøôBL äøNò L ¥¦¥§Ÿ¤§¥¨¨©¦§¨

המעות, את נותנים היו ïäéìò,שבהם áeúk äéäå אחד שופר ïézãçעל ïéì÷z, §¨¨¨£¥¤¦§¦£©¦
å שני שופר åעל ,ïé÷ézò ïéì÷z שלישי åעל ,ïépé÷ רביעי åעל ,äìBò éìæBâ על §¦§¦©¦¦§¦¦§§¥¨§

המעות íéöò,חמישי  נותן והיה גזירים שני דמי של מעות מביא היה עצים שהמתנדב ¥¦
זו, שישי åבקופה קונים äðBáì,על והיו זו בקופה המעות נותן היה לבונה שהמתנדב §§¨

החיצון, מזבח על אותה ומקטירים לבונה שביעי åבהן úøBôëì,על áäæ שהמתנדב §¨¨¦§Ÿ
מזרקות. בהם קונים והיו זו בקופה המעות נותן היה שרת לכלי שופרות äMLåזהב §¦¨

עליהם  כתוב בהם äáãpì,שהיה שנאמר הבהמות כל של הדמים את לוקחים שהיו ¦§¨¨
בקופה  ונותנים לנדבה, דמיהם ויפלו ימכרו כך ואחר מום בהם שיפול עד שירעו הדין

המזבח. לקיץ בהמות בהם קונים והיו זו

המשנה: ïézãçמבארת ïéì÷z,פירושו חדשים, שקלים -ìk ìL íéì÷L elà ¦§¦£©¦¥§¨¦¤¨
,äðLå äðL שקליהם את באדר באחד הביאו שלא אלו השנה במשך מביאים שהיו ¨¨§¨¨

זו. בקופה אותם נותנים היו ïé÷ézòוכשהביאו ïéì÷z,פירושו ישנים, שקלים -éî ¦§¦©¦¦¦
ã÷zLà ì÷L àlL שעברה בשנה -äàaä äðMì ìB÷Lé תרם שלא שקלו את ¤Ÿ¨©¤§¨©¦§©¨¨©¨¨

הלשכה  לשיירי הולכים היו אלו ומעות זה, בשופר אלו מעות נותן והיה שעברה, בשנה

ומגדלותיה. העיר חומת את בונים היו ïéøBzשמהם ïä ,ïépé÷,גדולים יונים - ¦¦¥¦
הקינים, של בשופר המעות את נותן היה תורים, äðBé,שהמתנדב éða ïä ,äìBò éìæBb§¥¨¥§¥¨

וגוזל  קטנים הם יונה שבני מפני זו, בקופה המעות את נותן היה יונה בני שהמתנדב

חובתו. ידי יצא לא להיפך וכן תורים והביא יונה בני והמתנדב קטן, כל ïleëåמשמע - §¨
קריבים  היו האלו äãeäé,העופות éaø éøác ,úBìBò שופרות היו שלא ולשיטתו ¦§¥©¦§¨

מעות  את נותנים היו חובה לקיני שופרות שהיו הסוברים רבנן לדעת אך חובה. לקיני

כתוב  שהיה בשופר נותנים היו נדבה ומעות קינין. עליו כתוב שהיה בשופר החובה קיני

לסמוך  יש יהודה לרבי שאף למדנו עליהם' כתוב 'והיה שאמרו וממה עולה. גוזלי עליו

היו  שלא יהודה רבי של שטעמו הגמרא ביארה איך וקשה, יטעו, שלא כדי הכתיבה על

יטעו. לא וכך לכתוב אפשר והרי יטעו, שמא חובה לקיני שופרות

i"yx

ב: עמוד נה äáéúëדף äéì úéìoi` .
e`lc oipnfc jk lr oikneq

:`azka ipeirl dizrc`íåùî
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o`iad `ly ef dpy ilwy `iadl
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:bgdäàáä äðùì ìå÷ùéopzepe .
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mivr acpznd (e''n e''t) milwy
zegti `le xtey eze`l zern ozep
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oixihwne dpeal odn migwele
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xcde"קיח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr t sc migqt(oey`x meil)

éøòL ãçàa çñtä úà çBaæì ìëeú àì'E,'Kl ozp Lidl` 'd xW` Ÿ©¦§©¤©¨©§©©§¨¤£¤¡Ÿ¤Ÿ¥¨
`l ,jk weqtd z` yexcl yi jkle ,`id zxzein 'cg`a' zaiz
`l cigidy ,xnelk .cg` liaya ,cg`A gqtd z` geafl lkez§¤¨

.cv meya gqtd zhigy oic z` zepyl mexbi
dpyna x`azp(:hr lirl)mlek miyer mi`nh eaex e` ldwd m`y

gqt mi`nhd miyer mi`nh herin wx m`e ,d`neha gqtd z`
`nh eleky cg` hay oica mi`pz zwelgn d`ian `ziixad .ipy

:mixedh mihayd x`yeãçà èáL eléôà ,øîBà ïBòîL éaø©¦¦§¥£¦¥¤¤¨
l`xyineìlä ,íéøBäè íéèáMä ìk øàLe àîèmi`nhd ±ïéNBò ¨¥§¨¨©§¨¦§¦©¨¦

ïîöòì,d`nehaeìläåmihayd lk x`y -ïîöòì ïéNBò.dxdha §©§¨§©¨¦§©§¨
àîòè éàî[mrhd dn-],ìä÷ éø÷éà ãçà èáL øáñ÷ ,ïBòîL éaøc ©©£¨§©¦¦§¨¨©¥¤¤¨¦§¥¨¨

.ipy gqtl dgcp epi` `nh xeaive ,xeaivk aeyg `ed jkleéaø©¦
eNòé ,ïéøBäè íéèáMä ìk øàLe àîè ãçà èáL eléôà ,øîBà äãeäé§¨¥£¦¥¤¤¨¨¥§¨¨©§¨¦§¦©£

gqtd z` mlekäàîeèameyn ,evxi m` mixedhd mihayd s` §§¨
.÷eìç øeaéö ïaø÷ ïéàL:dcedi iax zhiy z` `xnbd zx`an ¤¥¨§©¦¨

ly enrhäãeäé éaøy meyneäì eåäå ,ìä÷ éø÷éà ãçà èáL ,øáñ ©¦§¨¨©¥¤¤¨¦§¥¨¨§¨§
àbìôe àbìt,`nh mzivgne xedh mzivgn l`xyi lk `vnpe ± ©§¨©§¨

,`nh xeaive xedh xeaiv mda yi ixdyøeaéö ïaø÷ ïéàå`ad §¥¨§©¦
d`neha÷eìçwlge dxdha ede`iai xeaivdn wlgy ,ez`ada ¨

,d`nehaejkleälek éãáò[mlek miyer-].äàîeèa ¨§¦§§§¨
ea ewlgpy dvgn lr dvgn oica sqep ote` d`ian `xnbd

:mi`xen`døîzéà,yxcnd ziaa xn`p ±äöçî ìàøNé eéä ¦§©¨¦§¨¥¤¡¨
ïäî ãçà ïéànèî áø øîà ,ïéàîè äöçîe ïéøBäèmixedhd on - §¦¤¡¨§¥¦¨©©§©§¦¤¨¥¤

õøLagqtd z` mlek eyrie mi`nh l`xyi aex eidiy ick §¤¤
.d`neha

:`xnbd dywn .ax xaic ote` dfi`a zx`an `xnbdéànàå± §©©
,ok zeyrl jxev yi dnleäééãeçì éðä eãáòéðel` eyri - ¦©§¨¥§©§

dxdha mcal mixedhdeäééãeçì éðäåmcal mi`nhd el`e ± §¨¥§©§
,d`nehaàäc[ixdy-]áø øîàlirl(.hr)eidy df ote` lr §¨¨©©

,dvgn lr dvgn l`xyi.ïîöòì ïéNBò eìläå ïîöòì ïéNBò eìlä©¨¦§©§¨§©¨¦§©§¨
:`xnbd zvxznéøîà,daiyid ipa exn` ±ïðé÷ñò éàîa àëä± ¨§¦¨¨§©¨§¦©

dvgn lr dvgn eid `ly ote`a ,xaecnd dna ,ax ixaca ,o`k
`l` ,deyaïéøBähä ìò ïéôãBò ïéàîè eéäL ïBâk`nha,ãçà §¤¨§¥¦§¦©©§¦¤¨

`l` mixedhdn xzei mi`nhd oi`yky dzr `xnbd zxaeqe
gqtd z` zeyrl mileki herin mdy mixedhd oi` cg`a
ick odn cg` oi`nhn jkle ,d`neha `l s`e dxdha oey`xd

.d`neha zeyrl mlek elkeiy
:`xnbd dywnéëä éàlr mixzi mi`nha xaecny jk m` - ¦¨¦

,cg`a mixedhdàaeø eäì eåäaex mdy `vnp ±,íéàîèeeãáòéð ¨§¨§¥¦¦©§
äàîeèa eälekze`nhl mikixv dnle ,d`neha mlek eyrie - §§§¨

.uxya sqep xedh mc`
,uxya mdn cg` mi`nhn xn`y ax :`xnbd zvxzndì øáñ̈©¨

î ãéçiä ïéà øîàc ,àéúî ïa øæòìà éaøk,äàîeèì øeaévä úà òéøë §©¦¤§¨¨¤©§¨§¨©¥©¨¦©§¦©¤©¦§§¨
mi`nhny ax xn` jkle ,d`neha zeyrl leki elek xeaivd oi`e
mixedhd lr mixzi mi`nhd e`vnpy ,uxya mixedhdn cg`

.d`neha mlek eyrie ,mipya
:`xnbd dywnéëä éàz` rixkn cigid oi`y xaeq axy jk m` - ¦¨¦

e ,dvgn lr dvgnk df ixd ,xeaivddézëeãì ïééLe÷ øãäxefgze - ¨©§¨§§¥
,dnewnl epziiyeweäééãeçì éðäå eäééãeçì éðä eãáòéðeyriy - ¦©§¨¥§©§§¨¥§©§

.mdn cg` ze`nhl jxevd dne ,onvrl el`e onvrl el`
:`xnbd zvxznàlàe ,ynn dvgn lr dvgna xaecnøîà÷ éëä ¤¨¨¦¨¨©

,ax zpeek jk ±dì øáñc àpz àkéà éàxaeqy `pz yi m` ±àpúk ¦¦¨©¨§¨©¨§©¨
øîàc àn÷(:hr lirl `ziixaa)eälek éãáò àì àbìôe àbìts` ± ©¨§¨©©§¨©§¨Ÿ¨§¦§

mixedhd,äàîeèa,onvrl ellde onvrl elld `l`dì øáñå- §§¨§¨©¨
mb xaeqe,÷eìç øeaéö ïaø÷ ïéà øîàc äãeäé éaøkmixedhl oi`e §©¦§¨§¨©¥¨§©¦¨

`vnpe ,[d`neha miyery mi`nh yiyk dxdha zeyrle wlgdl
ick jkld ,llk gqtd z` zeyrl mileki mpi` mi`nhdy

,gqt zeyrl elkei mi`nhdy,õøLa ïäî ãçà ïéànèî`vnpe §©§¦¤¨¥¤§¤¤
.d`neha mlek eyrie mi`nh ldwd aexy

:`xnbd zxne` .df oica ax lr wlegy `ler z` d`ian `xnbd
,øîà àleòåmixedh dvgne mi`nh dvgn l`xyi eid m`ïéçlLî §¨¨©§©§¦

ïäî ãçàmixedhd on -ä÷Bçø Cøãìdpnn ribdl lkei `ly ¤¨¥¤§¤¤§¨
gqt aeign xhtp jk ici lre ,gqtd zhigy onfa eilbxa dxfrl
lr mpipna mixzi mi`nhdy `vnpe ,mixedhd mr dpnp epi`e

.d`neha gqtd z` mlek miyere ,cg`a mixedhd
jxcl geliy ly df ote` xn` recn `ler ixaca dpc `xnbd

:`xnbd dywn .mixg` mipte` `le dwegxõøLa epànèéåixack ¦©§¤§¤¤
.dwegx jxcl edeglyi dnle ,ax

:`xnbd zvxznøáñ÷`lerïéèçBLgqtd z`ïé÷øBæåenc z`ìò ¨¨©£¦§§¦©
`edy in,õøL àîèdxdha axrl gqtd on lek`l lkeiy oeik §¥¤¤

lr.mixedhd oipnn zgtp `ed oi` jkle ,yny axrde dliah ici
:`xnbd dywn,úîa epànèéåzray `nh zn z`neha `nhpde ¦©§¤§¥

.axra gqtd z` lek`l ie`x epi` i`cee ,mini
zna ed`nhz m` :`xnbd daiyn,Búâéâçî äzà eäçãî`ly ©§¥©¨¥£¦¨

.dbibg oaxw aixwdl lkei
:`xnbd dywnénð àzLäjxcl eglyn dz`yk mb zrk - ©§¨©¦

,dwegx,Bçñtî äzà eäçãîdgcp `ed dwegx jxca `edy oeiky ©§¥©¨¦¦§
dgcp epi` dwegx jxca `edy in :`xnbd zvxzn .gqtd oaxwn

y meyn gqtd on ixnbléðMa ãéáòc øLôàgqt zeyrl lkeiy - ¤§¨§¨¦©¥¦
.ipy

`nhpd ixd :dywne `xnbd dayúîagqtd axraénð[mb-] §¥©¦
ãéáòc øLôàdbibg oaxwéòéáMa,gqt lydéì äåäciriaydy - ¤§¨§¨¦©§¦¦©£¨¥

mei `ed gqt lyBlL éðéîL,xedh zeidl leki xake ez`nehl §¦¦¤
.zna ep`nhp `l recn dnewnl `iyewd zxfeg ok m`e

:`xnbd zvxznàleò øáñ÷,bgd ini x`ya dbibg oaxw oica ¨¨©¨
yeälekbgd ini lk -eäðéð ïBLàøc ïéîeìLzmeil oinelyz - §©§¦§¦¦§

jkld ,md bg ly oey`xdïBLàøa éæçcmeia aixwdl ie`xd ± ©£¦¨¦
,aixwd `le bg ly oey`xdeäleëa éæçaixwdl ie`x `ed ixd ± £¦§§

,eaeig z` milydle minid lkaïBLàøa éæç àìc àëéä ìëåla` - §¨¥¨§Ÿ£¦¨¦
,aixwdl oey`xd meia ie`x did `ly ineäleëa éæç àìepi` - Ÿ£¦§§

`vnpe .eaeig z` milydl leki epi`e ,minid x`ya aixwdl ie`x
`ed ixd oey`xd meia daxwdl ie`x epi`y zna `nhi m`y
epi`y dwegx jxcl eglyl `ler xn` jkle ,ezbibgn dgcp

.ezbibgn dgcp
eäì øîà[mdl-]ïîçð áø,daiyid ipaleìéæekl -déì eøîàå ¨©§©©§¨¦§¦§¥

[el-]úééö ïàî ,àleòìjl rnyi in -déðkLîe dékéñ ø÷òc± §¨©¨¦§¨©¦¥¦§¨¥
,eld` z`e eld` zeczi z` xewriyèéäøåin ,xnelk .uexie ± §¨¦

,milyexin wegx mewnl z`vle envr z` gixhdl epl rnyi
a mixedhdn cg` ze`nhl ax ly ezvr dticr jkld.uxy

lirl `ibeqa(.fq)wx epi` ipy gqtl dgcpd `nhy s` ik x`azn
z` dgecd gqt oic mewn lkn ,rxevne af mb `l` zn `nh
miaf xeaiv la` ,zn z`neha `l` epi` xeaiva d`nehd
`xnbd d`ian oldl .d`neha gqt miyer mpi` mirxevne
mbe daif i`nh mb xeaiva yi xy`k gqtd oica mipte` dyly

:zn i`nhøîzéà,yxcnd ziaa xn`p ±ïaeø eéäl`xyi ly,ïéáæ ¦§©¨¨¨¦
ïúBà ,áø øîà ,íéúî éàîè ïèeòéîemdyïéNBò ïðéà íéúî éàîè ¦¨§¥¥¥¦¨©©¨§¥¥¥¦¥¨¦

gqt.éðMa àìå ïBLàøa àìgqtéãáò àì ïBLàø,miyer mpi` ± Ÿ¨¦§Ÿ©¥¦¦Ÿ¨§¦
meyneåäczn i`nhd mze`àèeòéî,ldwd onàèeòéîeldwd on §¨¦¨¦¨

zna `nhpy,ïBLàøa éãáò àìaexa `l` zigcp d`nehd oi`y Ÿ¨§¦¨¦
e .zn `nh xeaiv,éãáò àì énð éðMay meynøeaéö éãáòc àëéä ìk ©¥¦©¦Ÿ¨§¦¨¥¨§¨§¦¦

ïBLàøa,oey`x gqt dyr xeaivdy mewn lk -éðMa ãéçé ãéáò- ¨¦¨¦¨¦©¥¦
la` ,ipy gqt dyer oey`xa dyr `ly cigidàìc àëéä ìk̈¥¨§Ÿ

éðMa ãéçé ãéáò àì ,ïBLàøa øeaéö éãáògqt miyer herind oi` - ¨§¦¦¨¦Ÿ¨¦¨¦©¥¦
z`neh meyn oey`x gqt xeaivd eyr `ly xg`n jkld ,ipy

.ipy gqt znd i`nh herin miyer oi` ,daif
ìàeîL eäì øîà,daiyid ipaleìéæ[ekl-]àaàì déì eøîà,axl - ¨©§§¥¦¦§¥§©¨

aezk ixd(a h xacna),'BãòBîa çñtä úà ìàøNé éðá eNòéå',xnelk §©£§¥¦§¨¥¤©¨©§£
,oqipa xyr drax`adéì úãáò éàî,df weqt mr dyrz dn ± ©¨§©¥
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המשך בעמוד וו

ezny in` cenr t sc ± iyily wxtmigqt
ìëåú àìãçàá çñôä úà çåáæì,epgafz `l cigi liaya Ðmxeb cigid eze` `diy
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ïäî ãçà ïéànèî áø øîà ,ïéàîè äöçîe ïéøBäèmixedhd on - §¦¤¡¨§¥¦¨©©§©§¦¤¨¥¤
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dxdha mcal mixedhdeäééãeçì éðäåmcal mi`nhd el`e ± §¨¥§©§
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:`xnbd dywnéëä éàlr mixzi mi`nha xaecny jk m` - ¦¨¦
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.d`neha mlek eyrie ,mipya
:`xnbd dywnéëä éàz` rixkn cigid oi`y xaeq axy jk m` - ¦¨¦

e ,dvgn lr dvgnk df ixd ,xeaivddézëeãì ïééLe÷ øãäxefgze - ¨©§¨§§¥
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`vnpe ,[d`neha miyery mi`nh yiyk dxdha zeyrle wlgdl
ick jkld ,llk gqtd z` zeyrl mileki mpi` mi`nhdy

,gqt zeyrl elkei mi`nhdy,õøLa ïäî ãçà ïéànèî`vnpe §©§¦¤¨¥¤§¤¤
.d`neha mlek eyrie mi`nh ldwd aexy

:`xnbd zxne` .df oica ax lr wlegy `ler z` d`ian `xnbd
,øîà àleòåmixedh dvgne mi`nh dvgn l`xyi eid m`ïéçlLî §¨¨©§©§¦
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:`xnbd dywn .mixg` mipte` `le dwegxõøLa epànèéåixack ¦©§¤§¤¤
.dwegx jxcl edeglyi dnle ,ax

:`xnbd zvxznøáñ÷`lerïéèçBLgqtd z`ïé÷øBæåenc z`ìò ¨¨©£¦§§¦©
`edy in,õøL àîèdxdha axrl gqtd on lek`l lkeiy oeik §¥¤¤

lr.mixedhd oipnn zgtp `ed oi` jkle ,yny axrde dliah ici
:`xnbd dywn,úîa epànèéåzray `nh zn z`neha `nhpde ¦©§¤§¥

.axra gqtd z` lek`l ie`x epi` i`cee ,mini
zna ed`nhz m` :`xnbd daiyn,Búâéâçî äzà eäçãî`ly ©§¥©¨¥£¦¨

.dbibg oaxw aixwdl lkei
:`xnbd dywnénð àzLäjxcl eglyn dz`yk mb zrk - ©§¨©¦

,dwegx,Bçñtî äzà eäçãîdgcp `ed dwegx jxca `edy oeiky ©§¥©¨¦¦§
dgcp epi` dwegx jxca `edy in :`xnbd zvxzn .gqtd oaxwn

y meyn gqtd on ixnbléðMa ãéáòc øLôàgqt zeyrl lkeiy - ¤§¨§¨¦©¥¦
.ipy

`nhpd ixd :dywne `xnbd dayúîagqtd axraénð[mb-] §¥©¦
ãéáòc øLôàdbibg oaxwéòéáMa,gqt lydéì äåäciriaydy - ¤§¨§¨¦©§¦¦©£¨¥

mei `ed gqt lyBlL éðéîL,xedh zeidl leki xake ez`nehl §¦¦¤
.zna ep`nhp `l recn dnewnl `iyewd zxfeg ok m`e

:`xnbd zvxznàleò øáñ÷,bgd ini x`ya dbibg oaxw oica ¨¨©¨
yeälekbgd ini lk -eäðéð ïBLàøc ïéîeìLzmeil oinelyz - §©§¦§¦¦§

jkld ,md bg ly oey`xdïBLàøa éæçcmeia aixwdl ie`xd ± ©£¦¨¦
,aixwd `le bg ly oey`xdeäleëa éæçaixwdl ie`x `ed ixd ± £¦§§

,eaeig z` milydle minid lkaïBLàøa éæç àìc àëéä ìëåla` - §¨¥¨§Ÿ£¦¨¦
,aixwdl oey`xd meia ie`x did `ly ineäleëa éæç àìepi` - Ÿ£¦§§

`vnpe .eaeig z` milydl leki epi`e ,minid x`ya aixwdl ie`x
`ed ixd oey`xd meia daxwdl ie`x epi`y zna `nhi m`y
epi`y dwegx jxcl eglyl `ler xn` jkle ,ezbibgn dgcp

.ezbibgn dgcp
eäì øîà[mdl-]ïîçð áø,daiyid ipaleìéæekl -déì eøîàå ¨©§©©§¨¦§¦§¥

[el-]úééö ïàî ,àleòìjl rnyi in -déðkLîe dékéñ ø÷òc± §¨©¨¦§¨©¦¥¦§¨¥
,eld` z`e eld` zeczi z` xewriyèéäøåin ,xnelk .uexie ± §¨¦

,milyexin wegx mewnl z`vle envr z` gixhdl epl rnyi
a mixedhdn cg` ze`nhl ax ly ezvr dticr jkld.uxy

lirl `ibeqa(.fq)wx epi` ipy gqtl dgcpd `nhy s` ik x`azn
z` dgecd gqt oic mewn lkn ,rxevne af mb `l` zn `nh
miaf xeaiv la` ,zn z`neha `l` epi` xeaiva d`nehd
`xnbd d`ian oldl .d`neha gqt miyer mpi` mirxevne
mbe daif i`nh mb xeaiva yi xy`k gqtd oica mipte` dyly

:zn i`nhøîzéà,yxcnd ziaa xn`p ±ïaeø eéäl`xyi ly,ïéáæ ¦§©¨¨¨¦
ïúBà ,áø øîà ,íéúî éàîè ïèeòéîemdyïéNBò ïðéà íéúî éàîè ¦¨§¥¥¥¦¨©©¨§¥¥¥¦¥¨¦

gqt.éðMa àìå ïBLàøa àìgqtéãáò àì ïBLàø,miyer mpi` ± Ÿ¨¦§Ÿ©¥¦¦Ÿ¨§¦
meyneåäczn i`nhd mze`àèeòéî,ldwd onàèeòéîeldwd on §¨¦¨¦¨

zna `nhpy,ïBLàøa éãáò àìaexa `l` zigcp d`nehd oi`y Ÿ¨§¦¨¦
e .zn `nh xeaiv,éãáò àì énð éðMay meynøeaéö éãáòc àëéä ìk ©¥¦©¦Ÿ¨§¦¨¥¨§¨§¦¦

ïBLàøa,oey`x gqt dyr xeaivdy mewn lk -éðMa ãéçé ãéáò- ¨¦¨¦¨¦©¥¦
la` ,ipy gqt dyer oey`xa dyr `ly cigidàìc àëéä ìk̈¥¨§Ÿ

éðMa ãéçé ãéáò àì ,ïBLàøa øeaéö éãáògqt miyer herind oi` - ¨§¦¦¨¦Ÿ¨¦¨¦©¥¦
z`neh meyn oey`x gqt xeaivd eyr `ly xg`n jkld ,ipy

.ipy gqt znd i`nh herin miyer oi` ,daif
ìàeîL eäì øîà,daiyid ipaleìéæ[ekl-]àaàì déì eøîà,axl - ¨©§§¥¦¦§¥§©¨

aezk ixd(a h xacna),'BãòBîa çñtä úà ìàøNé éðá eNòéå',xnelk §©£§¥¦§¨¥¤©¨©§£
,oqipa xyr drax`adéì úãáò éàî,df weqt mr dyrz dn ± ©¨§©¥
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המשך בעמוד וו

ezny in` cenr t sc ± iyily wxtmigqt
ìëåú àìãçàá çñôä úà çåáæì,epgafz `l cigi liaya Ðmxeb cigid eze` `diy

.dihp cv mey ezhigya lireneìä÷ éø÷éà`zline Ð) zeixeda yxtnxn`wc (a,d

ueg mihayd lk el eclep xake ,"jnn didi mieb ldwe ieb" :awril `pngx dil.oinipan

,xeaivk aeyg cg` hay jklid.ipyl igcin `leäàîåèá åùòém` ,oixedh s` Ð

.evxiïäî ãçà ïéàîèîeedipc ikid ik Ð

,oi`nh aexecaripe.[d`neha] edlekåéäù
ïéàîèïéôãåòãçà ïéøåäèä ìòefg `lc Ð

.oey`xa mixedhäéúëåãì ïééùå÷ àøãäÐ

onvrl eyri ellde ,`blte `blt edl eedc

.onvrl eyri ellde'åë øîà÷ éëä àìàÐ

ikde ,ipzw `weec dvgn lr dvgn mlerle

`pzk dil zi`c `pz zgkyn i` :ax xn`w

oixedh icar `l `blte `blt :xn`c `nw

iaxke ,"onvrl oiyer elld" ipzwck ,d`neha

ciar ikn ,welg xeaiv oaxw oi` xn`c dcedi

oey`xa d`neha ldwcarinl biltn `l Ð

i`pby ,wlgil xeq`c dxdha oixedh,xacd

.el`n el` oixdfpyk `icda `zlin `gkenc

õøùá ïäî ãçà ïéàîèîÐdicarpeedlek

.d`nehaõøù àîè ìò ïé÷øåæå ïéèçåùÐ

z` rixkn oi` jklid ,`zxe`l ifge li`ed

.d`nehl xeaivdåúâéâçîdz`y ,xgn ly Ð

.dray lk e`nhnãéáòã øùôàezbibg Ð

lk `dc ,ely ipiny `edy gqt ly iriaya

.dil zi` oinelyz drayïìåë øáñ÷minid Ð

oinelyz opi`e ,od oey`x ly oinelyz lbx ly

) dbibga `id `zbelte ,dfl dfzi`c o`ne ,(a,h

ifg `lc `kid :xaq oey`xl oinelyz olek dil

oey`xl.ifg `l ez Ðêì úééö ïàîÐ

.dwegx jxcl glzydlø÷ò éëåäéðëùî
äéëéñåeld` Ðeizecziein .dinza !?hidxe

`ticr `d jklid ?envr gixhdl epl rnyi

.axkïéáæ ïáåø.oey`xa carinl evn `lc Ð

äàîåèá àáä çñôì ïéîåìùú ïéàoi`e Ðoiafd

.exdh elit` ,ipyd z` oiyerøáñ àðåä áø
øåáéöá àéä äéåçã äàîåèxzed iyewae Ð

mixedha edl opieyn `l jkld ,eaixwdl

.ipyl oi`nh igcinlàåä øúéä øáñ àãà áøå
øåáéöá,oixedha edl opieyne Ðegce.ipyl oiaf

äøäèàéçãîxeaiv icar ik ,ipyl d`neh Ð

.dxdhaéãáò àì ïåùàøámizn i`nh `dc Ð

oiaf exdhe li`edc ,icar `l ipyae .`herin

`aexe ,el oikixv xeaiv aex e`vnp ,eiykr

.icar `l ipya xeaivc
äðùî
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ïéçìùî.uxya ep`nhie jixtcn .mixedhd on cg` :yexit Ð dwegx jxcl odn cg`

,dwegx jxcl mi`nhd on cg` eglyi ,daxc` :xy` oa wgvi epiaxl dywe

!dxdh` opixcdnc opixn` oizrny dlekac ,dxdha icare `aex oixedh eed `zydc

jxc oi`e ,xedhl dwegx jxc :(a,bv) "`nh didy in"a onwl xn` diteb `lerc :uxize

,`nh geliy liren did `le .`nhl dwegx

oi`e .milyexiay mze`l sxhvn did mlerlc

dwegx jxc oi`c `nrhc :wgvi epiaxl d`xp

`nhlÐleki epi` inp milyexia `edyky itl

`kd la` .geliy ici lr `l` egqt zeyrlÐyi

did m`e ,oi`nh dvgnc oeik `nhl dwegx jxc

d`xp `l` !ezeyrl envra leki did milyexia

,oey`xa mlek eyriy opixcdnc wgvi epiaxl

.oi`nhd egci `le

äúà`de :xn`z m`e Ð ezbibgn edgcn

(`,aq lirl) "hgyp cinz"a ol `niiw

epiax uxize !odizepaxw miglyn `nhe lxr

lbxa `al daeg `ide li`ed :xy` oa wgviÐyi

dbibgc `nw wxta opiyxcc ,dii`x zler oic dl

z`ae" :xn`py ,dii`xd on xeht `nhc (a,c)

'ek dny mz`ade dnyinlyexia `zi` oke ."

`zyd :xn`z m`e .dii`x zlerl ywzi`c

,ezbibgn edgcn inp dwegx jxca edglynyk

oeike ,megzl uegn aeh meia `al leki epi`y

oey`xa ifg `lcÐ:xnel yie !ipya ifg `l

,dxezd on oey`x meia zeyrle `al lekic

jxca edglyiykc idp :cere .opaxc oinegzc

xefgl leki `ly ,dhigy zry cr dwegx

jez `al leki mewn lkn ,mei ceran milyexil

ifg `lc xbige `nh :cere .xgnl qpkie megzd

oey`xa etebaÐ`fgin `kd la` .ipya ifg `l

oey`x mei ied ike `eal leki epi`y `l` ,ifg

ifg `lc ab lr s` zayaÐel`"a opixn`

.inei jpi`a ciarc (a,r lirl) "mixac

ø÷ò`zil `kxit jdÐ hidxe dikiqe dipkyn

ztewqi`n dwegx jxc aiygc o`nl

ax dvex dpwz dne :xn`z m`e .uegle dxfr

in" wxta xaqw diteb ongp ax `dc ?eyriy ongp

`nh lr oiwxefe oihgey (`,bv onwl) "`nh didy

oey`xc oinelyz e`lc xaqwc :xnel yie !uxy

.zna eze`nhl lekie ,edpip

àîéìdiegc d`neh xaq xn ibltinw `da

`zyd Ð dxzed d`neh xaq xne

yi`"c ,d`neh `le `igcin dxdh `nlr ilekl

xeaivde `nh ecal yi`dc rnyn "`nh didi ik

dxzed d`neh xaqc o`ne .mixedhÐexwin

yxn ,diegc `nlr ileklc :wiqne .mixedh xit

d`neh xaq xne ,ziyixtck `igcin dxdh xaq

oi`e dgcp yi` :ikd rnyn `xwe .`igcin inp

.d`neha oia dxdha oia icar `l` ,migcp xeaiv
oey`xa
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éøòL ãçàa çñtä úà çaæì ìëeú àì"éaø ."E Ÿ©¦§Ÿ©¤©¨©§©©§¨¤©¦
ìk øàLe àîè ãçà èáL eléôà :øîBà ïBòîL¦§¥£¦¥¤¤¨¨¥§¨¨

íéøBäè íéèáMä¯ïéNBò eìläå ïîöòì ïéNBò eìlä ©§¨¦§¦©¨¦§©§¨§©¨¦
ãçà èáL :øáñ÷ ?ïBòîL éaøc àîòè éàî .ïîöòì§©§¨©©§¨§©¦¦§¨¨©¥¤¤¨
àîè ãçà èáL eléôà :øîBà äãeäé éaø .ìä÷ éø÷éà¦§¥¨¨©¦§¨¥£¦¥¤¤¨¨¥

ïéøBäè íéèáMä ìk øàLe¯ïéàL ,äàîeèa eNòé §¨¨©§¨¦§¦©£§§¨¤¥
éø÷éà ãçà èáL :øáñ äãeäé éaø .÷eìç øeaéö ïaø÷̈§©¦¨©¦§¨¨©¥¤¤¨¦§¥
,÷eìç øeaéö ïaø÷ ïéàå àbìôe àbìt eäì eåäå ,ìä÷̈¨§¨§©§¨©§¨§¥¨§©¦¨
äöçî ìàøNé eéä :øîzéà .äàîeèa eälek éãáòå§¨§¦§§§¨¦§©¨¦§¨¥¤¡¨
ïäî ãçà ïéànèî :áø øîà ,ïéàîè äöçîe ïéøBäè§¦¤¡¨§¥¦¨©©§©§¦¤¨¥¤
,eäééãeçì éðäå eäééãeçì éðä eãáòéð ?éànàå .õøMa©¤¤§©©¦©§¨¥§©§§¨¥§©§
ïéNBò eìläå ïîöòì ïéNBò eìlä :áø øîà àäc§¨¨©©©¨¦§©§¨§©¨¦

ïðé÷ñò éàîa àëä :éøîà !ïîöòì¯ïéàîè eéäL ïBâk §©§¨¨§¦¨¨§©¨§¦©§¤¨§¥¦
àaeø eäì eåä éëä éà .ãçà ïéøBähä ìò ïéôãBò§¦©©§¦¤¨¦¨¦¨§¨
øæòìà éaøk dì øáñ !äàîeèa eälek eãáòéð ,íéàîè§¥¦¦©§§§§¨¨©¨§©¦¤§¨¨
øeaévä úà òéøëî ãéçiä ïéà :øîàc ,àéúî ïa¤©§¨§¨©¥©¨¦©§¦©¤©¦
éðä eãáòéð :dézëeãì ïééLe÷ øãä ,éëä éà .äàîeèì§§¨¦¨¦£©§©§§¥¦©§¨¥
àkéà éà :øîà÷ éëä àlà !eäééãeçì éðäå eäééãeçì§©§§¨¥§©§¤¨¨¦¨¨©¦¦¨
àbìôe àbìt øîàc ,àn÷ àpúk dì øáñc àpz©¨§¨©¨§©¨©¨§¨©©§¨©§¨
,äãeäé éaøk dì øáñå ,äàîeèa eälek éãáò àì̈¨§¦§§§¨§¨©¨§©¦§¨

÷eìç øeaéö ïaø÷ ïéà øîàc¯ïäî ãçà ïéànèî §¨©¥¨§©¦¨§©§¦¤¨¥¤
.ä÷Bçø Cøãì ïäî ãçà ïéçlLî :øîà àleòå ,õøMa©¤¤§¨¨©§©§¦¤¨¥¤§¤¤§¨
.õøL àîè ìò ïé÷øBæå ïéèçBL :øáñ÷ !õøMa epànèéå¦©§¤©¤¤¨¨©£¦§§¦©§¥¤¤

.Búâéâçî äzà eäçãî !úîa epànèéåéîð àzLä ¦©§¤§¥©§¥©¨¥£¦¨¨§¨©¦
,éîð úîa .éðMa ãéáòc øLôà !Bçñtî äzà eäçãî©§¥©¨¦¦§¤§¨§¨¥©¥¦§¥©¦
øáñ÷ !BlL éðéîL déì äåäc ,éòéáMa ãéáòc øLôà¤§¨§¨¥©§¦¦©£¨¥§¦¦¤¨¨©

ïBLàøa éæçc ,eäðéð ïBLàøc ïéîeìLz eälek :àleò¯ ¨§©§¦§¦¦§©£¦¨¦
ïBLàøa éæç àìc àëéä ìëå ,eäleëa éæç¯éæç àì £¦§§§¨¥¨§¨£¦¨¦¨£¦

:àleòì déì eøîàå eìéæ :ïîçð áø eäì øîà .eäleëa§§£©§©©§¨¦§¥©¥§¨
úééö ïàî¯,øîzéà ?èéäøå dépkLîe dékéñ ø÷òc ¨¨¥©£©¦¥¦§©¥§¨¥¦§©

ïúBà :áø øîà .íéúî éàîè ïèeòéîe ïéáæ ïaeø eéä̈¨¨¦¦¨§¥¥¥¦¨©©¨
íéúî éàîè¯.éðMa àìå ïBLàøa àì ïéNBò ïðéà §¥¥¥¦¥¨¦Ÿ¨¦§Ÿ©¥¦

éãáò àì ïBLàø¯éãáò àì éîð éðMa .ïBLàøa éãáò àì àèeòéîe ,àèeòéî eåäc¯ìk ¦¨¨§¦§¨¦¨¦¨¨¨§¦¨¦©¥¦©¦¨¨§¦¨
ïBLàøa øeaéö éãáòc àëéä¯ïBLàøa øeaéö éãáò àìc àëéä ìk ,éðMa ãéçé ãéáò¯ ¥¨§¨§¦¦¨¦¨¥¨¦©¥¦¨¥¨§¨¨§¦¦¨¦

úà ìàøNé éðá eNòéå" :àaàì déì eøîà eìéæ ,ìàeîL eäì øîà .éðMa ãéçé ãéáò àì̈¨¥¨¦©¥¦£©§§¥¦¥©¥§©¨§©£§¥¦§¨¥¤
éàî ïéáæ eälek eåä ék :déì eøîà eìéæ ,eäì øîà ?déì zãáò éàî "BãòBîa çñtä©¨©§£©¨§©§¥£©§¦¥©¥¦¨§¨¦©

øLôà àìc ïåék ,àlà ?déì zãáò¯áø .ïéáæ ïèeòéîe íéúî éàîè ïaeø eéä ,øîzéà .øLôà àì ,éîð àëä ,øLôà àì ¨§©§¥¤¨¥¨§Ÿ¤§¨Ÿ¤§¨¨¨©¦Ÿ¤§¨¦§©¨¨§¥¥¥¦¦¨¨¦©
àäa àîéð .äàîeèa àaä çñtì ïéîeìLz Lé :øîà äáäà øa àcà áøå ,äàîeèa àaä çñtì ïéîeìLz ïéà :øîà àðeä¨¨©¥©§¦©¤©©¨§§¨§©©¨©©£¨¨©¥©§¦©¤©©¨§§¨¥¨§¨
çñtì ïéîeìLz Lé øîàc ïàîe .øeaéva àéä äéeçc äàîeè :øáñ÷ äàîeèa àaä çñtì ïéîeìLz ïéà øîàc ïàîc ,éâìtéî÷̈¦©§¦§©§¨©¥©§¦©¤©©¨§§¨¨¨©§¨§¨¦©¦©§£©¥©§¦©¤©
:øáñ øî ;éâéìt àäáe ,"øeaéva äéeçc äàîeè" àîìò éleëc ,àì :éøîà .øeaéva äøzeä äàîeè :øáñ÷ äàîeèa àaä©¨§§¨¨¨©§¨§¨©¦¨§¦Ÿ§¥¨§¨§¨§¨©¦§¨§¦¦¨¨©
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eznyקכ ina cenr t sc ± iyily wxtmigqt
äðùîàîè àåäù òãåð êë øçàå åîã úà ÷øæðù çñôä.mcd e` gqtd Ðäöøî õéöä

.ipy gqtn xehte Ðåàîèðzna sebd z`neh eilra Ð.äöøî õéöä ïéàzeyrl aiige Ð

.diigc `pngxc ,`ed gqt carin xa e`l dwixf zrya `dc ,ipy gqtøéæðäaizkc Ð

) diaxacnaez`ad mcew zna `nhp m` ,elti mipey`xd minide 'ebe "zn zeni ike" :(

eizepaxw.xzeq Ðíãä úàîåè ìò äöøî õéöä
Ðezglbzeoii zezyl xzene ,dxiyk`nhle

.miznlóåâä úàîåè ìò äöøî õéöä ïéàåÐ

.lkd z` xzeq eizepaxw z`ad zra `nhp m`e

åôåâ àîèðz`neha Ðwtq z`neha ,medzd

`xnba yxtnckdkldc .dvxn df ixd Ð

,mdl medzd z`neh dxzedc `id ipiqn dynl

:ikd dl yxtn `ztqezae .`xnba xn`ck

cvik?,ea zqpkpy ziaa jnr did xaw :el exn`

`ly cr el rcepe ,dilr zayiy oa`d zgz

egqt dyr.ipy gqt zeyrl jixv Ðdyryn

didy xifp oke .ipy gqt zeyrl jixv oi` Ð

jnr did zn :el exn` ,eizepaxw `iadl jled

l rcepe ,ea zqpkpy ziaa`iad `ly cr oia e

oia eizepaxw`iadyneizepaxw`iadl jixv Ð

jnr medzd xaw :el exn` la` .d`neh oaxw

,dilr zayiy oa`d zgz ,ea zqpkpy ziaa

eizepaxw `iad `ly cr el rcepejixv Ð

d`neh oaxw edne .d`neh oaxw `iadlÐ

zexifp zepnl ligzne .mixez izye my`

.migafc `ztqeza .zxg`àøîâââåùá ïéá
ãéæîá ïéá:xn`w ikdc jzrc `wlq `w Ð

bbey i`dc ,ipyne .cifna oia bbeya oia ewxfy

.bbey opira dwixf la` ,i`w d`neh` cifne

ïäéúåðáø÷ám` el dxzed gqt dyere xifpc Ð

dgec epi` cigi oaxwe ,d`neh wtqa eteb `nhp

.d`nehe zayéøéîâ éëmedzd z`nehc Ð

mdl zxzenodka la` ,ixinbc `ed milraa Ð

.`l Ðéøéîâ àçáéæá àîìéã åàzepaxwa Ð

dxzedc ixinb ,xifp zepaxwae gqta ,elld

`py `l jklid ,seb ly medzd z`neh mdl

.odka `py `le milraaúàîåè åøîà àì
íåäúä.gqt dyere xifpa dxzedc Ðàìà

ãáìá úîála` Ð`l wtq ze`neh x`y

.exzedïàîáårx`z ina Ðef medzd z`neh

.dxzed `l xn`wc ,uxycàéðäî éî øéæðá éà
äéáxezql [i`ce] uxyc ze`neh elit` Ð

.eizepaxw z`ade epiipnúåîé éëåáéúë åéìòÐ

rztme`zt ,bbey df Ðzezixka ,cifn df Ð

).(`,høîàã ïàîì àçéðäwxta onwl Ð

) "dy`d".(a,v.ïäëá åàì àìà :ïðéñøâ éëä
íéìòáá íìåòìdyerae Ð:jl `iywce .gqt

`ki` ,izixg` d`neh dia `ipdn `l `d

mihgey oi`e ,mini zray `idy daif z`neh

miwxefez`nehc ,`iig iax opirny`e .eilr

`ed wtqc ,ely iriaya af oebk ,daifc medzd

meid d`xi `nyxezqie`l wtq ,dpny dn lk

,`zxe`l ifgc uxy `nhk `ed ixde d`xi

`lqte medzd z`neh dl `iede.dia
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ïåùàøáaxk dil `xiaqc :wgvi epiaxl d`xp Ð 'ek oixedhd lr oiaf elicbd icar `l

oeik diciclc ,dia zcar i`n ecrena gqtd z` eyrie xn`c l`enyk `le

.ipy gqtl mi`nh egcin `l oixedh aex oi`y÷øæð'ek `nh `edy rcep jk xg`e enc

`nh `edy :qxhpewa yxit ÐÐz`nehac :xy` oa wgvi epiaxl dywe .xyad e` mcd

`l` ,dlik`l dvxn `l uiv jgxk lr xya

lr dvxn uivd xn`c o`nke .ipy gqtn xehtl

m`e .ifgc `xab `l` ira `lc ,ozp 'xke ,zelik`

`d ?rcep jk xg`e wxfpc `nrh wiic ikid ok

exhetl epiide ,uiv dvxn `l wxfp jk xg`e rcep

ivxn `lc `d jgxk lre .ipy gqtnÐepiid

xn` oke .cifnl bbey oia biltncn ,opaxcn

iaiign ikide (mye `,v zenai) "dax dy`d"a

xeht `ziixe`cnc oeik ?ipy gqta opax dilÐ

:opz (a,gr) lirl `d ,cere !dxfra oileg ied

miiw alge xya `nhpÐ,mcd z` wxef epi`

`d ,ok m`e .ozp iaxk dl iwenc opaxcn epiide

dvxed wxf m` lirl ax wiiccÐelit` epiid

`l xn`wcn ,ixiin dwixf mcew rcepe .opaxcn

ixiin `lc :xy` oa wgvi epiaxl d`xpe .wexfi

:`xnba wiicc `de .mc z`neha `l` oizipzn

wxfp jk xg`e rcep `dÐxya xizdl epiid ,`l

yi ,edin .ipy gqt zeyrln xeht la` ,dlik`a

dvxn uivd xn`wc `dc qxhpewd yexit ayiil

Ðjk xg`e rcep `d .oixeni`d xihwdl epiid

dvxn `l wxfpÐxehte ,mixeni`d xihwdl

.ipy gqtn

àåä:xn`z m`e Ð wxfp jk xg`e rcep oicd

oia wlgl `liy 'xc diwgec i`n ok m`

oizipzna ipzw `weec e`lc oeik ezwixfl d`neh

`liy 'xc :wgvi epiax xne`e !rcep jk xg`e wxfp

jixtc i`n` `l` ,dxn` `iyew jd` e`l

lrc `ziixa jd` (a,dk zegpn) "dax unewd"a

`nhpy mc" ipzwc `ziixan ,dvxn uivd dn

bbeya ewxfeÐcifna ,dvxedÐ."dvxed `l

.`piaxc `vexiz ab` dil wiq` `kde

åàìm`e Ð uxyc medzd z`neh ihernl

?uxya medzd z`neh jiiy ikid :xn`z

dpi` medzd z`nehe ,rbna `l` `nhn `l `de

,xexva e` oaza xtra oenhe dqekn `l` ielba

eci qipkdy oebk :xnel yie !(a,`t) onwl `ipzck

.rbpe xtra

àéÐ `pngx xn` eilr zn zeni ike xifpa

,xifpa mlerl `nlic :wgvi epiaxl dniz

`nhpe zepaxw hgy m` dpin `wtpeÐ`lc

o`nl `l` :xn`wc ,jenqa dyw oke .uiv ivxn

`wtp mewn lkn `d .'ek oiwxefe oihgey xn`c

epiax xne`e !izyxitck ,egqt hgy m`l dpin

heytiz ok m`c ,ikd xninl ira `lc :wgvi

.odka `py `le milraa `py `l ,ixinb `gaifac
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eléôà :øáñ øîe .àiçãî àì äàîeè ,àiçãî äøäè̈¢¨©§¦¨§¨¨©§¦¨¨¨©£¦
ïéáæ ïúéLéìL eéä :øîzéà .àiçãî éîð äàîeè§¨©¦©§¦¨¦§©¨§¦¦¨¨¦
épî éaø øîà .íéúî éàîè ïúéLéìLe ïéøBäè ïúéLéìLe§¦¦¨§¦§¦¦¨§¥¥¥¦¨©©¦©¦
úà àì ïéNBò ïðéà íéúî éàîè ïúBà :Léht øa©©¦¨§¥¥¥¦¥¨¦Ÿ¤

éãáò àì ïBLàøa .éðMä àìå ïBLàøä¯ìò ïéáæ eìécâä ¨¦§Ÿ©¥¦¨¦¨¨§¦¦§¦¨¦©
íéúî éàîè déì äåä .äàîeèa éãáò àìc ,íéøBähä©§¦§¨¨§¦§§¨£¨¥§¥¥¥¦

éãáò àì éðMa .ïBLàøa éãáò àì àèeòéîe ,àèeòéî¯ ¦¨¦¨¨¨§¦¨¦©¥¦¨¨§¦
eåä ,ïBLàøa éãáò àìc íéúî éàîè íò ïéáæ eôøöð¦©§¨¦¦§¥¥¥¦§¨¨§¦¨¦¨

.éðL çñôì eçãî àì àaeøå ,àaeø eäìäðùîçñtä §¨§¨¨©§§¤©¥¦©¤©
àîè àeäL òãBð Ck øçàå Bîc ÷øæpL¯.ävøî õévä ¤¦§©¨§©©¨©¤¨¥©¦§©¤

óebä àîèð¯øéæpä :eøîàL éðtî .ävøî õévä ïéà ¦§¨©¥©¦§©¤¦§¥¤¨§©¨¦
çñt äNBòå¯õévä ïéàå ,ícä úàîeè ìò ävøî õévä §¤¤©©¦§©¤©§©©¨§¥©¦

íBäzä úàîeè àîèð .óebä úàîeè ìò ävøî¯õévä §©¤©§©©¦§¨§©©§©¦
.ävøîàøîâòãBð ìáà ,òãBð Ck øçàå ÷øæðc àîòè §©¤©§¨§¦§©§©©¨©£¨©

÷øæð Ck øçàå¯õévä äî ìò :eäðéîøe .ävøî àì §©©¨¦§©Ÿ§©¤§¦§©¨©¦
ïéa ,àîèpL áìçä ìòå øNaä ìòå ícä ìò ?ävøî§©¤©©¨§©©¨¨§©©¥¤¤¦§¨¥
ïéa ãéçia ïéa ,ïBöøa ïéa ñðBàa ïéa ,ãéæîa ïéa ââBLa§¥¥§¥¦¥§¤¥§¨¥©¨¦¥

ãéæîa ïéa ââBLa ïéa ,Búàîeè :àðéáø øîà !øeaéva¯ ©¦¨©¨¦¨§¨¥§¥¥§¥¦
ââBLa ,Bú÷éøæ .äöøeä¯ãéæîa ,äöøeä¯.äöøeä àì §¨§¦¨§¥§¨§¥¦Ÿ§¨

ãéæîa ïéa ââBLa ïéa ,Bú÷éøæ :øîà àìéL éaø¯.äöøeä ©¦¥¨¨©§¦¨¥§¥¥§¥¦§¨
ââBLa ,Búàîeè¯ãéæîa .äöøeä¯àlà .äöøeä àì §¨§¥§¨§¥¦Ÿ§¨¤¨

"ãéæîa ïéa ââBLa ïéa" éðú÷c àäàîèð :øîà÷ éëä ¨§¨¨¥¥§¥¥§¥¦¨¦¨¨©¦§¨
ãéæîa ïéa ââBLa ïéa B÷øæe ,ââBLa¯àäå .äöøeä §¥§¨¥§¥¥§¥¦§¨§¨

øçàå ÷øæðc àîòè ,"òãBð Ck øçàå ÷øæpL íc" éðú÷c§¨¨¥¨¤¦§©§©©¨©©§¨§¦§©§©©
ïécä àeä ¯ !?àì ÷øæð Ck øçàå òãBð ìáà ,òãBð Ck̈©£¨©§©©¨¦§©Ÿ©¦
øçàå ÷øæð éðú÷c éàäå ,÷øæð Ck øçàå òãBð eléôàc©£¦©§©©¨¦§©§©§¨¨¥¦§©§©©
ïéà óebä àîèð àôéñ éðúîì éòác íeMî ,òãBð Ck̈©¦§¨¥§¦§¥¥¨¦§¨©¥

òãBð Ck øçàå ÷øæð eléôàc ,ävøî õévä¯éðú÷ ,àì ©¦§©¤©£¦¦§©§©©¨©Ÿ¨¨¥
íBäzä úàîeè àîèð" .òãBð Ck øçàå ÷øæð éîð àLéø¥¨©¦¦§©§©©¨©¦§¨§©©§
ïäéúBðaø÷a ävøîä ïäk :àîç øa éîø éòa ."'åëå¨¥¨¦©¨¨Ÿ¥©§©¤§¨§§¥¤
éøéîb ék ïðéøîà éî ?àì Bà íBäzä úàîeè Bì äøzeä§¨§©©§Ÿ¦¨§¦©¦§¦¦

íBäzä úàîeè¯:àîìéc Bà .éøéîb àì ïäëa ,íéìòáa §©©§¦§¨¦§Ÿ¥¨§¦¦¦§¨
øîà .íéìòáa àðL àìå ïäëa àðL àì ,éøéîb àçáæa§¦§¨§¦¦¨§¨§Ÿ¥§¨§¨¦§¨¦¨©
úàîeè eøîà àì :àéiç éaø éðúc ,òîL àz :àáø̈¨¨§©§¨¥©¦¦¨Ÿ¨§§©

éàî éèBòîì úî .ãáìa úîì àlà íBäzä¯åàì ©§¤¨§¥¦§©¥§©¥©¨
éà ,ïðé÷ñò éàîáe ?õøLc íBäzä úàîeè éèBòîì§©¥§©©§§¤¤§©¨§¦©¦

øéæða éà ?ïàîáe ,íéìòáa àîéð¯äNBòa àlà .àðîçø øîà "åéìò úî úeîé ék" ,déa épäî éî ¥¨¦§¨¦§©¦§¨¦¦§©¥¥¦¨¥¨¨¨©©£¨¨¤¨§¤
ïé÷øBæå ïéèçBL øîàc ïàîì àlà .õøL éàîè ìò ïé÷øBæå ïéèçBL ïéà øîàc ïàîì àçéðä ,çñt¤©¨¦¨§©§¨©¥£¦§§¦©§¥¥¤¤¤¨§©§¨©£¦§§¦

Bì äøzeä äòeãé äàîeè àzLä ,õøL éàîè ìò¯åàì àlà !?ïkL ìk àì íBäzä úàîeè ©§¥¥¤¤¨§¨§¨§¨§¨§©©§Ÿ¨¤¥¤¨¨
,çñôáe ,íéìòáa íìBòì ,àì :óñBé áø øîà .íBäzä úàîeè Bì äøzeä :dpéî òîLe ,ïäëa§Ÿ¥§©¦¨§¨§©©§¨©©¥Ÿ§¨¦§¨¦§¤©

äéìò e÷øæå eèçML íBé ãâðk íBé úøîBL :øîBà éñBé éaø ,àéðúäå ?ävøî àì äáéæc íBäz úàîeèå .äáéæc íBäzä úàîeè éèBòîìe§©¥§©©§§¦¨§§©§§¦¨Ÿ§©¤§¨©§¨©¦¥¥¤¤§¤¤¤¨£§¨§¨¤¨
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פסחים. פרק שביעי - כיצד צולין דף פ עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr t sc migqt(oey`x meil)

àéçãî äøäèmigcp dxdha xeaiva gqtd dyrp xy`k ,xnelk ± ¨¢¨§©£¨
la` ,ipy gqtl mi`nhdàéçãî àì äàîeègqtd dyrp m` ± §¨Ÿ§©£¨

gqtl migcp xeaivd mr zeyrl elki `ly miafd oi` d`neha
.ipyøáñ øîe,xaq `c` ax -àéçãî énð äàîeè eléôàmb ± ©¨©£¦§¨©¦§©£¨

.[ipy gqtl miafd migcp d`neha dyrp gqtd xy`k
:zn i`nhe daif i`nh mda yiy xeaiva sqep ote` d`ian `xnbd

øîzéà,yxcnd ziaa xn`p ±ïúéLéìL eéäl`xyin yily -,ïéáæ ¦§©¨§¦¦¨¨¦
eïúéLéìLl`xyin yily -ïúéLéìLe ,ïéøBäèl`xyin yily - §¦¦¨§¦§¦¦¨

ïúBà ,Léht øa éðî éaø øîà ,íéúî éàîèmdyïðéà ,íéúî éàîè §¥¥¥¦¨©©¦¨¦©©¦¨§¥¥¥¦¥¨
úà àì ïéNBògqtdàìå ïBLàøäz`.éðMä:`xnbd zx`anïBLàøa ¦Ÿ¤¨¦§Ÿ©¥¦¨¦

éãáò àìik ,miyer mpi` oey`x gqt -eìécâäd oipn etqezp -ïéáæ Ÿ¨§¦¦§¦¨¦
éãáò àìc ,íéøBähä ìògqtd miyer mpi` el`e el`y ±,äàîeèa ©©§¦§Ÿ¨§¦§§¨

e ,aex md ixdedéì äåädy `vnpe ±íéúî éàîèmdàèeòéî £¨¥§¥¥¥¦¦¨
,l`xyinàèeòéîemi`nh,ïBLàøa éãáò àìzn z`neh oi` ik ¦¨Ÿ¨§¦¨¦

.`nh xeaivd aexyk `l` zigcpéãáò àì éðMamb ipy gqte - ©¥¦Ÿ¨§¦
,exdhp xak miafdy xg`n ik ,miyer mpi`eôøöðd etxhvi -ïéáæ §¨§¨¦

ïBLàøa éãáò àìc íéúî éàîè íòe ,oey`xa eyr `ly -eäì eåä ¦§¥¥¥¦§Ÿ¨§¦¨¦¨§
àaeø,ipy gqt zeyrl mikixv l`xyi aexy `vnpe -àì àaeøå ¨§¨Ÿ

éðL çñôì eçãî. ¦§§¤©¥¦

äðùî
rcep okn xg`le ,mnc wxfpy xifpe gqt zepaxwa zwqer epzpyn

:mdilra e` md mi`nh eidyBîc ÷øæpL çñtä`edy eid mixeaqe ©¤©¤¦§©¨
,xedhàîè àeäL òãBð Ck øçàåmcew enc e` gqtd `nhpy - §©©¨©¤¨¥

,dwixfdõévälecbd odkd gvn lryävøîz`neh lr xtkn - ©¦§©¤
.ipy gqt zeyrln eilra xehte ,oevxl dler `ede ,oaxwd
jk xg`e `nh `edy rcep dligza m` oicd dn x`eai `xnbae

.mcd wxfp
y dwixfd xg`l rcepóebä àîèð,dwixfd mcew zna milrad ly ¦§¨©

,ävøî õévä ïéàixdy ,ipy gqt zeyrle xefgl milrad aiige ¥©¦§©¤
.gqt aixwdln dxezd on dgcp `ed dwixfd zryaeøîàL éðtî¦§¥¤¨§

,minkgøéæpä,ezexifp ini meiqa zepaxw `iadyåd ok,çñt äNBò ©¨¦§¥¤©
ícä úàîeè ìò ävøî õévä,mdizepaxw lyìò ävøî õévä ïéàå ©¦§©¤©§©©¨§¥©¦§©¤©

óebä úàîeèrad lyz`ad zrya zn `nh xifpd did m`y ,mil §©©
dyer did m` oke ,ezexifp ini zipy zepnl aiig `ed eizepaxw

.ipy gqta aiig `ed ,epaxw `iadyk `nh gqtd
m` mewn lkn ,sebd z`neh lr dvxn uivd oi`y s`àîèðmteb ¦§¨

a mdizepaxw e`iady mcew gqtd dyere xifpd lyúàîeè§©
íBäzä,mlera mc` meyl dreci dzid `ly zn z`neha - ©§

`id ipiqn dynl dkld ,oaxwd hgyp xak d`nehd drcepyke
y,ävøî õévädyer oke ,ezexifp ini zipy zepnl aiig xifpd oi`e ©¦§©¤

.ezaeg ici `vi gqtd

àøîâ
uivd `nh `edy rcep jk xg`e enc wxfpy gqtd :dpyna epipy

:`xnbd zwiicn .dvxnàîòèmeyn ,dvxn uivdy xacd mrh - ©£¨
÷øæðcmcdòãBð Ck øçàå,`nh `edyìáàm`òãBð`edy dligz §¦§©§©©¨©£¨©
`nh÷øæð Ck øçàåuivd ,mcd,ävøî àì.ipy gqt zeyrl jixve §©©¨¦§©Ÿ§©¤

eäðéîøe,`ziixaa epipyy dnn epzpyn lr zeywdl yie -äî ìò §¦§©¨
ïéa ââBLa ïéa ,àîèpL áìçä ìòå øNaä ìòå ícä ìò ,ävøî õévä©¦§©¤©©¨§©©¨¨§©©¥¤¤¦§¨¥§¥¥

øa ïéa ñðBàa ïéa ,ãéæîaa ïéa ,ïBöoaxwa ïéa ãéçéoaxw.øeaéö §¥¦¥§¤¥§¨¥§¨¦¥§¦
mcd wxfpy `id 'cifna oia bbeya oia' `ziixad zpeek dxe`kl
x`eane ,`nh mcdy dwixfd mcew odkd rciy xnelk ,cifna

.dvxn uivd carica ok it lr s`y
:`xnbd zvxzn,àðéáø øîàzwixf ipte`a zwqer dpi` ef `ziixa ¨©©¦¨

oiprl `l` ,mcdBúàîeè,oaxwd lyïéa`nhp m`ââBLaeïéám` §¨¥§¥¥
`nhp,ãéæîamcd wxfpy oeikäöøeädfa wxe ,uivd ici lr oaxwd §¥¦§¨

ote` oiprl la` .`ziixad zwqerBú÷éøæwxfp m` wx ,mcd ly §¦¨

,äöøeä ââBLawxfp m` j`ãéæîad`nehd drcepy xg`làì §¥§¨§¥¦Ÿ
,äöøeä.epzpynn wiiecnke §¨

:dxizql xg` aeyiiøîà àìéL éaøoiprly ,jtidlBú÷éøæly ©¦¦¨¨©§¦¨
,mcdãéæîa ïéa ââBLa ïéa`nhpy dwixfd zrya rci m` oia - ¥§¥¥§¥¦

,rci `l m` oia oaxwdäöøeäitk `ziixad zwqer dfae ,carica §¨
.oldl x`aziy itk df oicl dcen epzpyn s`e ,dligza zyxity

oiprl j`Búàîeè`nhp m` ,oaxwd ly,äöøeä ââBLam` j` §¨§¥§¨
`nhp.äöøeä àì ,ãéæîa§¥¦Ÿ§¨

e :`liy iax siqenéðz÷c àä àlà`nhpy 'eke mcd lr' `ziixaa ¤¨¨§¨¨¥
'ãéæîa ïéa ââBLa ïéacvik `l` dwixfd ote` epi` oecipdy rnyne ¥§¥¥§¥¦

,oaxwd `nhpøîà÷ éëä,`pzdàîèðoaxwdB÷øæe ,ââBLawxfe - ¨¦¨¨©¦§¨§¥§¨
,enc z`ïéawxf m`ïéa ââBLawxf m`.äöøeä ,ãéæîa ¥§¥¥§¥¦§¨

:`liy iax jiynnéðz÷c àäådpynaòãBð Ck øçàå ÷øæpL íc §¨§¨¨¥¨¤¦§©§©©¨©
c o`kn zwiice ,dvxn uivd oaxwd `nhpyàîòèdvxn uivdy ©£¨

meyn `ed÷øæð Ck øçàå òãBð ìáà ,òãBð Ck øçàå ÷øæðccifna §¦§©§©©¨©£¨©§©©¨¦§©
àì`l` ,ok wiicl oi` ,dvxnòãBð eléôàc ïécä àeä`nhpyøçàå Ÿ©¦©£¦©§©©

÷øæð Ck,dvxn uivd cifnaéðz÷c éàäå`weec,òãBð Ck øçàå ÷øæð ¨¦§©§©§¨¨¥¦§©§©©¨©
`edàôéñ éðúîì éòác íeMîokn xg`l zepyl `pzd dvxy - ¦§¨¥§¦§¥¥¨

,'ävøî õévä ïéà óebä àîèð'`ed oicd i`ce mye÷øæð eléôàcmcd ¦§¨©¥©¦§©¤©£¦¦§©
òãBð Ck øçàå`nh eteb didyàìok lr ,uivd dvxnàLéø éðz÷ §©©¨©Ÿ¨¨¥¥¨

énðoeyla oaxwd `nhp iabl dpynd zligz z` mb `pzd dpy - ©¦
,òãBð Ck øçàå ÷øæð.`weeca df oi` j` ¦§©§©©¨©

:dpyna epipyàîèða gqtd dyer e` xifpd,'åëå íBäzä úàîeè ¦§¨§©©§
:df oica wtq d`ian `xnbd .dvxn uivdïäk ,àîç øa éîø éòä¥¨¦©¨¨Ÿ¥

ïäéúBðaø÷a ävøîä,gqtd dyere xifpd zepaxw z` aixwnd - ©§©¤§¨§§¥¤
m`díBäzä úàîeè Bì äøzeäda `nhp m`e ,mda dxzedy myk §¨§©©§

,lqtp oaxwd oi`e eilr dvxn uivdàì Bàinx x`ane .el dxzed Ÿ
:wtqd iccv z` `ng xaïðéøîà éîcéøéîb éëxzid z` ecnlyk - ¦¨§¦©¦§¦¦

íBäzä úàîeèedecnlíéìòáala` ,e`nhpyïäëa`nhpyàì §©©§¦§¨¦§Ÿ¥Ÿ
éøéîb,medzd z`neh el dxzed `l ok m`e ,edecnl `l -Bà §¦¦

àîìéc`l` ,xn`p milraa `l df oicéøéîb àçáæazepaxwa - ¦§¨§¦§¨§¦¦
,sebd ly medzd z`neh mda dxzedy ecnl mnvr gqtde xifpd

ok m`eíéìòáa àðL àìå ïäëa àðL àì`nhp m` welig oi` - Ÿ§¨§Ÿ¥§Ÿ§¨¦§¨¦
.xacd xzed el` zepaxwa ixdy ,milrad e` aixwnd odkd

:df wtq heytl dqpn `axàì ,àéiç éaø éðúc ,òîL àz ,àáø øîà̈©¨¨¨§©§¨¥©¦¦¨Ÿ
eøîàlr dvxn uivdyíBäzä úàîeè,gqt dyere xifpaàlà ¨§§©©§¤¨

e`nhpyk.ãáìa úîì,wcwcl yieúî''calaéàî éèeòîìefi` - §¥¦§¨¥§©¥©
,`iig iax hrnl `a zxg` medz z`nehéèeòîì åàìoi` m`d - ¨§©¥

hrnl `a `ed,õøLc íBäzä úàîeèeci z` qipkd m`y xnelk §©©§§¤¤
,mlera yi` ea xikd `le my dqekn didy zn uxya rbpe xtra

.dvxn uivd oi` ,d`nehd el drcep jk xg`e
:ezii`xa `ax jiynnïðé÷ñò éàîáe`ly df oic wqer dna - §©¨§¦©

,uxy ly medzd z`neh dxzedàîéð éàwqer `edy xn`p m` - ¦¥¨
íéìòáa,xxal yi oiicr ,uxya `nhpyïàîáem`d ,xaecn inae - ¦§¨¦§©

,gqt dyera e` xifpaøéæða éàxifpy mrhd lk ixd ,zeywdl yi ¦§¨¦
zxzeq d`nehdy iptn `ed medzd z`neh xzidl jxvp `nhpy

uxy z`neh j` ,ezexifp ini oipn z`déa épäî éî`id ike - ¦§©¥¥
e' ixd ,eizepaxw z` leqtle ezexifp z` xezql llk dlirenéë¦

åéìò úî úeîé'ElRi mipW`xd minIde 'ebe m`zR rztAøîà ¨¥¨¨§¤©¦§Ÿ§©¨¦¨¦Ÿ¦¦§¨©
àðîçøxifpa(ai ,h e xacna)z` zxzeq zn z`neh wxy yxetne , ©£¨¨

ok m`e ,zxzeq dpi` dreci elit` zxg` d`neh j` ,zexifpd
,zxzqp ezexifp oi` medzd z`neha uxya xifpd `nhpyk i`ce

.xifp iabl ef d`neh hrnl `iig iax `ay okzi `le
e :`ax jiynnàlàly medzd z`neh hrnl dpeekdy xn`p m` ¤¨

uxy,çñt äNBòa,dvxn uivd oi` da `nhp m`y epiidcàçéðä §¥¤©¨¦¨
øîàc ïàîìoldl(:v)yïéèçBL ïéàgqtd z`åoi`ïé÷øBæencìò §©§¨©¥£¦§§¦©

milra,õøL éàîè`nhp m` s`y ycgl epkxved ezhiyly §¥¥¤¤
.dvxn uivd oi` medzd z`neha uxya gqtd dyerïàîì àlà¤¨§©

øîàcy myïéèçBLgqtd z`ïé÷øBæåenc,õøL éàîè ìòyi oiicr §¨©£¦§§¦©§¥¥¤¤
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קכי ezny ina cenr t sc ± iyily wxtmigqt
äðùîàîè àåäù òãåð êë øçàå åîã úà ÷øæðù çñôä.mcd e` gqtd Ðäöøî õéöä

.ipy gqtn xehte Ðåàîèðzna sebd z`neh eilra Ð.äöøî õéöä ïéàzeyrl aiige Ð

.diigc `pngxc ,`ed gqt carin xa e`l dwixf zrya `dc ,ipy gqtøéæðäaizkc Ð

) diaxacnaez`ad mcew zna `nhp m` ,elti mipey`xd minide 'ebe "zn zeni ike" :(

eizepaxw.xzeq Ðíãä úàîåè ìò äöøî õéöä
Ðezglbzeoii zezyl xzene ,dxiyk`nhle

.miznlóåâä úàîåè ìò äöøî õéöä ïéàåÐ

.lkd z` xzeq eizepaxw z`ad zra `nhp m`e

åôåâ àîèðz`neha Ðwtq z`neha ,medzd

`xnba yxtnckdkldc .dvxn df ixd Ð

,mdl medzd z`neh dxzedc `id ipiqn dynl

:ikd dl yxtn `ztqezae .`xnba xn`ck

cvik?,ea zqpkpy ziaa jnr did xaw :el exn`

`ly cr el rcepe ,dilr zayiy oa`d zgz

egqt dyr.ipy gqt zeyrl jixv Ðdyryn

didy xifp oke .ipy gqt zeyrl jixv oi` Ð

jnr did zn :el exn` ,eizepaxw `iadl jled

l rcepe ,ea zqpkpy ziaa`iad `ly cr oia e

oia eizepaxw`iadyneizepaxw`iadl jixv Ð

jnr medzd xaw :el exn` la` .d`neh oaxw

,dilr zayiy oa`d zgz ,ea zqpkpy ziaa

eizepaxw `iad `ly cr el rcepejixv Ð

d`neh oaxw edne .d`neh oaxw `iadlÐ

zexifp zepnl ligzne .mixez izye my`

.migafc `ztqeza .zxg`àøîâââåùá ïéá
ãéæîá ïéá:xn`w ikdc jzrc `wlq `w Ð

bbey i`dc ,ipyne .cifna oia bbeya oia ewxfy

.bbey opira dwixf la` ,i`w d`neh` cifne

ïäéúåðáø÷ám` el dxzed gqt dyere xifpc Ð

dgec epi` cigi oaxwe ,d`neh wtqa eteb `nhp

.d`nehe zayéøéîâ éëmedzd z`nehc Ð

mdl zxzenodka la` ,ixinbc `ed milraa Ð

.`l Ðéøéîâ àçáéæá àîìéã åàzepaxwa Ð

dxzedc ixinb ,xifp zepaxwae gqta ,elld

`py `l jklid ,seb ly medzd z`neh mdl

.odka `py `le milraaúàîåè åøîà àì
íåäúä.gqt dyere xifpa dxzedc Ðàìà

ãáìá úîála` Ð`l wtq ze`neh x`y

.exzedïàîáårx`z ina Ðef medzd z`neh

.dxzed `l xn`wc ,uxycàéðäî éî øéæðá éà
äéáxezql [i`ce] uxyc ze`neh elit` Ð

.eizepaxw z`ade epiipnúåîé éëåáéúë åéìòÐ

rztme`zt ,bbey df Ðzezixka ,cifn df Ð

).(`,høîàã ïàîì àçéðäwxta onwl Ð

) "dy`d".(a,v.ïäëá åàì àìà :ïðéñøâ éëä
íéìòáá íìåòìdyerae Ð:jl `iywce .gqt

`ki` ,izixg` d`neh dia `ipdn `l `d

mihgey oi`e ,mini zray `idy daif z`neh

miwxefez`nehc ,`iig iax opirny`e .eilr

`ed wtqc ,ely iriaya af oebk ,daifc medzd

meid d`xi `nyxezqie`l wtq ,dpny dn lk

,`zxe`l ifgc uxy `nhk `ed ixde d`xi

`lqte medzd z`neh dl `iede.dia
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ïåùàøáaxk dil `xiaqc :wgvi epiaxl d`xp Ð 'ek oixedhd lr oiaf elicbd icar `l

oeik diciclc ,dia zcar i`n ecrena gqtd z` eyrie xn`c l`enyk `le

.ipy gqtl mi`nh egcin `l oixedh aex oi`y÷øæð'ek `nh `edy rcep jk xg`e enc

`nh `edy :qxhpewa yxit ÐÐz`nehac :xy` oa wgvi epiaxl dywe .xyad e` mcd

`l` ,dlik`l dvxn `l uiv jgxk lr xya

lr dvxn uivd xn`c o`nke .ipy gqtn xehtl

m`e .ifgc `xab `l` ira `lc ,ozp 'xke ,zelik`

`d ?rcep jk xg`e wxfpc `nrh wiic ikid ok

exhetl epiide ,uiv dvxn `l wxfp jk xg`e rcep

ivxn `lc `d jgxk lre .ipy gqtnÐepiid

xn` oke .cifnl bbey oia biltncn ,opaxcn

iaiign ikide (mye `,v zenai) "dax dy`d"a

xeht `ziixe`cnc oeik ?ipy gqta opax dilÐ

:opz (a,gr) lirl `d ,cere !dxfra oileg ied

miiw alge xya `nhpÐ,mcd z` wxef epi`

`d ,ok m`e .ozp iaxk dl iwenc opaxcn epiide

dvxed wxf m` lirl ax wiiccÐelit` epiid

`l xn`wcn ,ixiin dwixf mcew rcepe .opaxcn

ixiin `lc :xy` oa wgvi epiaxl d`xpe .wexfi

:`xnba wiicc `de .mc z`neha `l` oizipzn

wxfp jk xg`e rcep `dÐxya xizdl epiid ,`l

yi ,edin .ipy gqt zeyrln xeht la` ,dlik`a

dvxn uivd xn`wc `dc qxhpewd yexit ayiil

Ðjk xg`e rcep `d .oixeni`d xihwdl epiid

dvxn `l wxfpÐxehte ,mixeni`d xihwdl

.ipy gqtn

àåä:xn`z m`e Ð wxfp jk xg`e rcep oicd

oia wlgl `liy 'xc diwgec i`n ok m`

oizipzna ipzw `weec e`lc oeik ezwixfl d`neh

`liy 'xc :wgvi epiax xne`e !rcep jk xg`e wxfp

jixtc i`n` `l` ,dxn` `iyew jd` e`l

lrc `ziixa jd` (a,dk zegpn) "dax unewd"a

`nhpy mc" ipzwc `ziixan ,dvxn uivd dn

bbeya ewxfeÐcifna ,dvxedÐ."dvxed `l

.`piaxc `vexiz ab` dil wiq` `kde

åàìm`e Ð uxyc medzd z`neh ihernl

?uxya medzd z`neh jiiy ikid :xn`z

dpi` medzd z`nehe ,rbna `l` `nhn `l `de

,xexva e` oaza xtra oenhe dqekn `l` ielba

eci qipkdy oebk :xnel yie !(a,`t) onwl `ipzck

.rbpe xtra

àéÐ `pngx xn` eilr zn zeni ike xifpa

,xifpa mlerl `nlic :wgvi epiaxl dniz

`nhpe zepaxw hgy m` dpin `wtpeÐ`lc

o`nl `l` :xn`wc ,jenqa dyw oke .uiv ivxn

`wtp mewn lkn `d .'ek oiwxefe oihgey xn`c

epiax xne`e !izyxitck ,egqt hgy m`l dpin

heytiz ok m`c ,ikd xninl ira `lc :wgvi

.odka `py `le milraa `py `l ,ixinb `gaifac
e`l
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eléôà :øáñ øîe .àiçãî àì äàîeè ,àiçãî äøäè̈¢¨©§¦¨§¨¨©§¦¨¨¨©£¦
ïéáæ ïúéLéìL eéä :øîzéà .àiçãî éîð äàîeè§¨©¦©§¦¨¦§©¨§¦¦¨¨¦
épî éaø øîà .íéúî éàîè ïúéLéìLe ïéøBäè ïúéLéìLe§¦¦¨§¦§¦¦¨§¥¥¥¦¨©©¦©¦
úà àì ïéNBò ïðéà íéúî éàîè ïúBà :Léht øa©©¦¨§¥¥¥¦¥¨¦Ÿ¤

éãáò àì ïBLàøa .éðMä àìå ïBLàøä¯ìò ïéáæ eìécâä ¨¦§Ÿ©¥¦¨¦¨¨§¦¦§¦¨¦©
íéúî éàîè déì äåä .äàîeèa éãáò àìc ,íéøBähä©§¦§¨¨§¦§§¨£¨¥§¥¥¥¦

éãáò àì éðMa .ïBLàøa éãáò àì àèeòéîe ,àèeòéî¯ ¦¨¦¨¨¨§¦¨¦©¥¦¨¨§¦
eåä ,ïBLàøa éãáò àìc íéúî éàîè íò ïéáæ eôøöð¦©§¨¦¦§¥¥¥¦§¨¨§¦¨¦¨

.éðL çñôì eçãî àì àaeøå ,àaeø eäìäðùîçñtä §¨§¨¨©§§¤©¥¦©¤©
àîè àeäL òãBð Ck øçàå Bîc ÷øæpL¯.ävøî õévä ¤¦§©¨§©©¨©¤¨¥©¦§©¤

óebä àîèð¯øéæpä :eøîàL éðtî .ävøî õévä ïéà ¦§¨©¥©¦§©¤¦§¥¤¨§©¨¦
çñt äNBòå¯õévä ïéàå ,ícä úàîeè ìò ävøî õévä §¤¤©©¦§©¤©§©©¨§¥©¦

íBäzä úàîeè àîèð .óebä úàîeè ìò ävøî¯õévä §©¤©§©©¦§¨§©©§©¦
.ävøîàøîâòãBð ìáà ,òãBð Ck øçàå ÷øæðc àîòè §©¤©§¨§¦§©§©©¨©£¨©

÷øæð Ck øçàå¯õévä äî ìò :eäðéîøe .ävøî àì §©©¨¦§©Ÿ§©¤§¦§©¨©¦
ïéa ,àîèpL áìçä ìòå øNaä ìòå ícä ìò ?ävøî§©¤©©¨§©©¨¨§©©¥¤¤¦§¨¥
ïéa ãéçia ïéa ,ïBöøa ïéa ñðBàa ïéa ,ãéæîa ïéa ââBLa§¥¥§¥¦¥§¤¥§¨¥©¨¦¥

ãéæîa ïéa ââBLa ïéa ,Búàîeè :àðéáø øîà !øeaéva¯ ©¦¨©¨¦¨§¨¥§¥¥§¥¦
ââBLa ,Bú÷éøæ .äöøeä¯ãéæîa ,äöøeä¯.äöøeä àì §¨§¦¨§¥§¨§¥¦Ÿ§¨

ãéæîa ïéa ââBLa ïéa ,Bú÷éøæ :øîà àìéL éaø¯.äöøeä ©¦¥¨¨©§¦¨¥§¥¥§¥¦§¨
ââBLa ,Búàîeè¯ãéæîa .äöøeä¯àlà .äöøeä àì §¨§¥§¨§¥¦Ÿ§¨¤¨

"ãéæîa ïéa ââBLa ïéa" éðú÷c àäàîèð :øîà÷ éëä ¨§¨¨¥¥§¥¥§¥¦¨¦¨¨©¦§¨
ãéæîa ïéa ââBLa ïéa B÷øæe ,ââBLa¯àäå .äöøeä §¥§¨¥§¥¥§¥¦§¨§¨

øçàå ÷øæðc àîòè ,"òãBð Ck øçàå ÷øæpL íc" éðú÷c§¨¨¥¨¤¦§©§©©¨©©§¨§¦§©§©©
ïécä àeä ¯ !?àì ÷øæð Ck øçàå òãBð ìáà ,òãBð Ck̈©£¨©§©©¨¦§©Ÿ©¦
øçàå ÷øæð éðú÷c éàäå ,÷øæð Ck øçàå òãBð eléôàc©£¦©§©©¨¦§©§©§¨¨¥¦§©§©©
ïéà óebä àîèð àôéñ éðúîì éòác íeMî ,òãBð Ck̈©¦§¨¥§¦§¥¥¨¦§¨©¥

òãBð Ck øçàå ÷øæð eléôàc ,ävøî õévä¯éðú÷ ,àì ©¦§©¤©£¦¦§©§©©¨©Ÿ¨¨¥
íBäzä úàîeè àîèð" .òãBð Ck øçàå ÷øæð éîð àLéø¥¨©¦¦§©§©©¨©¦§¨§©©§
ïäéúBðaø÷a ävøîä ïäk :àîç øa éîø éòa ."'åëå¨¥¨¦©¨¨Ÿ¥©§©¤§¨§§¥¤
éøéîb ék ïðéøîà éî ?àì Bà íBäzä úàîeè Bì äøzeä§¨§©©§Ÿ¦¨§¦©¦§¦¦

íBäzä úàîeè¯:àîìéc Bà .éøéîb àì ïäëa ,íéìòáa §©©§¦§¨¦§Ÿ¥¨§¦¦¦§¨
øîà .íéìòáa àðL àìå ïäëa àðL àì ,éøéîb àçáæa§¦§¨§¦¦¨§¨§Ÿ¥§¨§¨¦§¨¦¨©
úàîeè eøîà àì :àéiç éaø éðúc ,òîL àz :àáø̈¨¨§©§¨¥©¦¦¨Ÿ¨§§©

éàî éèBòîì úî .ãáìa úîì àlà íBäzä¯åàì ©§¤¨§¥¦§©¥§©¥©¨
éà ,ïðé÷ñò éàîáe ?õøLc íBäzä úàîeè éèBòîì§©¥§©©§§¤¤§©¨§¦©¦

øéæða éà ?ïàîáe ,íéìòáa àîéð¯äNBòa àlà .àðîçø øîà "åéìò úî úeîé ék" ,déa épäî éî ¥¨¦§¨¦§©¦§¨¦¦§©¥¥¦¨¥¨¨¨©©£¨¨¤¨§¤
ïé÷øBæå ïéèçBL øîàc ïàîì àlà .õøL éàîè ìò ïé÷øBæå ïéèçBL ïéà øîàc ïàîì àçéðä ,çñt¤©¨¦¨§©§¨©¥£¦§§¦©§¥¥¤¤¤¨§©§¨©£¦§§¦

Bì äøzeä äòeãé äàîeè àzLä ,õøL éàîè ìò¯åàì àlà !?ïkL ìk àì íBäzä úàîeè ©§¥¥¤¤¨§¨§¨§¨§¨§©©§Ÿ¨¤¥¤¨¨
,çñôáe ,íéìòáa íìBòì ,àì :óñBé áø øîà .íBäzä úàîeè Bì äøzeä :dpéî òîLe ,ïäëa§Ÿ¥§©¦¨§¨§©©§¨©©¥Ÿ§¨¦§¨¦§¤©

äéìò e÷øæå eèçML íBé ãâðk íBé úøîBL :øîBà éñBé éaø ,àéðúäå ?ävøî àì äáéæc íBäz úàîeèå .äáéæc íBäzä úàîeè éèBòîìe§©¥§©©§§¦¨§§©§§¦¨Ÿ§©¤§¨©§¨©¦¥¥¤¤§¤¤¤¨£§¨§¨¤¨
éðùá
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr t sc migqt(oey`x meil)

àéçãî äøäèmigcp dxdha xeaiva gqtd dyrp xy`k ,xnelk ± ¨¢¨§©£¨
la` ,ipy gqtl mi`nhdàéçãî àì äàîeègqtd dyrp m` ± §¨Ÿ§©£¨

gqtl migcp xeaivd mr zeyrl elki `ly miafd oi` d`neha
.ipyøáñ øîe,xaq `c` ax -àéçãî énð äàîeè eléôàmb ± ©¨©£¦§¨©¦§©£¨

.[ipy gqtl miafd migcp d`neha dyrp gqtd xy`k
:zn i`nhe daif i`nh mda yiy xeaiva sqep ote` d`ian `xnbd

øîzéà,yxcnd ziaa xn`p ±ïúéLéìL eéäl`xyin yily -,ïéáæ ¦§©¨§¦¦¨¨¦
eïúéLéìLl`xyin yily -ïúéLéìLe ,ïéøBäèl`xyin yily - §¦¦¨§¦§¦¦¨

ïúBà ,Léht øa éðî éaø øîà ,íéúî éàîèmdyïðéà ,íéúî éàîè §¥¥¥¦¨©©¦¨¦©©¦¨§¥¥¥¦¥¨
úà àì ïéNBògqtdàìå ïBLàøäz`.éðMä:`xnbd zx`anïBLàøa ¦Ÿ¤¨¦§Ÿ©¥¦¨¦

éãáò àìik ,miyer mpi` oey`x gqt -eìécâäd oipn etqezp -ïéáæ Ÿ¨§¦¦§¦¨¦
éãáò àìc ,íéøBähä ìògqtd miyer mpi` el`e el`y ±,äàîeèa ©©§¦§Ÿ¨§¦§§¨

e ,aex md ixdedéì äåädy `vnpe ±íéúî éàîèmdàèeòéî £¨¥§¥¥¥¦¦¨
,l`xyinàèeòéîemi`nh,ïBLàøa éãáò àìzn z`neh oi` ik ¦¨Ÿ¨§¦¨¦

.`nh xeaivd aexyk `l` zigcpéãáò àì éðMamb ipy gqte - ©¥¦Ÿ¨§¦
,exdhp xak miafdy xg`n ik ,miyer mpi`eôøöðd etxhvi -ïéáæ §¨§¨¦

ïBLàøa éãáò àìc íéúî éàîè íòe ,oey`xa eyr `ly -eäì eåä ¦§¥¥¥¦§Ÿ¨§¦¨¦¨§
àaeø,ipy gqt zeyrl mikixv l`xyi aexy `vnpe -àì àaeøå ¨§¨Ÿ

éðL çñôì eçãî. ¦§§¤©¥¦

äðùî
rcep okn xg`le ,mnc wxfpy xifpe gqt zepaxwa zwqer epzpyn

:mdilra e` md mi`nh eidyBîc ÷øæpL çñtä`edy eid mixeaqe ©¤©¤¦§©¨
,xedhàîè àeäL òãBð Ck øçàåmcew enc e` gqtd `nhpy - §©©¨©¤¨¥

,dwixfdõévälecbd odkd gvn lryävøîz`neh lr xtkn - ©¦§©¤
.ipy gqt zeyrln eilra xehte ,oevxl dler `ede ,oaxwd
jk xg`e `nh `edy rcep dligza m` oicd dn x`eai `xnbae

.mcd wxfp
y dwixfd xg`l rcepóebä àîèð,dwixfd mcew zna milrad ly ¦§¨©

,ävøî õévä ïéàixdy ,ipy gqt zeyrle xefgl milrad aiige ¥©¦§©¤
.gqt aixwdln dxezd on dgcp `ed dwixfd zryaeøîàL éðtî¦§¥¤¨§

,minkgøéæpä,ezexifp ini meiqa zepaxw `iadyåd ok,çñt äNBò ©¨¦§¥¤©
ícä úàîeè ìò ävøî õévä,mdizepaxw lyìò ävøî õévä ïéàå ©¦§©¤©§©©¨§¥©¦§©¤©

óebä úàîeèrad lyz`ad zrya zn `nh xifpd did m`y ,mil §©©
dyer did m` oke ,ezexifp ini zipy zepnl aiig `ed eizepaxw

.ipy gqta aiig `ed ,epaxw `iadyk `nh gqtd
m` mewn lkn ,sebd z`neh lr dvxn uivd oi`y s`àîèðmteb ¦§¨

a mdizepaxw e`iady mcew gqtd dyere xifpd lyúàîeè§©
íBäzä,mlera mc` meyl dreci dzid `ly zn z`neha - ©§

`id ipiqn dynl dkld ,oaxwd hgyp xak d`nehd drcepyke
y,ävøî õévädyer oke ,ezexifp ini zipy zepnl aiig xifpd oi`e ©¦§©¤

.ezaeg ici `vi gqtd

àøîâ
uivd `nh `edy rcep jk xg`e enc wxfpy gqtd :dpyna epipy

:`xnbd zwiicn .dvxnàîòèmeyn ,dvxn uivdy xacd mrh - ©£¨
÷øæðcmcdòãBð Ck øçàå,`nh `edyìáàm`òãBð`edy dligz §¦§©§©©¨©£¨©
`nh÷øæð Ck øçàåuivd ,mcd,ävøî àì.ipy gqt zeyrl jixve §©©¨¦§©Ÿ§©¤

eäðéîøe,`ziixaa epipyy dnn epzpyn lr zeywdl yie -äî ìò §¦§©¨
ïéa ââBLa ïéa ,àîèpL áìçä ìòå øNaä ìòå ícä ìò ,ävøî õévä©¦§©¤©©¨§©©¨¨§©©¥¤¤¦§¨¥§¥¥

øa ïéa ñðBàa ïéa ,ãéæîaa ïéa ,ïBöoaxwa ïéa ãéçéoaxw.øeaéö §¥¦¥§¤¥§¨¥§¨¦¥§¦
mcd wxfpy `id 'cifna oia bbeya oia' `ziixad zpeek dxe`kl
x`eane ,`nh mcdy dwixfd mcew odkd rciy xnelk ,cifna

.dvxn uivd carica ok it lr s`y
:`xnbd zvxzn,àðéáø øîàzwixf ipte`a zwqer dpi` ef `ziixa ¨©©¦¨

oiprl `l` ,mcdBúàîeè,oaxwd lyïéa`nhp m`ââBLaeïéám` §¨¥§¥¥
`nhp,ãéæîamcd wxfpy oeikäöøeädfa wxe ,uivd ici lr oaxwd §¥¦§¨

ote` oiprl la` .`ziixad zwqerBú÷éøæwxfp m` wx ,mcd ly §¦¨

,äöøeä ââBLawxfp m` j`ãéæîad`nehd drcepy xg`làì §¥§¨§¥¦Ÿ
,äöøeä.epzpynn wiiecnke §¨

:dxizql xg` aeyiiøîà àìéL éaøoiprly ,jtidlBú÷éøæly ©¦¦¨¨©§¦¨
,mcdãéæîa ïéa ââBLa ïéa`nhpy dwixfd zrya rci m` oia - ¥§¥¥§¥¦

,rci `l m` oia oaxwdäöøeäitk `ziixad zwqer dfae ,carica §¨
.oldl x`aziy itk df oicl dcen epzpyn s`e ,dligza zyxity

oiprl j`Búàîeè`nhp m` ,oaxwd ly,äöøeä ââBLam` j` §¨§¥§¨
`nhp.äöøeä àì ,ãéæîa§¥¦Ÿ§¨

e :`liy iax siqenéðz÷c àä àlà`nhpy 'eke mcd lr' `ziixaa ¤¨¨§¨¨¥
'ãéæîa ïéa ââBLa ïéacvik `l` dwixfd ote` epi` oecipdy rnyne ¥§¥¥§¥¦

,oaxwd `nhpøîà÷ éëä,`pzdàîèðoaxwdB÷øæe ,ââBLawxfe - ¨¦¨¨©¦§¨§¥§¨
,enc z`ïéawxf m`ïéa ââBLawxf m`.äöøeä ,ãéæîa ¥§¥¥§¥¦§¨

:`liy iax jiynnéðz÷c àäådpynaòãBð Ck øçàå ÷øæpL íc §¨§¨¨¥¨¤¦§©§©©¨©
c o`kn zwiice ,dvxn uivd oaxwd `nhpyàîòèdvxn uivdy ©£¨

meyn `ed÷øæð Ck øçàå òãBð ìáà ,òãBð Ck øçàå ÷øæðccifna §¦§©§©©¨©£¨©§©©¨¦§©
àì`l` ,ok wiicl oi` ,dvxnòãBð eléôàc ïécä àeä`nhpyøçàå Ÿ©¦©£¦©§©©

÷øæð Ck,dvxn uivd cifnaéðz÷c éàäå`weec,òãBð Ck øçàå ÷øæð ¨¦§©§©§¨¨¥¦§©§©©¨©
`edàôéñ éðúîì éòác íeMîokn xg`l zepyl `pzd dvxy - ¦§¨¥§¦§¥¥¨

,'ävøî õévä ïéà óebä àîèð'`ed oicd i`ce mye÷øæð eléôàcmcd ¦§¨©¥©¦§©¤©£¦¦§©
òãBð Ck øçàå`nh eteb didyàìok lr ,uivd dvxnàLéø éðz÷ §©©¨©Ÿ¨¨¥¥¨

énðoeyla oaxwd `nhp iabl dpynd zligz z` mb `pzd dpy - ©¦
,òãBð Ck øçàå ÷øæð.`weeca df oi` j` ¦§©§©©¨©

:dpyna epipyàîèða gqtd dyer e` xifpd,'åëå íBäzä úàîeè ¦§¨§©©§
:df oica wtq d`ian `xnbd .dvxn uivdïäk ,àîç øa éîø éòä¥¨¦©¨¨Ÿ¥

ïäéúBðaø÷a ävøîä,gqtd dyere xifpd zepaxw z` aixwnd - ©§©¤§¨§§¥¤
m`díBäzä úàîeè Bì äøzeäda `nhp m`e ,mda dxzedy myk §¨§©©§

,lqtp oaxwd oi`e eilr dvxn uivdàì Bàinx x`ane .el dxzed Ÿ
:wtqd iccv z` `ng xaïðéøîà éîcéøéîb éëxzid z` ecnlyk - ¦¨§¦©¦§¦¦

íBäzä úàîeèedecnlíéìòáala` ,e`nhpyïäëa`nhpyàì §©©§¦§¨¦§Ÿ¥Ÿ
éøéîb,medzd z`neh el dxzed `l ok m`e ,edecnl `l -Bà §¦¦

àîìéc`l` ,xn`p milraa `l df oicéøéîb àçáæazepaxwa - ¦§¨§¦§¨§¦¦
,sebd ly medzd z`neh mda dxzedy ecnl mnvr gqtde xifpd

ok m`eíéìòáa àðL àìå ïäëa àðL àì`nhp m` welig oi` - Ÿ§¨§Ÿ¥§Ÿ§¨¦§¨¦
.xacd xzed el` zepaxwa ixdy ,milrad e` aixwnd odkd

:df wtq heytl dqpn `axàì ,àéiç éaø éðúc ,òîL àz ,àáø øîà̈©¨¨¨§©§¨¥©¦¦¨Ÿ
eøîàlr dvxn uivdyíBäzä úàîeè,gqt dyere xifpaàlà ¨§§©©§¤¨

e`nhpyk.ãáìa úîì,wcwcl yieúî''calaéàî éèeòîìefi` - §¥¦§¨¥§©¥©
,`iig iax hrnl `a zxg` medz z`nehéèeòîì åàìoi` m`d - ¨§©¥

hrnl `a `ed,õøLc íBäzä úàîeèeci z` qipkd m`y xnelk §©©§§¤¤
,mlera yi` ea xikd `le my dqekn didy zn uxya rbpe xtra

.dvxn uivd oi` ,d`nehd el drcep jk xg`e
:ezii`xa `ax jiynnïðé÷ñò éàîáe`ly df oic wqer dna - §©¨§¦©

,uxy ly medzd z`neh dxzedàîéð éàwqer `edy xn`p m` - ¦¥¨
íéìòáa,xxal yi oiicr ,uxya `nhpyïàîáem`d ,xaecn inae - ¦§¨¦§©

,gqt dyera e` xifpaøéæða éàxifpy mrhd lk ixd ,zeywdl yi ¦§¨¦
zxzeq d`nehdy iptn `ed medzd z`neh xzidl jxvp `nhpy

uxy z`neh j` ,ezexifp ini oipn z`déa épäî éî`id ike - ¦§©¥¥
e' ixd ,eizepaxw z` leqtle ezexifp z` xezql llk dlirenéë¦

åéìò úî úeîé'ElRi mipW`xd minIde 'ebe m`zR rztAøîà ¨¥¨¨§¤©¦§Ÿ§©¨¦¨¦Ÿ¦¦§¨©
àðîçøxifpa(ai ,h e xacna)z` zxzeq zn z`neh wxy yxetne , ©£¨¨

ok m`e ,zxzeq dpi` dreci elit` zxg` d`neh j` ,zexifpd
,zxzqp ezexifp oi` medzd z`neha uxya xifpd `nhpyk i`ce

.xifp iabl ef d`neh hrnl `iig iax `ay okzi `le
e :`ax jiynnàlàly medzd z`neh hrnl dpeekdy xn`p m` ¤¨

uxy,çñt äNBòa,dvxn uivd oi` da `nhp m`y epiidcàçéðä §¥¤©¨¦¨
øîàc ïàîìoldl(:v)yïéèçBL ïéàgqtd z`åoi`ïé÷øBæencìò §©§¨©¥£¦§§¦©

milra,õøL éàîè`nhp m` s`y ycgl epkxved ezhiyly §¥¥¤¤
.dvxn uivd oi` medzd z`neha uxya gqtd dyerïàîì àlà¤¨§©

øîàcy myïéèçBLgqtd z`ïé÷øBæåenc,õøL éàîè ìòyi oiicr §¨©£¦§§¦©§¥¥¤¤
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xcde"קכב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `t sc migqt(ipy meil)

dlL éðMa,gqt axr `edy dzii`x zxgnly dxinyd meia - ©¥¦¤¨
Ck øçàåaey dwixfde dhigyd xg` -äúàøz` dxzqe mc §©©¨¨£¨

,df mei zxinyúìëBà dðéàxenyl dilr dzr ixdy ,gqtd on ¥¨¤¤
,eixg`ly dlila wx zxdhpe zeiwpa xgnd mei z` mbelkn

`id mewn.éðL çñt úBNòlî äøeèt:`xnbd zwiicnàîòè éàî §¨¦©£¤©¥¦©©£¨
,ipy gqtn dxehtyåàìdf oi` m`d -,õéö ävøîc íeMîoeiky ¨¦¦§©¤¦

d`xz `id m` mlera yi` rci `l dwixfde dhigyd zryay
rxtnl xxazde okn xg`l dz`x m` s` ,aey `nhze mc
lek`l die`x dzid `l dhigyd zryae dnei z` dxzqy
.dilr dvxn uivdy medzd z`neh ef dzid ixd ,dlila gqtdn
ixack `ly ,dvxn uivd daif ly medz z`neh lr mby gkene

.sqei ax
:`xnbd zvxznàì ,éøîàmeyn epi` ipy gqtn dxehty mrhd - ¨§¦Ÿ

`l` ,daif ly medzd z`neh lr dvxn uivdyéaø øáñ÷c íeMî¦§¨¨©©¦
,éñBé`nhdl dnei z` zxzeq dpi` mc dz`xe mei zxneyd dafy ¥

dxny eli`k df ixd ipyd meidn zvw xary oeik `l` ,rxtnl
ixnbl zxdhp `id dlahyne ,dzxitq dniiqe elek z`

wx mc jk xg` d`ex m`e ,dpey`xd dz`nehnàéä àaäìe ïàkî¦¨§©¨¦
,äànèîjky oeike .zncewd dz`nehl zkiiy ef dii`x oi`e §©§¨

`id ok lre ,dxenb dxedh dzid gqtd zaxwd zryay `vnp
.ipy gqtn dxeht

dpi` ipyd meia d`exd daf iqei iax zrcl ike :`xnbd dywn
,rxtnl z`nhpúBiàø ézL ìòa áæ ,øîBà éñBé éaø ,àéðúäå- §¨©§¨©¦¥¥¨©©§¥§¦

,minrt izy daif epnn d`viyeèçMLgqtd z`åéìò e÷øæåz` ¤¨£§¨§¨¨
mcdBlL éòéáMamiiwp dray zxitql iriayd meia cnryk - ©§¦¦¤

,gqtdn lek`l lkeie dlila xdhiy xaqe ,lahy xg`Ck øçàå§©©¨
[dwixfd xg`-]äàø,ztqep mrt daif,íBé ãâðk íBé úøîBL ïëå ¨¨§¥¤¤§¤¤

eèçMLgqtd z`äéìò e÷øæåmcd z`dlL éðMadxinyd meia - ¤¨£§¨§¨¤¨©¥¦¤¨
,dlahy xg` dzii`x zxgnlyäúàø Ck øçàå,ztqep mrt mc §©©¨¨£¨

òøôîì áLBîe ákLî ïéànèî elà éøäeayiy ayene akyn lk - £¥¥§©§¦¦§¨¨§©§¥©
akyn oick rxtnl mi`nh ,elahy xg` s` dii`xd iptl mdilr
mi`nh eidy xxazde mzxdh ini exzq ixdy ,dafe af ly ayene

,dligzak.éðL çñt úBNòlî íéøeèôeiax ixaca yxetn ok m` §¦¦©£¤©¥¦
`id mewn lkny oeike ,rxtnl z`nhp dz`xy mei zxneyy iqei
lr dvxn uivdy `ed enrhy gken ,ipy gqt zeyrln dxeht

.daif ly medzd z`neh
:`xnbd zvxznòøôîì éàî ,éøîàdafe afy iqei iax zpeek dn - ¨§¦©§©§¥©
,rxtnl mi`nh,ïðaøcîoiae iriayd meia af oia dxezd on j` ¦§©¨¨

dne ,mixedh md ixd meid zvwn extqy oeik ,mei zxneyd daf
`vnpe ,`adle o`kn wx mi`nhe `id dycg daif jk xg` e`xy
.ipy gqtn mixeht md ok lre dxdha gqtd z` eyr dxezd ony
z`neh lr dvxn uivdy iqei iax ixacn gikedl oi` df itle

.sqei ax ixack dilr dvxn epi` mlerl `l` ,daif ly medzd
iax zrcly di`x d`ian `xnbddpi` daif dxezd on iqei

:rxtnl z`nhnøáñ àéòLBà éaø óàåafd oi` iqei iaxlyànèî §©©¦©§¨¨©§©¥
òøôîì`l`äàøL áæ ìáà ,øîBà àéòLBà éaø ,àéðúc .ïðaøcîaef §©§¥©¦§©¨¨§©§¨©¦©§¨¥£¨¨¤¨¨

åéðôlL úà øúBñ BlL éòéáMaxaky minid lk z` dfa ciqtd - ©§¦¦¤¥¤¤§¨¨
.mixg` mini dray xetql jixve ,xtqïðçBé éaø déì øîàåiaxl §¨©¥©¦¨¨

,`irye`BîBé àlà øBzñé àìsqep cg` mei xetql jixve ,iriayd Ÿ¦§¤¨
.ciqtd `l minid x`y z` j` ,enewna

:opgei iax ixac lr dywn `xnbdCLôp änîdvxzy cv lkn - ¦©©§¨
c ,midenz md ixd mx`aløáñ÷ éàmeid rvn`a aefy opgei iax ¦¨¨©

,ànèî àeä òøôîì,elekk aeyg meid zvwn xeniy oi`y epiidc §©§¥©§©¥
ezepnl eilre ezligzn iriayd meid lk z` ezii`x dxzq ok lre

ok m` ,aeyeälek eléôàminid lk z` -øBzñðdray xetqie £¦§¦§
iriayd meid mewna zxgnl mei xenyi m` mb ixdy ,zipy miiwp

e .mitevx miiwp dray o`k oi`øáñ÷ éàaefdy opgei iaxïàkî ¦¨¨©¦¨
,ànèî àeä àaäìe,elekk aygp meid zvwn xeniyy epiidc §©¨§©¥

dlek dxitqd z` milyd iriayd meid zligz z` xnyy dnae

lk z` xzeq epi` ok lre ,`id dycg d`neh dixg`ly dii`xde
ok m` ,minid zrayBîBéiriayd,øBzñð àì énðlk miiqy oeiky ©¦Ÿ¦§

z`e ,zncewd daifd z`nehn ezxdh ixnbl dnlyp ezxitq
oi`y ,zxg` daif ly dpey`x dii`xk oecl epilr dzr dii`xd
dwiqn ok lr .axrl xdhpe cin laeh `l` dzxdhl xetql jixv

:`xnbdàîéà àlà,opgei iax ixac z` xnel jilr jk -øBzñé àì ¤¨¥¨Ÿ¦§
BîBé àìåenei z` s`e ,minid zray lk z` afd xezqi `l - §Ÿ

dnlyp ok`e ,elekk meid zvwn zxinyy oeik ,xezqi `l iriayd
.`nhn `ed `adle o`kn aefe ,dpey`xd daifdn ezxdh

.dzii`x z` zx`ane ,`ziixad ixac meiq z` d`ian `xnbd
:`ziixad zniiqndéì øîàå,opgei iaxl `irye` iaxéñBé éaø §¨©¥©¦¥

xeht d`x jk xg`e ely iriaya eilr ewxfe ehgyy afy xaeqd
,ipy gqtnCúååk éà÷.`adle o`kn `nhn aefy jzhiya cner - ¨¥§¨¨

:`xnbd jk lr dywneøîBà éñBé éaø àäåe`xy mei zxneye afy §¨©¦¥¥
mzliah xg`òøôîì áLBîe ákLî ïéànèî,lirl `aedy itk §©§¦¦§¨¨§©§¥©

`xnbd zniiqn .`adle o`kn `nhn aefd ezhiyly okzi cvike
:di`xd z`,dpéî òîL åàì àlàaefdy iqei iax ixacyànèî ¤¨¨§©¦¨§©¥

òøôîìepiidî,ïðaøc`l` `nhn epi` ezhiyl mb dxezd on j` §©§¥©¦§©¨¨
:`xnbd dwiqn .lirl epvxizy itke ,`adle o`kndpéî òîL- §©¦¨

.jixack o`kn gken ok`
o`kn wx dxezd on `nhn af iqei iaxly `xnbd dgikedy xg`
`ng xa inx ly ewitq z` jk jezn heytl dqpn `id ,`adle

lirl(:t)gqtd dyere xifpd zepaxw z` aixwnd odka mb m`d ,
`ax ywiae .medzd z`neh lr dvxn uivdy dkldd dxn`p
z`neha dxzed medzd z`nehy `iig iax ixacn df wtq heytl
ok m`e ,uxya `nhpy odk hrnl `a df oicy xaq ik ,cala zn
sqei axe .odka mb xn`p zn iabl medz z`neh xzidy gken
milraa daif ly medzd z`neh hrnl `iig iax `ay eixac dgc

:`xnbd zl`ey .gqt dyerdàzLä ,éñBé éaøìex`azdy dzr - §©¦¥©§¨
øîàcwx ely iriaya d`exd afy,ànèî àeä àaäìe ïàkî`vnp §¨©¦¨§©¨§©¥

xg`y dii`xdy oeik ,daifa llk zkiiy dpi` medz z`nehy
i`ce dry dze`ae ,dxezd on rxtnl z`nhn dpi` gqtd ziiyr
`iig iax ixac lr le`yl yi aey df itle .xenb xedh afd did

`l` medzd z`neh exn` `l'éàî éèeòîì ,'ãáìa [úîì']dn - §¥¦§©§©¥©
z`neh mihrnny sqei axk xnel oi` dzr ixdy ,hrnl e`a
uxya `nhpy milra hrnl e`ay xnel oi`e .daif ly medz
dpi` zi`ce uxy z`neh elit` xifpa ixdy ,medzd z`neha
i`nh xear miwxefe mihgeyy xaeqd yi gqta s`e ,zakrn

ok m` :`xnbd zniiqn .lirl `ax x`iay itke ,uxydpéî èBLôð¦§¦¨
,iqei iax xn`y ef dkldn -ïäëácodka wqer `iig iax i`cey - ¦§Ÿ¥

medz z`neh ea dxzed `ly hrnl `ae ,milraa `le aixwnd
,uxy lyåzn z`neh iably `vnpBì äøzeäodklúàîeè §§¨§©

,íBäzä.dligza `ax gikedy itke ©§
:`xnbd dgec,éøîà`l` ,iqei iax zhiyn ok gikedl oi`íìBòì ¨§¦§¨

wqer `iig iaxíéìòáa,odka `leçñtáe`nhpy gqt dyera - ¦§¨¦©¤©
,uxy ly medz z`nehaøáñ÷åxne`d zhiyk iqei iaxïéà §¨¨©¥

å ,õøL éàîè ìò ïé÷øBæå ïéèçBLjky oeikéøèöéàC`iig iax £¦§§¦©§¥¥¤¤§¦§§¦
éèeòîì.dilr dvxn uivd oi`y ,uxy ly medzd z`neh s` §©¥

dywn .daif z`neha iqei iax zhiy xwira oecl zxaer `xnbd
:`xnbdéñBé éaøì àlào`kn wx dxezd on z`nhn daif zii`xy ¤¨§©¦¥

oic ,`adleäøeîb äáæxn`pk oaxw d`iane dray zxteqd ¨¨§¨
dxeza(hk-gk eh `xwie),dì úçkLî éëéä`vnz ote` dfi`a - ¥¦©§©©¨

yely xg` `l` dxenb daf ziyrp dy` oi` ixde ,miiwziy
ic dphw dafly oeik iqei iax zhiyle ,efl ef zetxhvnd zei`x

ey`xd dii`xdn xdhdl meid zvwn zxitqaxg` d`ex m`e ,dp
.efl ef zei`xd etxhvi cvik ,dycg d`neh ef mei eze`a jk

okzi dlecb daf oic iqei iaxl :`xnbd zvxznad dy`úòôBLmc §©©
`l ,llk ze`xln dwqt `ly oeiky ,mitevx mini dyely daif
meiay dii`xd cbpk ipyd meidn zvwn s` xenyl dlki
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המשך בעמוד מא

ezny in` cenr `t sc ± iyily wxtmigqt
äìù éðùá,df mei d`xz `ny ,`ed wtq oiicr Ðsxhvie,xgn mb d`xze ,lenz` mr

d`xz `l m`e .dxenb daf dl `iede ,dyly edl eede.axrl xdhz Ðúìëåà äðéà
.mei cbpk mei zxney xgn cer zeidl dkixv ixdy Ðäøåèôåúåùòìîéðù çñôÐ

medzd z`nehn uiv dvxn ,ied wtq dwixfe dhigy zryac oeik :jzrc `wlq `w

rxtnl `zlin i`lbi`c ab lr s`e ,daifc

d`nhpy.medzd z`neha i`ceàáäìå ïàëî
àîèî àéädxtqy mei cbpk mei zxney Ð

meid zvwdlahely d`nehn dxedh Ð

meia ea `ifg xcd ike ,lenz`o`kn d`nhn Ð

,`adledidze.mei cbpk mei zxney xgn

.i`ed `ziilrn dxedh dhigye dwixfa ,jkld

`ifg ikc ixn`e ,dilr ibilt opaxei`lbi` Ð

,`id d`neh `cge ,`id daifc rxtnl `zlin

.ipy gqta zaiige i`ed wtq dhigy zryae

cge cg lk iqei iaxlc oeik :jixt dinwle

mitxhvn j`id ,`ed diytp itp`a d`neh

daifldlecb daf zeyrl?úåéàø éúù ìòáÐ

lkinl ifg `l zei`x yly lra eli`c

`iaiy cr `zxe`lipinyae ,ipinya eizepaxw

:ipzine hwpinl ivn `l inpd`x jk xg`eÐ

`vic oeikc ;rxtnl ayene akyn `nhndaifn

dl `ied ,oaxwl die`x `idy dryl dpey`x

lenz`ny akyne ayene ,izixg` daif jd

elit` ,rxtnl dxedh dpd cre dliah xg`l

.zixgy iriaya dlahúåáùåîå úåáëùîÐ

ixde epiipn xzq ixdy ,oi`nh ezliah xg`ly

) aizkc ,ezlgzak `ed`xwieehel xtqe" :(

ipzwcne .opi` ixde ,"mini zrayzxneya inp

,d`nhn rxtnl inp `nl` ,'rxtnl' mei

dpin rny ,ipy gqtn dl xht ikd elit`e

zeakyne .ied medzd z`nehc meyn `nrh

a` ody iptn ,edl hwp `zeax zeayene

x`yn welg af df xacae ,mc` `nhl d`nehd

.oi`nhïðáøãîe`nhn `l `ziixe`cn la` Ð

`le iriaya afd `l ,`adle o`kn `l`

odl dler mei zvwnc ,ipya mei zxney

.ozxitql.eed `ilrn oixedh gqt iabl ,jklid

'åë áåæ äàåøä ìáài`w `kid` eprci `l Ð

."la`"åéðôìù úà øúåñlk Ðoixetq,xtqy

.mixg` dray xetql jixveéáø äéì øîàå
åîåé àìà øåúñé àì ïðçåéxetqie xefgie Ðmei

i` ,jytp dn :opgei iaxc dizlin` opiede .cg`

`le el dler meid zvwn oi`c ,`nhn rxtnl

dxnbp.ezxitqéîð åäìåëøåúñð:aizkc Ð

zg` dxdh ,"ezxdhl mini dray el xtqe"

,odipia zwqtn d`neh didz `ly ,olekl

) dcp zkqnadpn m`e .(a,bloibexiql,`kd ik

enei xezqiyepnilyiexgnl.mdipia dwqtd z`vnp Ðàîèî àáäìå ïàëî íàåÐ

.ely oixetq exnbe ,meid zvwn el dzlryøåúñì àì éîð åîåédi`xk `ed ixd `l` Ð

:ol `niiwc .xdhie axrl leahie ,axr z`neh `l` da oi`e ,zxg` daif ly dpey`x

) dcp zkqna ,`ed `nlra ixw af ly dpey`x di`x.(`,aràìàiax xn`w ikd Ð

,elekk meid zvwn el dzlr xaky itl .enei elit` ,xnelk .enei `le xezqi `l :opgei

.daif llkn `vie ,ely oixetq enlyeäéì øîàå`irye` iax Ð.opgei iaxléñåé éáø
êúååë éà÷,`nhn `ed `adle o`kn inp dil `xiaqc Ðxhtcn.ipy gqtn lirl dil

iqei iaxc rxtnl ,`irye` iax xaqw ,`nl`:xn`w opaxcn Ð'åë éñåé éáø àäåÐ

.dl iziin `iyw meyn `le ,`ed dizlinc `pwqnàîèî àáäìå ïàëî øîàã àúùä.daifa medzd z`neh zgkyn `le Ðãáìái`n ihernl lirl ipzwc Ðihernl jgxk lr Ð

,`nwez uxymilraa eli`c .lirl xn`ck odkaez`nehac xn`we .uxy ipdn `l Ð.el dxzed `din znc medzdõøù àîè ìò ïé÷øåæå ïéèçåù ïéàmedzd z`nehc opirny`e Ð

.dil `igc inpäì úçëùî éëéädl dler meid zvwn dil zi`c oeik Ð.dytp itp`a d`neh `nei lk dil ded ,d`nhn `adle o`kne ,dzxitqlúòôåùá,oitevx dyly lk Ð

.llk `piipn dl ded `lcäàåøá éîð éàúåùîùä ïéá éðù,oitevx mini dyly z`neh `ki`c ,ibq zeynyd oia ipyae .llk dxitq o`k oi`c ,d`neha eid minid zelgz lkc Ð

zay axr ly zeynyd oia oebkzlgze zay axr seq o`k yi Ðzaya cg` zlgze zayd seq `edy xgn ly zeynyd oiae ,zayzlgz o`k oi`e ,oitevx mini dyly ixd Ð

dzxitql dler dlild zlgz elekk meid zvwn xn`c o`nl ,mixacd itle .dxitql dlriy xedh meizgkyn hwp `le zeynyd oia hwpnl jixhvi`cn ,xgyd zelr jixv oi`e

.zelila d`exya dlãéîúáxcdl jixhvi` i` ,ikd sqei ax iraw xeaiva `id diegc d`neh xn`c o`nc `ail`e ,dpyd lk Ðodk``ail`e .`l i` medzd z`neh meyn xedh

medzd z`nehc onwl xn`c o`ncivxnrcepy oebk ,dlgzkl elit` gqt dyere xifp iab uiv.dwixf iptl elïäéúåðáø÷á.gqt dyere xifpc Ðäàîåè åì äøúåä àìù íå÷îá
äòåãé.cigi zepaxw ody gqt dyere xifp oebk ,llk Ðäòåãé äàîåè åì äøúåäù íå÷îixedh `kilc `kid Ð.o
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åàì`d `nlic ?dil `pn :mdxa` oa oeyny epiaxl dniz Ð dvxn uivc xaqc meyn

oixehtcÐgken `icdac :wgvi epiax xne`e ?zeyx ipya miypc xaqc meyn epiid

.daeg ipya miyp xaq iqei iaxc (a,`v) "dy`d" wxt seq onwløáñ÷`adle iqei iax

jzrc `wlq ik :xn`z m`e .d`nhn rxtnlc ,opaxk ol `xiaq op`e :yexit Ð d`nhn `id

,dvxn uiv xaqc meyn iqei iaxc `nrhc inp

:xnel yie !opaxk dil `xiaqc `nil ?jixt i`n

epivn `ly ,dycg zwelgn zeyrl dvx `ly

`nhn `ed rxtnla la` .jka miwelg mi`pzÐ

oizipzn` (`,ar) dcp idliya mi`pz epivn

.dyniye eixg`ly mei dlahcéàoebk inp

ipyn `lcn Ð zeynyd oia mini ipy dz`x

.dxitq `ied dlil zxitqc rnyn zelila d`exa

:xy` oa wgvi epiaxl dywe .qxhpewa yxit oke

cbpk mei zxney oke :(`,k) dlibnc ipy wxt opzc

meiÐ:`xnba wiqne .dngd upd cr leahz `l

xeniy irac oeik ol rnyn `wÐ`nnia xeniy

d`exa oieye :xn` (`,ar) dcp idliya oke .`ed

dynye axrl dlahe mei xyr cg` jez

:rnyn .oaxwa oiaiige ,ayene akyn mi`nhny

`l dlilac meyne ,jk xg` dz`x `l elit`

`l dlil zxitq i`cec :xnel yie !xeniy aiyg

d`exa `nwe`l ivn `l mewn lkne ,dxitq ied

zelilaÐmeid zvwn :iqei iax xaqc oeikc meyn

dwqt m` oicd `ed ,elekk ied iriaya dxtqy

jkl .x`ypd seq xeniy dl dlriy meid ivga

i` .dxdha meid seq did `ly ,zrteya iwen

xninl `kile .zeynyd oia ipy d`exa :inp

xeniy meid rvn` dl dlriyÐxn` `lc

la` ,eteq e` ezlgz e` `l` elekk meid zvwn

ipy wxta xifpa `icda `zi` oke .`l rvn`

ikid dxenb daf iqei iaxe :xn`wc ,(`,eh)

`neic `blt i`fgc oeik ?dl zgkynÐjci`

`zlz i`fgc oebk :ipyne !xeniy dl wilq `blt

meia zedy ded `lc .dngd zriwyl jenq inei

,`weec e`l inei `zlze .`pipnn dl wilqc

jenq `dzy opiyiig `l ziyily di`xc

mini ipy dz`x xaky xg`n ,dngd zriwyl

efi`a d`xz iyilyae .dngd zriwyl jenq

,meid mcew d`xzy calae dlila didzy dry

m`e .iyily mei zlgz xeniy dl dlri `ly

dcp) "mizek zepa" wxta opixn` `de :xn`z

,dray oipnl ezxteq zwqety mei zizekc (`,bl

yie !elekk meid seq `kd xaq inp iqei iax `d

oeayg zlgza elekk meid seq xn` `lc :xnel

iriaya af oebk ,`kd ik oeayg seqa `wec `l`

.xzei zepnl dl oi`y mei cbpk mei zxney e`

`le ,slinl ol zi` oeayg seqn oeayg seqe

(`,i) dpyd y`xc `nw wxta oeayg seql oeayg zlgz oia welig ogky`e .oeayg zlgzn

ied mzdc ab lr s` ,dteqa dl dler meid zlgz oi`e dzlgza meid seq dl dler dcpc

.epzxaqn `kti`

øîàz`neh el dxzedy oic epi` dreci d`neh el dxzedy mewn 'ek xnege lw `ax

eic `nipe :xn`z m`e Ð medzdÐ`lc `kid `l` dxzed `l dreci d`neh dn

eic dil zilc oetxh 'xl elit` ,jixt `ticrc :xnel yie !medzd z`neh inp ikd ,xyt`

.(`,dk `nw `aaa) xnege lw jxtinc `kid
yixl
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äúàø Ck øçàå dlL éðMa¯äøeèôe úìëBà dðéà ©¥¦¤¨§©©¨¨£¨¥¨¤¤§¨
àîòè éàî .éðL çñt úBNòlî¯ävøîc íeMî åàì ¦©£¤©¥¦©©§¨¨¦¦§©¤

àaäìe ïàkî éñBé éaø øáñ÷c íeMî ,àì :éøîà ?õéö¦¨§¦Ÿ¦§¨¨©©¦¥¦¨§©¨
ézL ìòa áæ :øîBà éñBé éaø ,àéðúäå .äànèî àéä¦§©§¨§¨©§¨©¦¥¥¨©©§¥
Ck øçàå BlL éòéáMa åéìò e÷øæå eèçML úBiàø§¦¤¨£§¨§¨¨©§¦¦¤§©©¨
äéìò e÷øæå eèçML íBé ãâðk íBé úøîBL ïëå ,äàø̈¨§¥¤¤§¤¤¤¨£§¨§¨¤¨

äúàø Ck øçàå dlL éðMa¯ákLî ïéànèî elà éøä ©¥¦¤¨§©©¨¨£¨£¥¥§©§¦¦§¨
:éøîà .éðL çñt úBNòlî íéøeèôe ,òøôîì áLBîe¨§©§¥©§¦¦©£¤©¥¦¨§¦

òøôîì éàî¯ànèî øáñ àéòLBà éaø óàå .ïðaøcî ©§©§¥©¦§©¨©§©©¦©£¨¨©§©¥
áæ ìáà :øîBà àéòLBà éaø ,àéðúc .ïðaøcî òøôîì§©§¥©¦§©¨©§©§¨©¦©£¨¥£¨¨

BlL éòéáMa äàøL¯déì øîàå .åéðôlL úà øúBñ ¤¨¨©§¦¦¤¥¤¤§¨¨§¨©¥
éà ,CLôp änî !BîBé àlà øBzñé àì :ïðçBé éaø©¦¨¨Ÿ¦§¤¨¦©©§¨¦

"ànèî àeä òøôîì" øáñ÷¯.øBzñð eälek eléôà ¨¨©§©§¥©§©¥£¦§¦§
"ànèî àeä àaäìe ïàkî" øáñ÷ éà¯àì éîð BîBé ¦¨¨©¦¨§©¨§©¥©¦Ÿ

:déì øîàå .BîBé àìå øBzñé àì :àîéà àlà !øBzñð¦§¤¨¥¨Ÿ¦§§Ÿ§¨©¥
ïéànèî øîBà éñBé éaø àäå .Cúååk éà÷ éñBé éaø©¦¥¨¥§¨¨§¨©¦¥¥§©§¦
ànèî :dpéî òîL åàì àlà !òøôîì áLBîe ákLî¦§¨¨§©§¥©¤¨¨§©¦¨§©¥
øîàc àzLä ,éñBé éaøìe .dpéî òîL ,ïðaøcî òøôîì§©§¥©¦§©¨©§©¦¨§©¦¥¨§¨§¨©
?éàî éèBòîì ãáìa [úîì] ,ànèî àeä àaäìe ïàkî¦¨§©¨§©¥§¥¦§©§©¥©
!íBäzä úàîeè Bì äøzeäå ïäëác dpéî èBLôð¦§¦¨¦§Ÿ¥§§¨§©©§
ïéèçBL ïéà :øáñ÷å ,çñôáe íéìòáa íìBòì :éøîà̈§¦§¨¦§¨¦§¤©§¨¨©¥£¦

éøèöéàå ,õøL éàîè ìò ïé÷øBæåéaøì àlà .éèBòîì C §§¦©§¥¥¤¤§¦§§¦§©¥¤¨§©¦
éà .úòôBLa ?dì zçkLî éëéä äøeîb äáæ ,éñBé¥¨¨§¨¥¦©§©©§¨§©©¦
éòa .úBLîMä ïéa éðL ìk äúàøL ïBâk :àîéà úéòä¥¥¨§¤¨£¨¨§¥¥©§¨¨¥
úàîeè Bì äøzeä ,ãéîúa ävøîä ïäk :óñBé áø©¥Ÿ¥©§©¤§¨¦§¨§©
ävøîä ïäk :øîBì àöîz íà ?àì Bà íBäzä©§Ÿ¦¦§¨©Ÿ¥©§©¤
úàîeè Bì äøzeä çñt äNBòå øéæð ìL ïäéúBðaø÷a§¨§§¥¤¤¨¦§¤¤©§¨§©
ék ïðéøîà éî ?éàî ãéîúa ävøîä ïäk ,íBäzä©§Ÿ¥©§©¤§¨¦©¦¨§¦©¦

íBäzä úàîeè éøéîb¯Bà .éøéîb àì ãéîúa ,çñôa §¦¦§©©§§¤©§¨¦¨§¦¦
éìé :àîìéc,øîBçå ì÷ :äaø øîà ?çñtî ãéîz ó ¦§¨¨¥¨¦¦¤©¨©©¨©¨¤

äòeãé äàîeè Bì äøzeä àlL íB÷îa äîe¯äøzeä ©§¨¤Ÿ§¨§¨§¨§¨
äòeãé äàîeè Bì äøzeäL íB÷î ,íBäzä úàîeè Bì§©©§¨¤§¨§¨§¨
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קכג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `t sc migqt(ipy meil)

dlL éðMa,gqt axr `edy dzii`x zxgnly dxinyd meia - ©¥¦¤¨
Ck øçàåaey dwixfde dhigyd xg` -äúàøz` dxzqe mc §©©¨¨£¨

,df mei zxinyúìëBà dðéàxenyl dilr dzr ixdy ,gqtd on ¥¨¤¤
,eixg`ly dlila wx zxdhpe zeiwpa xgnd mei z` mbelkn

`id mewn.éðL çñt úBNòlî äøeèt:`xnbd zwiicnàîòè éàî §¨¦©£¤©¥¦©©£¨
,ipy gqtn dxehtyåàìdf oi` m`d -,õéö ävøîc íeMîoeiky ¨¦¦§©¤¦

d`xz `id m` mlera yi` rci `l dwixfde dhigyd zryay
rxtnl xxazde okn xg`l dz`x m` s` ,aey `nhze mc
lek`l die`x dzid `l dhigyd zryae dnei z` dxzqy
.dilr dvxn uivdy medzd z`neh ef dzid ixd ,dlila gqtdn
ixack `ly ,dvxn uivd daif ly medz z`neh lr mby gkene

.sqei ax
:`xnbd zvxznàì ,éøîàmeyn epi` ipy gqtn dxehty mrhd - ¨§¦Ÿ

`l` ,daif ly medzd z`neh lr dvxn uivdyéaø øáñ÷c íeMî¦§¨¨©©¦
,éñBé`nhdl dnei z` zxzeq dpi` mc dz`xe mei zxneyd dafy ¥

dxny eli`k df ixd ipyd meidn zvw xary oeik `l` ,rxtnl
ixnbl zxdhp `id dlahyne ,dzxitq dniiqe elek z`

wx mc jk xg` d`ex m`e ,dpey`xd dz`nehnàéä àaäìe ïàkî¦¨§©¨¦
,äànèîjky oeike .zncewd dz`nehl zkiiy ef dii`x oi`e §©§¨

`id ok lre ,dxenb dxedh dzid gqtd zaxwd zryay `vnp
.ipy gqtn dxeht

dpi` ipyd meia d`exd daf iqei iax zrcl ike :`xnbd dywn
,rxtnl z`nhpúBiàø ézL ìòa áæ ,øîBà éñBé éaø ,àéðúäå- §¨©§¨©¦¥¥¨©©§¥§¦

,minrt izy daif epnn d`viyeèçMLgqtd z`åéìò e÷øæåz` ¤¨£§¨§¨¨
mcdBlL éòéáMamiiwp dray zxitql iriayd meia cnryk - ©§¦¦¤

,gqtdn lek`l lkeie dlila xdhiy xaqe ,lahy xg`Ck øçàå§©©¨
[dwixfd xg`-]äàø,ztqep mrt daif,íBé ãâðk íBé úøîBL ïëå ¨¨§¥¤¤§¤¤

eèçMLgqtd z`äéìò e÷øæåmcd z`dlL éðMadxinyd meia - ¤¨£§¨§¨¤¨©¥¦¤¨
,dlahy xg` dzii`x zxgnlyäúàø Ck øçàå,ztqep mrt mc §©©¨¨£¨

òøôîì áLBîe ákLî ïéànèî elà éøäeayiy ayene akyn lk - £¥¥§©§¦¦§¨¨§©§¥©
akyn oick rxtnl mi`nh ,elahy xg` s` dii`xd iptl mdilr
mi`nh eidy xxazde mzxdh ini exzq ixdy ,dafe af ly ayene

,dligzak.éðL çñt úBNòlî íéøeèôeiax ixaca yxetn ok m` §¦¦©£¤©¥¦
`id mewn lkny oeike ,rxtnl z`nhp dz`xy mei zxneyy iqei
lr dvxn uivdy `ed enrhy gken ,ipy gqt zeyrln dxeht

.daif ly medzd z`neh
:`xnbd zvxznòøôîì éàî ,éøîàdafe afy iqei iax zpeek dn - ¨§¦©§©§¥©
,rxtnl mi`nh,ïðaøcîoiae iriayd meia af oia dxezd on j` ¦§©¨¨

dne ,mixedh md ixd meid zvwn extqy oeik ,mei zxneyd daf
`vnpe ,`adle o`kn wx mi`nhe `id dycg daif jk xg` e`xy
.ipy gqtn mixeht md ok lre dxdha gqtd z` eyr dxezd ony
z`neh lr dvxn uivdy iqei iax ixacn gikedl oi` df itle

.sqei ax ixack dilr dvxn epi` mlerl `l` ,daif ly medzd
iax zrcly di`x d`ian `xnbddpi` daif dxezd on iqei

:rxtnl z`nhnøáñ àéòLBà éaø óàåafd oi` iqei iaxlyànèî §©©¦©§¨¨©§©¥
òøôîì`l`äàøL áæ ìáà ,øîBà àéòLBà éaø ,àéðúc .ïðaøcîaef §©§¥©¦§©¨¨§©§¨©¦©§¨¥£¨¨¤¨¨

åéðôlL úà øúBñ BlL éòéáMaxaky minid lk z` dfa ciqtd - ©§¦¦¤¥¤¤§¨¨
.mixg` mini dray xetql jixve ,xtqïðçBé éaø déì øîàåiaxl §¨©¥©¦¨¨

,`irye`BîBé àlà øBzñé àìsqep cg` mei xetql jixve ,iriayd Ÿ¦§¤¨
.ciqtd `l minid x`y z` j` ,enewna

:opgei iax ixac lr dywn `xnbdCLôp änîdvxzy cv lkn - ¦©©§¨
c ,midenz md ixd mx`aløáñ÷ éàmeid rvn`a aefy opgei iax ¦¨¨©

,ànèî àeä òøôîì,elekk aeyg meid zvwn xeniy oi`y epiidc §©§¥©§©¥
ezepnl eilre ezligzn iriayd meid lk z` ezii`x dxzq ok lre

ok m` ,aeyeälek eléôàminid lk z` -øBzñðdray xetqie £¦§¦§
iriayd meid mewna zxgnl mei xenyi m` mb ixdy ,zipy miiwp

e .mitevx miiwp dray o`k oi`øáñ÷ éàaefdy opgei iaxïàkî ¦¨¨©¦¨
,ànèî àeä àaäìe,elekk aygp meid zvwn xeniyy epiidc §©¨§©¥

dlek dxitqd z` milyd iriayd meid zligz z` xnyy dnae

lk z` xzeq epi` ok lre ,`id dycg d`neh dixg`ly dii`xde
ok m` ,minid zrayBîBéiriayd,øBzñð àì énðlk miiqy oeiky ©¦Ÿ¦§

z`e ,zncewd daifd z`nehn ezxdh ixnbl dnlyp ezxitq
oi`y ,zxg` daif ly dpey`x dii`xk oecl epilr dzr dii`xd
dwiqn ok lr .axrl xdhpe cin laeh `l` dzxdhl xetql jixv

:`xnbdàîéà àlà,opgei iax ixac z` xnel jilr jk -øBzñé àì ¤¨¥¨Ÿ¦§
BîBé àìåenei z` s`e ,minid zray lk z` afd xezqi `l - §Ÿ

dnlyp ok`e ,elekk meid zvwn zxinyy oeik ,xezqi `l iriayd
.`nhn `ed `adle o`kn aefe ,dpey`xd daifdn ezxdh

.dzii`x z` zx`ane ,`ziixad ixac meiq z` d`ian `xnbd
:`ziixad zniiqndéì øîàå,opgei iaxl `irye` iaxéñBé éaø §¨©¥©¦¥

xeht d`x jk xg`e ely iriaya eilr ewxfe ehgyy afy xaeqd
,ipy gqtnCúååk éà÷.`adle o`kn `nhn aefy jzhiya cner - ¨¥§¨¨

:`xnbd jk lr dywneøîBà éñBé éaø àäåe`xy mei zxneye afy §¨©¦¥¥
mzliah xg`òøôîì áLBîe ákLî ïéànèî,lirl `aedy itk §©§¦¦§¨¨§©§¥©

`xnbd zniiqn .`adle o`kn `nhn aefd ezhiyly okzi cvike
:di`xd z`,dpéî òîL åàì àlàaefdy iqei iax ixacyànèî ¤¨¨§©¦¨§©¥

òøôîìepiidî,ïðaøc`l` `nhn epi` ezhiyl mb dxezd on j` §©§¥©¦§©¨¨
:`xnbd dwiqn .lirl epvxizy itke ,`adle o`kndpéî òîL- §©¦¨

.jixack o`kn gken ok`
o`kn wx dxezd on `nhn af iqei iaxly `xnbd dgikedy xg`
`ng xa inx ly ewitq z` jk jezn heytl dqpn `id ,`adle

lirl(:t)gqtd dyere xifpd zepaxw z` aixwnd odka mb m`d ,
`ax ywiae .medzd z`neh lr dvxn uivdy dkldd dxn`p
z`neha dxzed medzd z`nehy `iig iax ixacn df wtq heytl
ok m`e ,uxya `nhpy odk hrnl `a df oicy xaq ik ,cala zn
sqei axe .odka mb xn`p zn iabl medz z`neh xzidy gken
milraa daif ly medzd z`neh hrnl `iig iax `ay eixac dgc

:`xnbd zl`ey .gqt dyerdàzLä ,éñBé éaøìex`azdy dzr - §©¦¥©§¨
øîàcwx ely iriaya d`exd afy,ànèî àeä àaäìe ïàkî`vnp §¨©¦¨§©¨§©¥

xg`y dii`xdy oeik ,daifa llk zkiiy dpi` medz z`nehy
i`ce dry dze`ae ,dxezd on rxtnl z`nhn dpi` gqtd ziiyr
`iig iax ixac lr le`yl yi aey df itle .xenb xedh afd did

`l` medzd z`neh exn` `l'éàî éèeòîì ,'ãáìa [úîì']dn - §¥¦§©§©¥©
z`neh mihrnny sqei axk xnel oi` dzr ixdy ,hrnl e`a
uxya `nhpy milra hrnl e`ay xnel oi`e .daif ly medz
dpi` zi`ce uxy z`neh elit` xifpa ixdy ,medzd z`neha
i`nh xear miwxefe mihgeyy xaeqd yi gqta s`e ,zakrn

ok m` :`xnbd zniiqn .lirl `ax x`iay itke ,uxydpéî èBLôð¦§¦¨
,iqei iax xn`y ef dkldn -ïäëácodka wqer `iig iax i`cey - ¦§Ÿ¥

medz z`neh ea dxzed `ly hrnl `ae ,milraa `le aixwnd
,uxy lyåzn z`neh iably `vnpBì äøzeäodklúàîeè §§¨§©

,íBäzä.dligza `ax gikedy itke ©§
:`xnbd dgec,éøîà`l` ,iqei iax zhiyn ok gikedl oi`íìBòì ¨§¦§¨

wqer `iig iaxíéìòáa,odka `leçñtáe`nhpy gqt dyera - ¦§¨¦©¤©
,uxy ly medz z`nehaøáñ÷åxne`d zhiyk iqei iaxïéà §¨¨©¥

å ,õøL éàîè ìò ïé÷øBæå ïéèçBLjky oeikéøèöéàC`iig iax £¦§§¦©§¥¥¤¤§¦§§¦
éèeòîì.dilr dvxn uivd oi`y ,uxy ly medzd z`neh s` §©¥

dywn .daif z`neha iqei iax zhiy xwira oecl zxaer `xnbd
:`xnbdéñBé éaøì àlào`kn wx dxezd on z`nhn daif zii`xy ¤¨§©¦¥

oic ,`adleäøeîb äáæxn`pk oaxw d`iane dray zxteqd ¨¨§¨
dxeza(hk-gk eh `xwie),dì úçkLî éëéä`vnz ote` dfi`a - ¥¦©§©©¨

yely xg` `l` dxenb daf ziyrp dy` oi` ixde ,miiwziy
ic dphw dafly oeik iqei iax zhiyle ,efl ef zetxhvnd zei`x

ey`xd dii`xdn xdhdl meid zvwn zxitqaxg` d`ex m`e ,dp
.efl ef zei`xd etxhvi cvik ,dycg d`neh ef mei eze`a jk

okzi dlecb daf oic iqei iaxl :`xnbd zvxznad dy`úòôBLmc §©©
`l ,llk ze`xln dwqt `ly oeiky ,mitevx mini dyely daif
meiay dii`xd cbpk ipyd meidn zvwn s` xenyl dlki
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המשך בעמוד מא

ezny in` cenr `t sc ± iyily wxtmigqt
äìù éðùá,df mei d`xz `ny ,`ed wtq oiicr Ðsxhvie,xgn mb d`xze ,lenz` mr

d`xz `l m`e .dxenb daf dl `iede ,dyly edl eede.axrl xdhz Ðúìëåà äðéà
.mei cbpk mei zxney xgn cer zeidl dkixv ixdy Ðäøåèôåúåùòìîéðù çñôÐ

medzd z`nehn uiv dvxn ,ied wtq dwixfe dhigy zryac oeik :jzrc `wlq `w

rxtnl `zlin i`lbi`c ab lr s`e ,daifc

d`nhpy.medzd z`neha i`ceàáäìå ïàëî
àîèî àéädxtqy mei cbpk mei zxney Ð

meid zvwdlahely d`nehn dxedh Ð

meia ea `ifg xcd ike ,lenz`o`kn d`nhn Ð

,`adledidze.mei cbpk mei zxney xgn

.i`ed `ziilrn dxedh dhigye dwixfa ,jkld

`ifg ikc ixn`e ,dilr ibilt opaxei`lbi` Ð

,`id d`neh `cge ,`id daifc rxtnl `zlin

.ipy gqta zaiige i`ed wtq dhigy zryae

cge cg lk iqei iaxlc oeik :jixt dinwle

mitxhvn j`id ,`ed diytp itp`a d`neh

daifldlecb daf zeyrl?úåéàø éúù ìòáÐ

lkinl ifg `l zei`x yly lra eli`c

`iaiy cr `zxe`lipinyae ,ipinya eizepaxw

:ipzine hwpinl ivn `l inpd`x jk xg`eÐ

`vic oeikc ;rxtnl ayene akyn `nhndaifn

dl `ied ,oaxwl die`x `idy dryl dpey`x

lenz`ny akyne ayene ,izixg` daif jd

elit` ,rxtnl dxedh dpd cre dliah xg`l

.zixgy iriaya dlahúåáùåîå úåáëùîÐ

ixde epiipn xzq ixdy ,oi`nh ezliah xg`ly

) aizkc ,ezlgzak `ed`xwieehel xtqe" :(

ipzwcne .opi` ixde ,"mini zrayzxneya inp

,d`nhn rxtnl inp `nl` ,'rxtnl' mei

dpin rny ,ipy gqtn dl xht ikd elit`e

zeakyne .ied medzd z`nehc meyn `nrh

a` ody iptn ,edl hwp `zeax zeayene

x`yn welg af df xacae ,mc` `nhl d`nehd

.oi`nhïðáøãîe`nhn `l `ziixe`cn la` Ð

`le iriaya afd `l ,`adle o`kn `l`

odl dler mei zvwnc ,ipya mei zxney

.ozxitql.eed `ilrn oixedh gqt iabl ,jklid

'åë áåæ äàåøä ìáài`w `kid` eprci `l Ð

."la`"åéðôìù úà øúåñlk Ðoixetq,xtqy

.mixg` dray xetql jixveéáø äéì øîàå
åîåé àìà øåúñé àì ïðçåéxetqie xefgie Ðmei

i` ,jytp dn :opgei iaxc dizlin` opiede .cg`

`le el dler meid zvwn oi`c ,`nhn rxtnl

dxnbp.ezxitqéîð åäìåëøåúñð:aizkc Ð

zg` dxdh ,"ezxdhl mini dray el xtqe"

,odipia zwqtn d`neh didz `ly ,olekl

) dcp zkqnadpn m`e .(a,bloibexiql,`kd ik

enei xezqiyepnilyiexgnl.mdipia dwqtd z`vnp Ðàîèî àáäìå ïàëî íàåÐ

.ely oixetq exnbe ,meid zvwn el dzlryøåúñì àì éîð åîåédi`xk `ed ixd `l` Ð

:ol `niiwc .xdhie axrl leahie ,axr z`neh `l` da oi`e ,zxg` daif ly dpey`x

) dcp zkqna ,`ed `nlra ixw af ly dpey`x di`x.(`,aràìàiax xn`w ikd Ð

,elekk meid zvwn el dzlr xaky itl .enei elit` ,xnelk .enei `le xezqi `l :opgei

.daif llkn `vie ,ely oixetq enlyeäéì øîàå`irye` iax Ð.opgei iaxléñåé éáø
êúååë éà÷,`nhn `ed `adle o`kn inp dil `xiaqc Ðxhtcn.ipy gqtn lirl dil

iqei iaxc rxtnl ,`irye` iax xaqw ,`nl`:xn`w opaxcn Ð'åë éñåé éáø àäåÐ

.dl iziin `iyw meyn `le ,`ed dizlinc `pwqnàîèî àáäìå ïàëî øîàã àúùä.daifa medzd z`neh zgkyn `le Ðãáìái`n ihernl lirl ipzwc Ðihernl jgxk lr Ð

,`nwez uxymilraa eli`c .lirl xn`ck odkaez`nehac xn`we .uxy ipdn `l Ð.el dxzed `din znc medzdõøù àîè ìò ïé÷øåæå ïéèçåù ïéàmedzd z`nehc opirny`e Ð

.dil `igc inpäì úçëùî éëéädl dler meid zvwn dil zi`c oeik Ð.dytp itp`a d`neh `nei lk dil ded ,d`nhn `adle o`kne ,dzxitqlúòôåùá,oitevx dyly lk Ð

.llk `piipn dl ded `lcäàåøá éîð éàúåùîùä ïéá éðù,oitevx mini dyly z`neh `ki`c ,ibq zeynyd oia ipyae .llk dxitq o`k oi`c ,d`neha eid minid zelgz lkc Ð

zay axr ly zeynyd oia oebkzlgze zay axr seq o`k yi Ðzaya cg` zlgze zayd seq `edy xgn ly zeynyd oiae ,zayzlgz o`k oi`e ,oitevx mini dyly ixd Ð

dzxitql dler dlild zlgz elekk meid zvwn xn`c o`nl ,mixacd itle .dxitql dlriy xedh meizgkyn hwp `le zeynyd oia hwpnl jixhvi`cn ,xgyd zelr jixv oi`e

.zelila d`exya dlãéîúáxcdl jixhvi` i` ,ikd sqei ax iraw xeaiva `id diegc d`neh xn`c o`nc `ail`e ,dpyd lk Ðodk``ail`e .`l i` medzd z`neh meyn xedh

medzd z`nehc onwl xn`c o`ncivxnrcepy oebk ,dlgzkl elit` gqt dyere xifp iab uiv.dwixf iptl elïäéúåðáø÷á.gqt dyere xifpc Ðäàîåè åì äøúåä àìù íå÷îá
äòåãé.cigi zepaxw ody gqt dyere xifp oebk ,llk Ðäòåãé äàîåè åì äøúåäù íå÷îixedh `kilc `kid Ð.o
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åàì`d `nlic ?dil `pn :mdxa` oa oeyny epiaxl dniz Ð dvxn uivc xaqc meyn

oixehtcÐgken `icdac :wgvi epiax xne`e ?zeyx ipya miypc xaqc meyn epiid

.daeg ipya miyp xaq iqei iaxc (a,`v) "dy`d" wxt seq onwløáñ÷`adle iqei iax

jzrc `wlq ik :xn`z m`e .d`nhn rxtnlc ,opaxk ol `xiaq op`e :yexit Ð d`nhn `id

,dvxn uiv xaqc meyn iqei iaxc `nrhc inp

:xnel yie !opaxk dil `xiaqc `nil ?jixt i`n

epivn `ly ,dycg zwelgn zeyrl dvx `ly

`nhn `ed rxtnla la` .jka miwelg mi`pzÐ

oizipzn` (`,ar) dcp idliya mi`pz epivn

.dyniye eixg`ly mei dlahcéàoebk inp

ipyn `lcn Ð zeynyd oia mini ipy dz`x

.dxitq `ied dlil zxitqc rnyn zelila d`exa

:xy` oa wgvi epiaxl dywe .qxhpewa yxit oke

cbpk mei zxney oke :(`,k) dlibnc ipy wxt opzc

meiÐ:`xnba wiqne .dngd upd cr leahz `l

xeniy irac oeik ol rnyn `wÐ`nnia xeniy

d`exa oieye :xn` (`,ar) dcp idliya oke .`ed

dynye axrl dlahe mei xyr cg` jez

:rnyn .oaxwa oiaiige ,ayene akyn mi`nhny

`l dlilac meyne ,jk xg` dz`x `l elit`

`l dlil zxitq i`cec :xnel yie !xeniy aiyg

d`exa `nwe`l ivn `l mewn lkne ,dxitq ied

zelilaÐmeid zvwn :iqei iax xaqc oeikc meyn

dwqt m` oicd `ed ,elekk ied iriaya dxtqy

jkl .x`ypd seq xeniy dl dlriy meid ivga

i` .dxdha meid seq did `ly ,zrteya iwen

xninl `kile .zeynyd oia ipy d`exa :inp

xeniy meid rvn` dl dlriyÐxn` `lc

la` ,eteq e` ezlgz e` `l` elekk meid zvwn

ipy wxta xifpa `icda `zi` oke .`l rvn`

ikid dxenb daf iqei iaxe :xn`wc ,(`,eh)

`neic `blt i`fgc oeik ?dl zgkynÐjci`

`zlz i`fgc oebk :ipyne !xeniy dl wilq `blt

meia zedy ded `lc .dngd zriwyl jenq inei

,`weec e`l inei `zlze .`pipnn dl wilqc

jenq `dzy opiyiig `l ziyily di`xc

mini ipy dz`x xaky xg`n ,dngd zriwyl

efi`a d`xz iyilyae .dngd zriwyl jenq

,meid mcew d`xzy calae dlila didzy dry

m`e .iyily mei zlgz xeniy dl dlri `ly

dcp) "mizek zepa" wxta opixn` `de :xn`z

,dray oipnl ezxteq zwqety mei zizekc (`,bl

yie !elekk meid seq `kd xaq inp iqei iax `d

oeayg zlgza elekk meid seq xn` `lc :xnel

iriaya af oebk ,`kd ik oeayg seqa `wec `l`

.xzei zepnl dl oi`y mei cbpk mei zxney e`

`le ,slinl ol zi` oeayg seqn oeayg seqe

(`,i) dpyd y`xc `nw wxta oeayg seql oeayg zlgz oia welig ogky`e .oeayg zlgzn

ied mzdc ab lr s` ,dteqa dl dler meid zlgz oi`e dzlgza meid seq dl dler dcpc

.epzxaqn `kti`

øîàz`neh el dxzedy oic epi` dreci d`neh el dxzedy mewn 'ek xnege lw `ax

eic `nipe :xn`z m`e Ð medzdÐ`lc `kid `l` dxzed `l dreci d`neh dn

eic dil zilc oetxh 'xl elit` ,jixt `ticrc :xnel yie !medzd z`neh inp ikd ,xyt`

.(`,dk `nw `aaa) xnege lw jxtinc `kid
yixl

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

äúàø Ck øçàå dlL éðMa¯äøeèôe úìëBà dðéà ©¥¦¤¨§©©¨¨£¨¥¨¤¤§¨
àîòè éàî .éðL çñt úBNòlî¯ävøîc íeMî åàì ¦©£¤©¥¦©©§¨¨¦¦§©¤

àaäìe ïàkî éñBé éaø øáñ÷c íeMî ,àì :éøîà ?õéö¦¨§¦Ÿ¦§¨¨©©¦¥¦¨§©¨
ézL ìòa áæ :øîBà éñBé éaø ,àéðúäå .äànèî àéä¦§©§¨§¨©§¨©¦¥¥¨©©§¥
Ck øçàå BlL éòéáMa åéìò e÷øæå eèçML úBiàø§¦¤¨£§¨§¨¨©§¦¦¤§©©¨
äéìò e÷øæå eèçML íBé ãâðk íBé úøîBL ïëå ,äàø̈¨§¥¤¤§¤¤¤¨£§¨§¨¤¨

äúàø Ck øçàå dlL éðMa¯ákLî ïéànèî elà éøä ©¥¦¤¨§©©¨¨£¨£¥¥§©§¦¦§¨
:éøîà .éðL çñt úBNòlî íéøeèôe ,òøôîì áLBîe¨§©§¥©§¦¦©£¤©¥¦¨§¦

òøôîì éàî¯ànèî øáñ àéòLBà éaø óàå .ïðaøcî ©§©§¥©¦§©¨©§©©¦©£¨¨©§©¥
áæ ìáà :øîBà àéòLBà éaø ,àéðúc .ïðaøcî òøôîì§©§¥©¦§©¨©§©§¨©¦©£¨¥£¨¨

BlL éòéáMa äàøL¯déì øîàå .åéðôlL úà øúBñ ¤¨¨©§¦¦¤¥¤¤§¨¨§¨©¥
éà ,CLôp änî !BîBé àlà øBzñé àì :ïðçBé éaø©¦¨¨Ÿ¦§¤¨¦©©§¨¦

"ànèî àeä òøôîì" øáñ÷¯.øBzñð eälek eléôà ¨¨©§©§¥©§©¥£¦§¦§
"ànèî àeä àaäìe ïàkî" øáñ÷ éà¯àì éîð BîBé ¦¨¨©¦¨§©¨§©¥©¦Ÿ

:déì øîàå .BîBé àìå øBzñé àì :àîéà àlà !øBzñð¦§¤¨¥¨Ÿ¦§§Ÿ§¨©¥
ïéànèî øîBà éñBé éaø àäå .Cúååk éà÷ éñBé éaø©¦¥¨¥§¨¨§¨©¦¥¥§©§¦
ànèî :dpéî òîL åàì àlà !òøôîì áLBîe ákLî¦§¨¨§©§¥©¤¨¨§©¦¨§©¥
øîàc àzLä ,éñBé éaøìe .dpéî òîL ,ïðaøcî òøôîì§©§¥©¦§©¨©§©¦¨§©¦¥¨§¨§¨©
?éàî éèBòîì ãáìa [úîì] ,ànèî àeä àaäìe ïàkî¦¨§©¨§©¥§¥¦§©§©¥©
!íBäzä úàîeè Bì äøzeäå ïäëác dpéî èBLôð¦§¦¨¦§Ÿ¥§§¨§©©§
ïéèçBL ïéà :øáñ÷å ,çñôáe íéìòáa íìBòì :éøîà̈§¦§¨¦§¨¦§¤©§¨¨©¥£¦

éøèöéàå ,õøL éàîè ìò ïé÷øBæåéaøì àlà .éèBòîì C §§¦©§¥¥¤¤§¦§§¦§©¥¤¨§©¦
éà .úòôBLa ?dì zçkLî éëéä äøeîb äáæ ,éñBé¥¨¨§¨¥¦©§©©§¨§©©¦
éòa .úBLîMä ïéa éðL ìk äúàøL ïBâk :àîéà úéòä¥¥¨§¤¨£¨¨§¥¥©§¨¨¥
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.ãáìa úîì àlà íBäzääðùîBaeø Bà íìL àîèð ©§¤¨§¥¦§©¦§¨¨¥
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פסחים. פרק שביעי - כיצד צולין דף פא עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `t sc migqt(ipy meil)

ikeíBäzä úàîeè Bì äøzeäL ïéc Bðéàodk lekie ,xenb xzid ¥¦¤§¨§©©§
mipdk yi m` s`e ,dligzkl cinzd z` aixwdl da `nhpd

.mixedh
:`xnbd dgecïðéðééc éîe ,éøîàmipc ike -äëìäî øîBçå ì÷ ¨§¦¦¨§¦©©¨¤¥£¨¨
,ipiqn dynlàéðúäåznd mc ziriaxa `nhpd xifp oic iabl §¨©§¨

lwn `aiwr iax jk lr dywdy ,ezexifp xzeq epi`e glbn epi`y
mc` z`nhn dpi`y dxery xeriya znd on mvr dne ,xnege
d`yp e` xifpd da rbp m`y `ed oicd ,`yne rbna `l` ld`a
s` z`nhnd mc ziriax ok m` ,ezexifp xzeqe glbn `ed ixd

.d`yp e` da rbp m` xifpd glbiy xnege lw ,ld`aéaø Bì øîà̈©©¦
,àáé÷ò ,øæòéìàa `nhp m` glbn xifpdy df oicäøBòOk íöòon ¡¦¤¤£¦¨¤¤©§¨

`ed `l` ,dxeza aezk epi` zndäëìäe ,ipiqn dynlíc úéòéáø £¨¨§¦¦¨
n dilr s` glbiy cenll `a dz`øîBçå ì÷ ïéðc ïéàå ,øîBçå ì÷©¨¤§¥¨¦©¨¤

äëìäîegcp df itle .dxeza yxetnd xacn `l` ,ipiqn dynl ¥£¨¨
`ed gqt dyere xifpa medzd z`neh xzid ixdy ,dax ixac

xnege lwa epnn cenll oi`e ,ipiqn dynl dkld.
:xg` ote`a sqei ax ly ewitq z` hyet `ax,àáø øîà àlà¤¨¨©¨¨

cinzd z` aixwnd odka medzd z`neh xzidéìéó[cnl-] ¨¦
dey dxifba,çñtî 'BãòBî' 'BãòBî'cinza xn`py(a gk xacna) ££¦¤©

gqta xn`pe ,'FcrFnA il aixwdl ExnWY'(a h my)ipa EUrie' ¦§§§©§¦¦§£§©£§¥
gqtay myk ,o`kn cenll yie ,'FcrFnA gqRd z` l`xUi¦§¨¥¤©¨©§£

.ok oicd cinza s` ,medzd z`neh aixwnd odkl dxzed
:medzd z`neh ly xzidd xewn dn zxxan `xnbdúàîeèå§§©

àôeb íBäzäxifpa medzd z`neh dxzedy dnvr ef dkld - ©§¨
,gqt dyeraeàáéúk àëéä:`xnbd daiyn .dxezaéaø øîà ¥¨§¦¨¨©©¦

àø÷ øîà ,øæòìàznl `nhp m` ezexifp xzeqd xifp iablxacna) ¤§¨¨¨©§¨
(h e,'åéìò úî úeîé éëå'`nhp m` wx ezexifp ciqtny rnyne ,'ebe §¦¨¥¨¨

ad d`nehåéìò úøåeçîmedzd z`neh j` ,el dielbe dxexad - §§¤¤¨¨
.ezexifp zxzeq dpi` dielb dpi`y

:`xnbd zl`eyïçkLàz`neh dxzedy df weqta ep`vn - ©§§¨
a medzd,øéæða dxzedy j`.ïìðî çñt äNBò:`xnbd daiynøîà ¨¦¥¤©§¨¨¨©

àø÷ øîà ,ïðçBé éaøepnfa gqtd z` aixwdl lki `ly in iabl ©¦¨¨¨©§¨
ipy gqtl dgcpe(`i-i h xacna)F` Wtpl `nh didi iM Wi` Wi`' ,¦¦¦¦§¤¨¥¨¤¤

íëì ,ä÷Bçø Cøãá,'ebe 'ipXd WcgA 'dl gqt dUre ,mkizxcl F` §¤¤§¨¨¤§ŸŸ¥¤§¨¨¤©©©Ÿ¤©¥¦
m` wx gqtd ziiyrn lqtp `nhdy cenll yi 'mkl' zaizne¨¤

`nhpad d`nehúøåeçî[dielbd-],íëìmedzd z`neh j` §§¤¤¨¤
.gqtd ziiyrn zlqet dpi` dielb dpi`y

:gqta medzd z`neh xzidl df weqtn xg` xewnïa ïBòîL éaø©¦¦§¤
,øîà Lé÷ìytpl `nhy cenll yi ,'Kxca' weqta xn`py jkn ¨¦¨©§¤¤

`id ez`neh m` `l` gqtd ziiyrn lqtp epi`Cøc äî ,Cøck§¤¤©¤¤
éeìâa,zi`xpe dielb `id jxcy myk -énð äàîeè óàzlqet §¨©§¨©¦

`idyk,éeìâazlqet dpi` dielb dpi`y medzd z`neh j` §¨
.gqtd ziiyrn

:el` zexewn dyly lr `ziixan dywn `xnbd,éáéúéîepipy ¥¦¥
,`ziixaaíBäzä úàîeè eäæ éà,gqt dyere xifpl dxzedyìk ¥¤§©©§Ÿ

da øékä àlLmc` elit`,íìBòä óBña ãçàla`da øékäelit` ¤Ÿ¦¦¨¤¨§¨¨¦¦¨
mc`,íìBòä óBña ãçàerci `l mnvr gqtd dyere xifpdy s` ¤¨§¨¨

,dilríBäzä úàîeè äæ ïéàzlqetd dreci d`nehk dpic `l` ¥¤§©©§
iax ,xfrl` iax ixac lr dyw ef `ziixan .gqt dyere xifpa

.zx`ane zkled `xnbdy itk ,yiwl oa oerny iaxe opgei
øîàc øæòìà éaøìxen`d on cnlp xifpa medzd z`neh xzidy §©¦¤§¨¨§¨©

rnyne 'eilr zn zEni ike'ad d`neh,åéìò úøåeçîzeywdl yi §¦¨¥¨¨§§¤¤¨¨
xifpa dreci zaygp d`neh oi` eixaclyòãéc ãòdilràeä ©§¨©

ef ixd el drecie 'eilr zxeegn' `id oi`y onf lk ixdy ,envr
mc` dilr rci m` s`y x`ean `ziixaa eli`e ,medzd z`neh

.medzd z`neh ef oi` xg`
okeøîàc ïðçBé éaøìzaizn xzidd xewny'íëì'drnyny §©¦¨¨§¨©¨¤

ad d`neh,íëì úøåeçîdreci zaygp d`neh oi` eixacly dyw §§¤¤¨¤
ïéøz da éòãéc ãò,mc` ipa ipy zegtd lkl dilr erciy cr - ©§¨§¦¨§¥

wx da xikd m`e ,mipy miax herine `ed miax oeyl 'mkl' ixdy
s`y x`ean `ziixaa j` ,medzd z`neh `id oiicr cg` mc`

.medzd z`neh ef oi` cg` mc` da xikd m`
okeøîàc Lé÷ì ïa ïBòîL éaøìxen`dn `ed xzidd xewny §©¦¦§¤¨¦§¨©

dielb d`nehd didzy cnll `ay ,'Kxca',Cøckzeywdl yi §¤¤©¤¤
ci zaygp d`neh oi` eixaclydreàîìò élek éòãéc ãòcr - ©§¨§¦¥¨§¨

m`e ,lkl zi`xpe dielb `id jxcy myk ,mlerd lk dilr erciy
j` ,medzd z`neh ef ixd dilr mircei mpi` mlerdn wlg
df oi` mlerd seqa cg` da rci m` elit`y x`ean `ziixaa

.medzd z`neh
,el` zeyxcn xzidd xewn oi` mlerl :`xnbd dwiqnàlàdf oic ¤¨

dxzedyíBäzä úàîeè,gqt dyere xifpldì éøéîb àúëìä- §©©§¦§§¨§¦¦¨
rci m`y dkldd ihxtne ,ipiqn dyn itn decnly `id dkld

,medzd z`neh ef oi` mlerd seqa elit`e cg` daàø÷e§¨
àîìòa àzëîñàoi` ,miweqtd on ok mi`xen`d eyxcy dne - ©§©§¨§¨§¨

.cala jnq `l` df
:medzd z`neh xzid xn`p izn zx`an `xnbdáø øa øî øîà̈©©©©

eðL àì ,éMà`nhpy gqt dyer e` xifp lr dvxn uivdy minkg ©¦Ÿ¨
,medzd z`nehaàlàote`aä÷éøæ øçàì Bì òãBpL,`nh didy ¤¨¤©§©©§¦¨

÷éøcæà éëcd wxfp xy`ky -÷éøcæéà øétL ,ícoeik ,wxfp dti - §¦¦§§¦¨©¦¦§§¦
.`nhpy rci `l oiicr dry dze`ayä÷éøæ éðôì Bì òãBð ìáà£¨©¦§¥§¦¨

,mcd z` ewxf ok it lr s`e `ed `nhyävøî àì.uivd Ÿ§©¤
:iy` ax xa xn lr dywn `xnbdúî àöBnä ,éáéúéîzgzn oenh ¥¦¥©¥¥

`edyk xtrl e` oazl,Cøc ìL Baçøì ákLeîxg`l wx e`vne §¨§¨§¤¤¤
oeike ,my xary`nhpy `ed i`ce jxcd agex lkl akey zndy

,eci lràîè äîeøúìlek`l el xeq` odk `ed xaerd m` - ¦§¨¨¥
ef ixde oenh znd didy s`e ,znl `nhpy odk oick dnexz
.dnexz iabl medzd z`neh dxzed `ly oeik ,medzd z`neh

la`å øéæðìokçñt äNBò`ed ixd ,my xaryøBäèeilr miwxefe §¨¦§¥¤©¨
gqt `iadln xeht gqtd dyere ezexifp xifpd milyne ,mcd z`
:`xnbd zwiicn .medzd z`neh mdl dxzed df oiprly oeik ,ipy

åixdìkoeyl'øBäè'å 'àîè'i`ce,àeä àaäìdligzkl oic xnelk §¨¨¥§¨§©¨
dn lr carica oic epi`e ,xedh e` `nh dzrn aygpy `ed
e`nhpy gqt dyere xifpy `ed `ziixad yexit ok m`e ,xary
s` mcd z` mxear wexfl xzene ,`adl mixedh medzd z`neha

.iy` ax xa xn lr dywe ,d`nehd drcepy xg`l
:`xnbd dwiqnøîzéà éëä øîzéà éà àlàmya df oic xn`p m` - ¤¨¦¦§©¨¦¦§©

,xn`p `ed jk ,iy` ax xa xnàîéz àì ,éMà áø øa øî øîà- ¨©©©©©¦Ÿ¥¨
m` `weecy xn`z l`Bì òãBð[gqtd dyerl e` xifpl]øçàì ©§©©

ä÷éøædf ote`a wx ,medzd z`neha `nh didyàeäävøîc §¦¨¦§©¤
,uivdìáàm`ä÷éøæ éðôì Bì òãBðmcd z` ewxf jk xg`e `nhpy £¨©¦§¥§¦¨

eléôà àlà ,ävøî àìm`ä÷éøæ éðôì Bì òãBðjk xg`e `nhpy Ÿ§©¤¤¨£¦©¦§¥§¦¨
uivd ,mcd wxfp,ävøîx`eany itk dligzkl exear miwxef s`e §©¤

.`ziixaa
:lirl dxkfedy `ziixad ixac lk z` `iadl zxfeg `xnbd

úî àöBnä ,àôeb`edyk oenhCøc ìL Baçøì ákLeî,da xary ¨©¥¥§¨§¨§¤¤¤
,eci lr `nhp i`ceaeàîè äîeøúìel xeq` odk my xaerd m` - ¦§¨¨¥

j` .medzd z`neh diabl dxzed `ly ,dnexz lek`lå øéæðìok §¨¦§
çñt äNBò`ed ixd ,my xaryøBäè.medzd z`neh `idy oeik ¥¤©¨

:`ziixad dkiynníéøeîà íéøác änaxaerd dnexz iably ©¤§¨¦£¦
k ,`nhBì ïéàLjledløBáòì íB÷îlid`i e` zna rbiy `la ¤¥¨©£

.jxcd agex lk z` `lnn `edy oeik ,eilrìáàm`LémyíB÷î £¨¥¨
øBáòì,eilr lid`dl e` ea zrbl `la znd cvläîeøúì óà ©£©¦§¨
,øBäèd`neh wtq lky `ed llke ,`nhp m` xacd wtqy meyn ¨

.xedh miaxd zeyxa
eíéøeîà íéøác änamy xaerd jxcd agex `lnn znd m`y ©¤§¨¦£¦

k ,dnexz iabl `nhBàönL`edyk znlìáà ,íìLe`vn m` ¤§¨¨¥£¨
÷øBôîe øaeLî`ed ixd ,mixa` mixa`íé÷øtä ïéa ànL ,øBäè §¨§¨¨¤¨¥©§¨¦

[znd iwlg oia-]øáòzeyxa d`neh wtq df ixde ,ea rbp `le ¨©
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קכה ezny ina cenr `t sc ± iyily wxtmigqt
íåäúä úàîåè åì äøúåäù ïéã åðéà.oixedh `ki` elit`e ,xenb xzid Ðäëìäîoebk Ð

.gqt dyere xifpa ipiqn dynl dkld medzd z`neh xawäëìäî øîåçå ì÷ ïðéðééã éîå
`nlra rxtnl `zlin ielb `nipc ,dl oi`nhn `witq meyn `l medzd z`neh `de Ð

`ly ,medzd z`neh dzid `nhpy drya `l` ,inp e`nhp i`cea elit` `zyd ,`id

.onwlck dil oixdhn ,mlern mc` da xikd

opixn`c ,xifp zkqna `aiwr iaxe xfril` iaxc

lr glbn xifpd oi` mc ziriax mzddrbnlre

mvr dne ,xnege lw :`aiwr iax xn`we .d`yn

ld`a mc` (lk z`) `nhn oi`y dxeryk

mc ziriax ,d`yn lre drbn lr glbn xifpd

) d`nhnyz`lkld`a mc` (oic epi` Ð

?d`yn lre drbn lr glbn xifpdyel xn` !

xifpdy dxeryk mvr :`aiwr iaxl xfril` iax

d`yne drbn lr glbn,ipiqn dynl dkld

cenll `a dz` mc ziriaxe ,dxeza aezk oi`e

dkldn xnege lw oipc oi`e ,xnege lwa dpnn

.dxeza aezkd xacn `l`íåäúä úàîåèåÐ

?`aizk `kid ,gqt dyere xifpa dxzedyjde

axc `ira `d inwn `yxcn ia `irai` `ira

`pwqn jd `hiyti` xak sqei axc ipyae ,sqei

z`nehc ,onwlcmeyn ,dl ixinb `xnb medzd

.dkldn xnege lw opipiic ine :lirl opikxt ikd

úøååçîáåéìò.el dxexa `dzy ÐíëìÐ

'mkl' i`de ,"mkl dwegx jxca e` ytpl `nh"

.`nh` inp i`wêøã éë`inec ytpl `nh Ð

.`ed dwegx jxccíåäúä úàîåè åäæ éàÐ

.gqt dyere xifpl dxzedyåðù àìuivc Ð

.gqt dyere xifpa medzd z`neh lr dvxn

êøã ìù åáçøì áëùåîy xar `ede Ði`e ,m

.lid`d e` hiqd e` my rbp `ly xyt`

äîåøúì.dnexza lek`l Ðàîè`lc Ð

ly ekxe`l eli`e .medzd z`neh ea dxzed

.o`k oi` medzd z`neh elit` ,jxcåì ïéàù
øåáòì íå÷îagex lk z` `lnne wifgny Ð

oeik ,`id i`ce z`nehc ab lr s` .jxcd

medzd z`neh dilr xarc `zry `iddc

dfl s`e ,my ercei mc` mey did `ly ,i`ed

eizepaxw ehgypy cr rcep `ldynl dkld Ð

oiwxefy `id ipiqn.mincd z` eilråì ùé ìáà
øåäè äîåøúì óà øåáòì íå÷îdil iedc Ð

ewitqe ,miaxd zeyxa d`neh wtq.xedhäîá
íéøåîà íéøáãjxcd lk z` `lnn ikc Ð

.`nhøá÷äùåôøöî`nhn xawd lky Ð

) aizkc ,eay owix elit`e ,ld`ahi xacna:(

e`"."xawaíéøåîà íéøáã äîáÐ`]xaeync [

.xedh wxetneïåòèrp jled egxk lr ,ieyn Ð

lid`ne ,o`kle o`kl cpe.eiccv lríéøáã äîá
íéøåîà.xedh gqt dyere xifpc Ðìáà

äòåãéä äàîåèá.my xawp mc`y erciy Ð

úåøåøöáå ïáúá øôòá ïåîèdqekn d`neh Ð

e` xtr e` mipa` lb `ny ,ef `id mc` lkn

.mlern mc` ipa ea exikd `le ,eilr ltp oaz

mirlqd iwiwpe dlit`e min la`ef oi` Ð

dqekn d`nehd,dnlrpeuivndyleki

`idy d`neha `l` `zkld ixinb `le .ze`xl

medzadqeknd.lkd onåøîà àìådxzedc Ð

.cala zna `l` medzd z`nehäðùî
äøéáä éðôì åúåà ïéôøåù åáåø åà íìù àîèð
yxtn `xnbae .dxia ixw elek ycwnd lk Ð

.`nrhåèåòéî àîèðgqt ly xzep oke Ð

.xedhïéð÷éöäÐ.oipxvr.oir ixv ody xnelk

åúåà ïéôøåù.xzepd z`e `nhpy hrn z` Ð

àøîâàöéù éî ïëåwxta Ð."oixaer el`"

ùã÷ øùá åãéá ùéù.`veia leqt `ed ixde Ðíéôåö.eze`xl leki oi` d`lde myne ,dxiad myn ze`xl lekiy mewn Ðåîå÷îá åôøåùetxeyle xefgl edegixhd `l Ð,milyexia

xake li`ed) "dry lk" wxta ol `niiwc ab lr s`e .daxd wgxzp,oztixy my miycw zlik` mewnac (`,ck."sxyz y`a ycwa"n
øæåç
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ùéøìxifpac :xy` oa wgvi epiaxl dyw Ð `nlr ilek da ircic cr jxck xn`c yiwl

inp jixt `le ,opgei 'xc dizlin mzd iziin `le ,`pwqn jd `zi` (`,bq) eteqa

jxck xn`c o`nl `nlya :xn`we .xfrl` 'xl `l`Ð.zewelgd zeibeqn `ide ,xity

àîèådhigy iptl la` ,dwixf iptl `wece Ð `ed dlgzkl xedheÐ`iady enk .`l

.`ztqezn oizipzna qxhpewaàìàiptl

,mc mey zwixf iptl jgxk lr Ð dvxn inp dwixf

`nhpe mincd on cg` elit` wxfp m`cÐopz

x`y `iai (`,fn xifp) "mipin dyly" wxta

xzeq epi` dreci d`neha elit` ,xdhie zepaxw

oizrny dlekc medzd z`nehc ievixe .ezexifp

Ði` ,lirl izyxitck ezexifp xzeq epi`y epiid

:wgvi epiaxl dywe .'ek eilr zn zeni ik xifpa

glib `ly cr m` :opz (`,bq) xifpc `xza wxtac

medzd z`neh elit` ,el rcepÐiwene ,xzeq

zglbz xn`c ,xfril` 'xk `xnba opgei 'x dil

oeik ,inp dwixf iptl el rcep ,ok m`e .zakrn

:wgvi epiax uxize ?xzeq epi` i`n` zakrnc

hgypy oeik ,`kdcÐdvxne ,milydl el yi

xg`l eli`k xzeq epi`e medzd z`neh lr uiv

ab lr s`e .gelib mcewl inc `le ,`nhp dwixf

"mipin dyly"a opzck ,dwixf xg` ded gelibc

leqt `vnpe gaf lr glib :(`,en my)Ðezglbz

dwixf iptl `ed gelib i`e .dleqtÐgaf `iai

jkle ,`akrn `l zglbzc edl zi` opaxl xg`

tl `kd dvxn.dwixf ip

àöåîäxifpc `xza wxta Ð 'ek akyen zn

:mzdc dpyn `idd lr wiic (`,dq)

`vendÐzn ,ievnl hxtÐakyen ,bexdl hxt

Ð`kdc :xy` oa wgvi epiaxl dywe .ayeil hxt

,akyenan ith xity iz` ayeia`l akyenac

yie !my edexaw m` medzd z`neh i`d ilek ied

qtez `edy ,dnexz liaya hwp akyenc :xnel

.hiqi e` lid`i `ly xyt` i`e jxcd agex lk

ayei la`Ðlid`d `l `ny xninl `ki`c .`l

.ecbpkøá÷áåikid :xn`z m`e Ð 'ek elit`

rcep `lde ?xawa medzd z`neh `kiiy

xawa ltpy oebk :xninl `ki`e !my edexawyk

meyn etxvn xawdy qxhpewa yxitc `de .zne

"xawa e`" aizkcÐ,wgvi epiaxl d`xp oi`

inp ikd meyne dqekn xawa ixiin `xw `nyc

z` `ian ieqikdy ,ld` meyn etxvn xawd

.eilr d`nehdåàöîmeyn Ð 'ek oaza oenh

xikdl ie`x did `l eiykr edep`vny dn itlc

.xikdl ie`x mina la` ,mlerd seqa cg`l

àîèð'ek ivrn dxiad iptl eze` oitxey eaex

oic zia alc meyn mrhd d`xp Ð

iptl etxeyl edewiwfdy itl .mdilr dpzn

eyiial ick dxiadÐmivr `iadl edegixhd `l

epzd oipwiva oke .ycwd lyn zepdl lekie .elyn

oirpnp eid ozepwiv jeznc ,lkl `le ,ok enk

e` oipwiva `wece .dxiar icil iz`e etxeyln

.oipwivk ede`yrc `xnba opixn`ck .i`pqk`a

xg` mc` la`Ðdil zilc o`nl elit`e .`l

dpzn oic zia al (`,`i) zereayc `nw wxta

odilrÐ,sebd zyecw iyicwc zepaxwa ilin ipd

minc zyecwa la`Ð.ecen `nlr ilek
ax
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ïðéðééc éîe :éøîà ?íBäzä úàîeè Bì äøzeäL ïéc Bðéà¥¦¤§¨§©©§¨§¦¦¨§¦©
:øæòéìà éaø Bì øîà ,àéðúäå ?äëìäî øîBçå ì÷©¨¤¥£¨¨§¨©§¨¨©©¦¡¦¤¤

äøBòOk íöò ,àáé÷ò¯íc úéòéáø ,äëìä¯ì÷ £¦¨¤¤©§¨£¨¨§¦¦¨©
:àáø øîà àlà !äëìäî øîBçå ì÷ ïéðc ïéàå ,øîBçå̈¤§¥¨¦©¨¤¥£¨¨¤¨¨©¨¨

éìéàîeèå .çñtî BãòBî BãòBî óàëéä àôeb íBäzä ú ¨¥££¦¤©§§©©§¨¥¨
úî úeîé éëå" :àø÷ øîà ,øæòìà éaø øîà ?àáéúk§¦¨¨©©¦¤§¨¨¨©§¨§¦¨¥

"åéìò¯?ïìðî çñt äNBò ,øéæð ïçkLà .åéìò úøeeçîa ¨¨¦§¤¤¨¨©§©©¨¦¤¤©§¨©
"íëì ä÷Bçø Cøãa" :àø÷ øîà ,ïðçBé éaø øîà¯ ¨©©¦¨¨¨©§¨§¤¤§¨¨¤

äî ,Cøãk :øîà Lé÷ì ïa ïBòîL éaø .íëì úøeeçîa¦§¤¤¨¤©¦¦§¤¨¦¨©§¤¤©
éeìâa Cøc¯eäæ éà :éáéúéî .éeìâa éîð äàîeè óà ¤¤§¨©§¨©¦§¨¥¦¦¥¤

íBäzä úàîeè¯,íìBòä óBña ãçà da øékä àlL ìk §©©§Ÿ¤Ÿ¦¦¨¤¨§¨¨
íìBòä óBña ãçà da øékä¯.íBäzä úàîeè äæ ïéà ¦¦¨¤¨§¨¨¥¤§©©§

åéìò úøeeçîa øîàc øæòìà éaøì¯,àeä òãéc ãò §©¦¤§¨¨§¨©¦§¤¤¨¨©§¨©
íëì úøeeçîa íëì øîàc ïðçBé éaøì¯da éòãéc ãò §©¦¨¨§¨©¨¤¦§¤¤¨¤©§¨§¦¨

Cøãk øîàc Lé÷ì ïa ïBòîL éaøì ,ïéøz¯éòãéc ãò §¥§©¦¦§¤¨¦§¨©§¤¤©§¨§¦
,dì éøéîb àúëìä íBäzä úàîeè :àlà !àîìò élek¥¨§¨¤¨§©©§¦§§¨§¦¦¨
eðL àì :éLà áø øa øî øîà .àîìòa àzëîñà àø÷e§¨©§©§¨§¨§¨¨©¨©©©¦Ÿ¨

íc ÷éøcæà éëc ,ä÷éøæ øçàì Bì òãBpL àlà¯øétL ¤¨¤©§©©§¦¨§¦¦§§¦¨©¦
ä÷éøæ éðôì Bì òãBð ìáà .÷éøcæéà¯:éáéúéî .ävøî àì ¦§§¦£¨©¦§¥§¦¨Ÿ§©¤¥¦¦

äîeøúì ,Cøc ìL Baçøì ákLeî úî àöBnä¯,àîè ©¥¥§¨§¨§¤¤¤¦§¨¨¥
çñt äNBòå øéæðì¯.àeä àaäì øBäèå àîè ìëå ,øBäè §¨¦§¤¤©¨§¨¨¥§¨§©¨

àì :éLà áø øa øî øîà :øîzéà éëä øîzéà éà àlà¤¨¦¦§©¨¦¦§©¨©¨©©©¦¨
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¯.ävøî,Cøc ìL Baçøì ákLeî úî àöBnä :àôeb §©¤¨©¥¥§¨§¨§¤¤¤
äîeøúì¯çñt äNBòå øéæðì ,àîè¯äna .øBäè ¦§¨¨¥§¨¦§¤¤©¨©¤

íéøeîà íéøác¯íB÷î Lé ìáà ,øBáòì íB÷î Bì ïéàL §¨¦£¦¤¥¨©££¨¥¨
øBáòì¯íéøeîà íéøác äna .øBäè äîeøúì óà¯ ©£©¦§¨¨©¤§¨¦£¦

÷øBôîe øaeLî ìáà ,íìL BàönL¯ïéa ànL ,øBäè ¤§¨¨¥£¨§¨§¨¨¤¨¥
÷øBôîe øaeLî eléôà ,øáwáe .øáò íé÷øtä¯,àîè ©§¨¦¨©©¤¤£¦§¨§¨¨¥

íéøeîà íéøác äna .Bôøöî øáwäL éðtî¯Cläîa ¦§¥¤©¤¤§¨§©¤§¨¦£¦¦§©¥
áeëø Bà ïeòè ìáà ,åéìâøa¯åéìâøa ClänL éôì .àîè §©§¨£¨¨¨¨¥§¦¤§©¥§©§¨

áeëø Bà ïeòè ìáà ,ìäàé àìå òbé àlL øLôà¯éà ¤§¨¤Ÿ¦©§Ÿ¤¡©£¨¨¨¦
íéøeîà íéøác äna .ìäàé àìå òbé àlL øLôà¯ ¤§¨¤Ÿ¦©§Ÿ¤¡©©¤§¨¦£¦

äòeãé äàîeèa ìáà ,íBäzä úàîeèa¯äæ éàå .àîè §§©©§£¨§§¨§¨¨¥§¥¤
íBäzä úàîeè àéä¯óBña ãçà da øékä àlL ìk ¦§©©§Ÿ¤Ÿ¦¦¨¤¨§

íìBòä óBña ãçà da øékä ìáà ,íìBòä¯äæ ïéà ¨¨£¨¦¦¨¤¨§¨¨¥¤
úBøBøváe øôòa ïáza ïeîè Bàöî .íBäzä úàîeè¯ §©©§§¨¨©¤¤¤¨¨©§

a ,íéna .íBäzä úàîeè äæ éøäé÷é÷ða ,äìéôà £¥¤§©©§©©¦¨£¥¨¦§¦¥
íéòìqä¯úàîeè eøîà àìå .íBäzä úàîeè äæ ïéà ©§¨¦¥¤§©©§§Ÿ¨§§©

.ãáìa úîì àlà íBäzääðùîBaeø Bà íìL àîèð ©§¤¨§¥¦§©¦§¨¨¥
¯øúBpäå ,Bèeòéî àîèð .äëøònä éöòî äøéaä éðôì BúBà ïéôøBN¯ïäéúBøöça BúBà ïéôøBN §¦¦§¥©¦¨¥£¥©©£¨¨¦§¨¦§©¨§¦§©§¥¤
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àøîâ'åëå Bèeòéî àîèð" .ïLéiáì éãk :àðéðç øa éñBé éaø øîà ?àîòè éàîïëå :eäðéîøe ." ©©§¨¨©©¦¥©£¦¨§¥§©§¨¦§¨¦§¦§§¥

íéôBö øáò íà ,Lã÷ øNa Bãéa LiL økæðå íéìLeøéî àöiL éî¯åàì íàå ,BîB÷îa BôøBN ¦¤¨¨¦¨©¦§¦§©¤¥§¨§©Ÿ¤¦¨©¦§¦§§¦¨
øæåç

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 `t sc migqt(ipy meil)

ikeíBäzä úàîeè Bì äøzeäL ïéc Bðéàodk lekie ,xenb xzid ¥¦¤§¨§©©§
mipdk yi m` s`e ,dligzkl cinzd z` aixwdl da `nhpd

.mixedh
:`xnbd dgecïðéðééc éîe ,éøîàmipc ike -äëìäî øîBçå ì÷ ¨§¦¦¨§¦©©¨¤¥£¨¨
,ipiqn dynlàéðúäåznd mc ziriaxa `nhpd xifp oic iabl §¨©§¨

lwn `aiwr iax jk lr dywdy ,ezexifp xzeq epi`e glbn epi`y
mc` z`nhn dpi`y dxery xeriya znd on mvr dne ,xnege
d`yp e` xifpd da rbp m`y `ed oicd ,`yne rbna `l` ld`a
s` z`nhnd mc ziriax ok m` ,ezexifp xzeqe glbn `ed ixd

.d`yp e` da rbp m` xifpd glbiy xnege lw ,ld`aéaø Bì øîà̈©©¦
,àáé÷ò ,øæòéìàa `nhp m` glbn xifpdy df oicäøBòOk íöòon ¡¦¤¤£¦¨¤¤©§¨

`ed `l` ,dxeza aezk epi` zndäëìäe ,ipiqn dynlíc úéòéáø £¨¨§¦¦¨
n dilr s` glbiy cenll `a dz`øîBçå ì÷ ïéðc ïéàå ,øîBçå ì÷©¨¤§¥¨¦©¨¤

äëìäîegcp df itle .dxeza yxetnd xacn `l` ,ipiqn dynl ¥£¨¨
`ed gqt dyere xifpa medzd z`neh xzid ixdy ,dax ixac

xnege lwa epnn cenll oi`e ,ipiqn dynl dkld.
:xg` ote`a sqei ax ly ewitq z` hyet `ax,àáø øîà àlà¤¨¨©¨¨

cinzd z` aixwnd odka medzd z`neh xzidéìéó[cnl-] ¨¦
dey dxifba,çñtî 'BãòBî' 'BãòBî'cinza xn`py(a gk xacna) ££¦¤©

gqta xn`pe ,'FcrFnA il aixwdl ExnWY'(a h my)ipa EUrie' ¦§§§©§¦¦§£§©£§¥
gqtay myk ,o`kn cenll yie ,'FcrFnA gqRd z` l`xUi¦§¨¥¤©¨©§£

.ok oicd cinza s` ,medzd z`neh aixwnd odkl dxzed
:medzd z`neh ly xzidd xewn dn zxxan `xnbdúàîeèå§§©

àôeb íBäzäxifpa medzd z`neh dxzedy dnvr ef dkld - ©§¨
,gqt dyeraeàáéúk àëéä:`xnbd daiyn .dxezaéaø øîà ¥¨§¦¨¨©©¦

àø÷ øîà ,øæòìàznl `nhp m` ezexifp xzeqd xifp iablxacna) ¤§¨¨¨©§¨
(h e,'åéìò úî úeîé éëå'`nhp m` wx ezexifp ciqtny rnyne ,'ebe §¦¨¥¨¨

ad d`nehåéìò úøåeçîmedzd z`neh j` ,el dielbe dxexad - §§¤¤¨¨
.ezexifp zxzeq dpi` dielb dpi`y

:`xnbd zl`eyïçkLàz`neh dxzedy df weqta ep`vn - ©§§¨
a medzd,øéæða dxzedy j`.ïìðî çñt äNBò:`xnbd daiynøîà ¨¦¥¤©§¨¨¨©

àø÷ øîà ,ïðçBé éaøepnfa gqtd z` aixwdl lki `ly in iabl ©¦¨¨¨©§¨
ipy gqtl dgcpe(`i-i h xacna)F` Wtpl `nh didi iM Wi` Wi`' ,¦¦¦¦§¤¨¥¨¤¤

íëì ,ä÷Bçø Cøãá,'ebe 'ipXd WcgA 'dl gqt dUre ,mkizxcl F` §¤¤§¨¨¤§ŸŸ¥¤§¨¨¤©©©Ÿ¤©¥¦
m` wx gqtd ziiyrn lqtp `nhdy cenll yi 'mkl' zaizne¨¤

`nhpad d`nehúøåeçî[dielbd-],íëìmedzd z`neh j` §§¤¤¨¤
.gqtd ziiyrn zlqet dpi` dielb dpi`y

:gqta medzd z`neh xzidl df weqtn xg` xewnïa ïBòîL éaø©¦¦§¤
,øîà Lé÷ìytpl `nhy cenll yi ,'Kxca' weqta xn`py jkn ¨¦¨©§¤¤

`id ez`neh m` `l` gqtd ziiyrn lqtp epi`Cøc äî ,Cøck§¤¤©¤¤
éeìâa,zi`xpe dielb `id jxcy myk -énð äàîeè óàzlqet §¨©§¨©¦

`idyk,éeìâazlqet dpi` dielb dpi`y medzd z`neh j` §¨
.gqtd ziiyrn

:el` zexewn dyly lr `ziixan dywn `xnbd,éáéúéîepipy ¥¦¥
,`ziixaaíBäzä úàîeè eäæ éà,gqt dyere xifpl dxzedyìk ¥¤§©©§Ÿ

da øékä àlLmc` elit`,íìBòä óBña ãçàla`da øékäelit` ¤Ÿ¦¦¨¤¨§¨¨¦¦¨
mc`,íìBòä óBña ãçàerci `l mnvr gqtd dyere xifpdy s` ¤¨§¨¨

,dilríBäzä úàîeè äæ ïéàzlqetd dreci d`nehk dpic `l` ¥¤§©©§
iax ,xfrl` iax ixac lr dyw ef `ziixan .gqt dyere xifpa

.zx`ane zkled `xnbdy itk ,yiwl oa oerny iaxe opgei
øîàc øæòìà éaøìxen`d on cnlp xifpa medzd z`neh xzidy §©¦¤§¨¨§¨©

rnyne 'eilr zn zEni ike'ad d`neh,åéìò úøåeçîzeywdl yi §¦¨¥¨¨§§¤¤¨¨
xifpa dreci zaygp d`neh oi` eixaclyòãéc ãòdilràeä ©§¨©

ef ixd el drecie 'eilr zxeegn' `id oi`y onf lk ixdy ,envr
mc` dilr rci m` s`y x`ean `ziixaa eli`e ,medzd z`neh

.medzd z`neh ef oi` xg`
okeøîàc ïðçBé éaøìzaizn xzidd xewny'íëì'drnyny §©¦¨¨§¨©¨¤

ad d`neh,íëì úøåeçîdreci zaygp d`neh oi` eixacly dyw §§¤¤¨¤
ïéøz da éòãéc ãò,mc` ipa ipy zegtd lkl dilr erciy cr - ©§¨§¦¨§¥

wx da xikd m`e ,mipy miax herine `ed miax oeyl 'mkl' ixdy
s`y x`ean `ziixaa j` ,medzd z`neh `id oiicr cg` mc`

.medzd z`neh ef oi` cg` mc` da xikd m`
okeøîàc Lé÷ì ïa ïBòîL éaøìxen`dn `ed xzidd xewny §©¦¦§¤¨¦§¨©

dielb d`nehd didzy cnll `ay ,'Kxca',Cøckzeywdl yi §¤¤©¤¤
ci zaygp d`neh oi` eixaclydreàîìò élek éòãéc ãòcr - ©§¨§¦¥¨§¨

m`e ,lkl zi`xpe dielb `id jxcy myk ,mlerd lk dilr erciy
j` ,medzd z`neh ef ixd dilr mircei mpi` mlerdn wlg
df oi` mlerd seqa cg` da rci m` elit`y x`ean `ziixaa

.medzd z`neh
,el` zeyxcn xzidd xewn oi` mlerl :`xnbd dwiqnàlàdf oic ¤¨

dxzedyíBäzä úàîeè,gqt dyere xifpldì éøéîb àúëìä- §©©§¦§§¨§¦¦¨
rci m`y dkldd ihxtne ,ipiqn dyn itn decnly `id dkld

,medzd z`neh ef oi` mlerd seqa elit`e cg` daàø÷e§¨
àîìòa àzëîñàoi` ,miweqtd on ok mi`xen`d eyxcy dne - ©§©§¨§¨§¨

.cala jnq `l` df
:medzd z`neh xzid xn`p izn zx`an `xnbdáø øa øî øîà̈©©©©

eðL àì ,éMà`nhpy gqt dyer e` xifp lr dvxn uivdy minkg ©¦Ÿ¨
,medzd z`nehaàlàote`aä÷éøæ øçàì Bì òãBpL,`nh didy ¤¨¤©§©©§¦¨

÷éøcæà éëcd wxfp xy`ky -÷éøcæéà øétL ,ícoeik ,wxfp dti - §¦¦§§¦¨©¦¦§§¦
.`nhpy rci `l oiicr dry dze`ayä÷éøæ éðôì Bì òãBð ìáà£¨©¦§¥§¦¨

,mcd z` ewxf ok it lr s`e `ed `nhyävøî àì.uivd Ÿ§©¤
:iy` ax xa xn lr dywn `xnbdúî àöBnä ,éáéúéîzgzn oenh ¥¦¥©¥¥

`edyk xtrl e` oazl,Cøc ìL Baçøì ákLeîxg`l wx e`vne §¨§¨§¤¤¤
oeike ,my xary`nhpy `ed i`ce jxcd agex lkl akey zndy

,eci lràîè äîeøúìlek`l el xeq` odk `ed xaerd m` - ¦§¨¨¥
ef ixde oenh znd didy s`e ,znl `nhpy odk oick dnexz
.dnexz iabl medzd z`neh dxzed `ly oeik ,medzd z`neh

la`å øéæðìokçñt äNBò`ed ixd ,my xaryøBäèeilr miwxefe §¨¦§¥¤©¨
gqt `iadln xeht gqtd dyere ezexifp xifpd milyne ,mcd z`
:`xnbd zwiicn .medzd z`neh mdl dxzed df oiprly oeik ,ipy

åixdìkoeyl'øBäè'å 'àîè'i`ce,àeä àaäìdligzkl oic xnelk §¨¨¥§¨§©¨
dn lr carica oic epi`e ,xedh e` `nh dzrn aygpy `ed
e`nhpy gqt dyere xifpy `ed `ziixad yexit ok m`e ,xary
s` mcd z` mxear wexfl xzene ,`adl mixedh medzd z`neha

.iy` ax xa xn lr dywe ,d`nehd drcepy xg`l
:`xnbd dwiqnøîzéà éëä øîzéà éà àlàmya df oic xn`p m` - ¤¨¦¦§©¨¦¦§©

,xn`p `ed jk ,iy` ax xa xnàîéz àì ,éMà áø øa øî øîà- ¨©©©©©¦Ÿ¥¨
m` `weecy xn`z l`Bì òãBð[gqtd dyerl e` xifpl]øçàì ©§©©

ä÷éøædf ote`a wx ,medzd z`neha `nh didyàeäävøîc §¦¨¦§©¤
,uivdìáàm`ä÷éøæ éðôì Bì òãBðmcd z` ewxf jk xg`e `nhpy £¨©¦§¥§¦¨

eléôà àlà ,ävøî àìm`ä÷éøæ éðôì Bì òãBðjk xg`e `nhpy Ÿ§©¤¤¨£¦©¦§¥§¦¨
uivd ,mcd wxfp,ävøîx`eany itk dligzkl exear miwxef s`e §©¤

.`ziixaa
:lirl dxkfedy `ziixad ixac lk z` `iadl zxfeg `xnbd

úî àöBnä ,àôeb`edyk oenhCøc ìL Baçøì ákLeî,da xary ¨©¥¥§¨§¨§¤¤¤
,eci lr `nhp i`ceaeàîè äîeøúìel xeq` odk my xaerd m` - ¦§¨¨¥

j` .medzd z`neh diabl dxzed `ly ,dnexz lek`lå øéæðìok §¨¦§
çñt äNBò`ed ixd ,my xaryøBäè.medzd z`neh `idy oeik ¥¤©¨

:`ziixad dkiynníéøeîà íéøác änaxaerd dnexz iably ©¤§¨¦£¦
k ,`nhBì ïéàLjledløBáòì íB÷îlid`i e` zna rbiy `la ¤¥¨©£

.jxcd agex lk z` `lnn `edy oeik ,eilrìáàm`LémyíB÷î £¨¥¨
øBáòì,eilr lid`dl e` ea zrbl `la znd cvläîeøúì óà ©£©¦§¨
,øBäèd`neh wtq lky `ed llke ,`nhp m` xacd wtqy meyn ¨

.xedh miaxd zeyxa
eíéøeîà íéøác änamy xaerd jxcd agex `lnn znd m`y ©¤§¨¦£¦

k ,dnexz iabl `nhBàönL`edyk znlìáà ,íìLe`vn m` ¤§¨¨¥£¨
÷øBôîe øaeLî`ed ixd ,mixa` mixa`íé÷øtä ïéa ànL ,øBäè §¨§¨¨¤¨¥©§¨¦

[znd iwlg oia-]øáòzeyxa d`neh wtq df ixde ,ea rbp `le ¨©
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xcde"קכו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr at sc migqt(iyily meil)

.äëøònä éöòî äøéaä éðôì BôøBNå øæBçlqtpyk s`y `vnp ¥§§¦§¥©¦¨¥£¥©©£¨¨
x`eank `le ,dkxrnd ivrn eze` mitxey xyad herin
ivrn odizexvga eze` mitxey eherin `nhp m`y epzpyna

.onvr
:`xnbd zvxznïàk ,àéL÷ àì ,àá÷eò øa àîç áø øîàdpyna - ¨©©¨¨©§¨Ÿ©§¨¨

xaecn ,ycew xya eciae milyexin `veid oic z` zx`and
éàðñëàasexyl mivr ezeyxa oi`e ,milyexia ddyy gxe`a - §©§§©

ivra xyadn herin s` sexyl el exizd ok lre ,xyad z`
j` .dkxrndïàkxaecn ,epzpynaúéaä ìòáa,milyexia xcd ¨§©©©©¦

.envr ivrn exvga sexyl jixv `ed mivr el yiy oeike
:xg` ote`a dxizqd z` uxzn `tt axàäå àä ,øîà àtt áø- ©¨¨¨©¨§¨

,milyexin `veid iabl dpynd oiae epzpyn oia xnelk ,efe ef
zewqeréàðñëàa`l` ,milyexia xb epi`yïàk`veia - §©§§©¨

k xaecn ,ycew xya mr milyexinCøca ÷éæçäLxak ligzdy - ¤¤¡¦©¤¤
,ekxcaakrzdl minkg edegixhd `l xefgl jixvy s` jkitle

j` .mivr ytgle cerïàki`pqk`a xaecn epzpyna÷éæçä àlL ¨¤Ÿ¤¡¦
,Cøcajixv `ede ,eilr elwd `l xira zia el oi`y s` ok lre ©¤¤

.`nhpy gqtd xya ztixyl mivr ytgl
:`awer xa `ng ax ly evexiz z` x`an ciaf ax,øîà ãéáæ áø©§¦¨©

íìBòìzeipynd zxizq z` ayiil yiàøwéòî øîàãkitk - §¨¦§¨©¥¦¨¨
y epiidc ,`ng ax dligzn xn`yéàðñëàa ïàke.úéaä ìòáa ïàk ¨§©§§©¨§©©©©¦

wifgdyk wx i`pqk`l eliwd minkgy `tt ax ixack xnel oi`e
eliwd i`pqk` lkl `l` ,jxca.Cøca ÷éæçä àìc áb ìò óàåmrhe §©©©§Ÿ¤¡¦©¤¤

c ,xacddéì úéìc ïåék éàðñëà,mivr ezeyxa oi`y -eäeàNò ©§§©¥¨§¥¥£¨
ïéð÷éökgqtd z` sexyl mdl exizdy mipvnwk epic eyr - §©§¨¦

,dkxrnd ivrnïðúc,epzpynaBúBà ïéôøBN ïéð÷évä'gqtd z`-] ¦§©©©§¨¦§¦
[eherin `nhpy.'äëøònä éöòî úBðäéì ìéáLa ,äøéaä éðôì¦§¥©¦¨¦§¦¥¨¥£¥©©£¨¨

ivrn dxiad iptl dtixyd ipica `ziixa d`ian `xnbd
:dkxrnd,ïðaø eðzepnn xzep e` gqtd xyan hrn `nhp m` ¨©¨¨

e ,ezlik` onf xg`l xyaeàaetxeyl mdl exizdy] oipwivd ¨
evxe [dxiad iptl dkxrnd ivrnéöòîe ïäéúBøöça BôøBNì§§§©§¥¤¥£¥

ïäì ïéòîBL ïéà ,äëøònämrhdn ,ok zeyrl mdl oixizn oi` - ©©£¨¨¥§¦¨¤
milrad miaiigy ,eaex e` xyad lk `nhp m` oke .oldl x`eaiy

lirl x`eank dxiad iptl etxeyl(:`t)etxeyl evxe ,äøéaä éðôì¦§¥©¦¨
.ïäì ïéòîBL ïéà ,ïîöò éöòîe¥£¥©§¨¥§¦¨¤

:`xnbd zl`eyàîìLasexyl e`a m`y oicd oaen mpn` -éöòî ¦§¨¨¥£¥
,ïäì ïéòîBL ïéà ïäéúBøöça äëøònäyyg yi dfa ixdyàîìéc ©©£¨¨§©§¥¤¥§¦¨¤¦§¨

eäéépéî ïLéét,mivrdn mcia x`yi `ny -eäa eúàåe`eaie-] ¨§¨¦©§§¨§
[mdaäìwz éãéìdlirn ef ixde ,xg` jxevl mivra eynzyiy ¦¥©¨¨

.ycwdaàlàsexyl e`a m`y ipyd oicd lréöòî äøéaä éðôì ¤¨¦§¥©¦¨¥£¥
ïîöòzeywdl yi ,odl mirney oi`àì àîòè éàîz` exizd ©§¨©©£¨Ÿ

:`xnbd daiyn .xacd,øîà óñBé áørhdsexyl exizd `ly m ©¥¨©
`ed ,mnvr ivrn dxiad iptlBì ïéàL éî úà Léiáì àlLmivr ¤Ÿ§©¥¤¦¤¥

.dkxrnd ivrn wx etxyi dxiad iptly epwiz ok lre ,envr lyn
:xacl xg` mrh `ian `ax,øîà àáø`ed mrhdãLçä éðtî- ¨¨¨©¦§¥©£¨

xg`l mnvr ivrn mcia ex`yi m`y oeik ,mda ecygi `ly ick
ivrn miapeb mdy ecygi mi`exd ,mzial mexifgie gqtd ztixy
etxyi `l dxiad iptly epwiz ok lre ,mdn mipdpe dkxrnd

.onvr ivrn
:`xnbd zxxaneäééðéa éàîsqei ax oia dkldl weligd dn - ©¥©§

:`xnbd daiyn .`axleäééðéa àkéàote`a ,welig mdipia yi - ¦¨¥©§
àúeéøçå éð÷ éúééàc,miyai lwc itpre mipw mzian e`iady -àìc §©§¦¨¥©£¦¨§Ÿ

éæç[miie`x mpi`y-]äëøònìmilw mdy meyn gafnd lry £¦©©£¨¨
miynzyn oi`y oeike .mda zniiwzn y`d oi`e ,xdn mitxype
ixdy dxiad iptl mda sexyl xzen `ax zrcl ,ycwna mda
ax zrcl j` ,daipba mecygi `le md mnvr ivry mircei lkd
in z` yiial `l ick dxiad iptl sexyl xeq` el`a mb sqei

.el oi`y
ick enrh m`d ewlgp sqei axe `axy sqep oipr d`ian `xnbd

:cygd iptn e` yiialíúä ïðz(.bl cinz)xwea lka ,ãîònä Làø §©¨¨Ÿ©©£¨
úà ãéîòî äéämipdkdïéàîhämeid eze`a caerd a`d zia ly, ¨¨©£¦¤©§¥¦
çøænä øòL ìòmiqpkp lkd epnny ziad xd ly igxfnd xrya - ©©©©¦§¨

.meid zcear dniizqdy cr my micner eide ,myl
:`xnbd zxxanàîòè éàîxd xrya mi`nhd z` ecinrdy ©©£¨

:`xnbd daiyn .ziad,óñBé áø øîàdf mewna mecinrdy mrhd ¨©©¥
did ,miax ea mixaeryïLéiáì éãk,`nhdln exdfp `ly lr §¥§©§¨

mdl dide ,mdilr zlhen ycwnd zia zceary erci ixdy
.d`nehd on xdfdl

:xacl xg` mrh `ian `ax,øîà àáødid my mecinrdy mrhd ¨¨¨©
ãLçä éðtîmicaer mpi`y e`xiyk mc` ipa mda ecygi `ly - ¦§¥©£¨

aefrl mivex mpi`y oeik cearl e`a `ly exn`ie ,ycwnd ziaa
lkd ercie ziad xd xrya ecnriy epwiz ok lre ,mzk`ln

.micaer mpi` d`nehd iptny
:`xnbd zxxaneäééðéa éàîsqei ax oia dkldl weligd dn - ©¥©§

:`xnbd daiyn .`axleäééðéa àkéàote`a welig mdipia yi - ¦¨¥©§
mipdk e`nhpyé÷ðôîmircei lkdy oeike ,mibperne miwpetn - §©§¥

mcinrdl jixv oi` `ax zrcl ,dk`ln meya micaer md oi`y
mb sqei axl j` ,mzk`ln zngn e`a `ly mecygi `l ixdy

.myiial ick cinrdl yi mze`énð éà,odkaàøeLéL ìéãb à÷c- ¦©¦§¨¨¦¦¨
ef zepne`y oeike ,milag mdn zeyrl miheg zrilw ezk`lny
zngn ycwnd zcearn lhay ea ecygi `l hren dxkye dlw
,xrya ecinrdl jixv oi` cyg meyn `ed mrhd m`e ,ezk`ln

.cinrdl yi eze` s` myiial ick mrhd m` j`

äðùî
:lqtpy gqtd ztixy onf izni` zyxtn dpyndàöiL çñtä©¤©¤¨¨

,milyexi znegl uegãiî óøOé ,àîèpL Bà,oqipa xyr drax`a ¤¦§¨¦¨¥¦¨
m` la`íéìòaä eàîèðoaxwd ly,eúnL Bàeze` mitxey oi` ¦§§©§¨¦¤¥

dlil eze` midyn `l` ,sebd leqta oaxwd lqtp `ly itl ,cin
y cr cg`øaeòz[epnn xearz-],Búøeö'xzep' leqt eilr lg f`e §©¨

midyn `l` ,aeh meia etxeyl xeq` mewn lkne .dtixya epice
bgd xg`l cr eze`øNò äMLa óøOéå`pz ixac el` .[oqipa §¦¨¥§¦¨¨¨

.`nwóà ,øîBà ä÷Bøa ïa ïðçBé éaøoaxwäæe` eilra e`nhpy ©¦¨¨¤§¨¥©¤
eznyãiî óøOé,oqipa xyr drax`aïéìëBà Bì ïéàL éôìoi` - ¦¨¥¦¨§¦¤¥§¦

sebd leqta lqtpk `ed ixde ,df oaxw lek`l miie`xd miyp`.

àøîâ
ycew xyay ,dpyna x`azpy oicl xewnd z` zxxan `xnbd

:dtixya epic ezvignl ueg `vi e` `nhpyàîè àîìLaoaen - ¦§¨¨¨¥
ixdy ,dtixy oerh `nhpy ycew xyay df oicáéúkxn`p - §¦

milw miycw iabl(hi f `xwie)ìëàé àì àîè ìëa òbé øLà øNaäå'§©¨¨£¤¦©§¨¨¥Ÿ¥¨¥
àlà ,'óøOé Làa`edy oaxwàöBéezvignl uegïìðîoipn - ¨¥¦¨¥¤¨¥§¨¨

.dtixya epicy
dnn z`f cenll yi :`xnbd zx`anáéúëcy`x xiry iabl ¦§¦

eipae oxd` edetxyy yceg(gi i my)ìà dîc úà àáeä àì ïä'¥Ÿ¨¤¨¨¤
,'äîéðt Lãwäjky df `xwnn yexcl yie,ïøäàì äLî Bì øîà ©Ÿ¤§¦¨¨©Ÿ¤§©£Ÿ

úàhçä úà ízìëà àì òecî,yceg y`x xiry lyñðëð ànL ©©Ÿ£©§¤¤©©¨¤¨¦§©
íéðôìå éðôì dîc,daxwdn dlqtp ok lre ,dnipt ycewd l` - ¨¨¦§©§¦§¦

.dze` mztxyy mziyr dti ,rxi` jk ok` m`eBì øîàoxd` ¨©
ynl,dåàìe dyn ay .ycewa xtkl dnc qpkp `l -Bì øîà ¨¨©

,oxd`läúöé dúvéçîì õeç ànLueg ef z`hg d`vi `ny - ¤¨¦§¦¨¨¨§¨
.dze` mztxyy mziyr dti jkitle ,dlqtpe dxfrlBì øîà̈©

,dynl oxd`åàì`l` ,dzvignl ueg d`vi `l -.äúéä LãBwa ¨©¤¨§¨
Bì øîà,oxd`l dynéà[m`-]äúéä LãBwa,uegl d`vi `leïäå ¨©¦©¤¨§¨§¥
[s`e-],äîéðt Lãwä ìà dîc úà àáeä àìok m`ízìëà àì òecî Ÿ¨¤¨¨¤©Ÿ¤§¦¨©©Ÿ£©§¤
dúBà.dze` mztxy `l` ycewd mewna ¨

:`xnbd zwiicnììkî,jkn cenll yi -à÷ôð éàcdzid eli`y - ¦§¨§¦¨§¨
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המשך בעמוד קמק

ezny in` cenr at sc ± iyily wxtmigqt
'åë åôøåùå øæåçlqtpy eherin :`nl` Ðivrn.opitxy inp dkxrndéàðñëàá ïàëÐ

etxey ,mivr el oi`yivrn.ziad lraa oizipzne .dkxrndêøãá ÷éæçäù`l Ð

wifgda :`nl` .`viy in oke :ipzwck ,mivr lr xfgl edegixhd.opiwqr jxcaãéáæ áø
,dl miwen `ng axk Ðaxc`ezilc oeikc ,`ng axc dizlinl `nrh aidie .bilt `tt

my mivr dil.oipwivk ede`yr Ðwifgde

oizipzn ipzwc jxcahwp dxfg opireny`l Ð

.wifgd `ll oicd `edc ,mivr meyn `le ,dl

'åë åôøåùì åàá.`nrh yxtnck Ðäì÷ú éãéì
.zxg` d`pd odn zepdil Ðd`pdeea oi` ef

ok zpn lre ,`ed oic zia i`pzc ,dlirn

.eze` oiyicwnãùç íåùîoztixy xg`ly Ð

d`exde ,ozia jezl mivrd xzen oixifgn

ocyegiapebadkxrnd ivroipdpe.odnéð÷
àúåéøçåmipw Ðmircei lkd ,lwc ly zeixge

,md milwy itl .dkxrnd ivrn mpi`y

oitxype.oda zniiwzn dkxrnd y` oi`e ,xdn

.`ki` zyea meyn la` ,`kil cyg meyneïðú
íúä.cinz zkqna Ðãîòîä ùàødpennd Ð

lrlka a` zia ly mi`nhd z` cinrn jk

.ziad xdl mc` lk zqipk ,igxfnd xrya xwa

éãëïùééáì`ly Ðixde ,`nhln exdfp

dide ,odilr zlhen dzid xgn ly dceard

.xdfil odlãùç íåùîiptny mecygi `ly Ð

od ozk`lnoilcgp`ealn.dcear cearl

oirceie ,mc` ipa mze` e`xiy ick my ocinrne

md d`neh zngnylirl ixii`c icii`e .oilicg

.`dl dl hwp ,cygd iptnc `zbelt jda

é÷ðôîmilihay oircei lkd Ð,dk`lnd on od

meyn ipdc .ozk`ln iptn dcear oigipn oi`e

o`nle ,my mcinrdl jixv oi`e ,`kil cyg

ick xn`coyiial.jixv Ðìéãâ÷ã éîð éà
àøåùéùÐdlw zepne` `idy ,milag iliytn

elcgiy oiceyg mc` ipa oi`e ,hrn dxkye

.ef dk`ln lehia iptn dcearl `ealn

äðùîãéî óøùé àöéù åà àîèðù çñôäÐ

xwead cr ezedydl jixv oi`e ,xyr drax`a

dlil epiidc ,ezxev xaerzy xyr dyy ly

sixy ivn `l aeh meia ,edine .cg`,dil

) onwl silickmeia miycw oitxey oi`c (a,bt

.aehåúîù åà íéìòáä åàîèðeleqt oi`c Ð

.oilke` el oi`y ,xg` xac zngn `l` ,eteba

àøîâàîèð àîìùá.dtixy oerh Ðáéúëã
'åâå øùáäå.aizk milw miycw iabe Ðàîù
äîã ñðëð,dlqtpe lkida xtkl ycewd l` Ð

) aizkck`xwiee`aei xy` z`hg lke" :(

`ed ok m` ,'ebe "dncnmziyr dti Ð

.mztxyyõåç àîùäúöéçîìdxfrl ueg Ð

jixhvi` `lc dl iyxc `xizi `xwne .z`vi

`ny :`yixa ediipin `ra ikd `l` ,dnipt

`ed ok m`e ,dnipt dzid `le dz`vidti Ð

z`vi m`y ,epcnl `d .z`vi `le dzid dnipt .mztxyy mziyr.dtxeyl el did Ð

àîèð.ixingc miycw iycw oky lke ,aizk minly iab 'ebe "rbi xy` xyade" Ðàìà
àöåé`veil dtixy oizipznc `pz dil jixvnc olpn milw miycwe ,ogky` z`hga Ð

?gqtcäîã ïì) migafa opixn`c ,oaxw znda ly Ðzriwya lqtpy mcl oipn :(`,ep

dngd"egaf z` eaixwd meia" :xn`py Ð.'ek aixwn dz` gaef dz`y meia Ð
êôùð
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áø`ng axc` bilt `l ciaf axc qxhpewa yxit Ð `xwirn xn`ck mlerl xn` ciaf

meya epivn `lc :xy` oa wgvi epiaxl dywe .enrh yxtn `l` epi`e `awer xa

axc ,ibilt `l `tt axe `awer xa `ng axc el d`xpe !yxtl ick 'ek mlerl xn`iy mewn

`la la` - jxca wifgda ici`e ici`e ziad lraa o`k i`pqk`a o`k iwen `awer xa `ng

`lc `l` ziad lrak ied i`pqk` elit` wifgd

i`pqk`a ici`e ici` iwen `tt axe .da ixii`

bilt ciaf axe .`awer xa `ng axc` bilt `le

ede`yr wifgd `ly i`pqk` xaqwe ,ediieexz`

`ail` ibilt ciaf axe `tt ax :inp i` .oipwivk

xa `ng axc xaq `tt ax ,`awer xa `ng axc

ied wifgd `la la` ,wifgda ixii` `awer

i`pqk`c :xaq ciaf axe .ziad lrak i`pqk`

ax hwp `wece ,oipwivk ede`yr wifgd `l elit`

.ziad lra `awer xa `ngäéäz` cinrn

oiixw z`neha elit` Ð gxfnd xrya mi`nhd

gxfnd xry i`dc wgvi epiaxl d`xpe .ixiin

wxta xn`c ab lr s`e .miyp zxfr xry epiid

epi` mei leahc izkec dnkae (a,f) zenaic `nw

diel dpgna qpkpÐ,xn`w diel dpgn lka `l

zkqna gken ikdc .miptle miyp zxfrn `l`

zxfr :mzd ipzwc ,(g dpyn oey`x wxt) milk

oiqpkp mei ileah oi`y ,dpnn zycewn miyp

.mylàîìùáoi` Ð xyade aizkc `nhp

aizkc oeikc ,i`w oizipzna ipzwc cin`c yxtl

sxyi `xwaÐ`la ,cin epiidc xninl ol zi`

xeaira i`c .dxev xeairÐ,dipin `xw wezyil

xn`cn .xzep dil dedc ,sxyic `prci `p`e

,'ek `ipzc ililbd iqei 'x s` siqen daxe onwl

"dncn `aei xy` z`hg lk"n itlic opaxl la`

"sxyi" aizkc ab lr s` dxev xeair ira 'ebeÐ

:zegcl yi edin .cin rnyn `l "sxyi"n `nl`

epi`e ,ycewa dztixyl opinwen "sxyi" `eddc

ol jenqa xn`wcn di`x `iadl yi j` .xzein
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etxey ,mivr el oi`yivrn.ziad lraa oizipzne .dkxrndêøãá ÷éæçäù`l Ð

wifgda :`nl` .`viy in oke :ipzwck ,mivr lr xfgl edegixhd.opiwqr jxcaãéáæ áø
,dl miwen `ng axk Ðaxc`ezilc oeikc ,`ng axc dizlinl `nrh aidie .bilt `tt

my mivr dil.oipwivk ede`yr Ðwifgde

oizipzn ipzwc jxcahwp dxfg opireny`l Ð

.wifgd `ll oicd `edc ,mivr meyn `le ,dl

'åë åôøåùì åàá.`nrh yxtnck Ðäì÷ú éãéì
.zxg` d`pd odn zepdil Ðd`pdeea oi` ef

ok zpn lre ,`ed oic zia i`pzc ,dlirn

.eze` oiyicwnãùç íåùîoztixy xg`ly Ð

d`exde ,ozia jezl mivrd xzen oixifgn

ocyegiapebadkxrnd ivroipdpe.odnéð÷
àúåéøçåmipw Ðmircei lkd ,lwc ly zeixge

,md milwy itl .dkxrnd ivrn mpi`y

oitxype.oda zniiwzn dkxrnd y` oi`e ,xdn

.`ki` zyea meyn la` ,`kil cyg meyneïðú
íúä.cinz zkqna Ðãîòîä ùàødpennd Ð

lrlka a` zia ly mi`nhd z` cinrn jk

.ziad xdl mc` lk zqipk ,igxfnd xrya xwa

éãëïùééáì`ly Ðixde ,`nhln exdfp

dide ,odilr zlhen dzid xgn ly dceard

.xdfil odlãùç íåùîiptny mecygi `ly Ð

od ozk`lnoilcgp`ealn.dcear cearl

oirceie ,mc` ipa mze` e`xiy ick my ocinrne

md d`neh zngnylirl ixii`c icii`e .oilicg

.`dl dl hwp ,cygd iptnc `zbelt jda

é÷ðôîmilihay oircei lkd Ð,dk`lnd on od

meyn ipdc .ozk`ln iptn dcear oigipn oi`e

o`nle ,my mcinrdl jixv oi`e ,`kil cyg

ick xn`coyiial.jixv Ðìéãâ÷ã éîð éà
àøåùéùÐdlw zepne` `idy ,milag iliytn

elcgiy oiceyg mc` ipa oi`e ,hrn dxkye

.ef dk`ln lehia iptn dcearl `ealn

äðùîãéî óøùé àöéù åà àîèðù çñôäÐ

xwead cr ezedydl jixv oi`e ,xyr drax`a

dlil epiidc ,ezxev xaerzy xyr dyy ly

sixy ivn `l aeh meia ,edine .cg`,dil

) onwl silickmeia miycw oitxey oi`c (a,bt

.aehåúîù åà íéìòáä åàîèðeleqt oi`c Ð

.oilke` el oi`y ,xg` xac zngn `l` ,eteba

àøîâàîèð àîìùá.dtixy oerh Ðáéúëã
'åâå øùáäå.aizk milw miycw iabe Ðàîù
äîã ñðëð,dlqtpe lkida xtkl ycewd l` Ð

) aizkck`xwiee`aei xy` z`hg lke" :(

`ed ok m` ,'ebe "dncnmziyr dti Ð

.mztxyyõåç àîùäúöéçîìdxfrl ueg Ð

jixhvi` `lc dl iyxc `xizi `xwne .z`vi

`ny :`yixa ediipin `ra ikd `l` ,dnipt

`ed ok m`e ,dnipt dzid `le dz`vidti Ð

z`vi m`y ,epcnl `d .z`vi `le dzid dnipt .mztxyy mziyr.dtxeyl el did Ð

àîèð.ixingc miycw iycw oky lke ,aizk minly iab 'ebe "rbi xy` xyade" Ðàìà
àöåé`veil dtixy oizipznc `pz dil jixvnc olpn milw miycwe ,ogky` z`hga Ð

?gqtcäîã ïì) migafa opixn`c ,oaxw znda ly Ðzriwya lqtpy mcl oipn :(`,ep

dngd"egaf z` eaixwd meia" :xn`py Ð.'ek aixwn dz` gaef dz`y meia Ð
êôùð
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áø`ng axc` bilt `l ciaf axc qxhpewa yxit Ð `xwirn xn`ck mlerl xn` ciaf

meya epivn `lc :xy` oa wgvi epiaxl dywe .enrh yxtn `l` epi`e `awer xa

axc ,ibilt `l `tt axe `awer xa `ng axc el d`xpe !yxtl ick 'ek mlerl xn`iy mewn

`la la` - jxca wifgda ici`e ici`e ziad lraa o`k i`pqk`a o`k iwen `awer xa `ng

`lc `l` ziad lrak ied i`pqk` elit` wifgd

i`pqk`a ici`e ici` iwen `tt axe .da ixii`

bilt ciaf axe .`awer xa `ng axc` bilt `le

ede`yr wifgd `ly i`pqk` xaqwe ,ediieexz`

`ail` ibilt ciaf axe `tt ax :inp i` .oipwivk

xa `ng axc xaq `tt ax ,`awer xa `ng axc

ied wifgd `la la` ,wifgda ixii` `awer

i`pqk`c :xaq ciaf axe .ziad lrak i`pqk`

ax hwp `wece ,oipwivk ede`yr wifgd `l elit`

.ziad lra `awer xa `ngäéäz` cinrn

oiixw z`neha elit` Ð gxfnd xrya mi`nhd

gxfnd xry i`dc wgvi epiaxl d`xpe .ixiin

wxta xn`c ab lr s`e .miyp zxfr xry epiid

epi` mei leahc izkec dnkae (a,f) zenaic `nw

diel dpgna qpkpÐ,xn`w diel dpgn lka `l

zkqna gken ikdc .miptle miyp zxfrn `l`

zxfr :mzd ipzwc ,(g dpyn oey`x wxt) milk

oiqpkp mei ileah oi`y ,dpnn zycewn miyp

.mylàîìùáoi` Ð xyade aizkc `nhp

aizkc oeikc ,i`w oizipzna ipzwc cin`c yxtl

sxyi `xwaÐ`la ,cin epiidc xninl ol zi`

xeaira i`c .dxev xeairÐ,dipin `xw wezyil

xn`cn .xzep dil dedc ,sxyic `prci `p`e

,'ek `ipzc ililbd iqei 'x s` siqen daxe onwl

"dncn `aei xy` z`hg lk"n itlic opaxl la`

"sxyi" aizkc ab lr s` dxev xeair ira 'ebeÐ

:zegcl yi edin .cin rnyn `l "sxyi"n `nl`

epi`e ,ycewa dztixyl opinwen "sxyi" `eddc

ol jenqa xn`wcn di`x `iadl yi j` .xzein

?olpn mirlwl ueg `viy e` dnc jtyp dnc

dtixya cin mdy olpn jgxk lra ira `l mzde

Ðolpn `l` .ezxev xaerz milraae mca opzdc

cinc dtixye .xn`w dtixyaÐ`wtp `xaqn

`xw jixv i`n`e :xn`z m`e .`xwn `le ol

dxev xeair jixvc oeikc ?mcd leqtaÐ`hiyt

jixhvi`c :wgvi epiax xne`e !xzep meyn sxyic

inp i` .xzep didiy mcew dxeaw dil caril `lc

xzep didiyk elit` :`pin` dedÐ,sxyi `l

`wec xzezipy mcew dlik`l ie`x didy xzepc

exizez `l rnynck ,sxyiÐ.edelk`z `l`

z`hgn dtixya `vei sili ikidc :dyw la`

lr dyn odl dced `l jgxk lr `dc ?oxd`c

mca eleqtc miptl dnc qpkpy z`hgc ,dtixyd

ikd `l` !cin detxy mde ,dxev xeair ira

`aed m` `d :edl xn`wÐ`ly eyr dti

`l recn" :`xwc diyix aizk ikdc ,edelk`

dleke ,ol `pn ira cin`c xninl epivnc :mdxa` oa oeyny epiaxl d`xp edine ."mzlk`

aiygc eteba eleqt ied mcd leqtc onwl dil `xiaqc ,opgei 'xc `ail` `wqn oizrny

iziin xitye ,dxev xeair irac oizipzn ipzw `wec milra leqtae ,`zlin `cg xyae mc

miptl dnc qpkp m` odl dced dync ,oxd`c z`hgn `zydÐole .detxyc cear xity

`l` cin sxyic opixn` ded `l `xaqnc oeik :df lr dyw j` .cinc olpn iraw inp dnc

lebit elit`c dea` xa daxle xn`w i`n ,dl ixinb `zkldc wiqnc e`l i` ,dxev xeaira

cin sxyi eteba eleqtc i`ce `l` ?dey dxifb jixv dne ,`zkld ixinb `lc `nil ?olpn dxev xeair iraÐdxev xeair irac milraae mcae ,`ed `xaqÐ.`xaq inp

ùã÷á."ycwd mewna"n yixc mipdk zxezae ."ycewa dze` eplk`z lk`"n yixcc :d`xp wgvi epiaxle .l`ppg epiax oke ,"dnipt"n yixcc yxit i"yx Ð dzidàîìùáilb `nhp

"xyade" (a,ck lirl) "dry lk"a opiyxcck ,oicd `ede xn`w i`ne ,miycw iycw iaizk `xw i`da `icda `de :xn`z m`e Ð miycw iycwa oicd `ede milw miycwa `pngxÐzeaxl

.miycw iycw `le ,xykd era `lc milw miycw zeaxl `z`c `pin` ded ,oicd `ed e`l i`c :xnel yie ?dpeale mivr
xnbpe

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

áø øîà !äëøònä éöòî äøéaä éðôì BôøBNå øæBç¥§§¦§¥©¦¨¥£¥©©£¨¨¨©©
ïàk ,àéL÷ àì :àá÷eò øa àîç¯ïàk ,éàðñëàa ¨¨©§¨¨©§¨¨§©§§©¨

¯,éàðñëàa àäå àä :øîà àtt áø .úéaä ìòáa§©©©©¦©©¨¨©¨§¨§©§§©
ïàk¯ïàk ,Cøca ÷éæçäL¯áø .Cøca ÷éæçä àlL ¨¤¤¡¦©¤¤¨¤Ÿ¤¡¦©¤¤©

ïàk ,àøwéòî øîàãk íìBòì :øîà ãéáæ¯,éàðñëàa §¦¨©§¨§©£©¥¦¨¨¨§©§§©
ïàk¯,Cøca ÷éæçä àìc éab ìò óàå .úéaä ìòáa ¨§©©©©¦§©©©¥§Ÿ¤¡¦©¤¤

déì úéìc ïåék éàðñëà¯:ïðúc .ïéð÷évk eäeàNò ©§§©¥¨§¥¥£¨©©§¨¦¦§©
úBðäéì ìéáLa ,äøéaä éðôì BúBà ïéôøBN ïéð÷évä©©§¨¦§¦¦§¥©¦¨¦§¦¥¨
ïäéúBøöça BôøBNì eàa :ïðaø eðz .äëøònä éöòî¥£¥©©£¨¨¨©¨©¨§§§©§¥¤

äëøònä éöòîe¯äøéaä éðôì .ïäì ïéòîBL ïéà ¥£¥©©£¨¨¥§¦¨¤¦§¥©¦¨
äëøònä éöòî àîìLa .ïäì ïéòîBL ïéà ïîöò éöòîe¥£¥©§¨¥§¦¨¤¦§¨¨¥£¥©©£¨¨

ïäì ïéòîBL ïéà ïäéúBøöça¯eäéépéî ïLéét àîìéc §©§¥¤¥§¦¨¤¦§¨¨§¨¦©§
ïîöò éöòî äøéaä éðôì àlà .äìwz éãéì eäa eúàå©£§¦¥©¨¨¤¨¦§¥©¦¨¥£¥©§¨
éî úà Léiáì àlL :øîà óñBé áø ?àì àîòè éàî©©§¨Ÿ©¥¨©¤Ÿ§©¥¤¦
àkéà ?eäééðéa éàî .ãLçä éðtî :øîà àáø .Bì ïéàL¤¥¨¨¨©¦§¥©£¨©¥©§¦¨
ïðz .äëøònì éæç àìc ,àúBéøçå éð÷ éúééàc :eäééðéa¥©§§©§¦¨¥§¨¨¨§¨£¦©©£¨¨§©
øòL ìò ïéàîhä úà ãéîòî äéä ãîònä Làø :íúä̈¨Ÿ©©£¨¨¨©£¦¤©§¥¦©©©
àáø .ïLéiáì éãk :óñBé áø øîà ?àîòè éàî .çøænä©¦§¨©©§¨¨©©¥§¥§©§¨¨¨

.ãLçä éðtî :øîà,é÷pôî :eäééðéa àkéà ?eäééðéa éàî ¨©¦§¥©£¨©¥©§¦¨¥©§§©§¦
.àøeLéL ìéãb à÷c :éîð éàäðùîBà àöiL çñtä ¦©¦§¨¨¥¦¨©¤©¤¨¨

àîèpL¯eúnL Bà íéìòaä eàîèð .ãiî óøOé¯ ¤¦§¨¦¨¥¦¨¦§§©§¨¦¤¥
ä÷Bøa ïa ïðçBé éaø .øNò äMLa óøOéå Búøeö øaeòz§©¨§¦¨¥§¦¨¨¨©¦¨¨¤§¨

.ïéìëBà Bì ïéàL éôì ,ãiî óøOé äæ óà :øîBààøîâ ¥©¤¦¨¥¦¨§¦¤¥§¦
àîè àîìLa¯àîè ìëa òbé øLà øNaäå" :áéúk ¦§¨¨¨¥§¦§©¨¨£¤¦©§¨¨¥

ïä" :áéúëc ?ïìðî àöBé àlà ."óøOé Làa ìëàé àìŸ¥¨¥¨¥¦¨¥¤¨¥§¨©¦§¦¥
äLî Bì øîà ,"äîéðt Lãwä ìà dîc úà àáeä àìŸ¨¤¨¨¤©Ÿ¤§¦¨¨©Ÿ¤
ñðëð ànL ,úàhçä úà ízìëà àì òecî :ïøäàì§©£Ÿ©©Ÿ£©§¤¤©©¨¤¨¦§©
õeç ànL :Bì øîà .åàì :Bì øîà ?íéðôìå éðôì dîc̈¨¦§©§¦§¦¨©¨¨©¤¨
øîà .äúéä LãBwa ,åàì :Bì øîà ?äúöé dúvéçîì¦§¦¨¨¨§¨¨©¨©¤¨§¨¨©
ìà dîc úà àáeä àì ïäå" ,äúéä LãBwa éà :Bì¦©¤¨§¨§¥Ÿ¨¤¨¨¤
éàc ììkî ?dúBà ízìëà àì òecî "äîéðt Lãwä©Ÿ¤§¦¨©©Ÿ£©§¤¨¦§¨§¦

íéðôì dîc ìééò éîð éà ,à÷ôð¯.àéä äôéøN úa ¨§¨¦©¦¨¥¨¨¦§¦©§¥¨¦
àîèð àîìLa¯ïkL ìk ,íél÷ íéLã÷a àðîçø élb ¦§¨¨¦§¨©¥©£¨¨§¨¨¦©¦¨¤¥

íéLãwä éLã÷ ïçkLà ,àöBé àlà .íéLã÷ éLã÷a§¨§¥¨¨¦¤¨¥©§©©¨§¥©¢¨¦
¯,dîc ïì :àéðúc àä ,eúå ?ïìðî íél÷ íéLã÷̈¨¦©¦§¨©§¨§©§¨¨¨¨

êôùð

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

פסחים. פרק שביעי - כיצד צולין דף פב עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות



eznyקכח ina cenr at sc ± iyily wxtmigqt
äîã êôùð.xyad xzed `le dwixf o`k oi`c Ðäîã àöé ïëåi`dnc Ðlirlc dnipt

.d`ivia mcd s` liqtinc `wtpäôéøùá éðä ìëã ïì àîéé÷ãoi`ven ep` `xnbd lka Ð

zial e`vi miycw ileqt lka,dtixyd`xwn olpne?ùã÷á.dxfra Ðøàù éìåñô
íéùã÷ozvigny Ð) oda aizkc ,dxfra ozexyka`xwieeixeni`e ."cren ld` xvga" :(

zneg dzid ozexykac ,elqtpy milw miycw

s`y oipn ,era dxhwd `dc ,dzvign dxfrd

elqtpykoztixy my `dz?hwp ikdle

milw miycw ly oxya `nhip i`c ,mixeni`

xird lka lk`pc,xird lka inp oztixy Ð

odizexvga eze` oitxey :opzck.odizebb lr e`

íéì÷ íéùã÷x`ya ,llk dtixy irac Ð

olpn d`nehn ueg oileqt?d`nehne`kil

dnexza s` dlqtc d`neh ip`yc ,slinl

.xyrneäì éøéîâ àúëìä`l oxd`c z`hge Ð

dzepip`a dtixy da iyextl `kixhvi`

.irzyi`c `ed didy dyrn `l` ,dz`iviae

dnl "`nh lka rbi xy` xyade" :jixt onwle

il?.ìåâéô åìéôàxeair oerh eteba eleqty Ð

`l dea` xa daxc `pzc `de .dxevyxtzi`

.`kidnäéì àðîdxev xeair irac Ð?`hiyt

aizk .xzepn 'oer' 'oer' xnbc meyn `nrhc ol

) lebitamyfdper epnn zlke`d ytpde" :(

) xzepa aizke ,"`yzhi my" :(eper eilke`e

zezixka dil opinwen xzepa `xw i`de ."`yi

)d ycew z` ik" :aizk ;dey dxfba (`,d'

`l y`a xzepd z` ztxye" :aizke ,"llig

dn ,xzepn lebit xnbe ."`ed ycew ik lk`i

ezxev xaer xak xzepjixv lebit s` Ð

xaerzy.ezxevxnbc`exzepndixnbil Ð

dia aizkc ,meia ea dtxypy oxd`c z`hgn

oer z` z`yl mkl ozp dze`e" :"oer" inp

ahiie" :aizkc ,mdl dced dyne ."dcrd

."eipiraàðååâ éàä éëxn`c o`nl oia Ð

xn`c o`nl oia ,dtxyp zepip` iptn migafa

dtxyp d`neh iptnxeair `ira zexecl Ð

.dxevz`xede.meia eal detxyy dzid dry

ïúôéøùùùã÷ájixvy Ðotxeyl.dxfra

ìåç äùòîd`nhpe ,exdfp `ly Ðdllgzp Ð

.dzyecwa dlfedeéâñéúåäøåá÷á äìÐdfpebl

.mialk delk`i `ly ,oird onú÷åìçîÐ

,`ed xg` xac zngn eleqt `nw `pz xn`wc

dxev xeair iraexg` milrad e`nhpy oebk Ð

.xykda mcd zecear lk eyrpc ,mcd zwixf

ä÷éøæ íãå÷ åàîèð ìáàdiigc `pngxc Ð

ipy gqtldede ,milraa `ly dwixf z`vnp Ð

`id dleqt dwixfc ,eteba eleqt dil.xyr drax`a cin sxyie Ðíãá.ux`l jtyp e` mcd `nhp oebk Ðä÷éøæ éðôì ú÷åìçîdwexa oa opgei iax bilt mzd Ðdil aiygc Ð

.zwelgn inp dwixf xg`l s` :xn` opgei iaxe .xg` xac zngn `l` df leqt `a `l mewn lkn :xaq `nw `pze .eteba eleqtäôøùð úåðéðà éðôîoippe` eidy ,oxd`c z`hg Ð

) aizkc ,miycwa lek`l oixeq`emixacek.xyrnn xnege lwa miycw ez`e ,"epnn ipe`a izlk` `l" :(äìàë øîàð êëìlke` iziid j`ide ,ope` ip`y ,"dl`k ize` dp`xwze" Ð

zxzepd dgpnd z` egw" mdl xn`l dehvp dynl .miycwiy`nd'"delk`e.dgpnk zepip`a lk`z z`hgd s`y xeaq dide ,zepip`adgpna `l` zrny `l `ny :oxd` el xn`e

mi`eln ly ipiny meil dry iycw `idy ,efziehvpoeygp xirya jl dcen ip` s`e ,dgpn dze`xirye) aizkc ,mei ly`xwiehmifr xiry egw xn`l xacz l`xyi ipa l`e" :(

,meil daeg dry iycw mdy ,"z`hglozlik`e,`ed yceg y`x xiry ef z`hg la` ,ope`l [xzen]iycwed`neh iptn :xn`e ,mzd dlr bilt dcedi iaxe .ope`l oixeq`e ,od zexec

jezn `ny :oxd`l dyn xn`wc i`n` dil yixc "dl`k" i`de .qpe`a z`nhpy ,dtxypjxrvda zrytz`nhpe?iycw dfan ip`y ,jipira ip` jk :dynl oxd` dil xn`we

miycw?ilnl`ipe`xwdl`k,dl`keopiqxb ikd :oze` dfan iziid `làéä ä÷éøæ øçàìë úåðéðà àäådwixf iptl `edia`e acp ezn elit`y Ðz`hgc ,jka zlqtp dwixfd oi` Ð

ope`c ,dlqtpe zepip`a deaixwdy iptn m`e .oie`x eidy l`xyi lk`e ,`iz` dxtklc ,dcic oilke`l opiyiig `l z`hg eli`c .dlik`l exwirc gqtl `inc `lllig cary`l Ð

miheicd) ol `niiwe ,envr oxd` m` ik deaixwd) migafa opixn` ikde .lke` epi`e ope` aixwn lecb odk :(a,bi `nei:oxd`l dyn dil xn`wc ,"eaixwd meid od" opiyxce .(`,`w

zepip`a `nlicdizaixw`mztxy ok lre ,dizlqtedze`?zepip` eda lqtc ,eaixwd meid md ike ,meid od :oxd` dil xn`?dtixye ,zepip` ia `lqt `lc ,izaxwd ip`,i`ed cin
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr at sc migqt(iyily meil)

y e`dîc CtLðy e` ,dwixfd mcewàîéé÷c ,íéòìwì õeç dîc àöé ¦§©¨¨¨¨¨¨©§¨¦§¨§¨
ïìoaxwd oicy el` mileqt lka epicia `ed llky -,äôéøNa ¨¦§¥¨

ïìðîe`aedy ze`xwnd on gikedl oi` ixd ,z`f cenll yi oipn - §¨¨
.['`vei'e '`nh' ileqt oiprl `l` lirl

ileqty jkl xg` xewn `xnbd d`ian el` zeiyew zngne
`l` :dtixya mpic miycwïì à÷ôðdf oic ep` micnel -éaøcî ¨§¨¨¦§©¦
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ok hwp `l` ,dtixy oic da eprinydl aezkd jxved `líeMî¦
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dxnyp `ly ,leg ly dyrn ef ycwd zndaa dyrpe xg`n -
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xaeq dfk ote`ae ,oaxwd z` lk`iy in oi` milrad e`nhpyk
'dxev xeair' `ed oerh sebd leqt df oi`e xg`ny `nw `pz
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,ipy gqtl migcpe dry dze`a eid mi`nh milrad ixdy ,dzid
,milra el oi`y oaxw lr dwixf ef ixdeìkä éøácmicen lkd - ¦§¥©Ÿ
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:`ziixan sqei ax ixac lr dywn `xnbdéáéúéîipa eywd - ¥¦¥
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s`y oipn ,era dxhwd `dc ,dzvign dxfrd

elqtpykoztixy my `dz?hwp ikdle

milw miycw ly oxya `nhip i`c ,mixeni`

xird lka lk`pc,xird lka inp oztixy Ð

odizexvga eze` oitxey :opzck.odizebb lr e`

íéì÷ íéùã÷x`ya ,llk dtixy irac Ð

olpn d`nehn ueg oileqt?d`nehne`kil

dnexza s` dlqtc d`neh ip`yc ,slinl

.xyrneäì éøéîâ àúëìä`l oxd`c z`hge Ð

dzepip`a dtixy da iyextl `kixhvi`

.irzyi`c `ed didy dyrn `l` ,dz`iviae

dnl "`nh lka rbi xy` xyade" :jixt onwle

il?.ìåâéô åìéôàxeair oerh eteba eleqty Ð

`l dea` xa daxc `pzc `de .dxevyxtzi`

.`kidnäéì àðîdxev xeair irac Ð?`hiyt

aizk .xzepn 'oer' 'oer' xnbc meyn `nrhc ol

) lebitamyfdper epnn zlke`d ytpde" :(

) xzepa aizke ,"`yzhi my" :(eper eilke`e

zezixka dil opinwen xzepa `xw i`de ."`yi

)d ycew z` ik" :aizk ;dey dxfba (`,d'

`l y`a xzepd z` ztxye" :aizke ,"llig

dn ,xzepn lebit xnbe ."`ed ycew ik lk`i

ezxev xaer xak xzepjixv lebit s` Ð

xaerzy.ezxevxnbc`exzepndixnbil Ð

dia aizkc ,meia ea dtxypy oxd`c z`hgn

oer z` z`yl mkl ozp dze`e" :"oer" inp

ahiie" :aizkc ,mdl dced dyne ."dcrd

."eipiraàðååâ éàä éëxn`c o`nl oia Ð

xn`c o`nl oia ,dtxyp zepip` iptn migafa

dtxyp d`neh iptnxeair `ira zexecl Ð

.dxevz`xede.meia eal detxyy dzid dry

ïúôéøùùùã÷ájixvy Ðotxeyl.dxfra

ìåç äùòîd`nhpe ,exdfp `ly Ðdllgzp Ð

.dzyecwa dlfedeéâñéúåäøåá÷á äìÐdfpebl

.mialk delk`i `ly ,oird onú÷åìçîÐ

,`ed xg` xac zngn eleqt `nw `pz xn`wc

dxev xeair iraexg` milrad e`nhpy oebk Ð

.xykda mcd zecear lk eyrpc ,mcd zwixf

ä÷éøæ íãå÷ åàîèð ìáàdiigc `pngxc Ð

ipy gqtldede ,milraa `ly dwixf z`vnp Ð

`id dleqt dwixfc ,eteba eleqt dil.xyr drax`a cin sxyie Ðíãá.ux`l jtyp e` mcd `nhp oebk Ðä÷éøæ éðôì ú÷åìçîdwexa oa opgei iax bilt mzd Ðdil aiygc Ð

.zwelgn inp dwixf xg`l s` :xn` opgei iaxe .xg` xac zngn `l` df leqt `a `l mewn lkn :xaq `nw `pze .eteba eleqtäôøùð úåðéðà éðôîoippe` eidy ,oxd`c z`hg Ð

) aizkc ,miycwa lek`l oixeq`emixacek.xyrnn xnege lwa miycw ez`e ,"epnn ipe`a izlk` `l" :(äìàë øîàð êëìlke` iziid j`ide ,ope` ip`y ,"dl`k ize` dp`xwze" Ð

zxzepd dgpnd z` egw" mdl xn`l dehvp dynl .miycwiy`nd'"delk`e.dgpnk zepip`a lk`z z`hgd s`y xeaq dide ,zepip`adgpna `l` zrny `l `ny :oxd` el xn`e

mi`eln ly ipiny meil dry iycw `idy ,efziehvpoeygp xirya jl dcen ip` s`e ,dgpn dze`xirye) aizkc ,mei ly`xwiehmifr xiry egw xn`l xacz l`xyi ipa l`e" :(
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jk ,lqtpy cr ddy ixdy ,'dxev xeair' el did 'xzep'y myk
cenll recn ,denzl yi jk lre .'dxev xeair' oerh lebitd

,xzepnóìéðådey dxifb cnliy -,ïøäàc úàhçî 'ïBò ïBò's`y §¥©¨¨¥©¨§©£Ÿ
lebitd jk ,cin dtxyp oxd` z`hgy myky ,'oer' xn`p da

.cin sxyi
:`xnbd zvxznCì øîà,jk jl uxzl df `pz leki -úàhç ¨©¨©¨

àðåeb éàä ék ïøäàc,epiidc ,oxd` z`hga didy enk dfk leqt - §©£Ÿ¦©©§¨
,d`neh e` zepip` leqtàéòa úBøBãì 'äøeö øeaéò' énð`ed s` - ©¦¦¨§¨£¨

,mi`ad zexeca ok rxi` m` 'dxev xeair' jixvíúäå,mye - §¨¨
,eipae oxd` ici lr dtxypy z`hgaäúéä äòL úàøBäef ¨©¨¨¨§¨

.cin sxyiy lebit oiprl myn cenll oi` jkitle ,cin dtxeyl
mpic ycewd ileqty jkl xewnd oipra oecl day `xnbd

:dtixyaïðéøîàc àzLäy df oicy ,epxn`y xg`l dzr -ìk ©§¨§¨§¦©¨
Lã÷c éìeñtmpic ,elqtpy zepaxw -àðL àì ,äôéøNa[oia-] §¥§Ÿ¤¦§¥¨Ÿ§¨

mileqtàðL àìå ,íéLã÷ éLã÷cly mileqt [oiae-],íél÷ íéLã÷ §¨§¥¨¨¦§Ÿ§¨¨¨¦©¦
`l` ,ze`xwnd on cnlp epi`dì éøéîb àøîbdynl `id dkld - §¨¨§¦¦¨

df `xwn ,ok m` ,ipiqn,'óøOz Làa Lãwa'iax yxc epnny ©Ÿ¤¨¥¦¨¥
,miycw ztixy oic oernyéì änì.jxved dnl - ¨¨¦

:`xnbd zx`andéì éòaî àeääoerny iaxl jxved df `xwn - ©¦¨¥¥
cnlldúôéøOLz`hgd lyLãwa.dxfra - ¤§¥¨¨©Ÿ¤

milw miycw iabl xn`py df `xwne :zxxane `xnbd day
e`nhpy(hi f `xwie)Làa ìëàé àì àîè ìëa òbé øLà øNaäå'§©¨¨£¤¦©§¨¨¥Ÿ¥¨¥¨¥

,'óøOé,dtixya mpic e`nhpy miycwy cnlndéì änìdnl - ¦¨¥¨¨¦
miycw ileqt lky ipiqn dynl dkldn ep` micnl ixd ,jxved

.dtixya mpic

:`xnbd zx`anéøèöéà déôeâì àeääCetebl jxved df `xwn - ©§¥¦§§¦
dxn`py s`e ,dtixya mpic e`nhpy miycwy cnll ,oipr ly
mewn lkn ,dtixya miycw ileqt lky ipiqn dynl dkld

c meyn ,d`neh iabl z`f epcnll aezkd jxvedCzòc à÷ìñ̈§¨©§¨
àðéîàa `weecy ,xnel epiid mixeaq -ìëx`yïBâk ,Lã÷c éìeñt ¨¦¨¨§¥§Ÿ¤§

y oaxw zndadîc ïì,dzhigy meia wxfp `le ,dlilaådnda ok ¨¨¨§
ydîc CtLð,ewxefl xyt` i`eåy okdîc àöé,dxfrl uegåok ¦§©¨¨§¨¨¨¨§
y,äìéla äèçLðipiqn dynl dkld dxn`p el`k mileqtacmpic ¦§£¨©©§¨§

,äôéøNámeynïéleça eäðúéìcmikiiy oi` el` mileqty - ¦§¥¨§¥©§§¦
,oilegaìáàleqtìéñtî énð ïéleçác 'àîèð'milqtp oileg s`y - £¨¦§¨¦§¦©¦¦§¦
,eci lràîéà,xnel yi `ny -ìBçc ïéãáBò déa ãéáòúéàå ìéàBä ¥¨¦§¦§£¦¥¨¦§

dxnyp `ly ,leg ly dyrn ef ycwd zndaa dyrpe xg`n -
dllgzp dzrn `ny ,oilega s` da xdfdl jixvy d`nehn

e ,dzyecwn dlfedeéòaéz àì àîéàjxvez `ly xnel yie - ¥¨Ÿ¦¨¥
déì ébñéúå ,äôéøNdl ic `di `l` -,äøeá÷a,oird on dfpebl ick §¥¨§¦§¥¥¦§¨

,mialk delk`i `lyïì òîLî à÷aezkd jxved jkl - ¨©§©¨
.dtixya epic d`neh leqt s`y eprinydl

:dpyna epipy,'åëå ïúøeö øaeòz eúnL Bà íéìòaä eàîèðiax ¦§§©§¨¦¤¥§©¨¨
.oilke` el oi`y itl cin sxyi df s` xne` dwexa oa opgei

:dpyna mi`pzd ewlgp eay ote`d z` zx`an `xnbdáø øîà̈©©
ú÷Bìçî ,óñBéote`a `id opaxe dwexa oa opgei iaxceàîèpL ¥©£¤¤¦§§

dä÷éøæ øçà íéìòa,gqtd oaxw mc lyéæçúéàcdid xaky - §¨¦©©§¦¨§¦§£¥
d ie`x,äìéëàì øNadzry `l` ,mcd zwixfa xzip oky ¨¨©£¦¨

xaeq dfk ote`ae ,oaxwd z` lk`iy in oi` milrad e`nhpyk
'dxev xeair' `ed oerh sebd leqt df oi`e xg`ny `nw `pz

.eztixy mcewìáàykeàîèðdéæçúéà àìc ,ä÷éøæ éðôì íéìòa- £¨¦§§§¨¦¦§¥§¦¨§Ÿ¦§£¥
d ie`x did `lyäìéëàì øNadleqt mcd zwixf oky ,mlern ¨¨©£¦¨

,ipy gqtl migcpe dry dze`a eid mi`nh milrad ixdy ,dzid
,milra el oi`y oaxw lr dwixf ef ixdeìkä éøácmicen lkd - ¦§¥©Ÿ

yóøOéoaxwd,ãiî,'dxev xeair' ekixvn epi` `nw `pz elit`e ¦¨¥¦¨
.'milra leqt' `le 'sebd leqt' `id dleqt dwixfy itl

:`ziixan sqei ax ixac lr dywn `xnbdéáéúéîipa eywd - ¥¦¥
,`ziixaa epipy ,daiyidìk ,ììkä äæoaxwBôeâa BìeñtL- ¤©§¨¨¤§§

oebk ,envr xyaa `edy i`ce leqt epiidc ,'sebd leqt'a lqtpy
,lebit,`veie `nh ,xzep,ãiî óøOéeleqty oaxw lke,ícaoebk ¦¨¥¦¨©¨

,jtyp e` mcd `nhpyåeleqty oaxw ok,íéìòaáe`nhpy ,epiidc §©§¨¦
y cr ddyi ,ezny e` milradå ,Búøeö øaeòúokn xg`làöé §©¨§¥¥

.äôéøOä úéáì:`xnbd zwiicnéðz÷leqt ,`ziixaa epipy - §¥©§¥¨¨¨¥
àéîec íéìòa[oirk-]cleqt,íãyi `linne ,eicgi epyp ixdy §¨¦§¨§¨

,dfl df zenclíc äî`ed mc leqty myk -,ä÷éøæ éðôìixdy ©¨¦§¥§¦¨
,lqtp mcd oi` aey dwixf xg`lóàleqtíéìòaea zwqery ©§¨¦

milrad e`nhpya elit` `ed ,`ziixad,ä÷éøæ éðôìote`a mbe ¦§¥§¦¨
,sqei ax ixack `ly df ixde ,'dxev xeair' oaxwd oerh dfk
sxyiy lkd micen dwixf mcew milrad e`nhp m`y xaeqd

.cin oaxwd
:xg` ote`a sqei ax ixac z` `xnbd d`ian ef `iyew zngne

øîzéà éëä øîzéà éà àlàax mya dxn`py ef `xnin `l` - ¤¨¦¦§©¨¦¦§©
.dxn`p jk jgxk lra sqeiú÷Bìçîoa opgei iaxe `nw `pz ©£¤

oerh e` cin sxyi m` eilra e`nhpy oaxw iabl ,dpyna dwexa
a `id ,'dxev xeair'eàîèpLdéæçúéà àìc ,ä÷éøæ éðôì íéìòa- ¤¦§§§¨¦¦§¥§¦¨§Ÿ¦§£¥

d ie`x did `lyäìéëàì øNa,dzid dleqt ef dwixf oky ,mlern ¨¨©£¦¨
,dry dze`a mixedh milra oaxwl eid `ly itldéì äåäc- ©£¨¥

df ixdyBôeâa Bìeñôkdfk ote`ae ,sebd leqta lqtpy oaxwk - ¦§§
xeair' `la cin oaxwd z` sexyl yiy dwexa oa opgei iax xaeq

.'dxevìáàm`eàîèðdéæçúéàc ,ä÷éøæ øçàì íéìòadid xaky - £¨¦§§§¨¦§©©§¦¨§¦§£¥
d ie`x,äìéëàì øNa,dxiyk dwixf ici lr xzipy itlìkä éøác ¨¨©£¦¨¦§¥©Ÿ

y micen lkd -Bìeñt`l` eteba epi` oaxwd ly,øçà øác úîçî §¥£©¨¨©¥
àéòáejixve -,'äøeö øeaéò'.dwexa oa opgei iax zrcl elit`e ¨£¨¦¨

:sqei ax lr zwlegd drc d`ian `xnbdóà ,øîà ïðçBé éaøå§©¦¨¨¨©©
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המשך בעמוד לב



xcde"קל fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bt sc migqt(iriax meil)

:dwexa oa opgei iax zrck xaeqy sqep `pz d`ian `xnbdäaø©¨
éñBîóà óz`,éìéìbä éñBé éaølqtpd oaxwy xaeq `ed mby ¦©©¦¥©§¦¦

.'dxev xeair' `la cin sxyp 'milra leqt'aàéðúc,`ziixaaéaø §©§¨©¦
Blek ïéðòä ìk ,øîBà éìéìbä éñBédf `xwn lk -(bk e `xwie)lke' ¥©§¦¦¥¨¨¦§¨§¨

lk`z `l WcTA xRkl crFn ld` l` DnCn `aEi xW` z`Hg©¨£¤¨¦¨¨¤Ÿ¤¥§©¥©Ÿ¤Ÿ¥¨¥
,'sxVY W`Aøaãî Bðéà,miptl dnc qpkpy dpevigd z`hgaàlà ¨¥¦¨¥¥§©¥¤¨

,ïéôøNpä íéøéòNáe íéôøNpä íéøôa,zeiniptd ze`hg mdy §¨¦©¦§¨¦¦§¦¦©¦§¨¦
epcnll `xwnd `ae ,lkida ewxefle mnc z` qipkdl jixvy

yi elqtp m`yóBøNìz`äøéaä úéaà ïäéìeñt`ly ,ycwna - ¦§§¥¤©¥©¦¨
.zepgn ylyl ueg mitxypy mixyk mixirye mixt oickå`a cer §

aezkdïúìéëà ìò äNòú àì ïzéìxypd mixirye mixt ly.mit ¦¥Ÿ©£¤©£¦¨¨
Bì eøîàwqer df `xwny ,jixacl ,ililbd iqei iaxl minkg ¨§

,ok m` ,elqtpy zeiniptd ze`hgaúàhçdxiyk dpevigñðëpL ©¨¤¦§©
ïépî ,íéðôìå éðôì dîc.jka zlqtp `idy jlïäì øîàiqei iax ¨¨¦§©§¦§¦¦©¦¨©¨¤

oxd` z`hga xn`py `xwnd on df oic cenll yi ,ililbd`xwie)

(gi i,'äîéðt Lãwä ìà dîc úà àáeä àì ïä'dyn el xn` jky ¥Ÿ¨¤¨¨¤©Ÿ¤§¦¨
ok enke ,ycewd l` ef z`hg ly dnc `aed `l ixd ,oxd`l

.dze` mztxy recn ok m`e ,uegl d`vi `le dzid 'dnipt'ììkî¦§¨
,jkn wiicl yie -éäéà ÷éôð éàcz`vei z`hgd dzid eli`y - §¦¨¦¦¦

,uegldîc ìééò énð éàdpic did ,miptl dnc qpkpy e` -.äôéøNa ¦©¦¨¦¨¨¦§¥¨
oxd` z`hgn cenll yiy ,ililbd iqei iax ixacn x`azn
dnipt ycewd l` dncn `aedy dpevig z`hg lky ,zexecl
xeair' `la cin dtxyp oxd` z`hge xg`ne .dtixya dpic
,miptl dqpkpy dpevig z`hga s` oicd `ed oky gxkda ,'dxev
xac zngn leqt'k df ixde ,'mc leqt' `l` df oi`y it lr s`y
xeair' `la cin ztxyp mewn lkn ,oaxwd seba `ly 'xg`
leqt'l minec eipicy ,'milra leqt'l s` o`kn cenll yie .'dxev
sxyi ezny e` milrad e`nhp m`y ililbd iqei iax xeaqiy ,'mc
dwexa oa opgei iax zhiyke ,'dxev xeair' `la cin oaxwd

.epzpyna
iqei iax zhiy xe`iaa dax lr zwlegd drc d`ian `xnbd

:ililbdïðçBé éaøåly mzhiy llka ililbd iqei iax z` dpn `ly §©¦¨¨
,dingp iaxe dwexa oa opgei iaxøáñileqtyàúléî àãç øNáe íc ¨©¨¨¨£¨¦§¨

àéä`ed mc leqt s`y ,mdl cg` oic ,xnelk ,`ed cg` xac - ¦
leqt eli`e ,'sebd leqt' llkaàéä éúéøçà àúlî íéìòaxac - §¨¦¦§¨©£¦¦¦

.mc leqtn milra leqt oic cenll xyt` i` jkitle ,`ed xg`
mc ileqty xaeqy ililbd iqei iaxl epivny s`y ,`vnpe
xeair' miperh milra ileqty okzi mewn lkn ,cin mitxyp

.etxyiy mcew 'dxev

äðùî
,gqtd oaxwn exzepy micibe zenvre xya oica zwqer ef dpyn

:mtxeyl yi izn zx`aneúBîöòä,gen oda yiy gqt oaxw ly ¨£¨
øúBpäå ,ïéãébäåonf seq xg`l x`ype ezlik`a elvrzpy xya - §©¦¦§©¨

,dlik`døNò äMLa eôøOé`le ,cren ly eleg `edy ,oqipa ¦¨§§¦¨¨¨
mei xweaa xak oaxwd lqtpy s` ,aeh mei `edy xyr dynga

m`e .xyr dyngøNò äòáLa eôøOé ,úaMa úBéäì øNò äML ìç̈¦¨¨¨¦§©©¨¦¨§§¦§¨¨¨
,oqipaïéçBc ïðéàL éôìdgec dpi` oztixy zeevn -aMä úà àìú §¦¤¥¨¦Ÿ¤©©¨

.áBè íBé úà àìå§Ÿ¤

àøîâ
:zepaxw ly zenvr iabl oic d`ian `xnbddeáà øa éøî áø øîà̈©©¨¦©£©

,øúBð eLnéML íéLã÷ úBîöò ,÷çöé éaø øîàoda x`ypy ,epiidc ¨©©¦¦§¨©§¨¨¦¤¦§¨
,'xzep' oic gen eze` lr lge ,miycwd zlik` onf seq xg`l gen

od ixd ,eze` zeynyn el` zenvre,íéãiä úà ïéànèîxzep oick §©§¦¤©¨©¦
,micid `nhiy minkg eilr exfby ,envräNòðå ìéàBämvrd ¦§©£¨

ñéña[ayen mewn-]ì`edy genøeñàä øáãjkitl ,'xzep' meyn ¨¦©¨¨¨¨
.mici z`neh oic oiprl ,envr 'xzep'd enk eze` mipc

:epzpynn df oicl di`x `iadl dqpn `xnbddéì òéiñî àîéð- ¥¨§©©¥
iax ly epicl dpyndn di`x `iadl ozipy xnel yi dxe`kl

,da epipy ixdy .wgviì eôøOé øúBpäå íéãébäå úBîöòä.øNò äML ¨£¨§©¦¦§©¨¦¨§§¦¨¨¨
,xxal yieúBîöò éðä,dpynd oda zwqery zenvrd el` - ¨¥£¨

,sxyil od zecner ozligznyéîc éëéä,xaecn ote` dfi`a - ¥¦¨¥
àîéìéà,xn`p m` -eäa úéìcelld zenvra oi`y -,çBîok m` ¦¥¨§¥§©

änìopiceäðécLð ,äôéøNaaezkd oi` ixdy ,dty`l okilyp - ¨¨¦§¥¨©§¦§
,dlik`l ezligzn ie`x did ok m` `l` 'xzep' sexyl jixvn

àèéLt àlàzenvra zwqer dpyndy xacd heyt -eäa úéàc ¤¨§¦¨§¦§
oda yiy -,çBî,okilydl xeq` jkitle ,dlik`l ie`x `edy ©

dtixyl ozligzny `vnp ,gend `ivedle oxaeyl xeq`e xg`ne
.'xzep' zeyril cizry okezay gend meyn ,zecner od

:wgvi iaxk o`kn gikedl ozip cvik `xnbd zx`an dzreéà¦
àîìLa úøîày xn`z m` ,ahid ex`azi dpynd ixac -LenéL ¨§©¦§¨¨¦

àéä àúléî øúBðz` zeynyny zenvry ,xnelk ,`ed xac - ¨¦§¨¦
,'xzep' oic odilr mb lg okezay gendäôéøN éòa éëäì eèîà- ©§§¨¦¨¥§¥¨

gend z` okn xg`l `ived m` elit` ,otxeyl jixv jkitl
.onvr zngn dtixy zeperh ody itl ,okeznúøîà éà àlà- ¤¨¦¨§©

y xn`z m` la`,àéä àúléî åàì øúBð LenéLzenvry ,xnelk ¦¨¨¦§¨¦
m` ,ezenk 'xzep' oic odilr lg oi` okezay gend z` zeynyny

,okäôéøN eäì änì,otxeyl dpynd dkixvn recn -eäðéøaúð- ¨¨§§¥¨©§§¦§
oi` aey oaxwd zlik` onf slgy xg`l dzr ixdy ,oze` xeayp

,zenvrd zxiaya xeqi`eäãéc çBîì äöìçðåz` okezn `ivepe - §©§§¨§©¦§
edy gend,'xzep' `déôøNðå,eze` sexype -eäãéãì eäðécLðå- §¦§§¥§©§¦§§¦§

ze`ved `ivedl jxhvi `le ,dty`l zenvrd z` jilype
.oztixya gexhledpéî òîL åàì àlà,jkn cenll oi` m`d - ¤¨¨§©¦¨

y,àéä àúléî øúBð LenéLzenvrd z` sexyl jixv jkitle ¦¨¦§¨¦
.gend z` eyniyy

:`xnbd dgecéøîà,daiyid ipa exn` -àìgikedl oi` - ¨§¦Ÿ
`l` ,wgvi iaxk dpyndnCì àîéà íìBòìjl xnel ip` leki - §¨¥¨¨

y,àúléî åàì øúBð LenéLz` sexyl jixv ok it lr s`e ¦¨¨¦§¨
,okezay gend iptn `l` onvr zngn `l j` ,zenvrdøáñ÷å- §¨¨©

aezkd ixac z` yxtl yiy ,dpynd ly `pzd xaeqe(en ai zeny)

ExAWz `l mvre'a ,'Baoaxwa eléôàå ,øLkoaxw.ìeñt,epiidc §¤¤Ÿ¦§§§¨¥©£¦§¨
,dlik`n lqtpy oaxwa mb xn`p gqta mvr zxiay xeqi`y
z` sexyl jixv gxkda mvrd jeza gen yi xy`ky ,`vnpe
j` ,dkezay gend `ivedle dxaeyl xeq`y itl ,dlek mvrd
jk oiprl 'xzep' ipic zlawn dnvr mvrdy o`kn gikedl oi`

.micid z` `nhzy
:`xnbd dywnCzòc à÷ìñ ìeñta eléôàjzrc lr dlrz ike - £¦©¨¨§¨©§¨

,lqtpy gqta elit` mvr xeayl xqe` `xwndy xnelïðz àäå§¨§©
epipy ixde -(.ct onwl)øéúBnä ìáàelit` ,gqtd xyanaoaxw £¨©¦§

øáBMäå ,øBähmvrd z`ad gqt.íéòaøàä úà âôBñ Bðéà ,àîh ¨§©¥©¨¥¥¥¤¨©§¨¦
`le xyk oaxwa wx xn`p mvr zxiay xeqi`y ,jkn x`azne

.leqta
:`xnbd zvxznàéL÷ àìitl ,mipiprd oia dxizq zeywdl oi` - Ÿ©§¨

.xg` ote`a zwqer dpyn lkyïàkoaxwa zwqer epzpyn - ¨
,øLBkä úòL Bì äúéäL,dlik`l ezligzn ie`x didy ,xnelk ¤¨§¨§©©¤

onf seq xg`l exyan x`ypy oebk ,okn xg`l lqtpy `l`
,lqtpy xg` elit` mvr zxiay xeqi` ea yi dfk ote`ae ,ezlik`
xeq`e ,okezay gend mr zenvrd z` sexyl jixv jkitle

.ecal gend `ivedle oxaeylïàkoaxwa zwqer oldl dpynd - ¨
,øLBkä úòL Bì äúéä àlLie`x didy mcew lqtpy ,epiidc ¤Ÿ¨§¨§©©¤

lg `l dfk ote`ae ,mcd zwixf iptl xyad `nhpy oebk ,dlik`l
mvrd z` ea xaeyd jkitle ,mlern mvr zxiay xeqi` eilr

.dwel epi`
:df welig xaeqy `pzd `ed in zxxan `xnbdàpz ïàîeine - ©©¨

ea epivny ,dpynd ly `pzd `eddéì éðLcwlgn `edy -ïéa §¨¦¥¥
oaxwì ,øLBkä úòL Bì äúéäLy oaxw,øLBkä úòL Bì äúéä àì ¤¨§¨§©©¤§Ÿ¨§¨§©©¤
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המשך בעמוד עג

ezny in` cenr bt sc ± iyily wxtmigqt
åìåë ïéðòä ìë) "dncn `aei xy` z`hg lke" :ef dyxt lk Ð`xwieopax dl iwenc (e

) migaf zkqnaxn`we ,dly leqt edfe ,miptl dnc qipkdy dpevigd z`hga (`,at

sxyiy `pngxly xac mlrd xt oebk .ziniptd z`hga iwene ililbd iqei iax bilt Ð

cren ld` l` dzevnk dncn `aei xy` xeaiv(dxyaae) .sxyz y`a ,lk`z `l Ð

) diteba aizk `dc ,`xw jixhvi` `l`xwiec:(

dlqtp m`y `l` .'ebe "mivr lr eze` sxye"

d`nehae `veiajcnll aezkd `a Ð

dptxyzyueg `le ,dxiad ziaazepgn ylyl

.dzlik` lr dyrz `l ozile ,dzevnkåøîà
ïéðî íéðôì äîã ñéðëäù äðåöéçä úàèç åìêì

.dleqt `idy Ðïäì øîàdyn dil xn`cn Ð

`aed `d ."`aed `l od" oxd`ldtixy za Ð

,`idxityesilicne .xzl`l detxyc ciariax

`nl` ,oxd`c z`hgn zexec iycw ililbd iqei

zexecl dnc `aed m`c inp dil `xiaqÐ

lr s`e ,oxd`c z`hg ik ,xzl`l dtixy `ira

eleqtk iedc ,`ed mcd leqtc abxac zngn

`xiaq inp oicd `edc jzrc `wlq `we .xg`

la` .dxev xeair ira `lc milra leqta dil

`l dryn zexec :ixaq dipin ixinb `lc opax

m`c dyn edl xn`wc `ed `iddae .opitli

zexecl la` ,dtixy `ira miptl dnc e`iad

`l inp dxev xeair iabe .`pixg` `xw ira

.dpin opitliïðçåé éáøådil aiyg `lc Ðiaxl

dil zrnyc idp :jl xn` ,ediicda ililbd iqei

dxev xeair era `lc ,mc leqtaleqta Ð

oa opgei iaxk i`wc dil zrny in milra

?dwexaàéä àúìéî àãç øùáå íãdil dede Ð

.envr xya `nhp eli`k ,eteba eleqtäðùî
úåîöòäleki `ly Ðoxaeyldxq`py iptnea

xzep `ed ixde ,gen oda xzepe ,mvrd zxiay

.dtixy oerheïéãéâ ïëå:jixt `xnbae Ð

.edpilkipøúåðäåelvrzpy gqt xya Ð

ezlik`a.xzezipeøùò äùùáeleg `edy Ð

xweaa lqtpy it lr s`e .cren lyoey`xÐ

.`xnba yxtnck ,aeh meia etxeyl i`yx oi`

àøîâøúåð åùîéùùueg gen oda xzepy Ð

,epnfledeyniye.elld zenvrdúà ïéàîèî
íéãéä`nhiy minkg exfby ,envr xzepk Ð

) `xza wxta .micid z`oiwxita onwle ,(a,kw

).`xnba dl iziin (`,dtñéñá,epk Ð

diqiqa opinbxznck)zeny.eayen mewn (l

éîã éëéä úåîöò éðäozlgze oxwir xn`wc Ð

.dtixyaåäðéãùðÐ,mkilyijixvd `lc

dlik`l ie`xa `l` dtixy aezkd,xzezipe

) aizkckmyai,"xwa cr epnn exizez `l" :(

exizez m`e.etxyz Ðçåî åäá úéàãÐ

ozlgznexeq`y ,micner dtixyl,oxaeyl

itp`a edl aiyg jklid .xzep oiyrp jgxk lre

.oizipznc xzepde llka eed `le ,ediiytpåèîà
äôéøù åòá éëäì.envr genk zenvrd s` Ð

àéä àúìéî åàì éà àìàoeikn ixd Ð

exzezipy,dxiay xeqi` meyn oda oi` elqtpe

" :onwl opixn`cmvre`lexayz"eaxyka Ð

.leqta `leåäðéøáúéðdilwyipe Ðgenl

,ditxyipesexyl gxehe mivr ciqti `le

.zenvrdøáñ÷dxiay iab aizkc "ea" :`pz i`d Ð.rnyna leqt s`e ,xyke ,`ed `xwc digxe` `l` ,`z` leqt ihernl e`l Ðøåäèá øéúåîä.`nha oky lke Ðâôåñ ïéàÐ

.`nrh yxtn oiwxita onwløùåëä úòù åì äúéäxzep oebk Ð.mvrd zxiay ea yi Ðøùåëä úòù åì äúéä àìdwixf iptl `nhp oebk Ð.mvr zxiay meyn ea oi` Ðåäéð ïàîå
àðú.mvrd zxiay iabl ikda dil ip`yc ,oizipznc Ðìëúåîöòz` `ivene mxaey `l` ,dtixy oiperh oi` miycwd on xzep Ð.zenvrd z` jilyne ,etxeye gendúåîöòî õåç

çñôä`l mvr" zlwz iptn oxaeyl leki oi`y Ðexayz.oday gen ici lr mitxyp jkitl ,"eaäôéøù åäì äîìÐzenvrl.gqtdïàöîùïéöåìç`nwezin oizipzn dlek Ð

`venazenvray ,xnelk ,oivelg,oixeulgpe.odn geníéùã÷ úåîöòdinwne ,xzep icil edcic gen `z` `l `zlinc `nzq :opixn` ,oxaeyl xzenc Ðicil ezipc ediixeqi`

xzep,edpivlg.xzep yeniy o`k oi`eéëä øúáìliqti`c Ð.xzep yeniy o`k yie ,oerny iaxk dxiay xeqi` dia zil ezc ,edpivlg
ïàöîù
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äáøåoa opgei 'xe ililbd iqei 'xc `nip ikid :xn`z m`e Ð ililbd iqei 'x s` siqen

miptl dnc qpkpy z`hgc dleqt `de ?cg` xac exn` dwexaÐiptl epiid

yie !dilr siqen `wcn wiqn opgei 'xc `ail`e .ixii` dwixf xg` dwexa oa opgei 'xe ,dwixf

xn`wc ,opgei 'x biltn `lc ikid ik ,dwixf xg`l oia dwixf mcew oia biltn `l daxc :xnel

.zwelgn dwixf xg` s`

øîàyxit Ð dnc z` `aed `l od odl

z`hgn slinl era `l opaxc :qxhpewa

ok yxity dne .dryn zexec opixnb `lc ,oxd`c

Ð`l`dc .dryl did oxd`c z`hgc meyn

oke .qxhpewa yxitck ,did yceg y`x ly xiry

`l` .(a,`w) "mei leah" wxta migafa `zi`

.lirl xn`ck ,dzid dry z`xed opax ixaqwc

jiiy lirlc :mdxa` oa oeyny epiaxl dywe

d`neh iptn xaqwc ,izyxitck dry z`xed

.cin sxyi `xaqne eteba eleqt iedc ,dtxyp

eleqt iedc miptl dnc qpkpy z`hga ,`kd la`

z`xed jiiy `l dxev xeair ira `xaqne ,mca

era `l opaxc :wgvi epiaxl d`xpe !dzid dry

dync xninl epivnc meyn oxd` z`hgn slinl

`l` ,cear xityc dtixyd lr odl dced `l

delk` `ly dnaÐdced `l dtixyd lr la`

ok did elit`c ,odlÐ`la detxy oick `ly

oxd` z`hgn sili lirlc :dywe .dxev xeair

epi`yc dxaqc oizipzn` i`we ,`veia dtixy

'xc opaxk epiide dxev xeair ira eteba eleqt

.oxd` z`hgn `kd slinl era `l edpi`e ,iqei

åá`iveie :iywiz `le Ð leqta elit`e xyka

!mvr zxiay `kilc ,`zxneb ici lr gend

i` .onwl opixn`ck ,rwti `ny yginl `ki`c

.carinl `zlin `gixh `zxneb ici lr :inp

éáømeyn ea oi` df cg`e df cg` xne` oerny

oerny 'x :xn`z m`e Ð mvrd zxiay

'xe awri 'xc :wgvi epiaxl d`xpe !`nw `pz epiid

`l"c `idd ik ,`nw `pzc `ail` ibilt oerny

(`,`k oixcdpq) "lecb odk" wxtc "miyp el daxi

`aa) "mizad zwfg"c mipy yly ozwfgc `idde

.(a,gk `xza

øåîéàiptne Ð edpivlg `xeqi` xzal

`ziixaa ipzwc dlwzdÐepiid

.`xeqi` mcew edpivlg `l mvr zxiay meync

etxyi ikdleÐ.xzep eyniyc
i`
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קלי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bt sc migqt(iriax meil)

:dwexa oa opgei iax zrck xaeqy sqep `pz d`ian `xnbdäaø©¨
éñBîóà óz`,éìéìbä éñBé éaølqtpd oaxwy xaeq `ed mby ¦©©¦¥©§¦¦

.'dxev xeair' `la cin sxyp 'milra leqt'aàéðúc,`ziixaaéaø §©§¨©¦
Blek ïéðòä ìk ,øîBà éìéìbä éñBédf `xwn lk -(bk e `xwie)lke' ¥©§¦¦¥¨¨¦§¨§¨

lk`z `l WcTA xRkl crFn ld` l` DnCn `aEi xW` z`Hg©¨£¤¨¦¨¨¤Ÿ¤¥§©¥©Ÿ¤Ÿ¥¨¥
,'sxVY W`Aøaãî Bðéà,miptl dnc qpkpy dpevigd z`hgaàlà ¨¥¦¨¥¥§©¥¤¨

,ïéôøNpä íéøéòNáe íéôøNpä íéøôa,zeiniptd ze`hg mdy §¨¦©¦§¨¦¦§¦¦©¦§¨¦
epcnll `xwnd `ae ,lkida ewxefle mnc z` qipkdl jixvy

yi elqtp m`yóBøNìz`äøéaä úéaà ïäéìeñt`ly ,ycwna - ¦§§¥¤©¥©¦¨
.zepgn ylyl ueg mitxypy mixyk mixirye mixt oickå`a cer §

aezkdïúìéëà ìò äNòú àì ïzéìxypd mixirye mixt ly.mit ¦¥Ÿ©£¤©£¦¨¨
Bì eøîàwqer df `xwny ,jixacl ,ililbd iqei iaxl minkg ¨§

,ok m` ,elqtpy zeiniptd ze`hgaúàhçdxiyk dpevigñðëpL ©¨¤¦§©
ïépî ,íéðôìå éðôì dîc.jka zlqtp `idy jlïäì øîàiqei iax ¨¨¦§©§¦§¦¦©¦¨©¨¤

oxd` z`hga xn`py `xwnd on df oic cenll yi ,ililbd`xwie)

(gi i,'äîéðt Lãwä ìà dîc úà àáeä àì ïä'dyn el xn` jky ¥Ÿ¨¤¨¨¤©Ÿ¤§¦¨
ok enke ,ycewd l` ef z`hg ly dnc `aed `l ixd ,oxd`l

.dze` mztxy recn ok m`e ,uegl d`vi `le dzid 'dnipt'ììkî¦§¨
,jkn wiicl yie -éäéà ÷éôð éàcz`vei z`hgd dzid eli`y - §¦¨¦¦¦

,uegldîc ìééò énð éàdpic did ,miptl dnc qpkpy e` -.äôéøNa ¦©¦¨¦¨¨¦§¥¨
oxd` z`hgn cenll yiy ,ililbd iqei iax ixacn x`azn
dnipt ycewd l` dncn `aedy dpevig z`hg lky ,zexecl
xeair' `la cin dtxyp oxd` z`hge xg`ne .dtixya dpic
,miptl dqpkpy dpevig z`hga s` oicd `ed oky gxkda ,'dxev
xac zngn leqt'k df ixde ,'mc leqt' `l` df oi`y it lr s`y
xeair' `la cin ztxyp mewn lkn ,oaxwd seba `ly 'xg`
leqt'l minec eipicy ,'milra leqt'l s` o`kn cenll yie .'dxev
sxyi ezny e` milrad e`nhp m`y ililbd iqei iax xeaqiy ,'mc
dwexa oa opgei iax zhiyke ,'dxev xeair' `la cin oaxwd

.epzpyna
iqei iax zhiy xe`iaa dax lr zwlegd drc d`ian `xnbd

:ililbdïðçBé éaøåly mzhiy llka ililbd iqei iax z` dpn `ly §©¦¨¨
,dingp iaxe dwexa oa opgei iaxøáñileqtyàúléî àãç øNáe íc ¨©¨¨¨£¨¦§¨

àéä`ed mc leqt s`y ,mdl cg` oic ,xnelk ,`ed cg` xac - ¦
leqt eli`e ,'sebd leqt' llkaàéä éúéøçà àúlî íéìòaxac - §¨¦¦§¨©£¦¦¦

.mc leqtn milra leqt oic cenll xyt` i` jkitle ,`ed xg`
mc ileqty xaeqy ililbd iqei iaxl epivny s`y ,`vnpe
xeair' miperh milra ileqty okzi mewn lkn ,cin mitxyp

.etxyiy mcew 'dxev

äðùî
,gqtd oaxwn exzepy micibe zenvre xya oica zwqer ef dpyn

:mtxeyl yi izn zx`aneúBîöòä,gen oda yiy gqt oaxw ly ¨£¨
øúBpäå ,ïéãébäåonf seq xg`l x`ype ezlik`a elvrzpy xya - §©¦¦§©¨

,dlik`døNò äMLa eôøOé`le ,cren ly eleg `edy ,oqipa ¦¨§§¦¨¨¨
mei xweaa xak oaxwd lqtpy s` ,aeh mei `edy xyr dynga

m`e .xyr dyngøNò äòáLa eôøOé ,úaMa úBéäì øNò äML ìç̈¦¨¨¨¦§©©¨¦¨§§¦§¨¨¨
,oqipaïéçBc ïðéàL éôìdgec dpi` oztixy zeevn -aMä úà àìú §¦¤¥¨¦Ÿ¤©©¨

.áBè íBé úà àìå§Ÿ¤

àøîâ
:zepaxw ly zenvr iabl oic d`ian `xnbddeáà øa éøî áø øîà̈©©¨¦©£©

,øúBð eLnéML íéLã÷ úBîöò ,÷çöé éaø øîàoda x`ypy ,epiidc ¨©©¦¦§¨©§¨¨¦¤¦§¨
,'xzep' oic gen eze` lr lge ,miycwd zlik` onf seq xg`l gen
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המשך בעמוד עג

ezny in` cenr bt sc ± iyily wxtmigqt
åìåë ïéðòä ìë) "dncn `aei xy` z`hg lke" :ef dyxt lk Ð`xwieopax dl iwenc (e

) migaf zkqnaxn`we ,dly leqt edfe ,miptl dnc qipkdy dpevigd z`hga (`,at

sxyiy `pngxly xac mlrd xt oebk .ziniptd z`hga iwene ililbd iqei iax bilt Ð

cren ld` l` dzevnk dncn `aei xy` xeaiv(dxyaae) .sxyz y`a ,lk`z `l Ð

) diteba aizk `dc ,`xw jixhvi` `l`xwiec:(

dlqtp m`y `l` .'ebe "mivr lr eze` sxye"

d`nehae `veiajcnll aezkd `a Ð

dptxyzyueg `le ,dxiad ziaazepgn ylyl

.dzlik` lr dyrz `l ozile ,dzevnkåøîà
ïéðî íéðôì äîã ñéðëäù äðåöéçä úàèç åìêì

.dleqt `idy Ðïäì øîàdyn dil xn`cn Ð

`aed `d ."`aed `l od" oxd`ldtixy za Ð

,`idxityesilicne .xzl`l detxyc ciariax

`nl` ,oxd`c z`hgn zexec iycw ililbd iqei

zexecl dnc `aed m`c inp dil `xiaqÐ

lr s`e ,oxd`c z`hg ik ,xzl`l dtixy `ira

eleqtk iedc ,`ed mcd leqtc abxac zngn

`xiaq inp oicd `edc jzrc `wlq `we .xg`

la` .dxev xeair ira `lc milra leqta dil

`l dryn zexec :ixaq dipin ixinb `lc opax

m`c dyn edl xn`wc `ed `iddae .opitli

zexecl la` ,dtixy `ira miptl dnc e`iad

`l inp dxev xeair iabe .`pixg` `xw ira

.dpin opitliïðçåé éáøådil aiyg `lc Ðiaxl

dil zrnyc idp :jl xn` ,ediicda ililbd iqei

dxev xeair era `lc ,mc leqtaleqta Ð

oa opgei iaxk i`wc dil zrny in milra

?dwexaàéä àúìéî àãç øùáå íãdil dede Ð

.envr xya `nhp eli`k ,eteba eleqtäðùî
úåîöòäleki `ly Ðoxaeyldxq`py iptnea

xzep `ed ixde ,gen oda xzepe ,mvrd zxiay

.dtixy oerheïéãéâ ïëå:jixt `xnbae Ð

.edpilkipøúåðäåelvrzpy gqt xya Ð

ezlik`a.xzezipeøùò äùùáeleg `edy Ð

xweaa lqtpy it lr s`e .cren lyoey`xÐ

.`xnba yxtnck ,aeh meia etxeyl i`yx oi`

àøîâøúåð åùîéùùueg gen oda xzepy Ð

,epnfledeyniye.elld zenvrdúà ïéàîèî
íéãéä`nhiy minkg exfby ,envr xzepk Ð

) `xza wxta .micid z`oiwxita onwle ,(a,kw

).`xnba dl iziin (`,dtñéñá,epk Ð

diqiqa opinbxznck)zeny.eayen mewn (l

éîã éëéä úåîöò éðäozlgze oxwir xn`wc Ð

.dtixyaåäðéãùðÐ,mkilyijixvd `lc

dlik`l ie`xa `l` dtixy aezkd,xzezipe

) aizkckmyai,"xwa cr epnn exizez `l" :(

exizez m`e.etxyz Ðçåî åäá úéàãÐ

ozlgznexeq`y ,micner dtixyl,oxaeyl

itp`a edl aiyg jklid .xzep oiyrp jgxk lre

.oizipznc xzepde llka eed `le ,ediiytpåèîà
äôéøù åòá éëäì.envr genk zenvrd s` Ð

àéä àúìéî åàì éà àìàoeikn ixd Ð

exzezipy,dxiay xeqi` meyn oda oi` elqtpe

" :onwl opixn`cmvre`lexayz"eaxyka Ð

.leqta `leåäðéøáúéðdilwyipe Ðgenl

,ditxyipesexyl gxehe mivr ciqti `le

.zenvrdøáñ÷dxiay iab aizkc "ea" :`pz i`d Ð.rnyna leqt s`e ,xyke ,`ed `xwc digxe` `l` ,`z` leqt ihernl e`l Ðøåäèá øéúåîä.`nha oky lke Ðâôåñ ïéàÐ

.`nrh yxtn oiwxita onwløùåëä úòù åì äúéäxzep oebk Ð.mvrd zxiay ea yi Ðøùåëä úòù åì äúéä àìdwixf iptl `nhp oebk Ð.mvr zxiay meyn ea oi` Ðåäéð ïàîå
àðú.mvrd zxiay iabl ikda dil ip`yc ,oizipznc Ðìëúåîöòz` `ivene mxaey `l` ,dtixy oiperh oi` miycwd on xzep Ð.zenvrd z` jilyne ,etxeye gendúåîöòî õåç

çñôä`l mvr" zlwz iptn oxaeyl leki oi`y Ðexayz.oday gen ici lr mitxyp jkitl ,"eaäôéøù åäì äîìÐzenvrl.gqtdïàöîùïéöåìç`nwezin oizipzn dlek Ð

`venazenvray ,xnelk ,oivelg,oixeulgpe.odn geníéùã÷ úåîöòdinwne ,xzep icil edcic gen `z` `l `zlinc `nzq :opixn` ,oxaeyl xzenc Ðicil ezipc ediixeqi`

xzep,edpivlg.xzep yeniy o`k oi`eéëä øúáìliqti`c Ð.xzep yeniy o`k yie ,oerny iaxk dxiay xeqi` dia zil ezc ,edpivlg
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äáøåoa opgei 'xe ililbd iqei 'xc `nip ikid :xn`z m`e Ð ililbd iqei 'x s` siqen

miptl dnc qpkpy z`hgc dleqt `de ?cg` xac exn` dwexaÐiptl epiid

yie !dilr siqen `wcn wiqn opgei 'xc `ail`e .ixii` dwixf xg` dwexa oa opgei 'xe ,dwixf

xn`wc ,opgei 'x biltn `lc ikid ik ,dwixf xg`l oia dwixf mcew oia biltn `l daxc :xnel

.zwelgn dwixf xg` s`

øîàyxit Ð dnc z` `aed `l od odl

z`hgn slinl era `l opaxc :qxhpewa

ok yxity dne .dryn zexec opixnb `lc ,oxd`c

Ð`l`dc .dryl did oxd`c z`hgc meyn

oke .qxhpewa yxitck ,did yceg y`x ly xiry

`l` .(a,`w) "mei leah" wxta migafa `zi`

.lirl xn`ck ,dzid dry z`xed opax ixaqwc

jiiy lirlc :mdxa` oa oeyny epiaxl dywe

d`neh iptn xaqwc ,izyxitck dry z`xed

.cin sxyi `xaqne eteba eleqt iedc ,dtxyp

eleqt iedc miptl dnc qpkpy z`hga ,`kd la`

z`xed jiiy `l dxev xeair ira `xaqne ,mca

era `l opaxc :wgvi epiaxl d`xpe !dzid dry

dync xninl epivnc meyn oxd` z`hgn slinl

`l` ,cear xityc dtixyd lr odl dced `l

delk` `ly dnaÐdced `l dtixyd lr la`

ok did elit`c ,odlÐ`la detxy oick `ly

oxd` z`hgn sili lirlc :dywe .dxev xeair

epi`yc dxaqc oizipzn` i`we ,`veia dtixy

'xc opaxk epiide dxev xeair ira eteba eleqt

.oxd` z`hgn `kd slinl era `l edpi`e ,iqei

åá`iveie :iywiz `le Ð leqta elit`e xyka

!mvr zxiay `kilc ,`zxneb ici lr gend

i` .onwl opixn`ck ,rwti `ny yginl `ki`c

.carinl `zlin `gixh `zxneb ici lr :inp

éáømeyn ea oi` df cg`e df cg` xne` oerny

oerny 'x :xn`z m`e Ð mvrd zxiay

'xe awri 'xc :wgvi epiaxl d`xpe !`nw `pz epiid

`l"c `idd ik ,`nw `pzc `ail` ibilt oerny

(`,`k oixcdpq) "lecb odk" wxtc "miyp el daxi

`aa) "mizad zwfg"c mipy yly ozwfgc `idde

.(a,gk `xza

øåîéàiptne Ð edpivlg `xeqi` xzal

`ziixaa ipzwc dlwzdÐepiid

.`xeqi` mcew edpivlg `l mvr zxiay meync

etxyi ikdleÐ.xzep eyniyc
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epi` j` ,gend z` odn e`ivede oze` exayy `vne dnixr lkay
odn yiy e` ,jk od dnixray zenvrd x`y mb m`d rcei

y ,`ziixad zxne` jk lre .zenily oiicryúBîöòx`yíéLã÷ ©§¨¨¦
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åjkitläôéøN éòa àìzenvr oda yi m` wecal jixv oi` - §Ÿ¨¦§¥¨
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dnixrd z` wecal wtqd iptn aiig `ed ok lre ,otxeyl jixve -

.otxyi zenily zenvr `ven m`e ,dlek
:micib oipra ax ly `xnin d`ian `xnbdøîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©

ïéãébä ìk ,áøk mipecip dndad ly,øNaoaxwa mdilr mipnipe ©¨©¦¦¨¨
,jka mzaeg ici mi`veie ,gqtéãébî õeçd,øàeömiyw mdy ¦¦¥©¨

.xyak `le urk mpice ,xzeia
:epzpynn ax ixac lr dywn `xnbdïðz,dpyna epipy - §©
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,dtixyléîc éëéä,xaecn ote` dfi`a -àîéìéà,xn`p m` - ¥¦¨¥¦¥¨
a zwqer dpyndyéãébk mipecipd dndad,øNayi recn ok m` ¦¥¨¨

,mtxeyleäðéìëéð.mze` lk`p -øúBzéàc éàåxaecn m`e - ¥§¦§§¦§¦©
recn ,ok m` ,xeqi`d onf xg` exzepe mzlik`a elvrzpy
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.dpyna epipyyàèéLt àlàzwqer dpyndy ,xacd heyt - ¤¨§¦¨

a,øàeö éãébmd micner jkitle ,oiiyew zngn milk`p mpi`y ¦¥©¨
.melk`i `l mzqd ony ,dtixyl mzligzn

ly epick `ly dpyndn gikedl yi cvik `xnbd zx`an dzre
:axàîìLa úøîà éàiciby xn`z m` ,mix`ean dpynd ixac - ¦¨§©¦§¨¨

x`evdeäðéð øNa`vei mlk`i m`e ,oaxwd xyak md mipecip - ¨¨¦§
,ezaeg ici mdaäôéøN éòa éëäì eèîàmtxeyl jixv jkitl - ©§§¨¦¨¦§¥¨

,'xzep' lk oick ,exzepy xg`lúøîà éà àlàxn`z m` la` - ¤¨¦¨§©
x`ev icibyeäðéð øNa åàìmiyw mdy itl ,xyak mipecip mpi` - ¨¨¨¦§

,xzeia,ok m` ,ax ixackeäôéøN eäì änì,mtxeyl jixv recn - ¨¨§§¥¨
.jka eice dty`l mkilyi

:`xnbd zvxzn,àcñç áø øîà,ax zhiyl s` dpynd ayiil yi ¨©©¦§¨
,dty`l mkilyn `l` ,dtixy mikixv mpi` x`ev icib ok`y

e ,dlik`l micnere xyak mpic micibd x`y eli`eàëøöð àì- Ÿ©§§¨
,mnvrl micib oic eprinydl dpynd dkxved `leì àlàoiprãéâ ¤¨§¦

,äLpä,dxezd ezxq`y `l` ,dlik`l ie`xe jx `edyåepzpyn ©¨¤§
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,`ziixaa,øîBà äãeäé éaødypd cibâäBð Bðéàdndad ikxi ipya ©¦§¨¥¥¥
àlàwx,úçàa,l`ny e` oini jxia m` wtzqdl yieúòcäå ¤¨§©©§©©©

úòøëîdypd cib xeq`l dxezd zpeekyìLjxi.ïéîé ©§©©¤¨¦
ewxefl oicd on did dxezd on xeq` dypd cibe xg`n ,xnelk
`l` .oaxwd on wlgk oecip epi` oky ,dtixy `la dty`l cin
cib xeq`l dxezd zpeek m` wtzqdl yiy `id dcedi iax zrcy
z` lek`l xeq` wtqny `vnpe ,l`ny ly e` oini jxi ly dypd
mdn cg` ixdy ,dty`l mkilydl xeq` mewn lkn j` ,mdipy
micnery dpynd dxn` el` micib lre ,oaxw ly xyk xya `ed

.dtixyl mzligzn md
:`xnbd zl`eyàlàåwtqd z` heytl yi ,el` jixac itl §¤¨

dwtzqpyoileg zkqna `xnbd ea(:v)dcedi iax zpeek `id dn ,
dxezd zrcy ezpeek m`d ,'oini ly zrxkn zrcde' exne`a
`l` dxez dxq` `ly xacd el heyt didy ,epiidc ,ok drixkn
,'dhep zrc' `id dcedi iax zpeeky e` ,oini jxiay dypd cib z`

z` xeq`l dzid dxezd zpeeky xnel dhep ezrc mpn`y ,epiidc
x`eand itle .wtq icin `vei xacd oi` mewn lkn j` ,oini ly

,dpynd ixacadéì à÷tñî é÷etñc èBLôzwtq yi oiicry - ¦§§©¥§©§¨¥
äãeäé éaøìmicner mdipy jkitle ,dxezd dxq` cib dfi` §©¦§¨

,dtixyl mzligzndéì àèéLt èéLôéî éàcxn`z m`y - §¦¦§¦§¦¨¥
jixv oi` ,ok m` ,oini ly z` xeq`l dxezd zpeeky el heyty

`l` ,micibd on cg` elit` sexyldéìëéð àøézéäc àéääeze` - ©¦§¤¥¨¥§¥
,elke`l yi ,l`ny jxi ly dypd cib epiidc ,xzid lyàøeqéàãe§¦¨

déécLéð,oini jxi ly dypd cib epiidc ,xeqi` ly eze` eli`e - ¦§§¥
epi`e ,dxezd on dlik`a xeq` `ede xg`n ,dty`l ekilydl yi

e ,oaxwd on wlgk oecipäôéøN déì änìdpynd dazk recne - ¨¨¥§¥¨
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z` ayiil ozip mewn lkne ,dlik`a xeq` oini jxi ly dypd cib
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l`ny lye xeq` oini ly ,enewna cg` lk mixkip micibd eid
oi` dzrne ,eicgi mdipy eaxrzp me`ivedy xg`l j` ,xzen
,wtqn mdipy z` sexyl yi jkitle ,xeq` dfi`e xzen dfi` reci
mzligzn micnery micib yiy dpynd dxn` dfk ote` lre

.[dtixyl
xkfpd 'micib' oipr xe`iaa mitqep miyexit d`ian `xnbd
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åjkitl.øeqéà Ba ïéâäBðon dlik`a xzen df oneyy `vnpe §£¦¦
onf mcew etxeyl e` dty`l ekilydl xeq` jkitle ,dxezd
jixv ok lre ,l`xyi bdpn meyn elke`l xeq`y `l` ,exeqi`
yiy dpynd dxn` jk lre ,sxyie 'xzep' dyriiy cr oizndl

.dtixyl mzligzn micnerd micib
,øîà àðéáøzwqer epzpynad dypd cibøîà äãeäé áøãëå ,ïBöéç ©¦¨¨©§¦§¦§©§¨¨©

ïä ïéãéb éðL ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîàc ,ìàeîLmya mi`xwpd §¥§¨©©§¨¨©§¥§¥¦¦¥
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,minkgåéìò ïéáéiç ïéàåie`x df oevig ciby `vnpe .zewln §¥©¨¦¨¨

onf mcew etxeyl e` ekilydl xeq` ok lre ,dxezd on dlik`l
cr oizndl jixv ok lre ,dlik`a edexq` minkg j` ,exeqi`
ezligzny dpynd dxn` dfk cib lre ,sxyie 'xzep' dyriiy

.cner `ed dtixyl
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äNòú`l dgec dyr' epicia `ed llk ixdy ,aeh mei zk`ln ly ©£¤
.'dyrz
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xg`y oey`xd xwead on xak dlik`a xq`p gqtdy it lr
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.oqipa xyr dyy mei xwea ,epiidc ,eixg`ly xwead cr etxeyl
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o`vnoivelgxza xnele ,wtqn dtixy ekixvdl i`d ilek xzep yeniy xing `l Ð

.edpivlg ediixeqi`ìëøùá ïéãéâä,xyak od ixd Ðici `veie ,gqta odilr oipnipe

.ezaegõåçéãéâîøàåö,agxd lv` `edy Ð

.`ed `nlra ure ,dyweïéãéâ éðäxn`wc Ð

inc ikid ,dtixyl ozlgze oxwir?øåúééàã éàå
elvrzpy ici lr Ðozlik`a.xzep epiid Ð

éãéâá àèéùô àìàøàåöoi`y meyne ,xn`w Ð

.zenvr icda edl ipn oiiyw zngn oilk`p

lik` `l `nzqnc ,dtixyl oxwirc xn`we

.edlåäðéð øùá àîìùá úøîà éàlik` i`e Ð

eda witp edl.'ek dtixy ira ikdl ehn` Ðàì
àìà àëøöð'åë äùðä ãéâìicib mlerl Ð

xenb xya micib x`ye ,edpip xya e`l x`ev

micib yic rnync oizipzne .dlik`l ie`xe

xya odyorhiloilk`p oi` onzqe ,dtixy

xyr dyya etxyi xn`wc,dypd ciba Ð

.dlik`l xyke jx `edyäãåäé éáøì:xn`c Ð

.ediipin ida opirci `le ,zg`a `l` bdep oi`

,dtixyl xzid ly eze` cner dlgzn :jklid

dilkilc dil rci `lc meynheytiz :opikxte .

`dc ,bidp ida dcedi iaxl dil `wtqnc `din

) "dypd cib" wxta ol `irai` `zlinoileg

`l` bdep oi` :xne` dcedi iax ,ipzwc .(a,v

,zg`a.oini ly zrxkn zrcde`irai`e:ol

zrc i`ne ,oini lyc dcedi iaxl dil hytin

xn` `wc'jxid' :mzd yxtnck ,dxez zrc Ð

`wtqn iwetq :`nlic e` .jxiay zpneind Ð

zrc i`ne ,dil`xazqn ,xnelk .dhep zrc Ð

ezlgz xn` `wcn .oizipznn heytiz .ikd

dtixyl,dil `wtqn i`ce Ðdtixy jklid

`xizidc i`d :xn` cge cg lk`c ,ediiexz era

ezlgzne .xzep `ed ixde ,dedleki did `l

elke`ldil `hiyt i`c .xeqi` ly edf `ny Ð

?dtixyl ezlgz i`n` Ð`xizidc,dilkip Ð

`xeqi`clyc dil `hiyt mlerl .diicyp Ð

oinijixvne dil lik` ivn `lc oizipzne Ð

dtixy dil.o`kn xg`l eaxrzpyk Ð

exkedyaezlgzn i`cec ,`wec e`l,exked

cvl oini cv oia xikn epi`y mc` jl oi`c

.l`nyøîà éùà áøly epneya oizipzn Ð

.ea xeqi` ebdpe dxezd on xzenc ,xn`w cib

xzen dxezd onc oeikc .dtixyl ezlgz ,jkld

aiyg `l xzep llkae .eilr xzep xeqi` lg Ð

.cner jkl ezlgzn egxk lr i`dc ,dil

jixhvi`e.elke`l xeq`c opirny`le ,diytp itp`a diipzinlïä ïéãéâ éðù.jxia Ð

íöòì êåîñä éîéðôlecbd cib df Ðinipte .jxid jxe` lk ipt lr geznddil ixwÐ

exd cv ,jxi ly inipt cva `edy.zipyd jxid z` d`íöòì êåîñåmvr Ðzilewd

aegzd`weaa`vei mbe ,`nh`c`weanjxe` lk ipt lr mvr eze` lv` gznpe `nh`c
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ø÷åá ãò øîåì.`nw aizk xak `dc ,`xza Ðáåè íåéá ìåç úìåò àìå,`ed leg ly oaxw gqte .dly leqt ztixy oky lke ,aeh mei dgec epi` dler xhwd elit` :`nl` Ð
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ozepa da yi m` ipzwc `d `nlic `zydemrh

Ðdil ixw `kdc ,xn`w dypd cibc epney meyn

.izyxit mye .cib

ïúéìi` :xn`z m`e Ð eztixyl ipy xwa

cr aeh mei i`ven lila etxeyl xeq`

mei dgec miycw ztixy oi`c gken ikid ,xwad

`dc ,`id aezkd zxifb jigxk lr `d ?aeh

:xnel yie !etxeyl xeq` leg `edy dlila elit`

oey`x xweaa etxeyl xeq`c oeikcÐopitli

`de .aeh mei dgec miycw ztixy oi`c xity

aeh mei i`ven lila etxeyl xeq`cÐ,dniz oi`

iyily xe`l milk`p oi`y minlya epivn oky

yixa opixn`ck ,meid cr oitxyp oi` ikd elit`e

.(`,b) oizliknàìåÐ 'ek zaya leg zler

`le zaya oiaixw oi` leg ixai`c `kd rnyn

`nei) "itlwa sxh" wxt seqac :dywe .aeh meia

exzezpy leg ixa` :xn` (`,enÐodl dyer

elit`e .zaya elit` oxceqe onvr ipta dkxrn

dkxrn dyer epi`c epiid mzd biltc `ped axl

onvr iptaÐdkxrnd lr oxceq lkd ixac la`

`nw wxt seqa oke .my yxtl jixv ok ,dlecb

dz` i` mkizeayen lka" :yixc (`,k) zayc

"xiranÐ,`z`c `ed mixcte mixa` ixyinl

zay ly cinz ixa`c .exzezpy leg ixai` epiide

"mixac el`" yixa "cinzd zler lr"n `wtp

!`kd hrnn leg zler ixa` `wece .(`,eq lirl)

`wec mzdc :xy` oa wgvi epiaxe mz epiax uxize
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`lc :xn`w ikd `l` ,`z` oixiyk ihernl

.xe`d oda dlyna opirny`l oixiyka jixhvi`
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.zepaxwd lkae ,d`neh iab s` `kiiyc
`le

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

,íéLã÷ úBîöò .ïéöeìç ïäîe ,ïéøeaö ïéøeaö ïàönL¤§¨¨¦¦¦¦¥¤£¦©§¨¨¦
íöòä úøéáL íeMî ïäa ïéàc¯õéìç äåä eäleëì §¥¨¤¦§¦©¨¤¤§§£¨¨¥

Léc ,çñtä úBîöò .äôéøN éòa àìå ,eäì ìéëàå eäì§§¨¥§§¨¨¥§¥¨©§©¤©§¥
íöòä úøéáL íeMî ïäa¯,eäðéöìçc éðä àîìéc ¨¤¦§¦©¨¤¤¦§¨¨¥§¨§¦§

ðäìeøîà äãeäé éaø øîà .äôéøN éòáe ,eäðéöìç àì C §¨¨¨¨§¦§¨¥§¥¨¨©©¦§¨¨©
úBîöòä :ïðz .øàeö éãébî õeç ,øNa ïéãébä ìk :áø©¨©¦¦¨¨¦¦¥©¨§©¨£¨

øúBpäå íéãébäå¯éëéä ïéãéb éðä .øNò äMLa eôøOé §©¦¦§©¨¦¨§§¦¨¨¨¨¥¦¦¥¦
øNa éãéb àîéìéà ?éîc¯øúBzéàc éàå !eäðéìëéð¯ ¨¥¦¥¨¦¥¨¨¥§¦§§¦§¦©

àîìLa zøîà éà .øàeö éãéb àèéLt àlà .øúBð eðééä©§¨¤¨§¦¨¦¥©¨¦¨§©§¦§¨¨
zøîà éà àlà ,äôéøN éòa éëäì eèîà eäðéð øNä¨¦§¨§§¨¦¨¥§¥¨¤¨¦¨§©§
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ïàönLzecner odyk el` zenvrlïéøeaö ïéøeaözenixr - ¤§¨¨¦¦¦¦
,zenixråyi,ïéöeìç ïäîzepeilrd zenvrd z` wcay ,epiidc §¥¤£¦

epi` j` ,gend z` odn e`ivede oze` exayy `vne dnixr lkay
odn yiy e` ,jk od dnixray zenvrd x`y mb m`d rcei

y ,`ziixad zxne` jk lre .zenily oiicryúBîöòx`yíéLã÷ ©§¨¨¦
íeMî ïäa ïéàcxeqi`,íöòä úøéáLc zelzl yiõéìç äåä eäleëì §¥¨¤¦§¦©¨¤¤§§£¨¨¦

eäì,xeqi`d onf mcew zenvrd lkn gend z` `ived i`cey - §
eäì ìéëàå,'xzep' eyniy `l el` zenvry `vnpe ,elk`e - §¨¦§

åjkitläôéøN éòa àìzenvr oda yi m` wecal jixv oi` - §Ÿ¨¦§¥¨
otxeyl ick zenilyla` .íeMî ïäa Léc çñtä úBîöòxeqi` ©§©¤©§¥¨¤¦

,íöòä úøéáLyegl yieäðéölçc éðä àîìécel`l wx `ny - §¦©¨¤¤¦§¨¨¥§©§¦§
,gend z` e`ived dlrnln zegpend zenvrdðäìeeäðéölç àì C §¨¨Ÿ©§¦§

,e`ived `l dnixrd jezay zenvrd x`yl la` -äôéøN éòáe¨¦§¥¨
dnixrd z` wecal wtqd iptn aiig `ed ok lre ,otxeyl jixve -

.otxyi zenily zenvr `ven m`e ,dlek
:micib oipra ax ly `xnin d`ian `xnbdøîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©

ïéãébä ìk ,áøk mipecip dndad ly,øNaoaxwa mdilr mipnipe ©¨©¦¦¨¨
,jka mzaeg ici mi`veie ,gqtéãébî õeçd,øàeömiyw mdy ¦¦¥©¨

.xyak `le urk mpice ,xzeia
:epzpynn ax ixac lr dywn `xnbdïðz,dpyna epipy - §©

.'øNò äMLa eôøOé øúBpäå íéãébäå úBîöòä':`xnbd zxxanéðä ¨£¨§©¦¦§©¨¦¨§§¦¨¨¨¨¥
d el` -ïéãébmzligzn micnery ,dpynd mda zwqery ¦¦

,dtixyléîc éëéä,xaecn ote` dfi`a -àîéìéà,xn`p m` - ¥¦¨¥¦¥¨
a zwqer dpyndyéãébk mipecipd dndad,øNayi recn ok m` ¦¥¨¨

,mtxeyleäðéìëéð.mze` lk`p -øúBzéàc éàåxaecn m`e - ¥§¦§§¦§¦©
recn ,ok m` ,xeqi`d onf xg` exzepe mzlik`a elvrzpy

ixd ,mnvr ipta micib oic eprinydl dpynd dkxved'øúBð' eðééä©§¨
.dpyna epipyyàèéLt àlàzwqer dpyndy ,xacd heyt - ¤¨§¦¨

a,øàeö éãébmd micner jkitle ,oiiyew zngn milk`p mpi`y ¦¥©¨
.melk`i `l mzqd ony ,dtixyl mzligzn

ly epick `ly dpyndn gikedl yi cvik `xnbd zx`an dzre
:axàîìLa úøîà éàiciby xn`z m` ,mix`ean dpynd ixac - ¦¨§©¦§¨¨

x`evdeäðéð øNa`vei mlk`i m`e ,oaxwd xyak md mipecip - ¨¨¦§
,ezaeg ici mdaäôéøN éòa éëäì eèîàmtxeyl jixv jkitl - ©§§¨¦¨¦§¥¨

,'xzep' lk oick ,exzepy xg`lúøîà éà àlàxn`z m` la` - ¤¨¦¨§©
x`ev icibyeäðéð øNa åàìmiyw mdy itl ,xyak mipecip mpi` - ¨¨¨¦§

,xzeia,ok m` ,ax ixackeäôéøN eäì änì,mtxeyl jixv recn - ¨¨§§¥¨
.jka eice dty`l mkilyi

:`xnbd zvxzn,àcñç áø øîà,ax zhiyl s` dpynd ayiil yi ¨©©¦§¨
,dty`l mkilyn `l` ,dtixy mikixv mpi` x`ev icib ok`y

e ,dlik`l micnere xyak mpic micibd x`y eli`eàëøöð àì- Ÿ©§§¨
,mnvrl micib oic eprinydl dpynd dkxved `leì àlàoiprãéâ ¤¨§¦

,äLpä,dxezd ezxq`y `l` ,dlik`l ie`xe jx `edyåepzpyn ©¨¤§
àaélà[ezhiya zkled-]àéðúc ,äãeäé éaøcepipy jky - ©¦¨§©¦§¨§©§¨

,`ziixaa,øîBà äãeäé éaødypd cibâäBð Bðéàdndad ikxi ipya ©¦§¨¥¥¥
àlàwx,úçàa,l`ny e` oini jxia m` wtzqdl yieúòcäå ¤¨§©©§©©©

úòøëîdypd cib xeq`l dxezd zpeekyìLjxi.ïéîé ©§©©¤¨¦
ewxefl oicd on did dxezd on xeq` dypd cibe xg`n ,xnelk
`l` .oaxwd on wlgk oecip epi` oky ,dtixy `la dty`l cin
cib xeq`l dxezd zpeek m` wtzqdl yiy `id dcedi iax zrcy
z` lek`l xeq` wtqny `vnpe ,l`ny ly e` oini jxi ly dypd
mdn cg` ixdy ,dty`l mkilydl xeq` mewn lkn j` ,mdipy
micnery dpynd dxn` el` micib lre ,oaxw ly xyk xya `ed

.dtixyl mzligzn md
:`xnbd zl`eyàlàåwtqd z` heytl yi ,el` jixac itl §¤¨

dwtzqpyoileg zkqna `xnbd ea(:v)dcedi iax zpeek `id dn ,
dxezd zrcy ezpeek m`d ,'oini ly zrxkn zrcde' exne`a
`l` dxez dxq` `ly xacd el heyt didy ,epiidc ,ok drixkn
,'dhep zrc' `id dcedi iax zpeeky e` ,oini jxiay dypd cib z`

z` xeq`l dzid dxezd zpeeky xnel dhep ezrc mpn`y ,epiidc
x`eand itle .wtq icin `vei xacd oi` mewn lkn j` ,oini ly

,dpynd ixacadéì à÷tñî é÷etñc èBLôzwtq yi oiicry - ¦§§©¥§©§¨¥
äãeäé éaøìmicner mdipy jkitle ,dxezd dxq` cib dfi` §©¦§¨

,dtixyl mzligzndéì àèéLt èéLôéî éàcxn`z m`y - §¦¦§¦§¦¨¥
jixv oi` ,ok m` ,oini ly z` xeq`l dxezd zpeeky el heyty

`l` ,micibd on cg` elit` sexyldéìëéð àøézéäc àéääeze` - ©¦§¤¥¨¥§¥
,elke`l yi ,l`ny jxi ly dypd cib epiidc ,xzid lyàøeqéàãe§¦¨

déécLéð,oini jxi ly dypd cib epiidc ,xeqi` ly eze` eli`e - ¦§§¥
epi`e ,dxezd on dlik`a xeq` `ede xg`n ,dty`l ekilydl yi

e ,oaxwd on wlgk oecipäôéøN déì änìdpynd dazk recne - ¨¨¥§¥¨
.micibd sexyl jixvy

:`xnbd dgec,àððéç øa à÷éà áø øîàdpyndn gikedl oi` ¨©©¦¨©¦§¨
wxy el did heyty xnel ozip `l` ,df oipra dcedi iax wtzqpy
z` ayiil ozip mewn lkne ,dlik`a xeq` oini jxi ly dypd cib
ipy z` sexyl jixvy ote` epyi oky ,ezhiyk dpynd ixac

e ,wtqn micibd,eáøòúð óBqáìe eøkeäL ïBâkdligzny ,xnelk §¤§§©¦§¨§
l`ny lye xeq` oini ly ,enewna cg` lk mixkip micibd eid
oi` dzrne ,eicgi mdipy eaxrzp me`ivedy xg`l j` ,xzen
,wtqn mdipy z` sexyl yi jkitle ,xeq` dfi`e xzen dfi` reci
mzligzn micnery micib yiy dpynd dxn` dfk ote` lre

.[dtixyl
xkfpd 'micib' oipr xe`iaa mitqep miyexit d`ian `xnbd

:dpynaàëøöð àì ,øîà éMà áødpynd dkxved `l - ©©¦¨©Ÿ¦§§¨
,mnvrl micib oic eprinydlì àlàoiprBðîL[epney-]ãéâc ¤¨§©§§¦

àéðúc ,äLpä,`ziixaa eilr epipyy -BðîLdypd cib lyøzeî ©¨¤§©§¨©§¨
,dxezd on dlik`a,íä íéLBã÷ ìàøNéå,dxezl biiq miyere §¦§¨¥§¦¥

åjkitl.øeqéà Ba ïéâäBðon dlik`a xzen df oneyy `vnpe §£¦¦
onf mcew etxeyl e` dty`l ekilydl xeq` jkitle ,dxezd
jixv ok lre ,l`xyi bdpn meyn elke`l xeq`y `l` ,exeqi`
yiy dpynd dxn` jk lre ,sxyie 'xzep' dyriiy cr oizndl

.dtixyl mzligzn micnerd micib
,øîà àðéáøzwqer epzpynad dypd cibøîà äãeäé áøãëå ,ïBöéç ©¦¨¨©§¦§¦§©§¨¨©

ïä ïéãéb éðL ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîàc ,ìàeîLmya mi`xwpd §¥§¨©©§¨¨©§¥§¥¦¦¥
d cibd ,'dypd cib'íöòì Ceîqä éîéðtøeñà ,,dxezd on dlik`a §¦¦©¨¨¤¤¨

åéìò ïéáéiçåd cibd eli`e ,zewlnøeñà ,øNaì Ceîqä ïBöéçixacn §©¨¦¨¨¦©¨©¨¨¨
,minkgåéìò ïéáéiç ïéàåie`x df oevig ciby `vnpe .zewln §¥©¨¦¨¨

onf mcew etxeyl e` ekilydl xeq` ok lre ,dxezd on dlik`l
cr oizndl jixv ok lre ,dlik`a edexq` minkg j` ,exeqi`
ezligzny dpynd dxn` dfk cib lre ,sxyie 'xzep' dyriiy

.cner `ed dtixyl
:dpyna epipy'åëå øNò äML ìçdraya etxyi ,zaya zeidl ¨¦¨¨¨

.aeh mei z` `le zayd z` `l oigec opi`y itl ,xyr
:dpynd ly oicd lr dywn `xnbdéànàåztixy oi` recn - §©©

,aeh mei dgec miycwéúéðzevn `eaz -äNòEPOn xzPde' ly ¥¥£¥§©Ÿ¨¦¤
'EtxUY W`A xwA cr(i ai zeny),éçãéåxeqi` z` dgcze -àì ©Ÿ¤¨¥¦§Ÿ§¦§¥Ÿ

äNòú`l dgec dyr' epicia `ed llk ixdy ,aeh mei zk`ln ly ©£¤
.'dyrz

:`xnbd zvxznéác éðz ïëå ,äi÷æç øîàziaa `ziixa epy-] ¨©¦§¦¨§¥¨¥§¥
xcn[ly eyàø÷ øîà ,äi÷æçdxez dxn` -(my)epnî eøéúBú àì' ¦§¦¨¨©§¨Ÿ¦¦¤

.'eôBøNz Làa ø÷Ba ãò epnî øúBpäå ,ø÷Ba ãòyi dxe`kle ©¤§©¨¦¤©¤¨¥¦§
,denzløîBì ãeîìz ïéàLxnele aeyl aezkd jxved `ly -ãò' ¤¥©§©©

'ø÷a,'etexyz y`a epnn xzepde' xnel el did `l` ,ztqep mrt Ÿ¤
øîBì ãeîìz äîxne`e ay `edy jka aezkd epcnln dn -ãò' ©©§©©

,'ø÷ayiy ezpeek gxkda.BúôéøNì éðL ø÷a Bì ïzéìs`y ,xnelk Ÿ¤¦¥Ÿ¤¥¦¦§¥¨
xg`y oey`xd xwead on xak dlik`a xq`p gqtdy it lr
oi` mewn lkn ,oqipa xyr dyng mei xwean epiidc ,ezaxwd
.oqipa xyr dyy mei xwea ,epiidc ,eixg`ly xwead cr etxeyl

.aeh mei dgec miycw ztixy oi`y `id aezkd zxifby ,`vnpe
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àìåzixa ziiyr,dpîæa àlL äìéî,ipinyd meid xg`l ,epiidc §Ÿ¦¨¤Ÿ¦§©¨
eprinydl aezkd jxvedy xacd mrhe .aeh mei dgec dpi`y

dkld ef dzid ok epcnln did ilely itl ,z`f,øîBçå ìwî äàaä©¨¨¦©¨¤
,zrxv xeqi` `id dgec ixdy ,aeh mei dgec dpnfa `ly dliny
dgec ycwnd zia zceare ,ycwnd ziaa dcear dgec zrxve
meie zay dgcz dliny `ed xnege lw ok m`e ,aeh meie zay
aezkd jxved ok lre ,dpnfa `ly ziyrp m` elit` ,aeh

.[dgec dpi`y eprinydl
,aeh mei dgec dpi` xaer dpnf oi`y devn lky ,jkn cenll yie
cr dzedydl ozip ixdy ,dgec dpi` miycw ztixy s` jkitle

.bgd xg`l
,øîà éMà áøzaiz'ïBúaL'dxiny iabl dxeza dxn`pyíBéc ©©¦¨©©¨§

ò ,áBè,àeä äNziiyrn zeayl yiy `id dzernyn oky £¥
dk`ln ziiyray 'dyrz `l' xeqi` calny `vnpe ,dk`ln

,'dyr' lehia mb jka yi aeh meiaäNò ïéàåmiycw ztixy ly §¥£¥
äçBcxeqi` z`å äNòú àìzevnäNò.aeh mei iabl exn`py ¤Ÿ©£¤§£¥

äðùî
zevn ici mi`vei gqtd oaxway miwlg el`a x`az ef dpyn
i`e ,daeg ici mi`vei oi` el`ae ,mdilr mipnpe ,gqt oaxw zlik`

:mdilr zepnil xyt`ìkxyaìBãbä øBMa ìëàpäribdy xey - ¨©¤¡¨©©¨
,dlik`l ie`x epi`e dywzn exyan wlge ,ezlicb seqlìëàé¥¨¥

Cøä éãbadn lky ,gqtl edeaixwdy [jli`e] mini dpeny oa ©§¦¨©
wlgk lk`p `ed ixd ,ezlicb seql ribdy xeya dlik`l ie`xy
zngn lk`p epi` lecbd xeyay xya la` ,eilr mipnpe gqtd on
,`ed jx eiykry s` ,gqt oaxwa eilr mipnp oi` ,dywzdy

zeywdl cizre li`ed.
íéôðk éLàøå,miitzkd zenvr y`xay miqegqd ±íéñeçqäå- §¨¥§¨©¦§©§¦

.jxd icba milk`p md s` ,dndaay miqegq x`y

àøîâ
:miqegqde mitpkd iy`x oipra dpynd ixac z` zx`an `xnbd

éîø äaø,dpynd ixaca dxizq dywd dax -ïðz,epzpynaìk ©¨¨¥§©¨
e ,Cøä éãba ìëàé ìBãbä øBMa ìëàpädny rnynìëàð BðéàL ©¤¡¨©©¨¥¨¥©§¦¨©¤¥¤¡¨

lecbd xeyaàì.lk`iàôéñ àîéàly `tiqd z` cnle xen` ± Ÿ¥¨¥¨
,dpyndíéñeçqäå íéôðk éLàø,mdilr mipnpe jxd icba milk`p ¨¥§¨©¦§©§¦

éìëàúî àì éðä àäåmilk`p mpi` el` ixde ±,ìBãbä øBMarecne §¨¨¥Ÿ¦§©§¦©©¨
.gqt oaxwa mdilr mipnp

:dax uxznàéä éàpz àlàlr epyp epzpyn ly `tiqde `yixd - ¤¨©¨¥¦
,mi`pz ipy iciéðz÷ éëäå,dpyna zepyl yi jke ±ìëàpä ìk §¨¦¨¨¥¨©¤¡¨

óà ,íéøîBà Léå .àì ìëàð BðéàLå ,Cøä éãba ìëàé ìBãbä øBMa©©¨¥¨¥©§¦¨©§¤¥¤¡¨Ÿ§¥§¦©
íéñeçqäå íéôðk éLàømilk`p mpi`y s`e ,jxd icba milk`p ¨¥§¨©¦§©§¦

ici lr milk`py xg`n j` ,libx leyia xg`l lecbd xeya
mle`e .jxd icba s` milk`p ,ax onf leyia xg`l epiid ,dwily
lk`pd xac wx ,`nw `pz zrcl la` ,mixne` yid zrcl df lk

.jxd icba lk`p libx leyiaa lecbd xeya
:sqep uexizéðz÷ ïä äî ,øîà àáøod dn x`al dpynd zpeek ± ¨¨¨©¨¥¨¨¥

e`aed miqegqde mitpkd xnelk ,lecbd xeya milk`pd mixacd
,lecbd xeya milk`pd mixacd od dn x`al `nbeck dpyna

éðz÷ éëäå,dpyna zepyl yi jke ±à÷ìLa ìBãbä øBMa ìëàpä ìk §¨¦¨¨¥¨©¤¡¨©©¨§¦§¨
,[ax onf leyia] ezwily ici lr ±ïä äîe ,éìöa Cøä éãba ìëàé¥¨¥©§¦¨©§¨¦¨¥
,dwilya lecbd xeya milk`pd,íéñeçqäå íéôðk éLàøel`e ¨¥§¨©¦§©§¦

.ilva jxd icba milk`p
:`ziixan `axl di`x d`ian `xnbdàáøc déúååk àéðzepipy ± ©§¨§¨¥§¨¨

,`ax ixack `ziixaaéãba ìëàé ,à÷ìLa ìBãbä øBMa ìëàpä ìk̈©¤¡¨©©¨§¦§¨¥¨¥©§¦
ïä äîe ,éìöa Cøäici lr lecbd xeya milk`pd mixacd ¨©§¨¦¨¥

,mzwily.íéñeçqäå íéôðk éLàø̈¥§¨©¦§©§¦
:sqep xac zycgn `ziixadïékøä ïéãéâåok mb ,gqt oaxway §¦¦¨©¦

øNák ïéðBcéð.mdilr mipnpe ¦¦§¨¨

:xyak miaygp m`d ,zeywzdl mteqy micib oipra dpc `xnbd
úBLwäì ïôBqL ïéãéb ,øîzéàmd mikx mzligzay x`ev icib - ¦§©¦¦¤¨§¦¨

,dlik`l miie`x eidi `le eywziy mteq mle`e ,dlik`l miie`xe
,mi`xen` jka ewlgpLé÷ì Léø .çñta ïäéìò ïéðîð ,øîà ïðçBé éaø©¦¨¨¨©¦§¦£¥¤©¤©¥¨¦

.çñta ïäéìò ïéðîð ïéà ,øîà̈©¥¦§¦£¥¤©¤©
:mnrh z` zx`an `xnbd,ïäéìò ïéðîð ,øîà ïðçBé éaøezrcly ©¦¨¨¨©¦§¦£¥¤

ïðéìæà àzLä øúait lr micibd oic z` miraewe mikled ep` ± ¨©©§¨¨§¦©
.mdilr mipnp dlik`l miie`x micibd dzry oeike ,zrk mavn

e,ïäéìò ïéðîð ïéà ,øîà Lé÷ì Léøezrclyïðéìæà óBqa øúa± ¥¨¦¨©¥¦§¦£¥¤¨©©¨§¦©
oeike ,cizra mavn itl micibd oic z` miraewe ep` mikled
xya miaygp mpi` ,dlik`l miie`x eidi `le zeywzdl mteqy

.gqt oaxw ly
:`ziixan opgei iax lr dywn yiwl yixdéáéúéàdywd ±Léø ¥¦¥¥

,ïðçBé éaøì Lé÷ì,`ziixaa epipya ìëàpä ìkìëàé ìBãbä øBM ¨¦§©¦¨¨¨©¤¡¨©©¨¥¨¥
.íéñeçqäå íéôðk éLàø ïä äîe ,Cøä éãba:yiwl yix wiicnéðä± ©§¦¨©¨¥¨¥§¨©¦§©§¦¨¥

,miqegqde mitpkd iy`x ,el`ïéà,ok ±,úBLwäì ïôBqL ïéãéb ìáà ¦£¨¦¦¤¨§¦¨
,àìla` jxd icba milk`p miqegqde mitpk iy`x wx xnelk Ÿ

mipnpy xn`y opgei iax lr dywe ,`l zeywzdl mteqy micib
.zeywzdl mteqy micib lr s`

:opgei iax uxzndéì øîà,yiwl yixl opgei iaxéðä àðz`pzd - ¨©¥¨¨¨¥
,miqegqe mitpk hwpðäì ïécä àeäåC,zeywdl mteqy micibl - §©¦§¨¨

ixdyàîòè éàî éðämilk`p miqegqde mitpkdy mrhd dn - ¨¥©©£¨
meyn ,jxd icbaà÷ìLa ìBãbä øBMa éìëàúî àäcmdy - §¨¦§©§¦©©¨§¦§¨

ok m` ,dwily ici lr lecbd xeya milk`pðäénð Cmicib mb ± ¨¨©¦
zeywdl mteqyà÷ìLa ìBãbä øBMa éìëàúîxeya milk`p - ¦§©§¦©©¨§¦§¨

.jxd icba milk`p md s` okle ,dwily ici lr lecbd
:opgei iax ixaca dxizq dywn dinxi iaxäéîøé éaø déì øîà̈©¥©¦¦§§¨

eäáà éaøc dén÷ì úìæà ék ,ïéáà éaøìlv` cenll jlz xy`k - §©¦¨¦¦¨§©§©¥§©¦£¨
,eda` iaxdéì éîø,el dywz -éî[ike-]ïéãéb ïðçBé éaø øîà §¦¥¦¨©©¦¨¨¦¦

ïðéìæà àzLä øúa àîìà ,çñta ïäéìò ïéðîð úBLwäì ïôBqL± ¤¨§¦¨¦§¦£¥¤©¤©©§¨¨©©§¨¨§¦©
,zrk micibd avn itl mipc ep` ezrcly gkendépéî àòa àäå± §¨§¨¦¥

epnn l`y ixdeCøä ìâò ìL Làøä øBò ,ïðçBé éaøî Lé÷ì Léø¥¨¦¥©¦¨¨¨Ÿ¤¥¤¨©
,dlik`l ie`x `edyànèiL eäîoeik m`d ,milke` z`neha ©¤§©¥

,`nhpe eilr lke` my yi ,dlik`l ie`x `ed jx lbrdyk dzry
`nhp epi`e eilr lke` my oi` zeywzdl eteqe xg`n `ny e`

.milke` z`nehaBì øîàå,yiwl yixl opgei iaxïéàexerànèî §¨©¥§©¥
.oilke` z`nehaïðéìæà óBqa øúa àîìàoeik ezrcly gken - ©§¨¨©©¨§¦©

s`y miraew ep` ,dlik`l ie`x didi `le zeywzdl eteqy
yiy `vnpe .milke` z`neh `nhn epi`e lke` aygp epi` dzrn
mteqy micib oipra gqt oaxway ,opgei iax ixaca dxizq
iabl eli`e ,zrk mavn it lr rawp mpicy xaeq zeywzdl
rawp epicy xaeq jxd lbr ly y`xd xer oipra milke` z`neh

.cizra eavn it lr
:dxizqd z` ayiin eda` iaxdéì øîà,oia` iaxl eda` iax ¨©¥

àä Cì àîøc,ok jl dywdy in -déçî÷ì Lç àìl` my `l - ¦§¨¨¨Ÿ¨§¦§¥
mpi`y mixac daxn xnelk ,zleqt e` mihg ogeh `ed dn eal

c ,mipekpdéa øãä àäea xfg `ldy ±Lé÷ì Léøc éaâì ïðçBé éaø ¨£©¥©¦¨¨§©¥§¥¨¦
mr ezwelgna -.zeywdl oteqy micib oiprl yiwl yix

jxd lbr ly y`xd xery xn`e yiwl yixl opgei iax aiydyky
yix el dywd ,zeywzdl eteqy meyn oilke` z`neh lawn epi`

oilega zyxetn dpynn yiwl(.akw)jxd lbr ly y`xd xery
,oilke` z`neh oiprl xyak epicdéì øîàå,yiwl yixl opgei iax §¨©¥

éðèéð÷z ìà,dpyn dze`n ilr dywz l` ±ìaLäðBL éðà ãéçé ïBL ©©§¦¥¦¤¦§¨¦£¦¤
,dúBàoecip jxd lbr ly y`xd xery dxn`y ef dpyn xnelk ¨

oecip epi`y mixaeqe eilr miwleg minkge ,`id cigi zrc ,exyak
eteqy oeik milke` z`neh `nhn epi`y izxn`y itke ,xyak
mr mikqde seqal ea xfg opgei iaxy x`ean df itle .zeywzdl
cizra mavn ixg` mikled zeywdl mteqy micibay yiwl yix
meyn `ed dligza eilr wlgy dn lky ,mdilr mipnp oi`e
da x`eany ,jxd lbr xer oiprl oilega dpynd lr jnzqdy
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המשך בעמוד קמו

ezny in` cenr ct sc ± iyily wxtmigqt
äðîæá àìù äìéî àìå`xw hrnn `l i`c Ðzrxv dne :zegcl xnege lwa `iz` Ð

zayd z` dgec dceare ,dceard z` dgecy,dze` dgec dpnfa `ly s` dlin Ð

dcear iptn zgcpy zay ,ezxda uewi zxda mewna elit`dlin `dzy oic epi` Ð

dgec?,dhrine `xw `z`eqp`py ohwe xiibzpy xb oebk ,`id dpnfa `lyc oeikceia`

dpnf xareleqt ztixy iabe .xgnl diedyp Ð

dlink inp miycwxyt`c ,dpnfa `ly

.inc diiedylàåä äùò áåè íåéã ïåúáùÐ

`le dyr aeh mei dil dede ,zeay rnync

.dyrzäðùî'åë ìåãâä øåùá ìëàðä ìëÐ

.ea zeywdl cizry dn lk dywed xakyìëàé
êøä éãâádpny oa gqta dlik`l ie`x Ð

lecbd xeya lk`p oi`y dn la` .minioi` Ð

eiykry it lr s` ,gqta eilr oipnp`ed jx

.eteqa zeywdl cizríéôðë éùàøåíéñåçñäå
sb y`xay q"exaih oixewy Ð,szkd

.o"elxty`oiqegqdex`y Ðqegqd:oebk ,eay

jepz,ofe`diqegqde,dfgdzerlvdezephwd

seqay.dxcydàøîâéùàø óà íéøîåà ùéå
ïéñåçñäå íéôðëxeyae li`ed Ðditeb lecbd

elk`zn= dwilya.xzi leyiaéðú÷ ïä äîÐ

,dwilya lecbd xeya lk`pd lk :xn`w ikde

od dne .ilv jxd icba lk`imitpk iy`x Ð

.oiqegqdeïôåñù ïéãéâúåù÷äì.x`ev icib Ð

did m` la` ,mikx od dlhe icbaeoiwfnoteq

.miyw zeidl'åë øîåà ïðçåé éáøÐmicibe

iaxl ,xyak oipecip `ziixa jda ipzwc oikxd

yiwl yixle ,`zyd oikxc dil rnyn opgei

.mlerl oikxc ,micib x`ya dil rnynïéà éðä
jzrc `wlqc Ðyixtcnod dn`wec Ð

.xn`wàîòè éàî éðä`pwqne ,`ed `yexit Ð

.`vexizcêøä ìâò,"ahexde xerd"a yxtn Ð

wpeiy onf lkjx ey`x xereoiblen Ðeze`

.enr lk`peàîèéù åäîxza .oilke` z`neh Ð

opilf` seqa xza e` ,`nhne opilf` `zyd

.`nhn epi`eäéçî÷ì ùç àì`edy dnl Ð

.zleqt m` oihg m` ,ogehéáø äéá øãä àä
ïðçåéxn`ck ,zeywdl oteqy oicibc `dn Ð

"dywnd dnda" idliya)oilegopihyte ,(`,fr

xerd"c `dn dliax dil hiyt ikc ,"ahexde

yix diaze`e ,`nhn oi` `iddc dlr opgei

:ipzwc "ahexde xerd"c oizipznn yiwleli`

mdizexeryoxyak.jxd lbr ly y`xd xer Ð

iax dil xn`e .opilf` `zyd xzac `nl`

oeylay ,dpyn dze`a iphipwz l` :opgeicigi

iax jinq ded `xwirn `nl` .dze` dpey ip`

,zeywdl oteqy oiciba bilte ,dilr opgei

xkci`e.dia xcde `id d`cigicäðùîìáà
øåäèá øéúåîä`nha xaeyde ,xedha elit` Ð

`le ,"exizez `l" meyn xizend dwel epi` Ð

`l" meyn `nha xaeyyxtn `nrhe ."exayz

.`xnbaàøîâ'åë áåúëä àáe`l lk Ð

`id ef rnync ,eilr oiwel oi` dyrl wzipy

lr xearz m` :ezpwze`ldz`f dyr Ð

.lvpidedniqgc e`ll inc `lc ,cere

.el jnqp zewlndy
éàä

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

àìåz` dgecy zrxv dne :qxhpewa yxit Ð xnege lwa `iz`c dpnfa `ly dlin

'x" wxta xnege lw i`d dil zil `axc :dywe .zayd z` dgec dceare dceard

dcear dgec zrxvc `dc :xaqwc ,(a,alw zay) "dlinc xfril`Ð`xneg meyn `l

`ly ytp lke` dne ,xnege lw :yxit l`ppg epiaxe .ifg `lc `xabc meyn `l` zrxvc

aeh mei dgec zezixa dxyr yly eilr ezxkp

devn oky ytp lke`l dn :aiydl yie .'ek

xne`e !dilr devn didi `l xgnly ,zxaer

mixcpn xnege lw carinl `ki`c :wgvi epiax

ezxkp `ly it lr s` ,aeh mei egcc zeacpe

oiaixwc `ax xaqe ,zezixa dxyr yly odilr

zeacpe mixcpl dn :jxtinl `kile .aeh meiaÐ

xfril` 'x" wxta jixtck ,deab jxev oky

'ek mgld izye xnerl dn :(`,`lw my) "dlinc

Ð`l zeny`e ze`hg elit`e ,edpip daeg e`lc

era `l `hgc e`l i`c oeik ,deab jxev exwin

iy` axc `d dil zi` `axc d`xpe .edpiiezi`l

lw jixhvi` ikdle ,dyrz `le dyr aeh meic

.xqinl jixv ded `l xnege lw e`l i`c ,xnege

iab jixtc ,(a,g) dviac `nw wxta rnyn oke

dyr aeh mei seq seq :'ek i`cel oken dxik xt`

xn` `l` !dyre dyrz `l dgec dyr oi`e ,`ed

dyr aeh meic dil zi` `axc rnyn 'ek `ax

ztixyl jixhvi` `l "ecal" `zyde ,`ed

xn` xnege lw `ki`c ,dlin lr `l` miycw

dl iziin `xnbe (`,blw) (`iad `l m`) wxt `ax

iy` axe .ihrnn `linnc miycw ztixy` `kd

diytpc `zlin `l` ,`ax` bltinl i`w `l

rnynck ,dlin` elit`e i`w miycw`e ,xn`w

.xnege lw dil zilc "`iad `l m`"a

ïéãéâicib :qxhpewa yxit .zeywdl oteqy

`dc ,xy` oa wgvi epiaxl d`xp oi`e .x`ev

elit`e .ixnbl xyak mikx md `zydc rnyn

lirle .seqa meyn `l` edl liqt `l yiwl yix

x`ev iciba `hiyt `l` xn`wÐmdy rnyn

idl oilibx.zenvr enk lk`il oie`x oi`e xzep ze

mikxd micibe .dxcy icib epiidc d`xp `l`

`ziixaa ipzwcÐileklc ,xya iciba ixii`

.xyak eed `nlr

ìéàåäÐ `wlya lecbd xeya ilk`zne

`zyd xza opgei iax lif` `l `zyde

m`e .`wlya lecbd xeya lk`pd xaca `l`

?opgei 'xl dil jixt i`n yiwl yixe :xn`z

xacac `ziixaa gkenc dicicl iywiz ,daxc`

!`zyd xza opilf` `wlya lecbd xeya lk`pd

mitpk iy`xc yiwl yix xaqc :xnel yie

,miciban xzei xya my mdilr yi oiqegqde

iedc micib `ziixaa hwp `lcn opgei iaxl jixte

dn llk `zeax oi`c ipyn opgei 'xe .ith `zeax

jk lk xya mrh oda oi`yÐmikx eid m` `dc

ilk`znc oeik ,jklid .olqet did `l mlerl

mitpk iy`x enk ,odilr oipnip `wlya

`nrh yxtn mdxa` oa oeyny epiaxe .miqegqde

mitpk iy`xl enc `l micibc :yiwl yixc

la` envr icba zeywdl oteq micibc miqegqde

icba zeywdl mteq oi` miqegqde mitpk iy`x

lfinl jiiy `le .`wec lecbd xeya `l` ,mlerl

.mlerl mikx md dlhe icbac oeik ,seqa xza eda

àä,oizrnyc jdn :yexit Ð opgei 'x dia xcd

.(`,fr oileg) "dywnd dnda" wxta gkenck

'xl diaze`c yiwl yixl :wgvi epiaxl dywe

diytpl iywiz ,oxyak odizexery `iddn opgei

lif` mzde ,opilf` seqa xza gqt iab xaqwc

,yiwl yix` yiwl yixc jixt inlyexiac :xne` xy` oa wgvi epiaxe .oicibn daxd xya mrh el yi jxd lbr ly y`x xeray itly :xnel yie !`zyd xzayiwl yixc `nrh ,ipyne

(ai zeny) "xyad z` elk`e" :`xwnÐ.aezkd zxifb ied `kde ,`zydc xza lif` jxd lbr ly y`xd xerae .oicib `le
dzid
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éLà áø .øîBçå ìwî äàaä dpîæa àlL äìéî àìå§Ÿ¦¨¤Ÿ¦§©¨©¨¨¦©¨¤©©¦
àì äçBc äNò ïéàå ,àeä äNò áBè íBéc ïBúaL :øîà̈©©¨§£¥§¥£¥¤Ÿ

.äNòå äNòzäðùîìëàé ìBãbä øBMa ìëàpä ìk ©£¤©£¥¨©¤¡¨©©¨¥¨¥
.íéñeçqäå íéôðë éLàøå ,Cøä éãbaàøîâ,éîø äaø ©§¦¨©§¨¥§¨©¦§©§¦©¨¨¥

BðéàLå ,Cøä éãba ìëàé ìBãbä øBMa ìëàpä ìk :ïðz§©¨©¤¡¨©©¨¥¨¥©§¦¨©§¤¥
ìëàð¯.íéñeçqäå íéôðë éLàø :àôéñ àîéà .àì ¤¡¨Ÿ¥¨¥¨¨¥§¨©¦§©§¦

,àéä éàpz àlà !ìBãbä øBMa éìkàúî àì éðä àäå§¨¨¥¨¦§©§¦©©¨¤¨©¨¥¦
ìBãbä øBMa ìëàpä ìk :éðú÷ éëäå¯,Cøä éãba ìëàé §¨¦¨¨¥¨©¤¡¨©©¨¥¨¥©§¦¨©

ìëàð BðéàLå¯íéôðë éLàø óà :íéøîBà Léå .àì §¤¥¤¡¨Ÿ§¥§¦©¨¥§¨©¦
ìk :éðú÷ éëäå ,éðú÷ "ïä äî" :øîà àáø .íéñeçqäå§©§¦¨¨¨©¨¥¨¨¥§¨¦¨¨¥¨

à÷ìLa ìBãbä øBMa ìëàpä¯,éìöa Cøä éãba ìëàé ©¤¡¨©©¨¦§¨¨¥¨¥©§¦¨©§¨¦
ïä äîe¯:àáøc déúååk àéðz .íéñeçqäå íéôðë éLàø ¨¥¨¥§¨©¦§©§¦©§¨§¨¥§¨¨

,éìöa Cøä éãba ìëàé à÷ìLa ìBãbä øBMa ìëàpä ìk̈©¤¡¨©©¨¦§¨¨¥¨¥©§¦¨©§¨¦
ïä äîe¯ïéðBcéð ïékøä ïéãéâå ,íéñeçqäå íéôðë éLàø ¨¥¨¥§¨©¦§©§¦§¦¦¨©¦¦¦

:øîà ïðçBé éaø ,úBL÷äì ïôBqL ïéãéb ,øîzéà .øNak©¨¨¦§©¦¦¤¨§©§©¦¨¨¨©
ïäéìò ïéðîð ïéà :øîà Lé÷ì Léø ,çñta ïäéìò ïéðîð¦§¦£¥¤©¤©¥¨¦¨©¥¦§¦£¥¤
àzLä øúa ,ïäéìò ïéðîð :øîà ïðçBé éaø .çñta©¤©©¦¨¨¨©¦§¦£¥¤¨©¨§¨
óBqa øúa ,ïäéìò ïéðîð ïéà :øîà Lé÷ì Léø .ïðéìæà̈§¦©¥¨¦¨©¥¦§¦£¥¤¨©©
ìëàpä ìk :ïðçBé éaøì Lé÷ì Léø déáéúéà .ïðéìæà̈§¦©¥¦¥¥¨¦§©¦¨¨¨©¤¡¨

ïä äîe ,Cøä éãba ìëàé ìBãbä øBMa¯íéôðë éLàø ©©¨¥¨¥©§¦¨©¨¥¨¥§¨©¦
éðä .íéñeçqäå¯úBL÷äì ïôBqL ïéãéb ìáà ,ïéà¯!àì §©§¦¨¥¦£¨¦¦¤¨§©§Ÿ

ðäì ïécä àeäå ,éðä àðz :déì øîà.Càîòè éàî éðä¯ ¨©¥¨¨¨¥§©¦§¨¨¨¥©©§¨
ðä ,à÷ìLa ìBãbä øBMa éìkàúî àäcéìkàúî éîð C §¨¦§©§¦©©¨¦§¨¨¨¨©¦¦§©§¦

:ïéáà éaøì äéîøé éaø déì øîà .à÷ìLa ìBãbä øBMa©©¨¦§¨¨£©¥©¦¦§§¨§©¦¨¦
éaø øîà éî :déì éîø eäaà éaøc dén÷ì zìæà ék¦¨§©§§©¥§©¦©¨§¥¥¦¨©©¦
:àîìà ,çñta ïäéìò ïéðîð úBL÷äì ïôBqL ïéãéb ïðçBé¨¨¦¦¤¨§©§¦§¦£¥¤©¤©©§¨
éaøî Lé÷ì Léø dépéî àòa àäå ,ïðéìæà àzLä øúä©¨§¨¨§¦©§¨§¨¦¥¥¨¦¥©¦
øîàå ?àîhiL eäî Cøä ìâò ìL Làøä øBò :ïðçBé¨¨¨Ÿ¤¥¤¨©©¤¦¨¥©£©
:déì øîà !ïðéìæà óBqa øúa :àîìà .ànhî ïéà :Bì¥¦©¥©§¨¨©©¨§¦©£©¥
ïðçBé éaø déa øãä àä ,déçî÷ì Lç àì àä Cì àîøc¦§¨¨¨¨¨§¦§¥¨£©¥©¦¨¨

ìaL ,éðèéð÷z ìà :déì øîàå ,Lé÷ì Léøc éaâìïBL §©¥§¥¨¦©£©¥©©§¦¥¦¤¦§
.dúBà äðBL éðà ãéçéäðùîíöòä úà øáBMä ¨¦£¦¤¨©¥¤¨¤¤

øéúBnä ìáà .íéòaøà ä÷Bì äæ éøä øBähä çñta©¤©©¨£¥¤¤©§¨¦£¨©¦
àîha øáBMäå øBäha¯.íéòaøàä úà ä÷Bì Bðéà ©¨§©¥©¨¥¥¤¤¨©§¨¦

àøîâøBäha øéúBî àîìLa¯eøéúBú àì" :àéðúc ¦§¨¨¦©¨§©§¨Ÿ¦
'åâå ø÷a ãò epnî øúpäå ø÷a ãò epnîáeúkä àa " ¦¤©Ÿ¤§©Ÿ¨¦¤©Ÿ¤¨©¨

éøác ,ä÷Bì ïéàL øîBì ,äNòz àì øçà äNò ïzéì¦¥£¥©©Ÿ©£¤©¤¥¤¦§¥
,äæ àeä íMä ïî àì :øîBà á÷òé éaø .äãeäé éaø©¦§¨©¦©£Ÿ¥Ÿ¦©¥¤
ïé÷Bì ïéàå .äNòî Ba ïéàL åàì déì äåäc íeMî àlà¤¨¦©£¨¥¨¤¥©£¤§¥¦
àì íöòå" :àø÷ øîàc ?ïìðî àîha øáBL àlà .åéìò̈¨¤¨¥©¨¥§¨©§¨©§¨§¤¤Ÿ

'Ba' ,"Bá eøaLú¯íöòå" :ïðaø eðz .ìeñta àìå øLka ¦§§©¨¥§Ÿ©¨¨©¨©§¤¤
'Ba' "Bá eøaLú àì¯,"Bá eøaLú àì íöòå" "ìëàé ãçà úéáa" :øîBà éaø .ìeñta àìå øLka Ÿ¦§§©¨¥§Ÿ©¨©¦¥§©¦¤¨¥¨¥§¤¤Ÿ¦§§
äìéëàì éeàøä ìk¯äìéëàì éeàø ïéàLå ,íöò úøéáL íeMî Ba Lé¯úøéáL íeMî Ba ïéà ¨¨¨©£¦¨¥¦§¦©¤¤§¤¥¨©£¦¨¥¦§¦©

øLk øîàc ïàîì .eäééðéa àkéà äàîeèa àaä çñt :äéîøé éaø øîà ?eäééðéa éàî .íöò¤¤©¥©§¨©©¦¦§§¨¤©©¨§§¨¦¨¥©§§©§©¨©¨¥
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קלה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ct sc migqt(iying meil)

àìåzixa ziiyr,dpîæa àlL äìéî,ipinyd meid xg`l ,epiidc §Ÿ¦¨¤Ÿ¦§©¨
eprinydl aezkd jxvedy xacd mrhe .aeh mei dgec dpi`y

dkld ef dzid ok epcnln did ilely itl ,z`f,øîBçå ìwî äàaä©¨¨¦©¨¤
,zrxv xeqi` `id dgec ixdy ,aeh mei dgec dpnfa `ly dliny
dgec ycwnd zia zceare ,ycwnd ziaa dcear dgec zrxve
meie zay dgcz dliny `ed xnege lw ok m`e ,aeh meie zay
aezkd jxved ok lre ,dpnfa `ly ziyrp m` elit` ,aeh

.[dgec dpi`y eprinydl
,aeh mei dgec dpi` xaer dpnf oi`y devn lky ,jkn cenll yie
cr dzedydl ozip ixdy ,dgec dpi` miycw ztixy s` jkitle

.bgd xg`l
,øîà éMà áøzaiz'ïBúaL'dxiny iabl dxeza dxn`pyíBéc ©©¦¨©©¨§

ò ,áBè,àeä äNziiyrn zeayl yiy `id dzernyn oky £¥
dk`ln ziiyray 'dyrz `l' xeqi` calny `vnpe ,dk`ln

,'dyr' lehia mb jka yi aeh meiaäNò ïéàåmiycw ztixy ly §¥£¥
äçBcxeqi` z`å äNòú àìzevnäNò.aeh mei iabl exn`py ¤Ÿ©£¤§£¥

äðùî
zevn ici mi`vei gqtd oaxway miwlg el`a x`az ef dpyn
i`e ,daeg ici mi`vei oi` el`ae ,mdilr mipnpe ,gqt oaxw zlik`

:mdilr zepnil xyt`ìkxyaìBãbä øBMa ìëàpäribdy xey - ¨©¤¡¨©©¨
,dlik`l ie`x epi`e dywzn exyan wlge ,ezlicb seqlìëàé¥¨¥

Cøä éãbadn lky ,gqtl edeaixwdy [jli`e] mini dpeny oa ©§¦¨©
wlgk lk`p `ed ixd ,ezlicb seql ribdy xeya dlik`l ie`xy
zngn lk`p epi` lecbd xeyay xya la` ,eilr mipnpe gqtd on
,`ed jx eiykry s` ,gqt oaxwa eilr mipnp oi` ,dywzdy

zeywdl cizre li`ed.
íéôðk éLàøå,miitzkd zenvr y`xay miqegqd ±íéñeçqäå- §¨¥§¨©¦§©§¦

.jxd icba milk`p md s` ,dndaay miqegq x`y

àøîâ
:miqegqde mitpkd iy`x oipra dpynd ixac z` zx`an `xnbd

éîø äaø,dpynd ixaca dxizq dywd dax -ïðz,epzpynaìk ©¨¨¥§©¨
e ,Cøä éãba ìëàé ìBãbä øBMa ìëàpädny rnynìëàð BðéàL ©¤¡¨©©¨¥¨¥©§¦¨©¤¥¤¡¨

lecbd xeyaàì.lk`iàôéñ àîéàly `tiqd z` cnle xen` ± Ÿ¥¨¥¨
,dpyndíéñeçqäå íéôðk éLàø,mdilr mipnpe jxd icba milk`p ¨¥§¨©¦§©§¦

éìëàúî àì éðä àäåmilk`p mpi` el` ixde ±,ìBãbä øBMarecne §¨¨¥Ÿ¦§©§¦©©¨
.gqt oaxwa mdilr mipnp

:dax uxznàéä éàpz àlàlr epyp epzpyn ly `tiqde `yixd - ¤¨©¨¥¦
,mi`pz ipy iciéðz÷ éëäå,dpyna zepyl yi jke ±ìëàpä ìk §¨¦¨¨¥¨©¤¡¨

óà ,íéøîBà Léå .àì ìëàð BðéàLå ,Cøä éãba ìëàé ìBãbä øBMa©©¨¥¨¥©§¦¨©§¤¥¤¡¨Ÿ§¥§¦©
íéñeçqäå íéôðk éLàømilk`p mpi`y s`e ,jxd icba milk`p ¨¥§¨©¦§©§¦

ici lr milk`py xg`n j` ,libx leyia xg`l lecbd xeya
mle`e .jxd icba s` milk`p ,ax onf leyia xg`l epiid ,dwily
lk`pd xac wx ,`nw `pz zrcl la` ,mixne` yid zrcl df lk

.jxd icba lk`p libx leyiaa lecbd xeya
:sqep uexizéðz÷ ïä äî ,øîà àáøod dn x`al dpynd zpeek ± ¨¨¨©¨¥¨¨¥

e`aed miqegqde mitpkd xnelk ,lecbd xeya milk`pd mixacd
,lecbd xeya milk`pd mixacd od dn x`al `nbeck dpyna

éðz÷ éëäå,dpyna zepyl yi jke ±à÷ìLa ìBãbä øBMa ìëàpä ìk §¨¦¨¨¥¨©¤¡¨©©¨§¦§¨
,[ax onf leyia] ezwily ici lr ±ïä äîe ,éìöa Cøä éãba ìëàé¥¨¥©§¦¨©§¨¦¨¥
,dwilya lecbd xeya milk`pd,íéñeçqäå íéôðk éLàøel`e ¨¥§¨©¦§©§¦

.ilva jxd icba milk`p
:`ziixan `axl di`x d`ian `xnbdàáøc déúååk àéðzepipy ± ©§¨§¨¥§¨¨

,`ax ixack `ziixaaéãba ìëàé ,à÷ìLa ìBãbä øBMa ìëàpä ìk̈©¤¡¨©©¨§¦§¨¥¨¥©§¦
ïä äîe ,éìöa Cøäici lr lecbd xeya milk`pd mixacd ¨©§¨¦¨¥

,mzwily.íéñeçqäå íéôðk éLàø̈¥§¨©¦§©§¦
:sqep xac zycgn `ziixadïékøä ïéãéâåok mb ,gqt oaxway §¦¦¨©¦

øNák ïéðBcéð.mdilr mipnpe ¦¦§¨¨

:xyak miaygp m`d ,zeywzdl mteqy micib oipra dpc `xnbd
úBLwäì ïôBqL ïéãéb ,øîzéàmd mikx mzligzay x`ev icib - ¦§©¦¦¤¨§¦¨

,dlik`l miie`x eidi `le eywziy mteq mle`e ,dlik`l miie`xe
,mi`xen` jka ewlgpLé÷ì Léø .çñta ïäéìò ïéðîð ,øîà ïðçBé éaø©¦¨¨¨©¦§¦£¥¤©¤©¥¨¦

.çñta ïäéìò ïéðîð ïéà ,øîà̈©¥¦§¦£¥¤©¤©
:mnrh z` zx`an `xnbd,ïäéìò ïéðîð ,øîà ïðçBé éaøezrcly ©¦¨¨¨©¦§¦£¥¤

ïðéìæà àzLä øúait lr micibd oic z` miraewe mikled ep` ± ¨©©§¨¨§¦©
.mdilr mipnp dlik`l miie`x micibd dzry oeike ,zrk mavn

e,ïäéìò ïéðîð ïéà ,øîà Lé÷ì Léøezrclyïðéìæà óBqa øúa± ¥¨¦¨©¥¦§¦£¥¤¨©©¨§¦©
oeike ,cizra mavn itl micibd oic z` miraewe ep` mikled
xya miaygp mpi` ,dlik`l miie`x eidi `le zeywzdl mteqy

.gqt oaxw ly
:`ziixan opgei iax lr dywn yiwl yixdéáéúéàdywd ±Léø ¥¦¥¥

,ïðçBé éaøì Lé÷ì,`ziixaa epipya ìëàpä ìkìëàé ìBãbä øBM ¨¦§©¦¨¨¨©¤¡¨©©¨¥¨¥
.íéñeçqäå íéôðk éLàø ïä äîe ,Cøä éãba:yiwl yix wiicnéðä± ©§¦¨©¨¥¨¥§¨©¦§©§¦¨¥

,miqegqde mitpkd iy`x ,el`ïéà,ok ±,úBLwäì ïôBqL ïéãéb ìáà ¦£¨¦¦¤¨§¦¨
,àìla` jxd icba milk`p miqegqde mitpk iy`x wx xnelk Ÿ

mipnpy xn`y opgei iax lr dywe ,`l zeywzdl mteqy micib
.zeywzdl mteqy micib lr s`

:opgei iax uxzndéì øîà,yiwl yixl opgei iaxéðä àðz`pzd - ¨©¥¨¨¨¥
,miqegqe mitpk hwpðäì ïécä àeäåC,zeywdl mteqy micibl - §©¦§¨¨

ixdyàîòè éàî éðämilk`p miqegqde mitpkdy mrhd dn - ¨¥©©£¨
meyn ,jxd icbaà÷ìLa ìBãbä øBMa éìëàúî àäcmdy - §¨¦§©§¦©©¨§¦§¨

ok m` ,dwily ici lr lecbd xeya milk`pðäénð Cmicib mb ± ¨¨©¦
zeywdl mteqyà÷ìLa ìBãbä øBMa éìëàúîxeya milk`p - ¦§©§¦©©¨§¦§¨

.jxd icba milk`p md s` okle ,dwily ici lr lecbd
:opgei iax ixaca dxizq dywn dinxi iaxäéîøé éaø déì øîà̈©¥©¦¦§§¨

eäáà éaøc dén÷ì úìæà ék ,ïéáà éaøìlv` cenll jlz xy`k - §©¦¨¦¦¨§©§©¥§©¦£¨
,eda` iaxdéì éîø,el dywz -éî[ike-]ïéãéb ïðçBé éaø øîà §¦¥¦¨©©¦¨¨¦¦

ïðéìæà àzLä øúa àîìà ,çñta ïäéìò ïéðîð úBLwäì ïôBqL± ¤¨§¦¨¦§¦£¥¤©¤©©§¨¨©©§¨¨§¦©
,zrk micibd avn itl mipc ep` ezrcly gkendépéî àòa àäå± §¨§¨¦¥

epnn l`y ixdeCøä ìâò ìL Làøä øBò ,ïðçBé éaøî Lé÷ì Léø¥¨¦¥©¦¨¨¨Ÿ¤¥¤¨©
,dlik`l ie`x `edyànèiL eäîoeik m`d ,milke` z`neha ©¤§©¥

,`nhpe eilr lke` my yi ,dlik`l ie`x `ed jx lbrdyk dzry
`nhp epi`e eilr lke` my oi` zeywzdl eteqe xg`n `ny e`

.milke` z`nehaBì øîàå,yiwl yixl opgei iaxïéàexerànèî §¨©¥§©¥
.oilke` z`nehaïðéìæà óBqa øúa àîìàoeik ezrcly gken - ©§¨¨©©¨§¦©

s`y miraew ep` ,dlik`l ie`x didi `le zeywzdl eteqy
yiy `vnpe .milke` z`neh `nhn epi`e lke` aygp epi` dzrn
mteqy micib oipra gqt oaxway ,opgei iax ixaca dxizq
iabl eli`e ,zrk mavn it lr rawp mpicy xaeq zeywzdl
rawp epicy xaeq jxd lbr ly y`xd xer oipra milke` z`neh

.cizra eavn it lr
:dxizqd z` ayiin eda` iaxdéì øîà,oia` iaxl eda` iax ¨©¥

àä Cì àîøc,ok jl dywdy in -déçî÷ì Lç àìl` my `l - ¦§¨¨¨Ÿ¨§¦§¥
mpi`y mixac daxn xnelk ,zleqt e` mihg ogeh `ed dn eal

c ,mipekpdéa øãä àäea xfg `ldy ±Lé÷ì Léøc éaâì ïðçBé éaø ¨£©¥©¦¨¨§©¥§¥¨¦
mr ezwelgna -.zeywdl oteqy micib oiprl yiwl yix

jxd lbr ly y`xd xery xn`e yiwl yixl opgei iax aiydyky
yix el dywd ,zeywzdl eteqy meyn oilke` z`neh lawn epi`

oilega zyxetn dpynn yiwl(.akw)jxd lbr ly y`xd xery
,oilke` z`neh oiprl xyak epicdéì øîàå,yiwl yixl opgei iax §¨©¥

éðèéð÷z ìà,dpyn dze`n ilr dywz l` ±ìaLäðBL éðà ãéçé ïBL ©©§¦¥¦¤¦§¨¦£¦¤
,dúBàoecip jxd lbr ly y`xd xery dxn`y ef dpyn xnelk ¨

oecip epi`y mixaeqe eilr miwleg minkge ,`id cigi zrc ,exyak
eteqy oeik milke` z`neh `nhn epi`y izxn`y itke ,xyak
mr mikqde seqal ea xfg opgei iaxy x`ean df itle .zeywzdl
cizra mavn ixg` mikled zeywdl mteqy micibay yiwl yix
meyn `ed dligza eilr wlgy dn lky ,mdilr mipnp oi`e
da x`eany ,jxd lbr xer oiprl oilega dpynd lr jnzqdy
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המשך בעמוד קמו

ezny in` cenr ct sc ± iyily wxtmigqt
äðîæá àìù äìéî àìå`xw hrnn `l i`c Ðzrxv dne :zegcl xnege lwa `iz` Ð

zayd z` dgec dceare ,dceard z` dgecy,dze` dgec dpnfa `ly s` dlin Ð

dcear iptn zgcpy zay ,ezxda uewi zxda mewna elit`dlin `dzy oic epi` Ð

dgec?,dhrine `xw `z`eqp`py ohwe xiibzpy xb oebk ,`id dpnfa `lyc oeikceia`

dpnf xareleqt ztixy iabe .xgnl diedyp Ð

dlink inp miycwxyt`c ,dpnfa `ly

.inc diiedylàåä äùò áåè íåéã ïåúáùÐ

`le dyr aeh mei dil dede ,zeay rnync

.dyrzäðùî'åë ìåãâä øåùá ìëàðä ìëÐ

.ea zeywdl cizry dn lk dywed xakyìëàé
êøä éãâádpny oa gqta dlik`l ie`x Ð

lecbd xeya lk`p oi`y dn la` .minioi` Ð

eiykry it lr s` ,gqta eilr oipnp`ed jx

.eteqa zeywdl cizríéôðë éùàøåíéñåçñäå
sb y`xay q"exaih oixewy Ð,szkd

.o"elxty`oiqegqdex`y Ðqegqd:oebk ,eay

jepz,ofe`diqegqde,dfgdzerlvdezephwd

seqay.dxcydàøîâéùàø óà íéøîåà ùéå
ïéñåçñäå íéôðëxeyae li`ed Ðditeb lecbd

elk`zn= dwilya.xzi leyiaéðú÷ ïä äîÐ

,dwilya lecbd xeya lk`pd lk :xn`w ikde

od dne .ilv jxd icba lk`imitpk iy`x Ð

.oiqegqdeïôåñù ïéãéâúåù÷äì.x`ev icib Ð

did m` la` ,mikx od dlhe icbaeoiwfnoteq

.miyw zeidl'åë øîåà ïðçåé éáøÐmicibe

iaxl ,xyak oipecip `ziixa jda ipzwc oikxd

yiwl yixle ,`zyd oikxc dil rnyn opgei

.mlerl oikxc ,micib x`ya dil rnynïéà éðä
jzrc `wlqc Ðyixtcnod dn`wec Ð

.xn`wàîòè éàî éðä`pwqne ,`ed `yexit Ð

.`vexizcêøä ìâò,"ahexde xerd"a yxtn Ð

wpeiy onf lkjx ey`x xereoiblen Ðeze`

.enr lk`peàîèéù åäîxza .oilke` z`neh Ð

opilf` seqa xza e` ,`nhne opilf` `zyd

.`nhn epi`eäéçî÷ì ùç àì`edy dnl Ð

.zleqt m` oihg m` ,ogehéáø äéá øãä àä
ïðçåéxn`ck ,zeywdl oteqy oicibc `dn Ð

"dywnd dnda" idliya)oilegopihyte ,(`,fr

xerd"c `dn dliax dil hiyt ikc ,"ahexde

yix diaze`e ,`nhn oi` `iddc dlr opgei

:ipzwc "ahexde xerd"c oizipznn yiwleli`

mdizexeryoxyak.jxd lbr ly y`xd xer Ð

iax dil xn`e .opilf` `zyd xzac `nl`

oeylay ,dpyn dze`a iphipwz l` :opgeicigi

iax jinq ded `xwirn `nl` .dze` dpey ip`

,zeywdl oteqy oiciba bilte ,dilr opgei

xkci`e.dia xcde `id d`cigicäðùîìáà
øåäèá øéúåîä`nha xaeyde ,xedha elit` Ð

`le ,"exizez `l" meyn xizend dwel epi` Ð

`l" meyn `nha xaeyyxtn `nrhe ."exayz

.`xnbaàøîâ'åë áåúëä àáe`l lk Ð

`id ef rnync ,eilr oiwel oi` dyrl wzipy

lr xearz m` :ezpwze`ldz`f dyr Ð

.lvpidedniqgc e`ll inc `lc ,cere

.el jnqp zewlndy
éàä
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àìåz` dgecy zrxv dne :qxhpewa yxit Ð xnege lwa `iz`c dpnfa `ly dlin

'x" wxta xnege lw i`d dil zil `axc :dywe .zayd z` dgec dceare dceard

dcear dgec zrxvc `dc :xaqwc ,(a,alw zay) "dlinc xfril`Ð`xneg meyn `l

`ly ytp lke` dne ,xnege lw :yxit l`ppg epiaxe .ifg `lc `xabc meyn `l` zrxvc

aeh mei dgec zezixa dxyr yly eilr ezxkp

devn oky ytp lke`l dn :aiydl yie .'ek

xne`e !dilr devn didi `l xgnly ,zxaer

mixcpn xnege lw carinl `ki`c :wgvi epiax

ezxkp `ly it lr s` ,aeh mei egcc zeacpe

oiaixwc `ax xaqe ,zezixa dxyr yly odilr

zeacpe mixcpl dn :jxtinl `kile .aeh meiaÐ

xfril` 'x" wxta jixtck ,deab jxev oky

'ek mgld izye xnerl dn :(`,`lw my) "dlinc

Ð`l zeny`e ze`hg elit`e ,edpip daeg e`lc

era `l `hgc e`l i`c oeik ,deab jxev exwin

iy` axc `d dil zi` `axc d`xpe .edpiiezi`l

lw jixhvi` ikdle ,dyrz `le dyr aeh meic

.xqinl jixv ded `l xnege lw e`l i`c ,xnege

iab jixtc ,(a,g) dviac `nw wxta rnyn oke

dyr aeh mei seq seq :'ek i`cel oken dxik xt`

xn` `l` !dyre dyrz `l dgec dyr oi`e ,`ed

dyr aeh meic dil zi` `axc rnyn 'ek `ax

ztixyl jixhvi` `l "ecal" `zyde ,`ed

xn` xnege lw `ki`c ,dlin lr `l` miycw

dl iziin `xnbe (`,blw) (`iad `l m`) wxt `ax

iy` axe .ihrnn `linnc miycw ztixy` `kd

diytpc `zlin `l` ,`ax` bltinl i`w `l

rnynck ,dlin` elit`e i`w miycw`e ,xn`w

.xnege lw dil zilc "`iad `l m`"a

ïéãéâicib :qxhpewa yxit .zeywdl oteqy

`dc ,xy` oa wgvi epiaxl d`xp oi`e .x`ev

elit`e .ixnbl xyak mikx md `zydc rnyn

lirle .seqa meyn `l` edl liqt `l yiwl yix

x`ev iciba `hiyt `l` xn`wÐmdy rnyn

idl oilibx.zenvr enk lk`il oie`x oi`e xzep ze

mikxd micibe .dxcy icib epiidc d`xp `l`

`ziixaa ipzwcÐileklc ,xya iciba ixii`

.xyak eed `nlr

ìéàåäÐ `wlya lecbd xeya ilk`zne

`zyd xza opgei iax lif` `l `zyde

m`e .`wlya lecbd xeya lk`pd xaca `l`

?opgei 'xl dil jixt i`n yiwl yixe :xn`z

xacac `ziixaa gkenc dicicl iywiz ,daxc`

!`zyd xza opilf` `wlya lecbd xeya lk`pd

mitpk iy`xc yiwl yix xaqc :xnel yie

,miciban xzei xya my mdilr yi oiqegqde

iedc micib `ziixaa hwp `lcn opgei iaxl jixte

dn llk `zeax oi`c ipyn opgei 'xe .ith `zeax

jk lk xya mrh oda oi`yÐmikx eid m` `dc

ilk`znc oeik ,jklid .olqet did `l mlerl

mitpk iy`x enk ,odilr oipnip `wlya

`nrh yxtn mdxa` oa oeyny epiaxe .miqegqde

mitpk iy`xl enc `l micibc :yiwl yixc

la` envr icba zeywdl oteq micibc miqegqde

icba zeywdl mteq oi` miqegqde mitpk iy`x

lfinl jiiy `le .`wec lecbd xeya `l` ,mlerl

.mlerl mikx md dlhe icbac oeik ,seqa xza eda

àä,oizrnyc jdn :yexit Ð opgei 'x dia xcd

.(`,fr oileg) "dywnd dnda" wxta gkenck

'xl diaze`c yiwl yixl :wgvi epiaxl dywe

diytpl iywiz ,oxyak odizexery `iddn opgei

lif` mzde ,opilf` seqa xza gqt iab xaqwc

,yiwl yix` yiwl yixc jixt inlyexiac :xne` xy` oa wgvi epiaxe .oicibn daxd xya mrh el yi jxd lbr ly y`x xeray itly :xnel yie !`zyd xzayiwl yixc `nrh ,ipyne

(ai zeny) "xyad z` elk`e" :`xwnÐ.aezkd zxifb ied `kde ,`zydc xza lif` jxd lbr ly y`xd xerae .oicib `le
dzid
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ïðçBé éaø .øçà íB÷îa øNa úéfk åéìò Léå ,äæ íB÷îa øNa úéfk åéìò ïéàL øáà ,øîzéà .íöò úøéáL íeMî Ba ïéà äìéëà£¦¨¥¦§¦©¤¤¦§©¥¤¤¥¨¨©©¦¨¨§¨¤§¥¨¨©©¦¨¨§¨©¥©¦¨¨
ïa ïBòîL éaøì ïðçBé éaø déáéúéà .íöò úøéáL íeMî Ba ïéà :øîà Lé÷ì ïa ïBòîL éaø ,íöòä úøéáL íeMî Ba Lé :øîà̈©¥¦§¦©¨¤¤©¦¦§¤¨¦¨©¥¦§¦©¤¤¥¦¥©¦¨¨§©¦¦§¤

"Bá eøaLú àì íöòå" :Lé÷ì¯?"øNa úéfk åéìò ïéà" éàî .øNa úéfk åéìò ïéàL íöò ãçàå øNa úéfk åéìò LiL íöò ãçà ¨¦§¤¤Ÿ¦§§¤¨¤¤¤¥¨¨©©¦¨¨§¤¨¤¤¤¥¨¨©©¦¨¨©¥¨¨©©¦¨¨
ììk øNa úéfk åéìò ïéàc àîéìéà¯øNa úéfk åéìò LiL íöò ãçà :øîà÷ éëä åàì àlà ?íöòä úøéáL íeMî Ba Lé éànà ¦¥¨§¥¨¨©©¦¨¨§¨©©¥¦§¦©¨¤¤¤¨¨¨¦¨¨©¤¨¤¤¤¥¨¨©©¦¨¨

:déì øîà !Lé÷ì ïa ïBòîL éaøì àéL÷ ,øçà íB÷îa øNa úéfk åéìò Léå äæ íB÷îa øNa úéfk åéìò ïéàL ãçàå ,äæ íB÷îa§¨¤§¤¨¤¥¨¨©©¦¨¨§¨¤§¥¨¨©©¦¨¨§¨©¥©§¨§©¦¦§¤¨¦¨©¥
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פסחים. פרק שביעי - כיצד צולין דף פד עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ct sc migqt(iying meil)

éàäd`neha `ay df oaxw -ìeñtea dxq`p `l jkitle ,`ed ©¨
la` ,mvr zxiayøîàc ïàîìxeqi`y xaeqd iax zrcl - §©§¨©

oaxwd m`a ielz dxiaydéàä ,äìéëàì éeàø`ay df oaxw - ¨©£¦¨©
,d`nehaénðok mb -,àeä äìéëàì éeàøzxiay ea dxq`p jkitle ©¦¨©£¦¨

.mvr
ewlgpy xaeqd ,dinxi iax lr zwlegd drc d`ian `xnbd

:d`neha `ad gqta mi`pzdàðåeb éàä ék ,øîà óñBé áøote`a - ©¥¨©¦©©§¨
,d`neha `ay gqt epiidc ,dfkàîìò éleëcy micen lkd -ïéà §¥¨§¨¥

Baxeqi`éúà à÷ éìewàì éaøc ,íöòä úøéáL íeMîiaxy itl - ¦§¦©¨¤¤§©¦§©¥¨¨¥
dcen `ed s`y ,xingdl `le `nw `pz ixac lr lwdl `a

,mvr zxiay xeqi` ea oi` leqt oaxwyéàäå`ay df oaxwe - §©
,d`nehaàä[ixd-],àeä ìeñtmvr zxiay ea dxq`p `l jkitle ¨¨

,lkd zrclàlày oaxwøLBkä úòL Bì äúéäxyk didy - ¤¨¨§¨§©©¤
,dlik`a xzede dligznìñôðåueg xyad `viy oebk ,okn xg`l §¦§©

,ezvignleäééðéa àkéà`pz oia dkldl welig yi dfk oaxwa - ¦¨¥©§
.iaxl `nwøîàc ïàîìxeqi`y xaeqd `nw `pz zrcl - §©§¨©

oaxwd m`a ielz dxiaydàä ,øLk,df oaxw -,àeä øLkixdy ¨¥¨¨¥
la` .mvr zxiay ea dxq`p jkitle ,xykda eizecear eyrp

øîàc ïàîìmvr xeayl dxez dxq` `ly xaeqd iax zrcl - §©§¨©
`edy oaxwa `l`àä ,äìéëàì éeàøzry el dzidy ,df oaxw - ¨©£¦¨¨

,xyekdàeä äìéëàì éeàø åàì àzLäie`x epi` eiykr - ©§¨¨¨©£¦¨
.mvr zxiay xeqi` ea oi` jkitle ,lqtp ixdy ,[dlik`l

:sqei ax lr zwlegd drc d`ian `xnbdàîìò élek ,øîà ééaà©©¥¨©¥¨§¨
àðåeb éàä ék ìk'xyekd zry' oaxwl dzidy ,dfk ote`a - ¨¦©©§¨

icen ,okn xg`l lqtpe dligzny lkd mBa ïéàxeqi`íeMî ¥¦
,íöòä úøéáL,'leqta `le xyka' yxecd `nw `pz elit`eéàî §¦©¨¤¤©

àîòèc meyn ,xacd mrh `ed dn -úäéî àzLälr ,eiykr - ©£¨©§¨¦©
,mipt lkàä[ixd-]àlà ,àeä ìeñtoicíöòä úøéáLgqtaãBòaî ¨¨¤¨§¦©¨¤¤¦§

íBé,oqipa xyr drax` meia epiidc ,dkiygd mcew -àkéà¦¨
eäééðéa.iaxl `nw `pz oia welig yi dfa -øîàc ïàîìzrcl - ¥©§§©§¨©

epi`y oaxw wx zhrnn dxezdy xaeqd ,`nw `pzàä ,øLk- ¨¥¨
,mei ceran gqt oaxw,àeä øLk.mvr zxiay ea dxq`p jkitle ¨¥

la`øîàc ïàîìoaxw lk dxezd dhriny xaeqd iax zrcl - §©§¨©
epi`y,äìéëàì éeàø,mei ceran gqta mvr zxiay xeq`l oi` ¨©£¦¨
ixdyàzLä,eiykr -àeä äìéëà øa åàìie`x epi` oiicr - ©§¨¨©£¦¨

.axra `l` gqtd zlik` onf oi`y ,dlik`l
mvr xeayl xizn iaxy xaeqd ,iia` zrc lr dywn `xnbd

:mei ceran gqtaéáéúéî,`ziixaa epipy .daiyid ipa eywd -éaø ¥¦¥©¦
çBî ìò ïéðîð ,øîBà,LàøaLcg` dpnp `l m` elit` ,xnelk ¥¦§¦©©¤¨Ÿ

ici `vi ,y`xay gend lr wx `l` ,gqtd xya lr dxeagd ipan
,ezaegúéìewaL çBî ìò ïéðîð ïéàå.cid ly jxid mvr jezay - §¥¦§¦©©¤©¦

:`xnbd zxxanàîòè éàî LàøaL çBî ìòxacd mrh `ed dn - ©©¤¨Ÿ©©£¨
.e`ivedle zleblebd mvr z` xeayl xeq` ixd ,eilr mipnpy

,`xnbd zx`anBøøBâì ìBëéå ìéàBämqiw ici lr genlBàéöBäìe ¦§¨§§§¦
e`ivedl xyt` i` zileway mvrd gen la` .elke`le s`d jxc

.dxaeyl `la
:iia`k `ly ef `ziixan gikedl yi cvik `xnbd zyxtn dzre

Czòc à÷ìñ éàåy ,jzrc lr dlrz m`e -ãBòaî íöòä úøéáL §¦¨§¨©§¨§¦©¨¤¤¦§
éîc øétL íBé,ok m` ,iax zrcl `id zxzen -énð úéìe÷s` - ©¦¨¥¦©¦

y ote`a ,xzida e`ivedl jxc yi zileway genddéøaúð- ¦§§¥
dze` exayidéãéc çBîì de÷tðå ,íBé ãBòaîgend z` e`iveie - ¦§§©§©§©¦¥

,dkezaydéìò eðnðågend eze` lr dxeagd ipan epnie - §¦§£¥
dcen iax mby ,xnel jixv gxkda `l` .axra edelk`ie

.mei ceran elit` dxeq` zenvr zxiayy
:`xnbd zvxznééaà Cì øîàxnele ,ef `iyew uxzl iia` leki - ¨©¨©©¥

,jk jléîòèìeCceran s` dxeq` mvr zxiayy ,jzhiyle - §©§¥
ixde ,`ziixad ixac eayiizi ike ,meiénð äëéLçMîxg`l s` - ¦¤£¥¨©¦

z` xeayl ozip dkiygdgend `ivedle ,xzida zilewd mvr
c ote`a ,dkezayàzøîeb éúééð,zlgb e`iai -déìò úeçéðå- ©§¥©§¨§¥£¥

,zilewd mvr lr egipiedìwðåcr mvrd z` zlgbd sexyze - §©§¥
,awp ea dyrzydéãéc çBîì d÷tðåmvrd gen z` e`iveie - §©§¥§©¦¥

,df awp jxc zilewd jezaydéìò éðnéðå.edelk`ie eilr epnie - §¦§¥£¥
àéðz àäc,`ziixaa epipy ixdy -Czçîäå úBîöòa óøBOä ìáà §¨©§¨£¨©¥¨£¨§©§©¥

Ba ïéà ïéãébaxeqi`,íöòä úøéáL íeMîdxez dxq` `ly ,epiidc ©¦¦¥¦§¦©¨¤¤
.dtixy ici lr awp mda zeyrl xzen j` ,zenvrd xeayl `l`

:`xnbd dkiynneøîéîì Cì úéà éàî àlàxnel jl yi dn - ¤¨©¦¨§¥©
ipy dfa epivn ,ok miyer oi` ok` recn ,ef `iyew ayiil icka

.mivexiz,øîà ééaà,zlgb ici lr mvrd awpl oi`yíeMî ©©¥¨©¦
l miyyegyò÷ômeg zngn ipyd dcivn mvrd xayzy - ¨©

on `id dxeq`e ,dxiay `l` dtixy o`k oi` dfk ote`ae ,zlgbd
e .dxezd,øîà àáøzlgb ici lr mvrd awpl xeq`y xacd mrh ¨¨¨©

`edíeMîl minkg eyygydéì ãéñôî à÷c ,íéLã÷ ãñôä- ¦¤§¥¨¨¦§¨©§¦¥
mvrd jezay gend z` ciqtiyçBnî àøeð ìéëà àîìéc ,íéãéa§¨©¦¦§¨¨¦¨¦©

déãécmvrd z` zlgbd awpzy xg`l `ny yegl yi oky - ¦¥
xebq exi`ydl ahen jkitle ,envr gend on s` y`d lk`z
,o`kn x`azne .micia eciqtdl `le ,envrn cqtiy mvrd jeza
lr zilewd mvr z` awpl did xzen `ziixe`cny it lr s`y
minkg exq` mewn lkn ,dkezay gend `ivedle zlgb ici

mvrd zxiay oiprl s` `linne .ok zeyrlénð íBé ãBòaîmb - ¦§©¦
,z`f zeyrl minkg exq`y xnel yi okeèà íBé ãBòaî äøéæb§¥¨¦§¨

[meyn-].äëéLçMîgqta mvr xeayl mc`d lbxzi m`y ,epiidc ¦¤£¥¨
.dkiygd xg`l s` ok zeyrl `eaiy yegl yi ,mei ceran

:iia` lr zwlegd drc d`ian `xnbdéàä ék ìk ,øîà àtt áø©¨¨¨©¨¦©
àðeb,mei ceran mvrd xaeyy ,dfk ote`a -àîìò éleklkd - ©§¨¥¨§¨

y micenBa Léxeqi`,íöòä úøéáL íeMî`ly xaeqd iax elit`e ¤¦§¦©¨¤¤
,dlik`l ie`xd oaxwa `l` mvr xeayl dxez dxq`àîòè éàî©©£¨

c meyn ,xacd mrh `ed dn -éæçéî àúøBàìoaxwd didi axrl - §§¨¦§¥
ie`x,äìéëàì,'ie`x'k oecip `ed mei ceran s` jkitleøáàa àlà ©£¦¨¤¨§¥¤

Búö÷î àöiL`veid wlgd eze` lqtpe ,milyexi znegl ueg ¤¨¨¦§¨
,ekzegl jixveéâìôéî÷yi m` ,iaxe `nw `pz ewlgp dfa - ¨¦§§¥

.mvr zxiay xeqi` `viy wlg eze`aøîàc ïàî`pz zrcl - ©§¨©
oaxwa mvr zxiay dxez dxq`y xaeqd ,`nwàä ,øLkxa` - ¨¥¨

,uegl ezvwn `viy df,àeä øLkcner iniptd ewlg ixdy ¨¥
`viy ewlga elit` mvr zxiay xeq`l yi jkitle ,ezexyka

.uegløîàc ïàîezxiay dxez dxq` `ly xaeqd iax zrcle - ©§¨©
`edy oaxwa `l` mvréàä ,äìéëàì éeàø`viy df xa` - ¨©£¦¨©

,uegl ezvwnàeä äìéëà øa åàìmewna dlik`l ie`x epi` - ¨©£¦¨
lr xaer epi` jkitle ,uegl `viy wlgd eze`a epiidc ,dxiayd

.'ea exayz `l mvre'
:mvr ea xeayl xzeny zxaeqd drc `xnbd d`ianeàéðúãk¦§©§¨

,`ziixaaøáà ,øîBà ä÷Bøa ïa ïðçBé éaø ìL Bða ìàòîLé éaø©¦¦§¨¥§¤©¦¨¨¤§¨¥¥¤
Búö÷î àöiLmilyexi znegl uegBa ïéà ,BøáLexeqi`íeMî ¤¨¨¦§¨§¨¥¦
.íöòä úøéáL§¦©¨¤¤

:`tt ax lr zwlegd drc d`ian `xnbdéãéà áøc déøa úLL áø©¥¤§¥§©¦¦
àðåeb éàä ék ìk ,øîà,uegl xa`d zvwn `viy ,dfk ote`a - ¨©¨¦©©§¨

àîìò éleëcy micen lkd -Ba ïéàxeqi`,íöòä úøéáL íeMî §¥¨§¨¥¦§¦©¨¤¤
,'leqta `le xyka' yxecd `nw `pz elit`eøáà éàäcixdy - §©¥¤

uegl `viy xa`d ly wlgd eze`úøéáL àlà ,àeä ìeñt àä̈¨¤¨§¦©
'àð'a íöòä,ekxv lk dlvp `ly gqt xya -eäééðéa àkéàdfa - ¨¤¤§¨¦¨¥©§

.iaxl `nw `pz oia dkldl welig yiøîàc ïàî`pz zrcl - ©§¨©
oaxwa mvr zxiay dxez dxq`y xaeqd `nwàä ,øLkoaxw - ¨¥¨

,ekxv lk dlvp `l oiicry df,àeä øLkea xeayl xeq` jkitle ¨¥
.eziilv xnb mcew elit` mvrøîàc ïàîe,iax zrcl la` - ©§¨©

`edy oaxwa `l` mvr zxiay dxez dxq` `ly xaeqdéeàø̈
àzLä ,äìéëàì,ekxv lk xyad dlvp `l oiicry ,eiykr -Bðéà ©£¦¨©§¨¥

,äìéëàì éeàø.mvr zxiay ea dxq`p `l jkitle ¨©£¦¨
:ici` axc dixa zyy ax lr zwlegd drc d`ian `xnbdáø©

àðåeb éàä ék ìk ,øîà ÷çöé øa ïîçð`ly xyaa ,dfk ote`a - ©§¨©¦§¨¨©¨¦©©§¨
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קלז ezny ina cenr ct sc ± iyily wxtmigqt
àåä ìåñô éàäo`ky `l` ,xeaiva `id diegc d`nehc ,leqta dyrpy Ðaezkd zxifb

.ea oxhetlàåä äìéëà øá éàä) opzck Ðlk`p d`neha `ay gqtd :(a,er lirl

.d`nehaøùë àäeyrpy Ðeizecear.xykdaíåé ãåòáî.dlik` zry epi`y Ðïéðîð
ùàøáù çåî ìò.`vi gend lr `l` dpnp `l elit` Ðçåî ìò ïéðîð ïéàåúéìå÷äÐ

xeq`y iptn.e`ivedle dxaeylgen la`

exxeble `ivedl leki y`xd.s`d jxc mqiwa

àúøîåâ éúéð,zlgb Ðigppeawpiy cr dilr

.egen `iveieøîéîì êì úéà éàî àìài`n` Ð

.zlgba e`iveie oipnp oi`ò÷ô íåùî øîà ééáà
zngn `ny Ðzlgbdrwtioi`e ,xg` mewna

.dxiay `l` dtixy efãñôä íåùî øîà àáøå
íéùã÷ahene ,micia etxeye gend ciqtny Ð

lqtiyceran dxiay oiprl inp `kd .eil`n

ixy `ziixe`cnc ab lr s` ,meiexfb opax Ð

.dkiygyn eh`åúö÷î àöéù øáàueg Ð

`ki` `veid z` jezgl jixve ,milyexi znegl

.ediipiaøùë éîð éàä,xyk iniptd ixdy Ð

."ea exayz `l" meyn xaere exaey `ed ixde

,mvrl ribny cr jzeg `l`sleweribny cr

) oizipzna opzck ,jzege ,wxtl.(a,dt onwl

àåä äìéëà øá åàì éàäepi` dxiay mewna Ð

epiidc ,elek `viy xa` la` .dlik`l ie`x

lqtpe xyekd zry el dzid`nlr ilekc Ð

.`ed leqt `din `zydc ,dxiay meyn ea oi`

ziil`ok oi`y dn ,oixeni`d mr daixw dyd

) aizkck ,fre xeya`xwiebdil`d ealg" :(

."dninzøîà àðéáøxya zifk `kil i` ÐÐ

ea oi`a `l` .dxiay meyn ea oi` `nlr ilekc

xg` mewna zifk ea yie dxiay mewna zifk

.ediipia `ki`ìåñôä ìò áééç åðéàå`zyde Ð

zry el dzid .hrnn `w leqt id lif`e yxtn

lqtpe xyekdmvrd zxiay meyn ea oi` Ð

axk epiide .`yixa opiqxb xne` iaxe .opiqxb

xa ongp axck dil` ihernl ,gafnl sqei

iia`ck mei ceran dlik` zrya `ly .wgvi

xeriy ihernl iax `z` mei ceran xn`c

ihernl :inp i` .`piaxk dxiay mewna dlik`

.iy` axk zifk dilr oi`úøéáù íåùî åá ïéà
íöòä.dxiay mewna dlik` xeriy opirac Ð

íöò úøéáù íåùî åá ùé éàîàiaxl oia Ð

.opira zifk yiwl yixl oia opgeiäæ íå÷îáÐ

.dxiay mewna
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äúéämeyn `l Ð `ed xyk `d xyk xn`c o`n ediipia `ki` lqtpe xyekd zry el

"ea" yixccÐlirl yxtn oerny 'x `dc ,ikd dil rnyn leqta `le xyka

meyn ea oi` df cg`e df cg` :xn`we ,leqta `le xyka ea inp ipzwc `nw `pzc dizlin

zry el dzid `l` ediipia `ki`c icin gkyinl ivn `l sqei axc `l` .mvr zxiay

.lqtpe xyekdøáà`ki` ezvwn `viy

i`n` :dniz Ð xyk xyk xn`c o`n ediipia

epi`y dn `d ?dlik` xan ith xyk dil aiyg

.!`ed xyk e`l dlik`l ie`x

ikdopiqxbäúéäea oi` lqtpe xyekd zry el

."ea yi" opiqxb `le Ð mvrd zxiay meyn

opiqxb i`cÐopigkyn `le ,sqei axl iywiz

axc dizlina lirl qxbc zi`e .ediipin drax`k

xyk xn`c o`nl :sqeiÐo`nl ,`ed xyk e`l

lk`i xn`cÐ`nwezin df itle .`ed dlik` xa

,d`xp oi`e ."ea yi" eqxbc mixtqd zqxib

witpcn dlik`n witp ith oizrny dlekac

ezvwn `viy xa`c `idd ik ,zexyk zxezn

.`ed dlik` xa `le ,dil ixw xykc

øîúéàdf mewna xya zifk eilr oi`y xa`

epiaxle wgvi epiaxl d`xp Ð 'ek

ipzwc ,ibltinw iaxc `ail`c :xy` oa wgvi

dlik` xeriy ea yi :`nzq `ziixaaÐea yi

iy` axe `piaxc `zbeltae .mvrd zxiay meyn

meyn ea yi `nlr ilekl opaxl la` .ibltinw

zifk eilr oi`c `nili` :wiqnc `de .mvr zxiay

lr s` .mvr zxiay meyn ea yi i`n` ,llk xya

iaxc `ail`e li`ed ,opaxk `newe`l ivnc ab

iaxk edl `xiaqe ,ibltinwÐoizipznl inwen

.dizeek
cg`
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úBîöòa óøBOä ìáà :àéðz àäc .déìò éðîéðå ,déãéc¦¥§¦§¦£¥§¨©§¨£¨©¥¨£¨

ïéãéba Czçîäå¯àlà .íöòä úøéáL íeMî Ba ïéà §©§©¥©¦¦¥¦§¦©¨¤¤¤¨
øîéîì Cì úéà éàî¯àáø .ò÷t íeMî :øîà ééaà ©¦¨§¥©©©¥¨©¦¤©¨¨

ãBòaî ,déãéc çBnî àøeð ìéëà àîìéc ,íéãia déì ãéñôî à÷c ,íéLã÷ ãñôä íeMî :øîà̈©¦¤§¥¨¨¦§¨©§¦¥©¨©¦¦§¨¨¥¨¦©¦¥¦§
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àîòè éàî .íöòä úøéáL íeMî Ba¯Búö÷î àöiL øáàa :àlà .äìéëàì éæçéî àúøBàì ¦§¦©¨¤¤©©§¨§§¨¤¡¥©£¦¨¤¨§¥¤¤¨¨¦§¨
øLk øîàc ïàî .ébìtéî÷¯äìéëàì éeàø øîàc ïàîe ,àeä øLk àä¯äìéëà øa åàì éàä ¨¦©§¦©§¨©¨¥¨¨¥©§¨©¨©£¦¨©¨©£¦¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ct sc migqt(iying meil)

éàäd`neha `ay df oaxw -ìeñtea dxq`p `l jkitle ,`ed ©¨
la` ,mvr zxiayøîàc ïàîìxeqi`y xaeqd iax zrcl - §©§¨©

oaxwd m`a ielz dxiaydéàä ,äìéëàì éeàø`ay df oaxw - ¨©£¦¨©
,d`nehaénðok mb -,àeä äìéëàì éeàøzxiay ea dxq`p jkitle ©¦¨©£¦¨

.mvr
ewlgpy xaeqd ,dinxi iax lr zwlegd drc d`ian `xnbd

:d`neha `ad gqta mi`pzdàðåeb éàä ék ,øîà óñBé áøote`a - ©¥¨©¦©©§¨
,d`neha `ay gqt epiidc ,dfkàîìò éleëcy micen lkd -ïéà §¥¨§¨¥

Baxeqi`éúà à÷ éìewàì éaøc ,íöòä úøéáL íeMîiaxy itl - ¦§¦©¨¤¤§©¦§©¥¨¨¥
dcen `ed s`y ,xingdl `le `nw `pz ixac lr lwdl `a

,mvr zxiay xeqi` ea oi` leqt oaxwyéàäå`ay df oaxwe - §©
,d`nehaàä[ixd-],àeä ìeñtmvr zxiay ea dxq`p `l jkitle ¨¨

,lkd zrclàlày oaxwøLBkä úòL Bì äúéäxyk didy - ¤¨¨§¨§©©¤
,dlik`a xzede dligznìñôðåueg xyad `viy oebk ,okn xg`l §¦§©

,ezvignleäééðéa àkéà`pz oia dkldl welig yi dfk oaxwa - ¦¨¥©§
.iaxl `nwøîàc ïàîìxeqi`y xaeqd `nw `pz zrcl - §©§¨©

oaxwd m`a ielz dxiaydàä ,øLk,df oaxw -,àeä øLkixdy ¨¥¨¨¥
la` .mvr zxiay ea dxq`p jkitle ,xykda eizecear eyrp

øîàc ïàîìmvr xeayl dxez dxq` `ly xaeqd iax zrcl - §©§¨©
`edy oaxwa `l`àä ,äìéëàì éeàøzry el dzidy ,df oaxw - ¨©£¦¨¨

,xyekdàeä äìéëàì éeàø åàì àzLäie`x epi` eiykr - ©§¨¨¨©£¦¨
.mvr zxiay xeqi` ea oi` jkitle ,lqtp ixdy ,[dlik`l

:sqei ax lr zwlegd drc d`ian `xnbdàîìò élek ,øîà ééaà©©¥¨©¥¨§¨
àðåeb éàä ék ìk'xyekd zry' oaxwl dzidy ,dfk ote`a - ¨¦©©§¨

icen ,okn xg`l lqtpe dligzny lkd mBa ïéàxeqi`íeMî ¥¦
,íöòä úøéáL,'leqta `le xyka' yxecd `nw `pz elit`eéàî §¦©¨¤¤©

àîòèc meyn ,xacd mrh `ed dn -úäéî àzLälr ,eiykr - ©£¨©§¨¦©
,mipt lkàä[ixd-]àlà ,àeä ìeñtoicíöòä úøéáLgqtaãBòaî ¨¨¤¨§¦©¨¤¤¦§

íBé,oqipa xyr drax` meia epiidc ,dkiygd mcew -àkéà¦¨
eäééðéa.iaxl `nw `pz oia welig yi dfa -øîàc ïàîìzrcl - ¥©§§©§¨©

epi`y oaxw wx zhrnn dxezdy xaeqd ,`nw `pzàä ,øLk- ¨¥¨
,mei ceran gqt oaxw,àeä øLk.mvr zxiay ea dxq`p jkitle ¨¥

la`øîàc ïàîìoaxw lk dxezd dhriny xaeqd iax zrcl - §©§¨©
epi`y,äìéëàì éeàø,mei ceran gqta mvr zxiay xeq`l oi` ¨©£¦¨
ixdyàzLä,eiykr -àeä äìéëà øa åàìie`x epi` oiicr - ©§¨¨©£¦¨

.axra `l` gqtd zlik` onf oi`y ,dlik`l
mvr xeayl xizn iaxy xaeqd ,iia` zrc lr dywn `xnbd

:mei ceran gqtaéáéúéî,`ziixaa epipy .daiyid ipa eywd -éaø ¥¦¥©¦
çBî ìò ïéðîð ,øîBà,LàøaLcg` dpnp `l m` elit` ,xnelk ¥¦§¦©©¤¨Ÿ

ici `vi ,y`xay gend lr wx `l` ,gqtd xya lr dxeagd ipan
,ezaegúéìewaL çBî ìò ïéðîð ïéàå.cid ly jxid mvr jezay - §¥¦§¦©©¤©¦

:`xnbd zxxanàîòè éàî LàøaL çBî ìòxacd mrh `ed dn - ©©¤¨Ÿ©©£¨
.e`ivedle zleblebd mvr z` xeayl xeq` ixd ,eilr mipnpy

,`xnbd zx`anBøøBâì ìBëéå ìéàBämqiw ici lr genlBàéöBäìe ¦§¨§§§¦
e`ivedl xyt` i` zileway mvrd gen la` .elke`le s`d jxc

.dxaeyl `la
:iia`k `ly ef `ziixan gikedl yi cvik `xnbd zyxtn dzre

Czòc à÷ìñ éàåy ,jzrc lr dlrz m`e -ãBòaî íöòä úøéáL §¦¨§¨©§¨§¦©¨¤¤¦§
éîc øétL íBé,ok m` ,iax zrcl `id zxzen -énð úéìe÷s` - ©¦¨¥¦©¦

y ote`a ,xzida e`ivedl jxc yi zileway genddéøaúð- ¦§§¥
dze` exayidéãéc çBîì de÷tðå ,íBé ãBòaîgend z` e`iveie - ¦§§©§©§©¦¥

,dkezaydéìò eðnðågend eze` lr dxeagd ipan epnie - §¦§£¥
dcen iax mby ,xnel jixv gxkda `l` .axra edelk`ie

.mei ceran elit` dxeq` zenvr zxiayy
:`xnbd zvxznééaà Cì øîàxnele ,ef `iyew uxzl iia` leki - ¨©¨©©¥

,jk jléîòèìeCceran s` dxeq` mvr zxiayy ,jzhiyle - §©§¥
ixde ,`ziixad ixac eayiizi ike ,meiénð äëéLçMîxg`l s` - ¦¤£¥¨©¦

z` xeayl ozip dkiygdgend `ivedle ,xzida zilewd mvr
c ote`a ,dkezayàzøîeb éúééð,zlgb e`iai -déìò úeçéðå- ©§¥©§¨§¥£¥

,zilewd mvr lr egipiedìwðåcr mvrd z` zlgbd sexyze - §©§¥
,awp ea dyrzydéãéc çBîì d÷tðåmvrd gen z` e`iveie - §©§¥§©¦¥

,df awp jxc zilewd jezaydéìò éðnéðå.edelk`ie eilr epnie - §¦§¥£¥
àéðz àäc,`ziixaa epipy ixdy -Czçîäå úBîöòa óøBOä ìáà §¨©§¨£¨©¥¨£¨§©§©¥

Ba ïéà ïéãébaxeqi`,íöòä úøéáL íeMîdxez dxq` `ly ,epiidc ©¦¦¥¦§¦©¨¤¤
.dtixy ici lr awp mda zeyrl xzen j` ,zenvrd xeayl `l`

:`xnbd dkiynneøîéîì Cì úéà éàî àlàxnel jl yi dn - ¤¨©¦¨§¥©
ipy dfa epivn ,ok miyer oi` ok` recn ,ef `iyew ayiil icka

.mivexiz,øîà ééaà,zlgb ici lr mvrd awpl oi`yíeMî ©©¥¨©¦
l miyyegyò÷ômeg zngn ipyd dcivn mvrd xayzy - ¨©

on `id dxeq`e ,dxiay `l` dtixy o`k oi` dfk ote`ae ,zlgbd
e .dxezd,øîà àáøzlgb ici lr mvrd awpl xeq`y xacd mrh ¨¨¨©

`edíeMîl minkg eyygydéì ãéñôî à÷c ,íéLã÷ ãñôä- ¦¤§¥¨¨¦§¨©§¦¥
mvrd jezay gend z` ciqtiyçBnî àøeð ìéëà àîìéc ,íéãéa§¨©¦¦§¨¨¦¨¦©

déãécmvrd z` zlgbd awpzy xg`l `ny yegl yi oky - ¦¥
xebq exi`ydl ahen jkitle ,envr gend on s` y`d lk`z
,o`kn x`azne .micia eciqtdl `le ,envrn cqtiy mvrd jeza
lr zilewd mvr z` awpl did xzen `ziixe`cny it lr s`y
minkg exq` mewn lkn ,dkezay gend `ivedle zlgb ici

mvrd zxiay oiprl s` `linne .ok zeyrlénð íBé ãBòaîmb - ¦§©¦
,z`f zeyrl minkg exq`y xnel yi okeèà íBé ãBòaî äøéæb§¥¨¦§¨

[meyn-].äëéLçMîgqta mvr xeayl mc`d lbxzi m`y ,epiidc ¦¤£¥¨
.dkiygd xg`l s` ok zeyrl `eaiy yegl yi ,mei ceran

:iia` lr zwlegd drc d`ian `xnbdéàä ék ìk ,øîà àtt áø©¨¨¨©¨¦©
àðeb,mei ceran mvrd xaeyy ,dfk ote`a -àîìò éleklkd - ©§¨¥¨§¨

y micenBa Léxeqi`,íöòä úøéáL íeMî`ly xaeqd iax elit`e ¤¦§¦©¨¤¤
,dlik`l ie`xd oaxwa `l` mvr xeayl dxez dxq`àîòè éàî©©£¨

c meyn ,xacd mrh `ed dn -éæçéî àúøBàìoaxwd didi axrl - §§¨¦§¥
ie`x,äìéëàì,'ie`x'k oecip `ed mei ceran s` jkitleøáàa àlà ©£¦¨¤¨§¥¤

Búö÷î àöiL`veid wlgd eze` lqtpe ,milyexi znegl ueg ¤¨¨¦§¨
,ekzegl jixveéâìôéî÷yi m` ,iaxe `nw `pz ewlgp dfa - ¨¦§§¥

.mvr zxiay xeqi` `viy wlg eze`aøîàc ïàî`pz zrcl - ©§¨©
oaxwa mvr zxiay dxez dxq`y xaeqd ,`nwàä ,øLkxa` - ¨¥¨

,uegl ezvwn `viy df,àeä øLkcner iniptd ewlg ixdy ¨¥
`viy ewlga elit` mvr zxiay xeq`l yi jkitle ,ezexyka

.uegløîàc ïàîezxiay dxez dxq` `ly xaeqd iax zrcle - ©§¨©
`edy oaxwa `l` mvréàä ,äìéëàì éeàø`viy df xa` - ¨©£¦¨©

,uegl ezvwnàeä äìéëà øa åàìmewna dlik`l ie`x epi` - ¨©£¦¨
lr xaer epi` jkitle ,uegl `viy wlgd eze`a epiidc ,dxiayd

.'ea exayz `l mvre'
:mvr ea xeayl xzeny zxaeqd drc `xnbd d`ianeàéðúãk¦§©§¨

,`ziixaaøáà ,øîBà ä÷Bøa ïa ïðçBé éaø ìL Bða ìàòîLé éaø©¦¦§¨¥§¤©¦¨¨¤§¨¥¥¤
Búö÷î àöiLmilyexi znegl uegBa ïéà ,BøáLexeqi`íeMî ¤¨¨¦§¨§¨¥¦
.íöòä úøéáL§¦©¨¤¤

:`tt ax lr zwlegd drc d`ian `xnbdéãéà áøc déøa úLL áø©¥¤§¥§©¦¦
àðåeb éàä ék ìk ,øîà,uegl xa`d zvwn `viy ,dfk ote`a - ¨©¨¦©©§¨

àîìò éleëcy micen lkd -Ba ïéàxeqi`,íöòä úøéáL íeMî §¥¨§¨¥¦§¦©¨¤¤
,'leqta `le xyka' yxecd `nw `pz elit`eøáà éàäcixdy - §©¥¤

uegl `viy xa`d ly wlgd eze`úøéáL àlà ,àeä ìeñt àä̈¨¤¨§¦©
'àð'a íöòä,ekxv lk dlvp `ly gqt xya -eäééðéa àkéàdfa - ¨¤¤§¨¦¨¥©§

.iaxl `nw `pz oia dkldl welig yiøîàc ïàî`pz zrcl - ©§¨©
oaxwa mvr zxiay dxez dxq`y xaeqd `nwàä ,øLkoaxw - ¨¥¨

,ekxv lk dlvp `l oiicry df,àeä øLkea xeayl xeq` jkitle ¨¥
.eziilv xnb mcew elit` mvrøîàc ïàîe,iax zrcl la` - ©§¨©

`edy oaxwa `l` mvr zxiay dxez dxq` `ly xaeqdéeàø̈
àzLä ,äìéëàì,ekxv lk xyad dlvp `l oiicry ,eiykr -Bðéà ©£¦¨©§¨¥

,äìéëàì éeàø.mvr zxiay ea dxq`p `l jkitle ¨©£¦¨
:ici` axc dixa zyy ax lr zwlegd drc d`ian `xnbdáø©

àðåeb éàä ék ìk ,øîà ÷çöé øa ïîçð`ly xyaa ,dfk ote`a - ©§¨©¦§¨¨©¨¦©©§¨
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xcde"קלח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dt sc migqt(iyiy meil)

àì`l` ,ok `ziixad zpeek oi` -øîà÷ éëä,xnel dzpeek jk - Ÿ¨¦¨¨©
ãçà[oia-]õeçaî øNa úéfk åéìò LiL íöò,mvrd iab lr -ãçàå ¤¨¤¤¤¥¨¨©©¦¨¨¦©§¤¨

[oiae-]øNa úéfk åéìò Léå ,õeçaî øNa úéfk åéìò ïéàL íöò¤¤¤¥¨¨©©¦¨¨¦©§¥¨¨©©¦¨¨
íéðôaîxeqi` ea yi oipr lka ,mvrd gen ,epiidc ,mvrd jeza - ¦¦§¦

xya zifk `diy i`pzae ,mvr zxiay meyn.äøéáL íB÷îa¦§§¦¨
dkeza yiy mvr xeayl xeq`y `ziixan di`x `xnbd d`iane
dgcze xyad zlik` ly dyr zevn `eazy mixne` oi`e ,gen

:mvr zxiay xeqi` z`àéðúäåxn`p ,`ziixaa epipy jk ok`e - §¨©§¨
`xwna(en ai zeny),'Bá eøaLú àì íöòå'zpeeky jkn cenll yie §¤¤Ÿ¦§§

,zenvrd ibeq lk zxiay z` xeq`l dxezdãçà[oia-]LiL íöò ¤¨¤¤¤¤
ãçàå ,çBî Ba[oiae-].[çBî Ba ïéàL íöò:`ziixad zxxaneäîe ©§¤¨¤¤¤¥©¨

íéi÷î éðàaezkd ixac eniiwzi ok m` cvik -(g ai my)úà eìëàå' £¦§©¥§¨§¤
,'äfä äìéla øNaägend `ivedle mvrd z` xeayl xeq`e xg`n ©¨¨©©§¨©¤

eniiwl yi df `xwn :`ziixad zx`an .elke`le dkezay
ad zlik`,íöòä éab ìòL øNa.mvrd jezay gend zlik`a `le §¨¨¤©©¥¨¤¤

:zxxane `ziixad dayBðéà Bà,ok `xwnd yxtl oi` `ny - ¥
àlàs` xyad zlik` zevn z` miiwl yi,íöòä CBúaL øNaa ¤¨©¨¨¤§¨¤¤

,dkezay gend lek`le mvrd z` xeayl jixvy ,epiidcéðà äîe¨£¦
íéi÷îaezkd ixac eniiwzi ok m` cvike -,'Bá eøaLú àì íöòå' §©¥§¤¤Ÿ¦§§

øáBL çBî Ba LiL íöòa ìáà ,çBî Ba ïéàL íöòamvrd z`ìëBàå §¤¤¤¥©£¨§¤¤¤¤©¥§¥
,gend z`dîúz ìàå,jk lr'äNò' àáé éøäLz` elk`e' ly §©¦§©¤£¥¨Ÿ£¥

,'dfd dlila xyad'äNòú àì' äçãéå.'ea exayz `l mvre' ly §¦§¤Ÿ©£¤
:ok xnel oi`y `xwnd on micnely `ziixad zx`anàeäLk§¤

[aezkd-]øîBàacna)(ai h xa 'Bá eøaLé àì íöòå'oaxw,'éðL çñô' ¥§¤¤Ÿ¦§§§¤©¥¦
aixwdl mileki eid `ly el`l ,xii`a xyr drax`a dyrpd

,'oey`x gqt'øîBì ãeîìz ïéàLepcnll aezkd jxved `ly - ¤¥©§©
,'ipy gqt'a mvr zxiay xeqi`øîàð øák éøäLjynda my ¤£¥§¨¤¡©

weqtd,'BúBà eNòé çñtä úwç ìëk'gqt' ipic lky ,epiidc §¨ª©©¤©©£
oic eprinydl jxved recn ok m`e ,'ipy gqt'a s` mibdep 'oey`x

,mvr zxiayøîBà éåädxiayd xeqi`y epcnll dxezd zpeeky ¡¥¥
,zenvrd ibeq lka xn`pãçà[oia-]ãçàå ,çBî Ba LiL íöò ¤¨¤¤¤¤©§¤¨

[oiae-].çBî Ba ïéàL íöò¤¤¤¥©
mvra s` xn`p mvr zxiay xeqi`y `xwnd on micnele xg`ne
xyaa wx dxn`p gqt oaxw zlik` zevny gxkda ,gen ea yiy
dfa mixne` oi`e ,lk`p epi` mvrd jezay gend j` ,mvrd lry

.'dyrz `l dgec dyr'
:dpynn yiwl yix zhiy lr dywn `xnbdéáéúéîipa eywd - ¥¦¥

xya zifk ea oi`y xa`y xaeqd ,yiwl yix ixac lr daiyid
dpyna epipy .mvr zxiay xeqi` ea oi` dxiay mewna(a"r oldl),

øáà,gqt oaxw lyBúö÷î àöiLlqtpe ,milyexi znegl ueg ¥¤¤¨¨¦§¨
wlgd on ecixtdle ekzegl jixve ,uegl `viy wlgd eze`
mvrd xeayl xyt` i`y xg`n j` ,mipta xzepy xykd

jkitl ,gqta mvr zxiay xeqi` meyn ,drvn`aCúBçz` ¥
d`ivid mewna xyadãòd,íöòì òébnL íB÷îoia cixtdl ick ©¨¤©¦©¨¤¤

,miptay xykd xyal lqtpe uegl `viy xyadåokn xg`lóìB÷ §¥
,elke`e mipta xzepy xykd xyad z` mvrd lrnòébnL ãò©¤©¦©

÷øtì,zenvr izy zexagzn eay mewnl -CúBçåoia cixtne my ©¤¤§¥
.uegl d`viy mvrd z` jilyne ,zenvrd

ixack `ly dpynd on gikedl yi cvik `xnbd zx`an dzre
:yiwl yixúøîà éàåy ,xn`z m`e -øNa úéfk åéìò ïéàL øáà §¦¨§©¥¤¤¥¨¨©©¦¨¨

äæ íB÷îa[dxiayd mewna-]Léåxya zifk eilrïéà øçà íB÷îa §¨¤§¥§¨©¥¥
Baxeqi`,íöòä úøéáL íeMî,ok m`òébnL ãò óìB÷c éì änì ¦§¦©¨¤¤¨¨¦§¥©¤©¦©

CúBçå ÷øtìcr xyad lk z` selwl dpynd dkixvn recn - ©¤¤§¥
,odipia jzeg `ed mye ,zenvrd zexagzn eay wxtddéa óBì÷ð¦§¥

déøaúðå àúøetmewna ,xyad on hrn selwiy jka ic ixd - §¨§¦§§¥
z` sliwe xg`ny ,mvrd z` my xeayie ,uegl xa`d z`ivi
ote`ae ,dxiayd mewna dlik` xeriy dzr oi`y `vnp xyad
o`kn cenll yi gxkda `l` .mvr zxiay dxez dxq` `l dfk

`ymewn lkny ,dxiayd mewna xyad on selwiy dfa ic oi

xya zifk da yie xg`n ,mvrd zxiaya dxez xeqi` yi oiicr
.opgei iax ixacke ,xg` mewna

:ef `iyew lr mivexiz ipy `xnbd d`ian,øîà ééaàxwirn ok` ©©¥¨©
,mvrd z` my xeayle xyad on hrn selwl did xzen oicd

dxifb ,ok zeyrl minkg exq`y `l`.ò÷ô íeMîeyygy ,epiidc ¦¨©
s` xayze ,dkxe`l mvrd wcqz dxiayd zkn zngn `ny
.dxez xeqi` lr xaer `edy `vnpe ,xya zifk eilr yiy mewna

,øîà àðéáømrhe ,my mvrd xeayle xyad on selwl xzen ok` ©¦¨¨©
`idy itl wxtd cr xyad selwl dkixvn dpyndy xacd

zwqerúéìe÷a,gen zifk da yiy ,dndad ci ly jxid mvr - §¦
oiicr dxiayd mewn lrn xyad z` selwi m` s`y ,`vnpe
,my dliren ef dvr oi` jkitle ,dzxiaya dxez xeqi` lr xeari

.wxtd cr selwl jixv `l`
:'`vei'e 'xzep' 'lebit' ipica zwqer `xnbdíúä ïðzoldl epipy - §©¨¨

(:kw),ìebétä,eaixwnd odkd ly ezaygn ici lr lqtpy oaxw - ©¦
øúBpäå,ezlik` onf seq xg`l xzepy oaxw xya -(àîhäå) §©¨§©¨¥

íéãiä úà ïéànèîmda rbepd lky minkg exfby ,xnelk .opaxcn §©§¦¤©¨©¦
.wxtd cr ze`nh eici

eyxiteàcñç áøå àðeä áød`neh minkg exfby xacd mrh z` ©¨§©¦§¨
.efãçmdn cg` -,øîà`ed mrhdyäpeäk éãLç éðtîmipdk - ©¨©¦§¥©§¥§¨

exfb jkitle ,d`py meyn cifna mixg` oaxw lbtl miceygd
jixv lbtnd odkd `diy ick ,micid z` 'lebit'd `nhiy minkg
yexti ok ici lre ,miycwa rbiy mcew eici liahdl gexhl

.zepaxw lbtlnãçåmi`xen`d on cg`e -,øîàxacd mrhy §©¨©
`ed micid lr d`neh minkg exfbyäpeäk éìöò éðtîmipdk - ¦§¥£¥¥§¨

'xzep' miyrp md ok ici lre ,miycw zlik`a milvrznd
ick ,micid z` 'xzep'd `nhiy minkg exfb jkitle ,milqtpe
elvrzi `l jk meyne ,mdici zliaha gexhl mipdkd ekxveiy

.miycwd zlik`a
cg` lk `l` ,minkg zxifb mrha mi`xen`d ewlgp `l mpn`

.zg` dxifb mrh x`ia mdnìebétà éðúî øîz` dpy mdn cg` - ©©§¥©¦
,'lebit' oiprl eixacøúBpà éðúî øîeoiprl eixac dpy ipyde - ©©§¥©¨

,zx`ane `xnbd dtiqene .'xzep'ìebétà éðúîc ïàîdpyy df - ©§©§¥©¦
`edy xn` ,'lebit' lr minkg exfby d`nehd oiprl eixac z`

äpeäk éãLç íeMî,dai` meyn oaxw lbtl miceygd mipdk - ¦©§¥§¨
,'xzep'a `le 'lebit'a wx jiiy df mrh okyøúBpà éðúîc ïàîe- ©§©§¥©¨

mrhy xn` ,'xzep'a exfby d`nehd oiprl eixac dpyy df eli`e
`ed xacdäpeäk éìöò íeMîxya zlik`a milvrznd mipdk - ¦£¥¥§¨

.'lebit'a `le 'xzep'a wx jiiy df mrhy ,zepaxwd
e` 'lebit'd xeriy oiprl mi`xen`d oia zwelgn d`ian `xnbd

:d`neh milawnd 'xzep'déðúî øîax-] el` mi`xen`n cg` - ©©§¥
'xzep'd e` 'lebit'd ly exeriyy ,dpey did [`cqg axe `ped

`ed micid z` `nhiy ickaéðúî øîe ,úéfkdid ipyd eli`e - ©©¦©©§¥
a `ed d`nehd zlaw xeriyy ,dpey,äöéakxeriyn zegta la` ©¥¨

.micid z` mi`nhn mpi` df
:mzwelgn zexaq z` `xnbd zx`aneéðúîc ïàîdpeyy df - ©§©§¥

`ed d`nehd zlaw xeriyy,úéfke` 'lebit'd ly exeriyy xaeq ©©¦
`ed mici z`neh oiprl 'xzep'dkxeriyBøeqéà,ezlik` xeqi` - §¦

.eilr aiig 'xzep' e` 'lebit' zifk lke`dyéðúîc ïàîedfe - ©§©§¥
`ed d`nehd zlaw xeriyy dpeyy,äöéakoiprl exeriyy xaeq ©¥¨

`ed mici z`nehBúàîeèkz`neh' `nhl lke` ly xeriyk - §§¨
.dviak epiidc ,dxezd on 'oilke`

:'`vei' meyn lqtpy oaxw iabl wtq d`ian `xnbdeäì àéòaéà¦©§¨§
,daiyid ipa ewtzqp -'àöBé',lqtpe ezvignl ueg `viy oaxw - ¥

m`deøæbeilräàîeè ïðaø,micid z` `nhl -.àì Bàzx`ane ¨§©¨¨§¨Ÿ
.wtqd iccv z` `xnbdïðéøîà éîiabl wxy ,mixne` ep` m`d - ¦¨§¦©

'øúBð'epivneøæâcminkg eilr,äàîeèmeyndéa éìeöòéàì éúàc ¨§¨§§¨§¨¥§¦£¥¥
d`neh minkg exfb jkitle ,oaxwd zlik`a lvrzdl milelry -
`le ,epnf jeza oaxwd xya zlik`a efxcfiy ick ,'xzep'd lr
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המשך בעמוד קמק

ezny in` cenr dt sc ± iyily wxtmigqt
'åë øîà÷ éëä àìzifk eilr oi`y mvr cg`e .opira dxiay mewna dlik` mlerl Ð

xn`wc xyamewnae ,miptan gen ekeza yie uegan xya eilr oi` :xn`w ikd Ð

.`id dlik` gen zlik`c opirny`e .dxiayàéðúäåmvr xayl xq`c ,`zegipa Ð

.dxiayc dyrz `l z` dgcie "xyad z` elk`e"c dyr ezil opixn` `le ,gen ekezay

ìòù øùáá øùáä úà åìëàå íéé÷î éðà äîå
íöòägena dnwe`l `kilc ,`l gen la` Ð

`xw dil jixvn `lc ,zlgb ici lre .inp

.rwt `nlic ,dlwz icil da iz`c `zlinïéàù
øîåì ãåîìúxeqi` cnll jxved `ly Ð

.dxiayåúö÷î àöéù øáàz` jezgl jixve Ð

.`veidêúåç.x"ipxwpi` ,aiaq xyad z` Ðãò
íöòì òéâîùóìå÷å.`vi `ly xyad Ðãò
÷øôì òéâîùoixagzny Ð.zenvr ipy my

êúåçå`viy mvrd z` jilyne wxtd z` Ð

xya lk`ie ,ezvwn.slwpdàúøåô äá óì÷ðÐ

.aiaq dxiay mewnaò÷ô íåùî`ny Ðrwti

dkiyk xyad zgz xayiemewn lr.selwd

úéìå÷áekezn gen ea yic cid ly l"icpecx Ð

.dtilw dil `ipdn `l Ðíéãéä úà ïéàîèîÐ

.opaxcníåùî øîà ãçäðåäë éãùçÐ

oiceygymeyn oaxw lbtllr exfb ,dai`

jixv df `diy ick micid z` `nhiy lebitd

rbiy mcew eici liahdl,ycewa.edegixhieãçå
íåùî øîàéìöòäðåäëÐmilvrzndzlik`a

ick ,xzepd lr d`neh exfb miycwegixhdl

.mdilréðúî øîdicic `nrh ÐicygÐ

lebit`dicic `nrh ipzn xneilvr.xzep` Ð

éðúî øîopax xefb zifka xzep oia lebit oia Ð

.e`nhilcåøåñéàëezlik` xeqi` xeriyk Ð

.zifka ,eilr aiig `edyåúàîåèëxeriyk Ð

.dviaka ,`ziixe`c milke` z`nehà÷ àä
éîèéîxaegnd `vei ly erbn zngn inipt Ð

.elúéá úàîåè éðùîåàéä íéøúñärbn lk Ð

.d`xp erbn mewn oi`y mixzqd zia xeaig

`lc dcp zkqna ol `wtp mixzqd zia z`nehe

`inhineicie"n`vei" wxta ,"mina shy `l

) "otec.ielba ody micia dribp opirac (`,bn

àðéáøìåøîàãdnda" wxta Ð"dywnd

)milke`c xeaig rbn iabl (`,brizxtnc o`nk

mixzqd zia rbn `le ,xeaig ied `le ,enc

.ixwinúéæë äéá úéìã.zvw eze`a Ðàöéù
äøåáçîäøåáçìdyrz `l yxtn dinwl Ð

.dilicøåäè åàì éàî.`nhln ÐøåñàåÐ

gqt zvignc dvignl ueg `vei x`yk ,lek`l

.xedh ipzw ikd elit`e ,`id ezlik` mewnàì
øúåîå øåäèla` .dia zi` `vei leqt `lc Ð

dvignl ueg `vei.`nhnc jl `ni` mlerl Ð

äùòú àìá äæ éøä"dry lk" wxta xn`ck Ð

)`,ck lirl"md ycw ik lk`i `l" :(lk Ð

lr dyrz `l ozil aezkd `a ,leqt ycway

ikd elit`e ,dil aiyg `vei :`nl` .ezlik`

.xedh ipzwïàîì àîìùáipznc Ðlebit`

dviak xzepeinp d`neh xefbc ivexzl ivn Ð

,`vei`xedh ipzwc i`de`kilca Ð.dviak

øîéîì àëéà éàî`la elke`d :ipzwcn Ð

dyrz.zifk `ki`c llkn Ðïä ïéæéøæyiy Ð

mifxfne ,miaxdf z` df,`ivedln`le

jixhvi`ixeng`licil e`eai `ly ediilr

.d`ivi
äøåáçî
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ãçàoke ,mcew heyt epi`y xikfn `kd Ð gen ea oi`y mvr cg`e gen ea yiy mvr

zeleza cg` miycg dyly cr e`ypi `l miypd lk :(`,`n zenai) "ulegd" wxta

i`w e` ,`zbelt `ki`c `kide .heyt epi`y zeleza `yixa inp `pz ,'ek zepnl` cg`e

`l :xfrl` iax xn` ,opzc (a,hk) dpyd y`xc `iddk .mcew heyt xikfdl jxc `xw`

,dpaia `l` oirwez ediy i`kf oa opgei oax oiwzd

jl heyty enk ,xnelk .'ek dpai cg` :el exn`

oke .oic zia yiy mewn lk jk dpaia mirwezy

,dxrne giy cg` xea cg` :(a,p) `nw `aaa

cg` :(`,bn) dheqa oke .xea aizkc `xw` i`wc

dkeqc `nw wxta oke .'ek gweld cg`e dpead

.'ek dphw zg`e dlecb zg` iab (`,k)

àåäùëipy gqta ea exayi `l mvre xne`

sili (a,fv) migafa "z`hg mc" wxta Ð 'ek

,miycwa dyrz `l dgec dyr oi`c `kdn

."ea exayz `l mvre" :gqt iab `pngx azkcn

`xw jixv inp i`n`e ,dpin sili ikid :dywe

!dyr miiwn `l e`l xwrinc `pcira `d ?`kd

`kdc :mdxa` oa oeyny epiaxl dyw cere

sxeydc ,`zxneb ici lr mdipy miiwl xyt`

ol `niiwe ,mvr zxiay meyn ea oi` zenvra

igce dyr iz` `l mdipy miiwl lekic `kidc

oa oeyny epiaxl miig epiax uxize !dyrz `l

xeq`c `zxneba lirl yxity `axlc :mdxa`

.xity iz` ,miycw cqtd meyníåùîicyg

zeyrl eyegi `l ok enk :xn`z m`e Ð dpedk

edl `xing miryxl s`c :xnel yi !d`neha

jcnll :(`,bk) `neia opixn`ck ,d`neh

.minc zekityn xzei milk zxdh odilr dxengy

úàîåè:xn`z m`e Ð `id mixzqd zia

,dilr biltc xi`n 'xl `l` ,iqei 'xl gpizd

(a,ar oileg) "dywnd dnda" wxta dl iziine

:xnel yie ?xninl `ki` i`n ,`nhnc dil zi`c

.xi`n 'x iabl iqei 'xk ol `niiwc

àðéáøìåizxtnc o`nk oilke` ixeaig xn`c

jzrc `wlqc oeik ,`piax `la :xn`z m`e Ð 'ek

ivn ded uegl `viy dna iienhl xeriy `ki`c

(my) "dywnd dnda" wxta opiwqnc ,iieyw`l

lecb cban ze`ad yly lr ylya iqei 'x dcenc

,eia`n d`neh lawn eia`n ezyixt zryac

dnewe`l `ki`c :xnel yie !`kd inp ikde

"el exn`" wxta ipyn oke ,ogk lka zefzipa

.xedh mc`a lclecnd xa` iab (a,h zezixk)

jzeg `l` mvrd jzeg epi`y oeik `kd ,edin

mvrd zeaiaqÐ.egk lka fizdl leki epi`

.hrn hrna jilyne jzega iwen inlyexiae

éðáã`vei ol `irainw ik od oifixf dxeag

"oilitz `vend" wxtac :xn`z m`e Ð miycwc

mipdk :xn`wc ,`kti` rnyn (`,bw oiaexir)

od oifixfÐod oifixf dxeag ipa ,opixn`Ð`l

xn`ipa iabc ,inc `lc :wgvi epiax uxize !opi

iabln dzgi `ny ith xfbinl jiiy dxeag

la` ,llk gqtl `kiiy `l `zlin `dc .mipdk

`vei oebk gqtl jiiyc icinaÐipa oifixf

.mipdkn xzei dxeagd
d`ved
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"Bá eøaLú àì íöòå"¯,çBî Ba LiL íöò ãçà §¤¤Ÿ¦§§¤¨¤¤¤¥©
úà eìëàå" íéi÷î éðà äîe .çBî Ba ïéàL íöò ãçàå§¤¨¤¤¤¥©¨£¦§©¥§¨§¤

"äfä äìéla øNaä¯Bðéà Bà .íöòä éab ìòL øNáa ©¨¨©©§¨©¤§¨¨¤©©¥¨¤¤¥
àì íöòå" íéi÷î éðà äîe ,íöòä CBúaL øNáa àlà¤¨§¨¨¤§¨¤¤¨£¦§©¥§¤¤Ÿ

"Bá eøaLú¯Ba LiL íöòa ìáà ,çBî Ba ïéàL íöòa ¦§§§¤¤¤¥©£¨§¤¤¤¥
çBî¯äçãéå äNò àáé éøäL ,dîúz ìàå .ìëBàå øáBL ©¥§¥§©¦§©¤£¥¨Ÿ£¥§¦§¤

çñôa "Bá eøaLé àì íöòå" :øîBà àeäLk .äNòz àìŸ©£¤§¤¥§¤¤Ÿ¦§§§¤©
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änì ,íöòä úøéáL íeMî Ba ïéà øçà íB÷îa Léå äæ¤§¥§¨©¥¥¦§¦©¨¤¤¨¨
àzøet déa óBì÷ð ?CúBçå ÷øtì òébnL ãò óìB÷c éì¦§¥©¤©¦©©¤¤§¥¦§¥§¨
.úéìe÷a :øîà àðéáø .ò÷t íeMî :øîà ééaà !déøaúðå§¦§§¥©©¥¨©¦¤©¨¦¨¨©§¦
.íéãiä úà ïéànèî àîhäå øúBpäå ìebétä :íúä ïðz§©¨¨©¦§©¨§©¨¥§©§¦¤©¨©¦
,äpeäë éãLç éðtî :øîà ãç ;àcñç áøå àðeä áø©¨§©¦§¨©¨©¦§¥£¨¥§¨
øîe ,ìebétà éðúî øî .äpeäë éìöò éðtî :øîà ãçå§©¨©¦§¥£¥¥§¨¨©§¥©¦¨

ìebétà éðúîc ïàî .øúBpà éðúî¯,äpeäë éãLç íeMî ©§¥©¨©§©§¥©¦¦£¥¥§¨
øúBpà éðúîc ïàîe¯éðúî øî .äpeäë éìöò íeMî ©§©§¥©¨¦£¥¥§¨¨©§¥
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äöéak éðúîc ïàîe¯àöBé :eäì àéòaéà .Búàîeèk ©§©§¥©¥¨§§¨¦©£¨§¥

¯eøæâc øúBð :ïðéøîà éî ?àì Bà äàîeè ïðaø eøæb̈§©¨©§¨Ÿ¦¨§¦©¨§¨§
äàîeè¯àöBé ìáà .déa éìBvòéàì éúàc¯é÷Btà §¨§¨¥§¦©¥¥£¨¥©¥

íéãia déì é÷tî àì íéãia¯.äàîeè ïðaø déa eøæb àì ©¨©¦¨©§¥¥©¨©¦Ÿ¨§¥©¨©§¨
Búö÷î àöiL øáà :òîL àz ?àðL àì àîìéc Bà¦§¨¨§¨¨§©¥¤¤¨¨¦§¨

¯÷øtì òébnL ãò óìB÷å íöòì òébnL ãò CúBç¥©¤©¦©¨¤¤§¥©¤©¦©©¤¤
éúç ék ,äàîeè ïðaø déa eøæb zøîà éàå .CúBçåC §¥§¦¨§©§¨§¥©¨©§¨¦¨¥

,àéä íéøúñ úàîeè !déì ànèî÷ àä ?éåä éàî déì¥©¨¥¨¨§©¥¥§©§¨¦¦
éøeaéç :øîàc ,àðéáøìe .àénèî àì íéøúñ úàîeèå§§©§¨¦¨§©§¨§¨¦¨§¨©¦¥
àkéà éàî ,éîc éúøôîc ïàîëe ,àeä øeaéç åàì ïéìëBà¨¦¨¦§©§©§§¦¨¥©¦¨
ïàîì :àlà !ànèî à÷å éããäa òâð÷ àä ?øîéîì§¥©¨¨¨©©£¨¥§¨§©¥¤¨§©

úéfk éðúîc¯äöéak éðúîc ïàîe ,úéfk déa úéìc §©§¥©©¦§¥¥©©¦©§©§¥©¥¨
¯çñt øNa àéöBnä :òîL àz .äöéak déa úéìc§¥¥©¥¨¨§©©¦§©¤©

äNòz àìa àeäL ét ìò óà ,äøeáçì äøeáçî¯ ¥£¨©£¨©©¦¤§Ÿ©£¤
äøeáçì äøeáçî àöBéc ,øeñàå øBäè :åàì éàî .øBäè̈©¨¨§¨§¥¥£¨©£¨
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קלט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dt sc migqt(iyiy meil)

àì`l` ,ok `ziixad zpeek oi` -øîà÷ éëä,xnel dzpeek jk - Ÿ¨¦¨¨©
ãçà[oia-]õeçaî øNa úéfk åéìò LiL íöò,mvrd iab lr -ãçàå ¤¨¤¤¤¥¨¨©©¦¨¨¦©§¤¨

[oiae-]øNa úéfk åéìò Léå ,õeçaî øNa úéfk åéìò ïéàL íöò¤¤¤¥¨¨©©¦¨¨¦©§¥¨¨©©¦¨¨
íéðôaîxeqi` ea yi oipr lka ,mvrd gen ,epiidc ,mvrd jeza - ¦¦§¦

xya zifk `diy i`pzae ,mvr zxiay meyn.äøéáL íB÷îa¦§§¦¨
dkeza yiy mvr xeayl xeq`y `ziixan di`x `xnbd d`iane
dgcze xyad zlik` ly dyr zevn `eazy mixne` oi`e ,gen

:mvr zxiay xeqi` z`àéðúäåxn`p ,`ziixaa epipy jk ok`e - §¨©§¨
`xwna(en ai zeny),'Bá eøaLú àì íöòå'zpeeky jkn cenll yie §¤¤Ÿ¦§§

,zenvrd ibeq lk zxiay z` xeq`l dxezdãçà[oia-]LiL íöò ¤¨¤¤¤¤
ãçàå ,çBî Ba[oiae-].[çBî Ba ïéàL íöò:`ziixad zxxaneäîe ©§¤¨¤¤¤¥©¨

íéi÷î éðàaezkd ixac eniiwzi ok m` cvik -(g ai my)úà eìëàå' £¦§©¥§¨§¤
,'äfä äìéla øNaägend `ivedle mvrd z` xeayl xeq`e xg`n ©¨¨©©§¨©¤

eniiwl yi df `xwn :`ziixad zx`an .elke`le dkezay
ad zlik`,íöòä éab ìòL øNa.mvrd jezay gend zlik`a `le §¨¨¤©©¥¨¤¤

:zxxane `ziixad dayBðéà Bà,ok `xwnd yxtl oi` `ny - ¥
àlàs` xyad zlik` zevn z` miiwl yi,íöòä CBúaL øNaa ¤¨©¨¨¤§¨¤¤

,dkezay gend lek`le mvrd z` xeayl jixvy ,epiidcéðà äîe¨£¦
íéi÷îaezkd ixac eniiwzi ok m` cvike -,'Bá eøaLú àì íöòå' §©¥§¤¤Ÿ¦§§

øáBL çBî Ba LiL íöòa ìáà ,çBî Ba ïéàL íöòamvrd z`ìëBàå §¤¤¤¥©£¨§¤¤¤¤©¥§¥
,gend z`dîúz ìàå,jk lr'äNò' àáé éøäLz` elk`e' ly §©¦§©¤£¥¨Ÿ£¥

,'dfd dlila xyad'äNòú àì' äçãéå.'ea exayz `l mvre' ly §¦§¤Ÿ©£¤
:ok xnel oi`y `xwnd on micnely `ziixad zx`anàeäLk§¤

[aezkd-]øîBàacna)(ai h xa 'Bá eøaLé àì íöòå'oaxw,'éðL çñô' ¥§¤¤Ÿ¦§§§¤©¥¦
aixwdl mileki eid `ly el`l ,xii`a xyr drax`a dyrpd

,'oey`x gqt'øîBì ãeîìz ïéàLepcnll aezkd jxved `ly - ¤¥©§©
,'ipy gqt'a mvr zxiay xeqi`øîàð øák éøäLjynda my ¤£¥§¨¤¡©

weqtd,'BúBà eNòé çñtä úwç ìëk'gqt' ipic lky ,epiidc §¨ª©©¤©©£
oic eprinydl jxved recn ok m`e ,'ipy gqt'a s` mibdep 'oey`x

,mvr zxiayøîBà éåädxiayd xeqi`y epcnll dxezd zpeeky ¡¥¥
,zenvrd ibeq lka xn`pãçà[oia-]ãçàå ,çBî Ba LiL íöò ¤¨¤¤¤¤©§¤¨

[oiae-].çBî Ba ïéàL íöò¤¤¤¥©
mvra s` xn`p mvr zxiay xeqi`y `xwnd on micnele xg`ne
xyaa wx dxn`p gqt oaxw zlik` zevny gxkda ,gen ea yiy
dfa mixne` oi`e ,lk`p epi` mvrd jezay gend j` ,mvrd lry

.'dyrz `l dgec dyr'
:dpynn yiwl yix zhiy lr dywn `xnbdéáéúéîipa eywd - ¥¦¥

xya zifk ea oi`y xa`y xaeqd ,yiwl yix ixac lr daiyid
dpyna epipy .mvr zxiay xeqi` ea oi` dxiay mewna(a"r oldl),

øáà,gqt oaxw lyBúö÷î àöiLlqtpe ,milyexi znegl ueg ¥¤¤¨¨¦§¨
wlgd on ecixtdle ekzegl jixve ,uegl `viy wlgd eze`
mvrd xeayl xyt` i`y xg`n j` ,mipta xzepy xykd

jkitl ,gqta mvr zxiay xeqi` meyn ,drvn`aCúBçz` ¥
d`ivid mewna xyadãòd,íöòì òébnL íB÷îoia cixtdl ick ©¨¤©¦©¨¤¤

,miptay xykd xyal lqtpe uegl `viy xyadåokn xg`lóìB÷ §¥
,elke`e mipta xzepy xykd xyad z` mvrd lrnòébnL ãò©¤©¦©

÷øtì,zenvr izy zexagzn eay mewnl -CúBçåoia cixtne my ©¤¤§¥
.uegl d`viy mvrd z` jilyne ,zenvrd

ixack `ly dpynd on gikedl yi cvik `xnbd zx`an dzre
:yiwl yixúøîà éàåy ,xn`z m`e -øNa úéfk åéìò ïéàL øáà §¦¨§©¥¤¤¥¨¨©©¦¨¨

äæ íB÷îa[dxiayd mewna-]Léåxya zifk eilrïéà øçà íB÷îa §¨¤§¥§¨©¥¥
Baxeqi`,íöòä úøéáL íeMî,ok m`òébnL ãò óìB÷c éì änì ¦§¦©¨¤¤¨¨¦§¥©¤©¦©

CúBçå ÷øtìcr xyad lk z` selwl dpynd dkixvn recn - ©¤¤§¥
,odipia jzeg `ed mye ,zenvrd zexagzn eay wxtddéa óBì÷ð¦§¥

déøaúðå àúøetmewna ,xyad on hrn selwiy jka ic ixd - §¨§¦§§¥
z` sliwe xg`ny ,mvrd z` my xeayie ,uegl xa`d z`ivi
ote`ae ,dxiayd mewna dlik` xeriy dzr oi`y `vnp xyad
o`kn cenll yi gxkda `l` .mvr zxiay dxez dxq` `l dfk

`ymewn lkny ,dxiayd mewna xyad on selwiy dfa ic oi

xya zifk da yie xg`n ,mvrd zxiaya dxez xeqi` yi oiicr
.opgei iax ixacke ,xg` mewna

:ef `iyew lr mivexiz ipy `xnbd d`ian,øîà ééaàxwirn ok` ©©¥¨©
,mvrd z` my xeayle xyad on hrn selwl did xzen oicd

dxifb ,ok zeyrl minkg exq`y `l`.ò÷ô íeMîeyygy ,epiidc ¦¨©
s` xayze ,dkxe`l mvrd wcqz dxiayd zkn zngn `ny
.dxez xeqi` lr xaer `edy `vnpe ,xya zifk eilr yiy mewna

,øîà àðéáømrhe ,my mvrd xeayle xyad on selwl xzen ok` ©¦¨¨©
`idy itl wxtd cr xyad selwl dkixvn dpyndy xacd

zwqerúéìe÷a,gen zifk da yiy ,dndad ci ly jxid mvr - §¦
oiicr dxiayd mewn lrn xyad z` selwi m` s`y ,`vnpe
,my dliren ef dvr oi` jkitle ,dzxiaya dxez xeqi` lr xeari

.wxtd cr selwl jixv `l`
:'`vei'e 'xzep' 'lebit' ipica zwqer `xnbdíúä ïðzoldl epipy - §©¨¨

(:kw),ìebétä,eaixwnd odkd ly ezaygn ici lr lqtpy oaxw - ©¦
øúBpäå,ezlik` onf seq xg`l xzepy oaxw xya -(àîhäå) §©¨§©¨¥

íéãiä úà ïéànèîmda rbepd lky minkg exfby ,xnelk .opaxcn §©§¦¤©¨©¦
.wxtd cr ze`nh eici

eyxiteàcñç áøå àðeä áød`neh minkg exfby xacd mrh z` ©¨§©¦§¨
.efãçmdn cg` -,øîà`ed mrhdyäpeäk éãLç éðtîmipdk - ©¨©¦§¥©§¥§¨

exfb jkitle ,d`py meyn cifna mixg` oaxw lbtl miceygd
jixv lbtnd odkd `diy ick ,micid z` 'lebit'd `nhiy minkg
yexti ok ici lre ,miycwa rbiy mcew eici liahdl gexhl

.zepaxw lbtlnãçåmi`xen`d on cg`e -,øîàxacd mrhy §©¨©
`ed micid lr d`neh minkg exfbyäpeäk éìöò éðtîmipdk - ¦§¥£¥¥§¨

'xzep' miyrp md ok ici lre ,miycw zlik`a milvrznd
ick ,micid z` 'xzep'd `nhiy minkg exfb jkitle ,milqtpe
elvrzi `l jk meyne ,mdici zliaha gexhl mipdkd ekxveiy

.miycwd zlik`a
cg` lk `l` ,minkg zxifb mrha mi`xen`d ewlgp `l mpn`

.zg` dxifb mrh x`ia mdnìebétà éðúî øîz` dpy mdn cg` - ©©§¥©¦
,'lebit' oiprl eixacøúBpà éðúî øîeoiprl eixac dpy ipyde - ©©§¥©¨

,zx`ane `xnbd dtiqene .'xzep'ìebétà éðúîc ïàîdpyy df - ©§©§¥©¦
`edy xn` ,'lebit' lr minkg exfby d`nehd oiprl eixac z`

äpeäk éãLç íeMî,dai` meyn oaxw lbtl miceygd mipdk - ¦©§¥§¨
,'xzep'a `le 'lebit'a wx jiiy df mrh okyøúBpà éðúîc ïàîe- ©§©§¥©¨

mrhy xn` ,'xzep'a exfby d`nehd oiprl eixac dpyy df eli`e
`ed xacdäpeäk éìöò íeMîxya zlik`a milvrznd mipdk - ¦£¥¥§¨

.'lebit'a `le 'xzep'a wx jiiy df mrhy ,zepaxwd
e` 'lebit'd xeriy oiprl mi`xen`d oia zwelgn d`ian `xnbd

:d`neh milawnd 'xzep'déðúî øîax-] el` mi`xen`n cg` - ©©§¥
'xzep'd e` 'lebit'd ly exeriyy ,dpey did [`cqg axe `ped

`ed micid z` `nhiy ickaéðúî øîe ,úéfkdid ipyd eli`e - ©©¦©©§¥
a `ed d`nehd zlaw xeriyy ,dpey,äöéakxeriyn zegta la` ©¥¨

.micid z` mi`nhn mpi` df
:mzwelgn zexaq z` `xnbd zx`aneéðúîc ïàîdpeyy df - ©§©§¥

`ed d`nehd zlaw xeriyy,úéfke` 'lebit'd ly exeriyy xaeq ©©¦
`ed mici z`neh oiprl 'xzep'dkxeriyBøeqéà,ezlik` xeqi` - §¦

.eilr aiig 'xzep' e` 'lebit' zifk lke`dyéðúîc ïàîedfe - ©§©§¥
`ed d`nehd zlaw xeriyy dpeyy,äöéakoiprl exeriyy xaeq ©¥¨

`ed mici z`nehBúàîeèkz`neh' `nhl lke` ly xeriyk - §§¨
.dviak epiidc ,dxezd on 'oilke`

:'`vei' meyn lqtpy oaxw iabl wtq d`ian `xnbdeäì àéòaéà¦©§¨§
,daiyid ipa ewtzqp -'àöBé',lqtpe ezvignl ueg `viy oaxw - ¥

m`deøæbeilräàîeè ïðaø,micid z` `nhl -.àì Bàzx`ane ¨§©¨¨§¨Ÿ
.wtqd iccv z` `xnbdïðéøîà éîiabl wxy ,mixne` ep` m`d - ¦¨§¦©

'øúBð'epivneøæâcminkg eilr,äàîeèmeyndéa éìeöòéàì éúàc ¨§¨§§¨§¨¥§¦£¥¥
d`neh minkg exfb jkitle ,oaxwd zlik`a lvrzdl milelry -
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המשך בעמוד קמק

ezny in` cenr dt sc ± iyily wxtmigqt
'åë øîà÷ éëä àìzifk eilr oi`y mvr cg`e .opira dxiay mewna dlik` mlerl Ð

xn`wc xyamewnae ,miptan gen ekeza yie uegan xya eilr oi` :xn`w ikd Ð

.`id dlik` gen zlik`c opirny`e .dxiayàéðúäåmvr xayl xq`c ,`zegipa Ð

.dxiayc dyrz `l z` dgcie "xyad z` elk`e"c dyr ezil opixn` `le ,gen ekezay

ìòù øùáá øùáä úà åìëàå íéé÷î éðà äîå
íöòägena dnwe`l `kilc ,`l gen la` Ð

`xw dil jixvn `lc ,zlgb ici lre .inp

.rwt `nlic ,dlwz icil da iz`c `zlinïéàù
øîåì ãåîìúxeqi` cnll jxved `ly Ð

.dxiayåúö÷î àöéù øáàz` jezgl jixve Ð

.`veidêúåç.x"ipxwpi` ,aiaq xyad z` Ðãò
íöòì òéâîùóìå÷å.`vi `ly xyad Ðãò
÷øôì òéâîùoixagzny Ð.zenvr ipy my

êúåçå`viy mvrd z` jilyne wxtd z` Ð

xya lk`ie ,ezvwn.slwpdàúøåô äá óì÷ðÐ

.aiaq dxiay mewnaò÷ô íåùî`ny Ðrwti

dkiyk xyad zgz xayiemewn lr.selwd

úéìå÷áekezn gen ea yic cid ly l"icpecx Ð

.dtilw dil `ipdn `l Ðíéãéä úà ïéàîèîÐ

.opaxcníåùî øîà ãçäðåäë éãùçÐ

oiceygymeyn oaxw lbtllr exfb ,dai`

jixv df `diy ick micid z` `nhiy lebitd

rbiy mcew eici liahdl,ycewa.edegixhieãçå
íåùî øîàéìöòäðåäëÐmilvrzndzlik`a

ick ,xzepd lr d`neh exfb miycwegixhdl

.mdilréðúî øîdicic `nrh ÐicygÐ

lebit`dicic `nrh ipzn xneilvr.xzep` Ð

éðúî øîopax xefb zifka xzep oia lebit oia Ð

.e`nhilcåøåñéàëezlik` xeqi` xeriyk Ð

.zifka ,eilr aiig `edyåúàîåèëxeriyk Ð

.dviaka ,`ziixe`c milke` z`nehà÷ àä
éîèéîxaegnd `vei ly erbn zngn inipt Ð

.elúéá úàîåè éðùîåàéä íéøúñärbn lk Ð

.d`xp erbn mewn oi`y mixzqd zia xeaig

`lc dcp zkqna ol `wtp mixzqd zia z`nehe

`inhineicie"n`vei" wxta ,"mina shy `l

) "otec.ielba ody micia dribp opirac (`,bn

àðéáøìåøîàãdnda" wxta Ð"dywnd

)milke`c xeaig rbn iabl (`,brizxtnc o`nk

mixzqd zia rbn `le ,xeaig ied `le ,enc

.ixwinúéæë äéá úéìã.zvw eze`a Ðàöéù
äøåáçîäøåáçìdyrz `l yxtn dinwl Ð

.dilicøåäè åàì éàî.`nhln ÐøåñàåÐ

gqt zvignc dvignl ueg `vei x`yk ,lek`l

.xedh ipzw ikd elit`e ,`id ezlik` mewnàì
øúåîå øåäèla` .dia zi` `vei leqt `lc Ð

dvignl ueg `vei.`nhnc jl `ni` mlerl Ð

äùòú àìá äæ éøä"dry lk" wxta xn`ck Ð

)`,ck lirl"md ycw ik lk`i `l" :(lk Ð

lr dyrz `l ozil aezkd `a ,leqt ycway

ikd elit`e ,dil aiyg `vei :`nl` .ezlik`

.xedh ipzwïàîì àîìùáipznc Ðlebit`

dviak xzepeinp d`neh xefbc ivexzl ivn Ð

,`vei`xedh ipzwc i`de`kilca Ð.dviak

øîéîì àëéà éàî`la elke`d :ipzwcn Ð

dyrz.zifk `ki`c llkn Ðïä ïéæéøæyiy Ð

mifxfne ,miaxdf z` df,`ivedln`le

jixhvi`ixeng`licil e`eai `ly ediilr

.d`ivi
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ãçàoke ,mcew heyt epi`y xikfn `kd Ð gen ea oi`y mvr cg`e gen ea yiy mvr

zeleza cg` miycg dyly cr e`ypi `l miypd lk :(`,`n zenai) "ulegd" wxta

i`w e` ,`zbelt `ki`c `kide .heyt epi`y zeleza `yixa inp `pz ,'ek zepnl` cg`e

`l :xfrl` iax xn` ,opzc (a,hk) dpyd y`xc `iddk .mcew heyt xikfdl jxc `xw`

,dpaia `l` oirwez ediy i`kf oa opgei oax oiwzd

jl heyty enk ,xnelk .'ek dpai cg` :el exn`

oke .oic zia yiy mewn lk jk dpaia mirwezy

,dxrne giy cg` xea cg` :(a,p) `nw `aaa

cg` :(`,bn) dheqa oke .xea aizkc `xw` i`wc

dkeqc `nw wxta oke .'ek gweld cg`e dpead

.'ek dphw zg`e dlecb zg` iab (`,k)

àåäùëipy gqta ea exayi `l mvre xne`

sili (a,fv) migafa "z`hg mc" wxta Ð 'ek

,miycwa dyrz `l dgec dyr oi`c `kdn

."ea exayz `l mvre" :gqt iab `pngx azkcn

`xw jixv inp i`n`e ,dpin sili ikid :dywe

!dyr miiwn `l e`l xwrinc `pcira `d ?`kd

`kdc :mdxa` oa oeyny epiaxl dyw cere

sxeydc ,`zxneb ici lr mdipy miiwl xyt`

ol `niiwe ,mvr zxiay meyn ea oi` zenvra

igce dyr iz` `l mdipy miiwl lekic `kidc

oa oeyny epiaxl miig epiax uxize !dyrz `l

xeq`c `zxneba lirl yxity `axlc :mdxa`

.xity iz` ,miycw cqtd meyníåùîicyg

zeyrl eyegi `l ok enk :xn`z m`e Ð dpedk

edl `xing miryxl s`c :xnel yi !d`neha

jcnll :(`,bk) `neia opixn`ck ,d`neh

.minc zekityn xzei milk zxdh odilr dxengy

úàîåè:xn`z m`e Ð `id mixzqd zia

,dilr biltc xi`n 'xl `l` ,iqei 'xl gpizd

(a,ar oileg) "dywnd dnda" wxta dl iziine

:xnel yie ?xninl `ki` i`n ,`nhnc dil zi`c

.xi`n 'x iabl iqei 'xk ol `niiwc

àðéáøìåizxtnc o`nk oilke` ixeaig xn`c

jzrc `wlqc oeik ,`piax `la :xn`z m`e Ð 'ek

ivn ded uegl `viy dna iienhl xeriy `ki`c

(my) "dywnd dnda" wxta opiwqnc ,iieyw`l

lecb cban ze`ad yly lr ylya iqei 'x dcenc

,eia`n d`neh lawn eia`n ezyixt zryac

dnewe`l `ki`c :xnel yie !`kd inp ikde

"el exn`" wxta ipyn oke ,ogk lka zefzipa

.xedh mc`a lclecnd xa` iab (a,h zezixk)

jzeg `l` mvrd jzeg epi`y oeik `kd ,edin

mvrd zeaiaqÐ.egk lka fizdl leki epi`

.hrn hrna jilyne jzega iwen inlyexiae

éðáã`vei ol `irainw ik od oifixf dxeag

"oilitz `vend" wxtac :xn`z m`e Ð miycwc

mipdk :xn`wc ,`kti` rnyn (`,bw oiaexir)

od oifixfÐod oifixf dxeag ipa ,opixn`Ð`l

xn`ipa iabc ,inc `lc :wgvi epiax uxize !opi

iabln dzgi `ny ith xfbinl jiiy dxeag

la` ,llk gqtl `kiiy `l `zlin `dc .mipdk

`vei oebk gqtl jiiyc icinaÐipa oifixf

.mipdkn xzei dxeagd
d`ved
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eznyקמ ina cenr dt sc ± iyily wxtmigqt
äøåáçîäøåáçìïì àðî.cg` ziaa migqt ipy ly dxeag Ðäöåç,`ed `xizi `xw Ð

ueg slinlzxeagl.ezlik`äöåç ïú.oz opiqxb `l Ðçéðéù ãòdxeag mewna Ð

.zxg`däçðäå äøé÷ò äéì ãáòãdxnbp `l gipiy crc ,dgpde dxiwr opirac ,zayk Ð

"dzeyra" aizk z`hg iaeig lke zay iabe .dk`lndyera `le ,dlek z` dyera Ð

) dzvwnzaye`lc ab lr s` ,inp i`de .(a,av

`ed z`hg xa.opira mzd ik d`ved Ðåéä
úåèåîá íúåà ïéìáåñoebk ,mitxypd mixt Ð

odk xte xac mlrd xte mixetkd mei xirye xt

ueg oitxypd giynopitlie .zepgn ylyl

) "ixiry ipy" wxta `nei xcqaoldl :(`,gq

yly mdl ozep dz` oitxypd mixt x`ya

mdl ozep dz` mixetkd meia o`ke ,zepgn

zg` dpgn?uegn l` `ivei" :aizkc .dinza !

:jl xnel `l` .'ebe "sxye dpgnle`viy oeik

zg` dpgnl ueg:aizk `dc ,micba `nhn Ð

"oi`veiyk ,`nl` ."eicba qaki dze` sxeyde

lr s`e ,cin mdilry micba `nhn dxfrd on

:aizkc ,`aizk d`ved `kde .gp `lc ab

.'ebe "xtd z` `ivede"ïéøøâðá,rwxw iab lr Ð

.dgpd `ki`cäðùîíöòì òéâîù ãò êúåç
.lirl ziyixtck Ðíéùã÷åîáåx`ya Ð

.xa` zvwn odn `viy miycwõöå÷z` Ð

.uitewa `veidâàä ïîíéðôìë íéðôìå ósb` Ð

steg `edy zlcd ztbd mewn lk ixwywepe

,exbeqyk myiaer ly ziniptd ztyn epiidc

mewn cr ,gztd,dyiwpd.u"ax oixewyîï
âàäíéðôìå ó,miptlk ynn xird jez epiidc Ð

.milw miycw my oilke`eâàä ïîõåçìå ó
õåçìë.dyiwpd mewn epiidc Ðsb`e`l envr

`xnbae .ueglk i` miptlk i` `zyd opirci

.dil yxtnúåðåìçäznegay Ð,milyexi

ab lr s`e .miptlk daeba dnegd y`x iaere

iaeracikd oxn` `l mixrydmzd Ð

iptn ,`xnba `nrh yxtnck.mirxevnd`xnb

äìôúì ïëåsxhvn miptle sb`d on cnerd Ð

,dxyrlcnerdegztl ueg.sxhvn oi` Ð

ú÷ñôî äðéà,mewnd iptl wqtd oi`y Ð

.eiptl dnizq oi`e ,eiptl recie ielb lkdyâàó
åîöòon xryd iaer Ðdyiwpd.miptleéøòù

íéìùåøéycwzp `ly ,ueglk envr sb` Ð

.oiiaeräøæò éøòùzyecwa oiiaer ycwzp Ð

cnery rxevnd iptn ,xepwip xryn ueg ,dxfr

eizepeda myn qipkne mixetk xqegn ecera my

,zepgn ylyl ueg glzyn rxevn .dxfrl

) "mixac el`"a opixn`ck.(`,fq lirløåð÷éð øòù äùã÷úð àì äî éðôîzyecwa Ð

.dxfr ly zigxfnd xry `ede ,dxfríù ïéãîåòxg`l ,extq inil dpeny meia Ð

lahe glbe `txzpyaixrde"unewd"a `ipze .mixetk xqegn epcere ,iriaya eyny

)dxfrl qpkpy mixetk xqegn :(`,fk zegpnol `wtpe ,zxk eyper Ð,"ea ez`neh cer"n

,`veia lqtp did uegl e`iven eli`y .my`d mcn odilr zzl dxfrl myn eici qipkne

d`ia dny e`l zvwna d`iae,`id aezkd zxifbe ,d`ia dny :inp i` .jk lr eyperl

yi`d z` xdhnd odkd cinrde"xdhindd iptl') 'ebe "`xwie.(ciïéââúåéìòåàì
åùã÷úðibb oia Ðdxfrd zekyl ibb oia ,milw miycwl milyexi zyecwa milyexi

.miycw iycw zyecwl dxfr zyecwaàçñô àúéæëcr ,oipnp eid zelecb zexeag Ð

.gqtd on zifk m` ik cg` lkl ribn gqtd did `lyàìéìäåàøâéà ò÷ôlewl Ð

zlendoenddllddneli`k oinecoibbd,mirwazn,gqtd lr lldd mixne` eidy

) onwl opzck.ezlik` lr lld oerh oey`xd :(`,dv
éàî
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äàöåä"enewnn yi` `vi l`" :yexit Ð zayk dia aizkÐ`dc ,`ivei l` epiide

`ziixe`c oinegz xn`c o`nl elit`e .opaxc minegzÐazk `le ipycn epiid

ipzc (a,fi) oiaexirc `nw wxt seq rnynck ,ixiin d`veda `xw inp dicicl la` .`ivei l`

zzin zxdf`l ozipy e`l :jixte ."`vi l`"n yexit .dxez xac oinegz lr oiwel :`iig iax

m`e .`z` inp d`vedlc :rnyn !`ed oic zia

d`ved yixc (a,ev zay) "wxefd" yixac :xn`z

:wgvi epiax xne`e !"`iadn mrd `lkie"n

lrac d`vedl cge iprc d`vedl cg jixhvi`c

`id rexb dk`ln d`vedc meyne ,ziad

inp edl aiyg ikdle .ediiexza azkinl jixhvi`

zeaezky itl ,izxza (`,a) zay zkqn yixa

edip i`n zea` :wiqne .ze`xwn ipyaÐ,ze`ivi

.oieed izxz ze`ivi

ïéøøâðá,oixxbp `wec e`lc :wgvi epiax xne`

.rwxwl dyly jez eidiy `l`

enk dhelw edl zilc `aiwr 'xc opaxl elit`c

wxefa `inc dgpedyÐdyly jez xiarna

xn` ,(`,t my) "oii `ivend"a opixn` ikdc .ecen

ivg `ivede xfge dgipde zxbexb ivg `ived :`ax

dilr jxc zxg`Ð`ax xn` `de :jixte .aiig

!edyn iab lr dgpd jixv opaxl dyly jez

e`le .xiarna o`k wxefa o`k ,`iyw `l :ipyne

dilr jxc mzd hwp `wecÐ`ly oicd `edc

dilr jxc hwp `l` ,dyly jez dilr jxc

`diy wx dyly jez `diy jixv `l `zydc

izk` :xn`z m`e .aiigin zxbexbc dyly jez

`ied `l zaya `d ?`nhn mipey`x j`id

mipexg`d cia xtd cb`e li`ed ,df oiprk d`ved

yie !(a,`v my) "ripvnd"a gkenck ,miptay

,dxfrd znegl ueg xtd lky ixiin `kdc :xnel

cb` diny ilk cb` mzd xn`c o`nl elit`eÐ

`ived m` aiig epi`c jez el yiy ilk ilin ipd

e`iadl leki miptay dn ici lry ezvwn

mileki eid `l hend zkiyn ici lr la` ,miptan

.elv` e`iadl mipexg`d

ïëå.sexiv oiprl :qxhpewa yxit Ð dltzl

(a,gl dheq) "oixn`p el`"ac d`xp oi`e

,iel oa ryedi 'xk dkldc `xnbc `ibeq rnyn

.zwqtn dpi` lfxa ly dvign elit` xn`c

`nzq rnyn (a,av oiaexir) "zebb lk" wxtae

dryz :xn`wc ,sexivl zwqtn dvignc `xnbc

dlecba cg`e dphwaÐoiprle .oitxhvn oi`

`icda opzc ,yxtl zivn `l inp dlibne xtey

:(mye a,fk dpyd y`x) "oic zia ede`x" wxta

dlibn e` xtey lew rnye zqpkd zial jenq ezia didy e` ,zqpkd zia ixeg` xaer did

Ðdiny `die dyecw cigi zeprl oiprl ixiin `kdc :wgvi epiaxl d`xpe !`vi eal oeek m`

xac iedc oeik ,zwqtn dcedi axle ,iel oa ryedi 'xl zwqtn dvign oi`c ,jxan `ax

sxhvn `lc ikid ike .dxyr jixvyÐ.dxyr ira `l xtey la` ,daeg ici witp `l

àìo`k :beltil dteb dxfr ixrya ok m` :xn`z m`e Ð xepwip xry dycwzpÐxrya

o`k ,xepwipÐznegl ueg `l` lqtp epi`y ,i`w gqta oizipznc :xnel yie !mixry x`ya

.milyexi

úåðåìçäizy mikldn cvik ibilt (a,eh) zereayc ipy wxta Ð miptlk dnegd iaere

rnyn .ef xg` ef :xn` cge ,ef cbpk ef :xn` cg ,mda oiycwn eidy zecez

ef xg` ef xn`c o`nl `nlya :jixtc .oikldn eid miptanc mzdÐzinipt ikdl ehn`

zlk`pÐxn`w ikid oikldn eid uegan i`e .'ek xn`c o`nl `l` ,dpey`x dycw xaky

daxwnc jd zinipt ,ef cbpk ef xn`c o`nl mzd xn`wc `de ?dnegl ueg dpey`x dycwc

dneglÐmilyexi ueg cvl `idy ,zinipt dl ixw mikldn eid miptanc ab lr s`Ðiptn

dnegd iaer dycwzpy `kd ipzwc `de .xn`w zexfr znegl daxwnc :inp i` ,dnegd oiae oic zia oia dzidyÐi` ,zepelge dnegd iaer xity dycwe ,oic zia zrca ielz did yeciwd

`xey xaa dnegd iaer `xnba opiwqnc o`nl :inpÐ.ycwle jlil mileki i`ce mylc ,xity iz`
`l
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äøeáçî ,úéáì úéaî àlà éì ïéà "äöeç øNaä ïî¦©¨¨¨¥¦¤¨¦©¦§©¦¥£¨

ïépî äøeáçì¯"äöeç" :øîBì ãeîìz¯.Búìéëàì õeç ©£¨¦©¦©§©¨©£¦¨
äøeáçì äøeáçî çñt øNa àéöBnä :éîà éaø øîà̈©©¦©¦©¦§©¤©¥£¨©£¨
äî .úaMk déa áéúk äàöBä ,çépiL ãò áéiç Bðéà¥©¨©¤©¦©¨¨§¦¥©©¨©

úaM¯éîð éëä óà ,äçpäå äøé÷ò ãáòc ãò¯ãò ©¨©©£©£¦¨§©¨¨©¨¦©¦©
eéä :ìnî øa àaà éaø áéúî .äçpäå äøé÷ò ãáòc©£©£¦¨§©¨¨¥¦©¦©¨©©¨¨
úîBçì õeç eàöé íéðBLàøä ,úBèBîa ïúBà íéìáBñ§¦¨§¨¦¦¨§§©

eàöé àì íéðBøçàäå äøæòä¯ïéànèî íéðBLàøä ¨£¨¨§¨©£¦Ÿ¨§¨¦¦§©§¦
!çð àì àäå ,íéãâa ïéànèî ïéà íéðBøçàäå íéãâa§¨¦§¨©£¦¥§©§¦§¨¦§¨Ÿ¨

.ïéøøâða :dì ÷øôî àeäå dì áéúBî àeääðùî ¦¨§§¨¥¨§¦§¨¦
ãò óìB÷å íöòì òébnL ãò CúBç Búö÷î àöiL øáà¥¤¤¨¨¦§¨¥©¤©¦©¨¤¤§¥©
ïéàL ,õéôBwa õöB÷ ïéLc÷eîáe .CúBçå ÷øtì òébnL¤©¦©©¤¤§¥§§¨¦¥©¦¤¥

âàä ïî .íöòä úøéáL íeMî Baíéðôìå ó¯,íéðôìk ¦§¦©¨¤¤¦¨£©§¦§¦§¦§¦
âàä ïîõeçìå ó¯äîBçä éáBòå úBðBlçä .õeçìk ¦¨£©§©§©©©§¦©¨

¯.íéðôìkàøîâïëå :áø øîà äãeäé áø øîà §¦§¦¨©©§¨¨©©§¥
òLBäé éaø øîàc éåì ïa òLBäé éaøc àâéìôe .älôzì©§¦¨§¦¨§©¦§ª©¤¥¦§¨©©¦§ª©
ïéa ú÷ñôî dðéà ìæøa ìL ävéçî eléôà :éåì ïa¤¥¦£¦§¦¨¤©§¤¥¨©§¤¤¥
ïî :zøîà ;àéL÷ àôeb àä .íéîMaL íäéáàì ìàøNé¦§¨¥©£¦¤¤©¨©¦¨¨©§¨¨§©§¦

âàäâà àä .íéðôìk íéðôìå óBîöò ó¯àîéà .õeçìk ¨£©§¦§¦§¦§¦¨£©©§§©¥¨
âàä ïî :àôéñõeçìå ó¯âà àä ,õeçìkBîöò ó¯ ¥¨¦¨£©§©§©¨£©©§

ïàk ,àéL÷ àì !íéðôìk¯ïàk ,äøæò éøòLa¯éøòLa §¦§¦¨©§¨¨§©£¥£¨¨¨§©£¥
éðtî :÷çöé áø øa ìàeîL éaø øîàc .íéìLeøé§¨©¦§¨©©¦§¥©©¦§¨¦§¥

íéìLeøé éøòL eLc÷úð àì äî¯ïéòøBönL éðtî ¨Ÿ¦§©§©£¥§¨©¦¦§¥¤§¨¦
éðtî íéîLbáe ,änçä éðtî änça ïäézçz ïépéâî§¦¦©§¥¤©©¨¦§¥©©¨©§¨¦¦§¥
äî éðtî :÷çöé áø øa ìàeîL éaø øîàå .íéîLbä©§¨¦§¨©©¦§¥©©¦§¨¦§¥¨

øBðwð øòL äLc÷úð àì¯íL ïéãîBò ïéòøBönL éðtî Ÿ¦§©§¨©©¦¨¦§¥¤§¨¦§¦¨
."'åëå äîBçä éáBòå úBðBlçä" .íãé úBðBäa ïéñéðëîe©§¦¦§¨¨©©§¦©¨
áø øîàäå !?éðéà .eLc÷úð àì úBiìòå ïébb :áø øîà̈©©©¦©£¦Ÿ¦§©§¦¦§¨¨©©
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פסחים. פרק שביעי - כיצד צולין דף פה עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dt sc migqt(iyiy meil)

äøeáçì äøeáçî,cg` ziaaïépîs` ,dyrz `la xaer `edy ¥£¨©£¨¦©¦
.zial uegn e`ived `ly

:`xnbd zx`anàéðúcaezka xn`p ,`ziixaa epipy jky -zeny) §©§¨
(en aiéì ïéà ,'äöeç øNaä ïî úéaä ïî àéöBú àì',rcei ip` oi` - Ÿ¦¦©©¦¦©¨¨¨¥¦
àlàgqtd xya z` `ivedl xeq`y,úéáì úéaîla`äøeáçî ¤¨¦©¦§©¦¥£¨

äøeáçìziad eze`aïépî,xeq`yøîBì ãeîìzepcnln jkl - ©£¨¦©¦©§©
zaiza aezkd,'äöeç'e`ivedl xeq`yì õeçmewn,Búìéëàelit` ¨§£¦¨
.[ziad eze`a

:dxeagl dxeagn gqt xya z`ved oipra oic d`ian `xnbdøîà̈©
çñt øNa àéöBnä ,énà éaøoqipa xyr dyng lilaäøeáçî ©¦©¦©¦§©¤©¥£¨

Bðéà ,äøeáçìáéiç,dcal d`vedd lr zewlnçépiL ãòxyad z` ©£¨¥©¨©¤©¦©
oeyle xg`n ,`ed xacd mrhe .zxg`d dxeagd lv`'äàöBä'¨¨

déa áéúkxyad on ziad on `ivez `l' ,df xeqi` iabl xn`p - §¦¥
epic jkitl ,'dveg,úaMkzeyxn] d`ved xeqi` xn`p da s`y §©¨

,[zeyxläîa epivny myk -úaM,d`vedd lr aiig epi`yãò ©©¨©
ãáòcmb dyry cr -äøé÷òzg` zeyxnåmbäçpäzeyxa §¨©£¦¨§©¨¨

,zxg`énð àëä óàdxeagn gqtd xya z`ved xeqi`a s` - ©¨¨©¦
,dcal d`vedd lr aiig epi` dxeaglãáòc ãòmb dyry cr - ©§¨©

äøé÷ò,zg` dxeagnåmbäçpä.zxg` dxeaga £¦¨§©¨¨
:dpynn in` iax ixac lr dywn `xnbdáéúî[dywd-]àaà éaø ¥¦©¦©¨

.ìnî øamigaf zkqna epipy(:cw)ueg mitxypd mixt oic iabl , ©©¨
,zepgn ylyl.úBèBîa ïúBà íéìáBñ eéäeid mipdkd ,xnelk ¨§¦¨§

mze` mi`yepe ,dxfra zehen lr mitxypd mixtd z` migipn
zepgn ylyl ueg,dfa oicde .mzeevnk my mtxeyl ick ,

`nhl dxeng d`neha mi`nhp mixtd ztixya miwqrzndy
aezkd xn`nk ,mdilry micba(gk fh `xwie)qAki mz` sxVde'§©Ÿ¥Ÿ¨§©¥

,jkitle .dxfrdn mz`ivi zryn mdilr dlg ef d`nehe ,'eicbA§¨¨
mipdkd m`íéðBLàøäly cg`d mcivn mixtd z` mi`yepd ¨¦¦

zehendeàöéxakå ,äøæòä úîBçì õeçmipdkd eli`íéðBøçàä ¨§§©¨£¨¨§¨©£¦
oiicr zehend ly ipyd mcivn mixtd z` mi`yepdeàöé àìon Ÿ¨§

if` ,dxfrdíéãâa ïéànèî íéðBLàøä,mdilryåmipdkd eli` ¨¦¦§©§¦§¨¦§
íéðBøçàäoiicr,íéãâa ïéànèî ïéà.dxfrl ueg md s` e`viy cr ¨©£¦¥§©§¦§¨¦

da `diy jixv 'd`ved' lky xaeqd in` iax ixacl ,denzl yie
e`viy mipey`xd mipdkd mi`nh recn ,'dgpd' mbe 'dxiwr' mb

,uegl xakçð àì àäå,mdicin xtd z` egipd `l oiicr ixde - §¨Ÿ¨
epivn mitxypd mixt iable ,dgpd `la dxiwr o`k yiy `vnpe

xn`py ,d`ved oeyl dxeza(`k c `xwie)l` xRd z` `ivFde'§¦¤©¨¤
.'ebe 'Fz` sxUe dpgOl uEgn¦©©£¤§¨©Ÿ

:`xnbd zvxznàeä,lnn xa `a` iax -dì áéúBîdywd - ¦¨
`iyew,in` iax ixac lr efàeäåenvrdì ÷øôîlr aiyd - §§¨¥¨

zwqer migafa dpyndy ,eziiyewamixtdy ote`ïéøøâðiab lr §¦§¨¦
ote`a ok`y] xie`a mze` mi`yep mipdkd oi`y ,epiidc .rwxwd
lr mze` mixxeb md `l` ,[mcin megipiy cr mi`nhp mpi` dfk
mb o`k yi mnr mirqet mdy crv lkay `vnpe ,rwxw iab

.'dgpd' mbe 'dxiwr'

äðùî
cvik zyxtn oke ,ezvignl ueg `viy xa` oica zwqer ef dpyn

:milyexi znegay mixryd igzt z` oecl yiøáàgqt oaxw ly ¥¤
Búö÷î àöiL,`veid wlgd eze` lqtpe ,milyexi znegl ueg ¤¨¨¦§¨

xeq`e xg`n j` ,mipta xzepy xykd wlgd on eyixtdl jixve
jkitl ,gqt oaxwa mvr xeaylCúBçmewna mvrl aiaq xyaa ¥

,uegl xa`d z`ivi,íöòì òébnL ãòxyad oia cixtdl ick ©¤©¦©¨¤¤
,leqtl xykdåokn xg`lóìB÷lr xzepy xykd xyad z` §¥

,[axra elke`e] miptan mvrd÷øtì òébnL ãòmewn - ©¤©¦©©¤¤
,zenvr izy ea mixagznyåmyCúBç,ocixtne zenvrd oia §¥

.uegl dzvwn `viy mvrd z` jilyne
ïéLc÷enáemda dxq`p `ly ,gqtn ueg ,miycw x`yae - ©§¨¦

,uegl xa` zvwn `vi m` ,mvr zxiayõöB÷wlgd z` jzeg - ¥

uegl `viyõéôBwa,dlecb oikq -LixdBa ïéàxeqi`íeMî ©¦¤¥¦
.íöòä úøéáL§¦©¨¤¤

agexe zepelgde gztd mewn z` oecl yi cvik zyxtn dpynd
,milyexi zneg ixry ly mgzta cnerd :milyexi znegïî¦

âàäógztd ly iniptd ecivn -,íéðôìåoecipíéðôìkcnerk - ¨£©§¦§¦§¦§¦
gzta cnerde ,milw miycw my lek`l i`yxe ,xird jeza

dnegdâàä ïîógztd ly ipevigd ecivn -,õeçìåoecipõeçìk ¦¨£©§©§©
.xirl uegn cnerk -

úBðBlçä,milyexi znegayéáBòåy`x,äîBçämipecipíéðôìk- ©©§¦©¨§¦§¦
.xird jezk

àøîâ
sexiv ipic dpyndn cenll ozip m` zwelgn d`ian `xnbd

:dlitzl.älôúì ïëå ,áø øîà äãeäé áø øîàepipyy myk ,xnelk ¨©©§¨¨©©§¥¦§¦¨
oecip miptle sb`d on cnerdy ,milyexi xird oic iabl epzpyna
cnerk oecip uegle sb`d on cnerd eli`e ,xird jeza cnerk
,zqpkd ziaa oipnl dxyr sexiv oiprl s` oicd ok ,dl dveg
,egzta cner ixiyrde ,zqpkd zia jeza miyp` dryz yi m`y
m`e ,oipnl mdnr sxhvn miptle sb`d on cner `ed m` if`

.sxhvn epi` uegle sb`d on cner
àâéìôe`xnin lr ax wlgp df oicae -øîàc ,éåì ïa òLBäé éaøc §¦¨§©¦§ª©¤¥¦§¨©

ìàøNé ïéa ú÷ñôî dðéà ìæøa ìL ävéçî eléôà ,éåì ïa òLBäé éaø©¦§ª©¤¥¦£¦§¦¨¤©§¤¥¨©§¤¤¥¦§¨¥
.íéîMaL íäéáàìoia zwqtnd dvign yi m` s`y ,xnelk ©£¦¤¤©¨©¦

mdn rpen df oi` uegay ixiyrl zqpkd ziaay dryzd
yecwd iptl dnizqe wqtd oi`y itl ,dlitzl eicgi sxhvdl

.eiptl recie ielb lkdy ,`ed jexa
:dpynd ixaca dxizq dywn `xnbdàéL÷ àôeb àäixac - ¨¨©§¨

.md miyw mnvr cvn dpyndúøîàgzty dpyna x`azp - ¨§©
dnegdâàä ïîó[gztd ly iniptd ecivn-]íéðôìåepic,íéðôìk ¦¨£©§¦§¦§¦§¦

,jkn wiicl yieàäd la` -âàó[gztd agex-]Bîöòepic,õeçìk ¨£©©§§©
,zeywdl yi jk lreàôéñ àîéàjynda epipyy oicd z` xen` - ¥¨¥¨

dnegd gzt ,dpynd ixacâàä ïîõeçìå óepic,õeçìkwiicl yie ¦¨£©§©§©
,jknàäd la` -âàBîöò óepic.íéðôìk ¨£©©§§¦§¦

:`xnbd zvxznàéL÷ àìmipicd oia dxizq zeywdl oi` - Ÿ©§¨
.xg` mewna wqer oic lky itl ,dpyna mix`eandïàkoicd - ¨

wqer ipydéøòLad,äøæòsb`d on wxy dpynd zxne` jk lre §©£¥£¨¨
.ycwzp envr gztd agex la` ,dxfrd ixry eycwzp `l uegle

ïàkwqer oey`xd oicd -,íéìLeøé éøòLa,dpynd zxne` jk lre ¨§©£¥§¨©¦
gztd agex la` ,xird ixry eycwzp miptle sb`d on `weecy

.ycwzp `l envr
ly gztd agex ycwzp `ly xacd mrh z` `xnbd zx`ane

:milyexi ixryàì äî éðtî ,÷çöé áø øa ìàeîL éaø øîàc§¨©©¦§¥©©¦§¨¦§¥¨Ÿ
eLc÷úðly migztdïéòøBönL éðtî ,íéìLeøé éøòLueg miayeid ¦§©§©£¥§¨©¦¦§¥¤§¨¦

xirlïäézçz ïépéâîlr obdl ick ,migztd agex zgz midey - §¥¦©§¥¤
mnvrad zgixf onfáe ,änçä éðtî änçd zcixi onféðtî íéîLb ¦©¨¦§¥©©¨¦§¨¦¦§¥

.íéîLbä©§¨¦
ixryy it lr s`y zyxtn `xnbd,mdigzt eycwzp dxfrd

:ycwzp `l mixryd on cg` mewn lknáø øa ìàeîL éaø øîàå§¨©©¦§¥©©
øBðwð øòL äLc÷úð àì äî éðtî ,÷çöé,dxfrd zyecwaéðtî ¦§¨¦§¥¨Ÿ¦§©§¨©©¦¨¦§¥

ïéòøBönLxdhil mi`adíL ïéãîBò,gztd jezaïéñéðëîez` ¤§¨¦§¦¨©§¦¦
íãé úBðBäalr my`d mcn zefdl jixve xg`n ,xnelk .dxfrl §¨¨

ixqegn oiicr j` ,mirxevnd ly mlbxe mci odeae mpf` jepz
z` minkg eyciw `l jkitl ,dxfrl qpkdl mixeq`e md mixetik
zvwn qipkdle my cenrl elkeiy ick ,xepwip xry ly eagex

.dxfrl mteb
:dpyna epipy'åëå äîBçä éáBòå úBðBlçä.miptlk ©©§¦©¨

:milyexiae dxfray zeilre zebb zyecw iabl oic d`ian `xnbd
ïébb ,áø øîà[zebb-]úBiìòå[daeba miiepad mixcg-]eLc÷úð àì ¨©©©¦©£¦Ÿ¦§©§

milyexi xird zeilre zebb ,xnelk .mdizgzy mewnd zyecwa
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קמי ezny ina cenr dt sc ± iyily wxtmigqt
äøåáçîäøåáçìïì àðî.cg` ziaa migqt ipy ly dxeag Ðäöåç,`ed `xizi `xw Ð

ueg slinlzxeagl.ezlik`äöåç ïú.oz opiqxb `l Ðçéðéù ãòdxeag mewna Ð

.zxg`däçðäå äøé÷ò äéì ãáòãdxnbp `l gipiy crc ,dgpde dxiwr opirac ,zayk Ð

"dzeyra" aizk z`hg iaeig lke zay iabe .dk`lndyera `le ,dlek z` dyera Ð

) dzvwnzaye`lc ab lr s` ,inp i`de .(a,av

`ed z`hg xa.opira mzd ik d`ved Ðåéä
úåèåîá íúåà ïéìáåñoebk ,mitxypd mixt Ð

odk xte xac mlrd xte mixetkd mei xirye xt

ueg oitxypd giynopitlie .zepgn ylyl

) "ixiry ipy" wxta `nei xcqaoldl :(`,gq

yly mdl ozep dz` oitxypd mixt x`ya

mdl ozep dz` mixetkd meia o`ke ,zepgn

zg` dpgn?uegn l` `ivei" :aizkc .dinza !

:jl xnel `l` .'ebe "sxye dpgnle`viy oeik

zg` dpgnl ueg:aizk `dc ,micba `nhn Ð

"oi`veiyk ,`nl` ."eicba qaki dze` sxeyde

lr s`e ,cin mdilry micba `nhn dxfrd on

:aizkc ,`aizk d`ved `kde .gp `lc ab

.'ebe "xtd z` `ivede"ïéøøâðá,rwxw iab lr Ð

.dgpd `ki`cäðùîíöòì òéâîù ãò êúåç
.lirl ziyixtck Ðíéùã÷åîáåx`ya Ð

.xa` zvwn odn `viy miycwõöå÷z` Ð

.uitewa `veidâàä ïîíéðôìë íéðôìå ósb` Ð

steg `edy zlcd ztbd mewn lk ixwywepe

,exbeqyk myiaer ly ziniptd ztyn epiidc

mewn cr ,gztd,dyiwpd.u"ax oixewyîï
âàäíéðôìå ó,miptlk ynn xird jez epiidc Ð

.milw miycw my oilke`eâàä ïîõåçìå ó
õåçìë.dyiwpd mewn epiidc Ðsb`e`l envr

`xnbae .ueglk i` miptlk i` `zyd opirci

.dil yxtnúåðåìçäznegay Ð,milyexi

ab lr s`e .miptlk daeba dnegd y`x iaere

iaeracikd oxn` `l mixrydmzd Ð

iptn ,`xnba `nrh yxtnck.mirxevnd`xnb

äìôúì ïëåsxhvn miptle sb`d on cnerd Ð

,dxyrlcnerdegztl ueg.sxhvn oi` Ð

ú÷ñôî äðéà,mewnd iptl wqtd oi`y Ð

.eiptl dnizq oi`e ,eiptl recie ielb lkdyâàó
åîöòon xryd iaer Ðdyiwpd.miptleéøòù

íéìùåøéycwzp `ly ,ueglk envr sb` Ð

.oiiaeräøæò éøòùzyecwa oiiaer ycwzp Ð

cnery rxevnd iptn ,xepwip xryn ueg ,dxfr

eizepeda myn qipkne mixetk xqegn ecera my

,zepgn ylyl ueg glzyn rxevn .dxfrl

) "mixac el`"a opixn`ck.(`,fq lirløåð÷éð øòù äùã÷úð àì äî éðôîzyecwa Ð

.dxfr ly zigxfnd xry `ede ,dxfríù ïéãîåòxg`l ,extq inil dpeny meia Ð

lahe glbe `txzpyaixrde"unewd"a `ipze .mixetk xqegn epcere ,iriaya eyny

)dxfrl qpkpy mixetk xqegn :(`,fk zegpnol `wtpe ,zxk eyper Ð,"ea ez`neh cer"n

,`veia lqtp did uegl e`iven eli`y .my`d mcn odilr zzl dxfrl myn eici qipkne

d`ia dny e`l zvwna d`iae,`id aezkd zxifbe ,d`ia dny :inp i` .jk lr eyperl

yi`d z` xdhnd odkd cinrde"xdhindd iptl') 'ebe "`xwie.(ciïéââúåéìòåàì
åùã÷úðibb oia Ðdxfrd zekyl ibb oia ,milw miycwl milyexi zyecwa milyexi

.miycw iycw zyecwl dxfr zyecwaàçñô àúéæëcr ,oipnp eid zelecb zexeag Ð

.gqtd on zifk m` ik cg` lkl ribn gqtd did `lyàìéìäåàøâéà ò÷ôlewl Ð

zlendoenddllddneli`k oinecoibbd,mirwazn,gqtd lr lldd mixne` eidy

) onwl opzck.ezlik` lr lld oerh oey`xd :(`,dv
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äàöåä"enewnn yi` `vi l`" :yexit Ð zayk dia aizkÐ`dc ,`ivei l` epiide

`ziixe`c oinegz xn`c o`nl elit`e .opaxc minegzÐazk `le ipycn epiid

ipzc (a,fi) oiaexirc `nw wxt seq rnynck ,ixiin d`veda `xw inp dicicl la` .`ivei l`

zzin zxdf`l ozipy e`l :jixte ."`vi l`"n yexit .dxez xac oinegz lr oiwel :`iig iax

m`e .`z` inp d`vedlc :rnyn !`ed oic zia

d`ved yixc (a,ev zay) "wxefd" yixac :xn`z

:wgvi epiax xne`e !"`iadn mrd `lkie"n

lrac d`vedl cge iprc d`vedl cg jixhvi`c

`id rexb dk`ln d`vedc meyne ,ziad

inp edl aiyg ikdle .ediiexza azkinl jixhvi`

zeaezky itl ,izxza (`,a) zay zkqn yixa

edip i`n zea` :wiqne .ze`xwn ipyaÐ,ze`ivi

.oieed izxz ze`ivi

ïéøøâðá,oixxbp `wec e`lc :wgvi epiax xne`

.rwxwl dyly jez eidiy `l`

enk dhelw edl zilc `aiwr 'xc opaxl elit`c

wxefa `inc dgpedyÐdyly jez xiarna

xn` ,(`,t my) "oii `ivend"a opixn` ikdc .ecen

ivg `ivede xfge dgipde zxbexb ivg `ived :`ax

dilr jxc zxg`Ð`ax xn` `de :jixte .aiig

!edyn iab lr dgpd jixv opaxl dyly jez

e`le .xiarna o`k wxefa o`k ,`iyw `l :ipyne

dilr jxc mzd hwp `wecÐ`ly oicd `edc

dilr jxc hwp `l` ,dyly jez dilr jxc

`diy wx dyly jez `diy jixv `l `zydc

izk` :xn`z m`e .aiigin zxbexbc dyly jez

`ied `l zaya `d ?`nhn mipey`x j`id

mipexg`d cia xtd cb`e li`ed ,df oiprk d`ved

yie !(a,`v my) "ripvnd"a gkenck ,miptay

,dxfrd znegl ueg xtd lky ixiin `kdc :xnel

cb` diny ilk cb` mzd xn`c o`nl elit`eÐ

`ived m` aiig epi`c jez el yiy ilk ilin ipd

e`iadl leki miptay dn ici lry ezvwn

mileki eid `l hend zkiyn ici lr la` ,miptan

.elv` e`iadl mipexg`d

ïëå.sexiv oiprl :qxhpewa yxit Ð dltzl

(a,gl dheq) "oixn`p el`"ac d`xp oi`e

,iel oa ryedi 'xk dkldc `xnbc `ibeq rnyn

.zwqtn dpi` lfxa ly dvign elit` xn`c

`nzq rnyn (a,av oiaexir) "zebb lk" wxtae

dryz :xn`wc ,sexivl zwqtn dvignc `xnbc

dlecba cg`e dphwaÐoiprle .oitxhvn oi`

`icda opzc ,yxtl zivn `l inp dlibne xtey

:(mye a,fk dpyd y`x) "oic zia ede`x" wxta

dlibn e` xtey lew rnye zqpkd zial jenq ezia didy e` ,zqpkd zia ixeg` xaer did

Ðdiny `die dyecw cigi zeprl oiprl ixiin `kdc :wgvi epiaxl d`xpe !`vi eal oeek m`

xac iedc oeik ,zwqtn dcedi axle ,iel oa ryedi 'xl zwqtn dvign oi`c ,jxan `ax

sxhvn `lc ikid ike .dxyr jixvyÐ.dxyr ira `l xtey la` ,daeg ici witp `l

àìo`k :beltil dteb dxfr ixrya ok m` :xn`z m`e Ð xepwip xry dycwzpÐxrya

o`k ,xepwipÐznegl ueg `l` lqtp epi`y ,i`w gqta oizipznc :xnel yie !mixry x`ya

.milyexi

úåðåìçäizy mikldn cvik ibilt (a,eh) zereayc ipy wxta Ð miptlk dnegd iaere

rnyn .ef xg` ef :xn` cge ,ef cbpk ef :xn` cg ,mda oiycwn eidy zecez

ef xg` ef xn`c o`nl `nlya :jixtc .oikldn eid miptanc mzdÐzinipt ikdl ehn`

zlk`pÐxn`w ikid oikldn eid uegan i`e .'ek xn`c o`nl `l` ,dpey`x dycw xaky

daxwnc jd zinipt ,ef cbpk ef xn`c o`nl mzd xn`wc `de ?dnegl ueg dpey`x dycwc

dneglÐmilyexi ueg cvl `idy ,zinipt dl ixw mikldn eid miptanc ab lr s`Ðiptn

dnegd iaer dycwzpy `kd ipzwc `de .xn`w zexfr znegl daxwnc :inp i` ,dnegd oiae oic zia oia dzidyÐi` ,zepelge dnegd iaer xity dycwe ,oic zia zrca ielz did yeciwd

`xey xaa dnegd iaer `xnba opiwqnc o`nl :inpÐ.ycwle jlil mileki i`ce mylc ,xity iz`
`l
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úéaä ïî àéöBú àì" :àéðúc ?ïépî äøeáçì äøeáçî¥£¨©£¨¦©¦§©§¨Ÿ¦¦©©¦
äøeáçî ,úéáì úéaî àlà éì ïéà "äöeç øNaä ïî¦©¨¨¨¥¦¤¨¦©¦§©¦¥£¨

ïépî äøeáçì¯"äöeç" :øîBì ãeîìz¯.Búìéëàì õeç ©£¨¦©¦©§©¨©£¦¨
äøeáçì äøeáçî çñt øNa àéöBnä :éîà éaø øîà̈©©¦©¦©¦§©¤©¥£¨©£¨
äî .úaMk déa áéúk äàöBä ,çépiL ãò áéiç Bðéà¥©¨©¤©¦©¨¨§¦¥©©¨©

úaM¯éîð éëä óà ,äçpäå äøé÷ò ãáòc ãò¯ãò ©¨©©£©£¦¨§©¨¨©¨¦©¦©
eéä :ìnî øa àaà éaø áéúî .äçpäå äøé÷ò ãáòc©£©£¦¨§©¨¨¥¦©¦©¨©©¨¨
úîBçì õeç eàöé íéðBLàøä ,úBèBîa ïúBà íéìáBñ§¦¨§¨¦¦¨§§©

eàöé àì íéðBøçàäå äøæòä¯ïéànèî íéðBLàøä ¨£¨¨§¨©£¦Ÿ¨§¨¦¦§©§¦
!çð àì àäå ,íéãâa ïéànèî ïéà íéðBøçàäå íéãâa§¨¦§¨©£¦¥§©§¦§¨¦§¨Ÿ¨

.ïéøøâða :dì ÷øôî àeäå dì áéúBî àeääðùî ¦¨§§¨¥¨§¦§¨¦
ãò óìB÷å íöòì òébnL ãò CúBç Búö÷î àöiL øáà¥¤¤¨¨¦§¨¥©¤©¦©¨¤¤§¥©
ïéàL ,õéôBwa õöB÷ ïéLc÷eîáe .CúBçå ÷øtì òébnL¤©¦©©¤¤§¥§§¨¦¥©¦¤¥

âàä ïî .íöòä úøéáL íeMî Baíéðôìå ó¯,íéðôìk ¦§¦©¨¤¤¦¨£©§¦§¦§¦§¦
âàä ïîõeçìå ó¯äîBçä éáBòå úBðBlçä .õeçìk ¦¨£©§©§©©©§¦©¨

¯.íéðôìkàøîâïëå :áø øîà äãeäé áø øîà §¦§¦¨©©§¨¨©©§¥
òLBäé éaø øîàc éåì ïa òLBäé éaøc àâéìôe .älôzì©§¦¨§¦¨§©¦§ª©¤¥¦§¨©©¦§ª©
ïéa ú÷ñôî dðéà ìæøa ìL ävéçî eléôà :éåì ïa¤¥¦£¦§¦¨¤©§¤¥¨©§¤¤¥
ïî :zøîà ;àéL÷ àôeb àä .íéîMaL íäéáàì ìàøNé¦§¨¥©£¦¤¤©¨©¦¨¨©§¨¨§©§¦

âàäâà àä .íéðôìk íéðôìå óBîöò ó¯àîéà .õeçìk ¨£©§¦§¦§¦§¦¨£©©§§©¥¨
âàä ïî :àôéñõeçìå ó¯âà àä ,õeçìkBîöò ó¯ ¥¨¦¨£©§©§©¨£©©§

ïàk ,àéL÷ àì !íéðôìk¯ïàk ,äøæò éøòLa¯éøòLa §¦§¦¨©§¨¨§©£¥£¨¨¨§©£¥
éðtî :÷çöé áø øa ìàeîL éaø øîàc .íéìLeøé§¨©¦§¨©©¦§¥©©¦§¨¦§¥

íéìLeøé éøòL eLc÷úð àì äî¯ïéòøBönL éðtî ¨Ÿ¦§©§©£¥§¨©¦¦§¥¤§¨¦
éðtî íéîLbáe ,änçä éðtî änça ïäézçz ïépéâî§¦¦©§¥¤©©¨¦§¥©©¨©§¨¦¦§¥
äî éðtî :÷çöé áø øa ìàeîL éaø øîàå .íéîLbä©§¨¦§¨©©¦§¥©©¦§¨¦§¥¨

øBðwð øòL äLc÷úð àì¯íL ïéãîBò ïéòøBönL éðtî Ÿ¦§©§¨©©¦¨¦§¥¤§¨¦§¦¨
."'åëå äîBçä éáBòå úBðBlçä" .íãé úBðBäa ïéñéðëîe©§¦¦§¨¨©©§¦©¨
áø øîàäå !?éðéà .eLc÷úð àì úBiìòå ïébb :áø øîà̈©©©¦©£¦Ÿ¦§©§¦¦§¨¨©©
."àøâéà ò÷t àìéläå àçñt àúéæk" :àéiç éaø íeMî¦©¦¦¨§¥¨¦§¨§©¥¨¨©¦§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dt sc migqt(iyiy meil)

äøeáçì äøeáçî,cg` ziaaïépîs` ,dyrz `la xaer `edy ¥£¨©£¨¦©¦
.zial uegn e`ived `ly

:`xnbd zx`anàéðúcaezka xn`p ,`ziixaa epipy jky -zeny) §©§¨
(en aiéì ïéà ,'äöeç øNaä ïî úéaä ïî àéöBú àì',rcei ip` oi` - Ÿ¦¦©©¦¦©¨¨¨¥¦
àlàgqtd xya z` `ivedl xeq`y,úéáì úéaîla`äøeáçî ¤¨¦©¦§©¦¥£¨

äøeáçìziad eze`aïépî,xeq`yøîBì ãeîìzepcnln jkl - ©£¨¦©¦©§©
zaiza aezkd,'äöeç'e`ivedl xeq`yì õeçmewn,Búìéëàelit` ¨§£¦¨
.[ziad eze`a

:dxeagl dxeagn gqt xya z`ved oipra oic d`ian `xnbdøîà̈©
çñt øNa àéöBnä ,énà éaøoqipa xyr dyng lilaäøeáçî ©¦©¦©¦§©¤©¥£¨

Bðéà ,äøeáçìáéiç,dcal d`vedd lr zewlnçépiL ãòxyad z` ©£¨¥©¨©¤©¦©
oeyle xg`n ,`ed xacd mrhe .zxg`d dxeagd lv`'äàöBä'¨¨

déa áéúkxyad on ziad on `ivez `l' ,df xeqi` iabl xn`p - §¦¥
epic jkitl ,'dveg,úaMkzeyxn] d`ved xeqi` xn`p da s`y §©¨

,[zeyxläîa epivny myk -úaM,d`vedd lr aiig epi`yãò ©©¨©
ãáòcmb dyry cr -äøé÷òzg` zeyxnåmbäçpäzeyxa §¨©£¦¨§©¨¨

,zxg`énð àëä óàdxeagn gqtd xya z`ved xeqi`a s` - ©¨¨©¦
,dcal d`vedd lr aiig epi` dxeaglãáòc ãòmb dyry cr - ©§¨©

äøé÷ò,zg` dxeagnåmbäçpä.zxg` dxeaga £¦¨§©¨¨
:dpynn in` iax ixac lr dywn `xnbdáéúî[dywd-]àaà éaø ¥¦©¦©¨

.ìnî øamigaf zkqna epipy(:cw)ueg mitxypd mixt oic iabl , ©©¨
,zepgn ylyl.úBèBîa ïúBà íéìáBñ eéäeid mipdkd ,xnelk ¨§¦¨§

mze` mi`yepe ,dxfra zehen lr mitxypd mixtd z` migipn
zepgn ylyl ueg,dfa oicde .mzeevnk my mtxeyl ick ,

`nhl dxeng d`neha mi`nhp mixtd ztixya miwqrzndy
aezkd xn`nk ,mdilry micba(gk fh `xwie)qAki mz` sxVde'§©Ÿ¥Ÿ¨§©¥

,jkitle .dxfrdn mz`ivi zryn mdilr dlg ef d`nehe ,'eicbA§¨¨
mipdkd m`íéðBLàøäly cg`d mcivn mixtd z` mi`yepd ¨¦¦

zehendeàöéxakå ,äøæòä úîBçì õeçmipdkd eli`íéðBøçàä ¨§§©¨£¨¨§¨©£¦
oiicr zehend ly ipyd mcivn mixtd z` mi`yepdeàöé àìon Ÿ¨§

if` ,dxfrdíéãâa ïéànèî íéðBLàøä,mdilryåmipdkd eli` ¨¦¦§©§¦§¨¦§
íéðBøçàäoiicr,íéãâa ïéànèî ïéà.dxfrl ueg md s` e`viy cr ¨©£¦¥§©§¦§¨¦

da `diy jixv 'd`ved' lky xaeqd in` iax ixacl ,denzl yie
e`viy mipey`xd mipdkd mi`nh recn ,'dgpd' mbe 'dxiwr' mb

,uegl xakçð àì àäå,mdicin xtd z` egipd `l oiicr ixde - §¨Ÿ¨
epivn mitxypd mixt iable ,dgpd `la dxiwr o`k yiy `vnpe

xn`py ,d`ved oeyl dxeza(`k c `xwie)l` xRd z` `ivFde'§¦¤©¨¤
.'ebe 'Fz` sxUe dpgOl uEgn¦©©£¤§¨©Ÿ

:`xnbd zvxznàeä,lnn xa `a` iax -dì áéúBîdywd - ¦¨
`iyew,in` iax ixac lr efàeäåenvrdì ÷øôîlr aiyd - §§¨¥¨

zwqer migafa dpyndy ,eziiyewamixtdy ote`ïéøøâðiab lr §¦§¨¦
ote`a ok`y] xie`a mze` mi`yep mipdkd oi`y ,epiidc .rwxwd
lr mze` mixxeb md `l` ,[mcin megipiy cr mi`nhp mpi` dfk
mb o`k yi mnr mirqet mdy crv lkay `vnpe ,rwxw iab

.'dgpd' mbe 'dxiwr'

äðùî
cvik zyxtn oke ,ezvignl ueg `viy xa` oica zwqer ef dpyn

:milyexi znegay mixryd igzt z` oecl yiøáàgqt oaxw ly ¥¤
Búö÷î àöiL,`veid wlgd eze` lqtpe ,milyexi znegl ueg ¤¨¨¦§¨

xeq`e xg`n j` ,mipta xzepy xykd wlgd on eyixtdl jixve
jkitl ,gqt oaxwa mvr xeaylCúBçmewna mvrl aiaq xyaa ¥

,uegl xa`d z`ivi,íöòì òébnL ãòxyad oia cixtdl ick ©¤©¦©¨¤¤
,leqtl xykdåokn xg`lóìB÷lr xzepy xykd xyad z` §¥

,[axra elke`e] miptan mvrd÷øtì òébnL ãòmewn - ©¤©¦©©¤¤
,zenvr izy ea mixagznyåmyCúBç,ocixtne zenvrd oia §¥

.uegl dzvwn `viy mvrd z` jilyne
ïéLc÷enáemda dxq`p `ly ,gqtn ueg ,miycw x`yae - ©§¨¦

,uegl xa` zvwn `vi m` ,mvr zxiayõöB÷wlgd z` jzeg - ¥

uegl `viyõéôBwa,dlecb oikq -LixdBa ïéàxeqi`íeMî ©¦¤¥¦
.íöòä úøéáL§¦©¨¤¤

agexe zepelgde gztd mewn z` oecl yi cvik zyxtn dpynd
,milyexi zneg ixry ly mgzta cnerd :milyexi znegïî¦

âàäógztd ly iniptd ecivn -,íéðôìåoecipíéðôìkcnerk - ¨£©§¦§¦§¦§¦
gzta cnerde ,milw miycw my lek`l i`yxe ,xird jeza

dnegdâàä ïîógztd ly ipevigd ecivn -,õeçìåoecipõeçìk ¦¨£©§©§©
.xirl uegn cnerk -

úBðBlçä,milyexi znegayéáBòåy`x,äîBçämipecipíéðôìk- ©©§¦©¨§¦§¦
.xird jezk

àøîâ
sexiv ipic dpyndn cenll ozip m` zwelgn d`ian `xnbd

:dlitzl.älôúì ïëå ,áø øîà äãeäé áø øîàepipyy myk ,xnelk ¨©©§¨¨©©§¥¦§¦¨
oecip miptle sb`d on cnerdy ,milyexi xird oic iabl epzpyna
cnerk oecip uegle sb`d on cnerd eli`e ,xird jeza cnerk
,zqpkd ziaa oipnl dxyr sexiv oiprl s` oicd ok ,dl dveg
,egzta cner ixiyrde ,zqpkd zia jeza miyp` dryz yi m`y
m`e ,oipnl mdnr sxhvn miptle sb`d on cner `ed m` if`

.sxhvn epi` uegle sb`d on cner
àâéìôe`xnin lr ax wlgp df oicae -øîàc ,éåì ïa òLBäé éaøc §¦¨§©¦§ª©¤¥¦§¨©

ìàøNé ïéa ú÷ñôî dðéà ìæøa ìL ävéçî eléôà ,éåì ïa òLBäé éaø©¦§ª©¤¥¦£¦§¦¨¤©§¤¥¨©§¤¤¥¦§¨¥
.íéîMaL íäéáàìoia zwqtnd dvign yi m` s`y ,xnelk ©£¦¤¤©¨©¦

mdn rpen df oi` uegay ixiyrl zqpkd ziaay dryzd
yecwd iptl dnizqe wqtd oi`y itl ,dlitzl eicgi sxhvdl

.eiptl recie ielb lkdy ,`ed jexa
:dpynd ixaca dxizq dywn `xnbdàéL÷ àôeb àäixac - ¨¨©§¨

.md miyw mnvr cvn dpyndúøîàgzty dpyna x`azp - ¨§©
dnegdâàä ïîó[gztd ly iniptd ecivn-]íéðôìåepic,íéðôìk ¦¨£©§¦§¦§¦§¦

,jkn wiicl yieàäd la` -âàó[gztd agex-]Bîöòepic,õeçìk ¨£©©§§©
,zeywdl yi jk lreàôéñ àîéàjynda epipyy oicd z` xen` - ¥¨¥¨

dnegd gzt ,dpynd ixacâàä ïîõeçìå óepic,õeçìkwiicl yie ¦¨£©§©§©
,jknàäd la` -âàBîöò óepic.íéðôìk ¨£©©§§¦§¦

:`xnbd zvxznàéL÷ àìmipicd oia dxizq zeywdl oi` - Ÿ©§¨
.xg` mewna wqer oic lky itl ,dpyna mix`eandïàkoicd - ¨

wqer ipydéøòLad,äøæòsb`d on wxy dpynd zxne` jk lre §©£¥£¨¨
.ycwzp envr gztd agex la` ,dxfrd ixry eycwzp `l uegle

ïàkwqer oey`xd oicd -,íéìLeøé éøòLa,dpynd zxne` jk lre ¨§©£¥§¨©¦
gztd agex la` ,xird ixry eycwzp miptle sb`d on `weecy

.ycwzp `l envr
ly gztd agex ycwzp `ly xacd mrh z` `xnbd zx`ane

:milyexi ixryàì äî éðtî ,÷çöé áø øa ìàeîL éaø øîàc§¨©©¦§¥©©¦§¨¦§¥¨Ÿ
eLc÷úðly migztdïéòøBönL éðtî ,íéìLeøé éøòLueg miayeid ¦§©§©£¥§¨©¦¦§¥¤§¨¦

xirlïäézçz ïépéâîlr obdl ick ,migztd agex zgz midey - §¥¦©§¥¤
mnvrad zgixf onfáe ,änçä éðtî änçd zcixi onféðtî íéîLb ¦©¨¦§¥©©¨¦§¨¦¦§¥

.íéîLbä©§¨¦
ixryy it lr s`y zyxtn `xnbd,mdigzt eycwzp dxfrd

:ycwzp `l mixryd on cg` mewn lknáø øa ìàeîL éaø øîàå§¨©©¦§¥©©
øBðwð øòL äLc÷úð àì äî éðtî ,÷çöé,dxfrd zyecwaéðtî ¦§¨¦§¥¨Ÿ¦§©§¨©©¦¨¦§¥

ïéòøBönLxdhil mi`adíL ïéãîBò,gztd jezaïéñéðëîez` ¤§¨¦§¦¨©§¦¦
íãé úBðBäalr my`d mcn zefdl jixve xg`n ,xnelk .dxfrl §¨¨

ixqegn oiicr j` ,mirxevnd ly mlbxe mci odeae mpf` jepz
z` minkg eyciw `l jkitl ,dxfrl qpkdl mixeq`e md mixetik
zvwn qipkdle my cenrl elkeiy ick ,xepwip xry ly eagex

.dxfrl mteb
:dpyna epipy'åëå äîBçä éáBòå úBðBlçä.miptlk ©©§¦©¨

:milyexiae dxfray zeilre zebb zyecw iabl oic d`ian `xnbd
ïébb ,áø øîà[zebb-]úBiìòå[daeba miiepad mixcg-]eLc÷úð àì ¨©©©¦©£¦Ÿ¦§©§

milyexi xird zeilre zebb ,xnelk .mdizgzy mewnd zyecwa
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xcde"קמב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr et sc migqt(ycew zay meil)

:`xnbd zxxanéàî,ef `xnin zpeek `id dn -åàìoi` m`d - ©¨
dpeekdàøbéàa éøîàå àøbéàa éìëàcgqtd z` milke` eidy - §¨§¦§¦¨¨§¨§¦§¦¨¨

zebby jkn x`azne .lldd z` my eilr mixne`e ,zebba
.gqtd oaxw z` mda lek`l xzene ,eycwzp milyexi

:`xnbd zvxznàì,zebba gqtd z` milke` eidy dpeekd oi` - Ÿ
`l`àøbéàa éøîàå àòøàa éìëàc,rwxwa eze` milke` eid - §¨§¦§©§¨§¨§¦§¦¨¨

.lldd z` my mixne`e bbl miler eid jk xg`e
:dywne `xnbd dayéðéàlek`l xzeny ,xacd `ed jk ike - ¥¦

,dlrnl okn xg`l zelrle dhnlïðúäåepipy ixde -(:hiw onwl) §¨§©
,'ïîB÷éôà çñtä øçà ïéøéèôî ïéà'mixhtp oi`y ,xnelk ¥©§¦¦©©©¤©£¦¨

ici lr ,[seqal lk`pd gqtd zlik` xg` ,dcerqd on [micxtp-]
,onewit`øîàåmy,áø,`id dpynd ixac zpeekyeø÷òé àlL §¨©©¤Ÿ©©§

eklie ,mnewnn gqtd z` milke`däøeáçîzg`äøeáçì,zxg` ¥£¨©£¨
rl mi`yx rwxwa milke`d oi`y `vnpe.bbl zel

:`xnbd zvxznàéL÷ àì`xnind lr dpyndn zeywdl oi` - Ÿ©§¨
.oipr eze`a miwqer mpi`y itl ,zebba lldd z`ixw oiprl ax ly

ïàkzwqer oldl dpynd -,äìéëà úòLamilke`d mixeq` f`y ¨¦§©£¦¨
,mnewnn xewrlïàkwqer ,'`xbi` rwt `lild' xn`y ,ax - ¨

,äìéëà úòLa àlLxnb xg` `idy ,lldd z`ixw zrya `l` ¤Ÿ¦§©£¦¨
ea zexwle bbl zelrl md mixzen ef dryae ,gqtd oaxw zlik`

.lldd z`
'eycwzp `l zeilre oibb'y ax ly epic lr dywn `xnbd

:`ziixanòîL àzepipy .ax ixack `ly di`x rnye `ea - ¨§©
,`ziixaaúéiìò ,øîBà ìeàL àaà[lrn iepad xcg-]éLã÷ úéa ©¨¨¥£¦©¥¨§¥

äøeîç íéLãwäxzeiíéLãwä éLã÷ úéaL ,íéLãwä éLã÷ úéaî ©¢¨¦£¨¦¥¨§¥©¢¨¦¤¥¨§¥©¢¨¦
úçà íòt Bì ñðëð ìBãb ïäk[cg` mei-],äðMa,mixetikd meia Ÿ¥¨¦§¨©©©©©¨¨

åeli`úçà íòt àlà dì ïéñðëð ïéà íéLãwä éLã÷ úéa úéiìò §£¦©¥¨§¥©¢¨¦¥¦§¨¦¨¤¨©©©©
òeáLa,mipy raya -dì éøîàådil` miqpkp eidy ,mixne` yie - §¨©§¨§¦¨

òeáLa íéîòt,mipy raya -dì éøîàåeidy ,mixne` yie - ©£©¦§¨©§¨§¦¨
wx dil` miqpkpìáBéa úçà íòtxacd mrhe .dpy miyinga - ©©©©§¥

,myl miqpkp eidy,äëéøö àéä äî òãéìz` wecal ick ,xnelk ¥©©¦§¦¨
.oewiz dkixv m` dzneg

,dycwzp miycwd ycew zia ziilry ,`ziixad ixacn x`ean
.'eycwzp `l zeilre oibb'y xaeqd ax ixack `lye

:`xnbd zvxznLéðéà áéúéðå íe÷éð ìëéäî ,óñBé áø øîàike - ¨©©¥¥¥¨¥§¥¦¦¦
eycwzpy epivny dnn ax ixac lr zeywdle cenrl mc` leki

ixd ,lkidd ly eizeilréðàLd ly epic dpey -áéúëc ,ìëéä- ¨¦¥¨¦§¦
ea xn`py(`i gk '` minid ixac)ì ãåc ïziå'úéðáz úà Bðá äîìL ©¦¥¨¦¦§ŸŸ§¤©§¦

åéøãçå ,åéúBiìòå ,[åékæðâå] (åéëæðâ úàå) ,åéza úàå ,íìeàä̈¨§¤¨¨§©§©¨©£¦¨©£¨¨
.'úøBtkä úéáe ,íéîéðtäepa dnly z` jlnd cec cnily ,epiidc ©§¦¦¥©©¤

lrn zeilr zepal edeive ,ycwnd zia z` zepal ote` dfi`a
.lkiddáéúëecer xn`pe -(hi gk my)éìò 'ä ãiî áúëa ìkä' §¦©Ÿ¦§¨¦©¨©
,ìékNädeiv `ed jexa yecwdy ,xnelk .'zipaYd zFk`ln lM ¦§¦Ÿ©§£©©§¦

zeyecwy ax dcen el` zeilra jkitle .dfk ote`a zepal cecl
dxfrd zeilra `l` 'eycwzp `l zeilre oibb' xn` `le ,od

.milyexie
:dpynn ax ixac lr dywn `xnbdòîL àzdi`x rnye `ea - ¨§©

ipy xyrn zkqna epipy .ax ixack `ly(g"n b"t),läúBëL ©§¨
[mixcg-]LãBwa úBéeðaä,dxfra -ìBçì úBçeúôeodl oi`y - ©§©¤§©

,ziad xdl `l` ,dxfrl gztìBç ïëBzxd zyecwk ozyecw - ¨
,odigzt xg` zepecip ody itl ,dxfrd zyecwk `le ,ziadåeli` §

LãB÷ ïäéúBbâ.dxfrd zyecwa miyecw - ©¥¤¤
.ax ixack `lye ,eycwzp dxfrd zebby ,dpynd ixacn x`ean

:`xnbd zvxznàîbøzx`iae cinrd -àcñç áøixac z` ©§§¨©¦§¨
,dpyndaote`ïäéúBbbLel` zekyl ly.äøæò ò÷ø÷ì ïéåL §¤©¥¤¨¦§©§©£¨¨

`l` ,dxfrd jezay zekyla zwqer dpynd oi` ,xnelk
obby `vnpe ,ziad xdl zegeztd ,dxfrd rwxw zgzy zeligna
mdizebb j` ,eycwzp okle ,dxfrd ztvxl oiey el` zelign ly

.ax zrcl eycwzp `l ok` dxfrd jezay zekyld ly

:`xnbd dywnéëä éàzgzy zeligna zwqer dpyndy ,ok m` - ¦¨¦
,dxfrdàîéàd z` yxte xen` -àôéñepipy ixdy ,dpynd ly ¥¨¥¨

zekyld eid m`y ,myìBça úBéeða,ziad xda -LãBwì úBçeúôe §©§©¤
if` ,dxfrl -zïëB`ed zekyld lyLãB÷,dxfrkåeli`ïäéúBbâ ¨¤§©¥¤

Czòc à÷ìñ éàå .ìBçxaecny xnel jzrc lr dlrz m`e - §¦¨§¨©§¨
azekyl,äøæò ò÷ø÷ì ïéåL ïäéúBbbL,'ycew okez' recn ok m` §¤©¥¤¨¦§©§©£¨¨

dì àéåäod ixd -,ïðçBé éaø øîàå ,úBléçîyúBléçîzgzy ¨§¨¨§¦§¨©©¦¨¨§¦
dxfrdeLc÷úð àì.dxfr zyecwa Ÿ¦§©§

:`xnbd zvxznøîà÷ ékxn` ote` dfi`a -ïðçBé éaøzeligny ¦¨¨©©¦¨¨
,zeyecw opi`,úéaä øäì úBçeúôaelit` zeyecw opi` f`y ¦§§©©©¦

.ziad xd zyecwaàéää àéðz ékzekyly epipyy dn eli`e - ¦©§¨©¦
epiid ,dxfr zyecwa zeyecw ycewl zegezte lega zeiepad

ad zelign.äøæòì úBçeúô ¦§¨£¨¨
:dywne `xnbd dayàéðúäå,`ziixaa epipy ixde -äãeäé éaø §¨©§¨©¦§¨

úBléçî ,øîBàyìëéää úçzîk mpic.ìBç`xnbd dxaqe ¥§¦¦©©©¥¨
dcedi iax xaeq ok it lr s`e ,dxfrl zegezt el` zeligny

.dyecw oda oi`y
:`xnbd zvxznàéää àéðz ékzeligna zwqer ef `ziixa - ¦©§¨©¦

lkidd zgzyìBçì úBçeútLzelign la` ,ziad xdl - ¤§©
.od zeyecw dxfrl zegeztd

:`ziixad ixac jyndn ax lr dywn `xnbdòîL àz`ea - ¨§©
,xne` dcedi iax ,`ziixaa epipy .ax ixack `ly di`x rnye

,leg lkidd zgzy zelignBbâålkidd ly.LãB÷`ly df ixde §©¤
.'eycwzp `l zeilre oibb'y xaeqd ,ax ixack

:`xnbd dgecàøañúå,mheytk mixacd yxtl dz` xeaq ike - §¦§§¨
,lkid zyecwa yecw lkidd ly ebbyéðz÷ àäåepipy ixde - §¨¨¨¥

,`ziixaaïébb[zebb-]eìlä,dizekyle dxfrayíL ïéìëBà ïéà ©¦©¨¥§¦¨
.íél÷ íéLã÷ íL ïéèçBL ïéàå ,íéLã÷ éLã÷mpi`y ,epiidc ¨§¥¨¨¦§¥£¦¨¨¨¦©¦

.ax ixacke ,dxfrd zyecwa miyecw
:`xnbd zxxanàéL÷ àlàåxn`y ,dcedi iax ixac eywi ok m` - §¤¨©§¨

yBbblkidd ly.Lã÷ ©Ÿ¤
:`xnbd zx`an,àéøeb øa àîç áø øîà`id dcedi iax zpeek ¨©©¨¨©§¨

yecw lkidd ly ebbyìz` ea gipdl ozipy jk oiprézL ïúBà §¨§¥
úBnàenke .ycwnd zia oipa zcicn jxevl eyniyy zehen ipy - ©

`l j` ,oipal mikixvd ycew ilk x`y lkid ly ebba egipd ok
.gafnl mikixvd el` z`

:el` zen` izy ly opiipr x`azp day dpyn d`ian `xnbdïðúc¦§©
milk zkqna epipy jky -(h"n f"it),úBnà ézLzehen ipy - §¥©

,dn` jxe`aäéä,ycwnd ziaaadnyy dkyl,'äøéaä ïLeL' ¨¨§©©¦¨
.[dxfrd ly] igxfnd xryd daeb lr diepa dzidyúçàon ©©

my zgpen dzid zen`dïø÷ ìò úçàå ,úéðBôö úéçøæî ïø÷ ìò©¤¤¦§¨¦§¦§©©©¤¤
.úéîBøc úéçøæîdn`L Bæzgpen dzid,úéðBôö úéçøæî ïø÷ ìò ¦§¨¦§¦¤©¤¤¦§¨¦§¦

äúéädzcinìò äøéúédn`äLî ìLdkxe`y dlibx dn`-] ¨§¨§¥¨©¤Ÿ¤
xeriya [migth dyyå ,òaöà éöçdn`úéçøæî ïø÷ ìòL Bæ £¦¤§©§¤©¤¤¦§¨¦

äúéä úéîBøcdzcinäéìò äøéúéxeriya ,dpey`xd dn`d lr - §¦¨§¨§¥¨¨¤¨
úàöîð ,òaöà éöçdipyd dn`dìò äøéúédn`äLî ìLxeriya £¦¤§©¦§¥§¥¨©¤Ÿ¤

.òaöà.rav`e migth dyy dxeriy didy ,epiidc ¤§©
:dpynd zxxaneéä änìådn`l mikixvå äìBãb úçàdn`úçà §¨¨¨©©§¨§©©

,äpè÷za dlibx dn`a ,epiidc ,dyn ly dn`a mdl ic did `le §©¨
.migth dyy

ick `ed xacd mrh :dpynd zx`anïéðneàä eéäiLlr exkypy ¤¦§¨¨¦
,ycwnd ziaa dk`ln zeyrl xafbd iciïéìèBðmxky z`äpèwa §¦©§©¨

,dyn ly dphwd dn`d zcin itl -äìBãba ïéøéæçîedcin itl - ©£¦¦©§¨
jk ,mdnr dpzn xafbd didy ,xnelk .zelecbd zen`d on zg`
itl ,dn` lk xear minc jke jka ,ziad wcal epaz zen` jke
dcin itl lreta mipea eid md eli`e ,migth dyy za dn` zcin

,ok eyry xacd mrhe .zelecbd zen`d on zg`eàBáé àlL éãk§¥¤Ÿ¨
mipne`däìéòî éãéìdcin dze` itl miyer eid eli`y ,ycwda ¦¥§¦¨

on epdie ,hrn ezgti `ny yeygl mewn did da eaiigzpy

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

המשך בעמוד קמח

ezny in` cenr et sc ± iyily wxtmigqt
ïéââá äéì éìëàã åàì éàîibb :`nl` Ð.eycwzp milyexiïéøéèôî ïéàlk zaeg oky ,rayd lr dpexg`a lk`p `edy gqtd xg` epiidc ,dcerqd on xhtdl epnf ribdyk Ð

) ol `niiwck ,zepaxwdoileg"dgynl" :(a,alw.onewit` ici lr oixhtp oi` ,oilke` miklndy jxck ,dlecbl Ðáø øîàåmkilk e`ived oeyl 'onewit`' Ð,o`knjlpecer lk`pe
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:`xnbd zxxanéàî,ef `xnin zpeek `id dn -åàìoi` m`d - ©¨
dpeekdàøbéàa éøîàå àøbéàa éìëàcgqtd z` milke` eidy - §¨§¦§¦¨¨§¨§¦§¦¨¨

zebby jkn x`azne .lldd z` my eilr mixne`e ,zebba
.gqtd oaxw z` mda lek`l xzene ,eycwzp milyexi

:`xnbd zvxznàì,zebba gqtd z` milke` eidy dpeekd oi` - Ÿ
`l`àøbéàa éøîàå àòøàa éìëàc,rwxwa eze` milke` eid - §¨§¦§©§¨§¨§¦§¦¨¨

.lldd z` my mixne`e bbl miler eid jk xg`e
:dywne `xnbd dayéðéàlek`l xzeny ,xacd `ed jk ike - ¥¦

,dlrnl okn xg`l zelrle dhnlïðúäåepipy ixde -(:hiw onwl) §¨§©
,'ïîB÷éôà çñtä øçà ïéøéèôî ïéà'mixhtp oi`y ,xnelk ¥©§¦¦©©©¤©£¦¨
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.lldd z`
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,`ziixaaúéiìò ,øîBà ìeàL àaà[lrn iepad xcg-]éLã÷ úéa ©¨¨¥£¦©¥¨§¥
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ea xn`py(`i gk '` minid ixac)ì ãåc ïziå'úéðáz úà Bðá äîìL ©¦¥¨¦¦§ŸŸ§¤©§¦
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.àøeL øáe àøeL :àðéðç éaø àîéúéàå àçà éaø øîàå ."äîBçå ìç ìáàiå" :áéúëc ,àøeL¨¦§¦©©£¤¥§¨§¨©©¦©¨§¦¥¨©¦£¦¨¨©¨

äðùîãçà úéáa ïéìëBà eéäL úBøeáç ézL¯,ïéìëBàå Cìéä íäéðt úà ïéëôBä elà §¥£¤¨§¦§©¦¤¨¥§¦¤§¥¤¥¨§§¦
âBæîì ãîBò LnMäLk .òöîàa íçénäå ,ïéìëBàå Cìéä íäéðt úà ïéëôBä elàå¯õôB÷ §¥§¦¤§¥¤¥¨§§¦§©¥©¨¤§©§¤©©¨¥¦§¥

.úìëBàå äéðt úà úëôBä älkäå .ìëBàå Búøeáç ìöà òébnL ãò åéðt úà øéæçîe åét úà¤¦©£¦¤¨¨©¤©¦©¥¤£¨§¥§©©¨¤¤¤¨¤¨§¤¤
àøîâépî ïéúéðúî¯"íäa Búà eìëàé øLà íézaä ìò" :àéðúc ,àéä äãeäé éaø¯ãnìî ©§¦¦©¦©¦§¨¦§©§¨©©¨¦£¤Ÿ§Ÿ¨¤§©¥

úBîB÷î ézLa ìëBà ìëBàä àäé ìBëé .úBøeáç ézLa ìëàð çñtäL¯úéáa" :øîBì ãeîìz ¤©¤©¤¡¨¦§¥£¨§¥¨¥¥¦§¥§©§©§©¦
àeä çwt éà ,øepzä ãöa úéfk ìëàL LnMä :eøîà ïàkî ."ìëàé ãçà¯Bñéøk àlîî ¤¨¥¨¥¦¨¨§©©¨¤¨©©©¦§©©©¦¦¥©§©¥§¥

äáBè Bnò úBNòì äøeáç éða eöø íàå ,epnî¯éaø .äãeäé éaø éøác ,Bcöa ïéáLBéå ïéàa ¦¤§¦¨§¥£¨©£¦¨¨¦§§¦§¦¦§¥©¦§¨©¦
"íäa Búà eìëàé øLà íézaä ìò" :øîBà ïBòîL¯,úBîB÷î ézLa ìëBà ìëBàäL ãnìî ¦§¥©©¨¦£¤Ÿ§Ÿ¨¤§©¥¤¨¥¥¦§¥§
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eznyקמד ina cenr et sc ± iyily wxtmigqt
àäé ìåëé.zexeag izya lk`p gqt ly exwir Ðìëàé ãçà úéáá øîåì ãåîìúÐ

"lk`i" ,`xwnl m` yi :xaqwegqt``le i`w`dz ezlik` zlgz xwir ,xnelk ,ixab`

`le ,zg` dxeagawlgzi`xab la` .zexeag izyllik`e lif`e `kdn i`w ira i` Ð

xwir` `l` `pngx citw `lc ,`kd,dlik` zlgzopixwcnlk`i `le ,gqtd "lk`i"

yi xaq dcedi iax :selig izrny ip`e .`xab`

`xwnl m`,zenewn ipya `le cg` ziaa Ð

xqny zxeqnl m` yi xaq oerny iaxe

`cg dxeaga :xbd qelwpe`,lk`ziipy` la`

`lc ,exne`l il dywe .citw `l zenewn

ol `niiwc :cere .mlern dfk zxeqn izrny

,dil `xiaq `xwnl m` yi oerny iaxc

`pyil :cere .oixcdpqc `ziinw `zrnya

gqt hwp zexeag iabc ,izeek `wiic `ziixac

iabe ,eze` oilke` zexeag izy hwp `le ,lk`p

.lk`p gqt hwp `le lke` lke`d hwp zenewn

`xwna "lk`i cg` ziaa" opiyxc ik ,jkldÐ

gqt`opiyxc ike .zexeag ihernl ,rnyn

lk`irnyn ixab`.zenewn ihernl Ðäñøôðå
ïäéðéá äöéçîzg` dxeag oiayei eid Ð opiqxb

,cg` gqt oilke`edqxtpeodipia dvign

me`yrelk`p gqt xne`d ixacl .zexeag ipy

zexeag izyaab lr s`e .ozlik` oixneb Ð

xqe` zexeag izya lk`p gqt dil zi`c o`nc

dyrp `l `kd ,zenewn ipya lek`l mc`l

dxeag lklixdy ,xg` mewnk mnewn dxeage

o`k oi`e ,eiykr cr d`x `ly xie` d`ex epi`

.ycg mewnïéáùåé åéäipya zexeag izy Ð

,mdigqt my elk`e ,mizadvignd dwlzqpe

dxeag lkl dyrpe ,ycg xie` o`k yi Ð

oey`xd mewna milke`k dil iede ,xg` mewnk

lke` lke`d oi` xne`d ixacl ,jkld .ipyae

zenewn ipya.milke` oi` Ðèùôî äéì èéùô
dxne` Ðrenylzyxetne dheyt ef denk

izy oze` dyer dvign ziiyry ,epxn`y

,zexeagweliqeipy oze` dyer dvign

.icin da dil `wtqn `le ,zenewnàîòè éàî
.ikda dgxe` i`ne ,dipt jetdl dl dnl Ð

äùåá àéäù éðôîlr ,miyp`d ipirl lek`l Ð

.da oilkzqny iciáéúéaqd mewn dhne Ð

,`id oiaeygmiphwdeiab lr oiayei,oilqtq

.zeaiyga envr bdepeàðîéæ ãçá äéìá÷`le Ð

aixqexvtiy cr.eaéðîéæ éøúá äééúùåÐ

.ea wiqtdäéôà øãäà àìå`l` ,xg` cvl Ð

.odipirl dzyàðà íùä ìòáÐizephwnjk

.`ped ax il oi`xewáéú êì éøîà éë àîòè éàî
àéøåôàúáéúéà`le rwxw iab lr zayi `le Ð

?lqtq iab lrmbdpn did `ly ,dil era ikdle

`dinze ,jk.edlúéáä ìòá êì øîàéù äî ìë
äùò) ("i`fr oa" wxta) ux` jxc zkqna `id `zipznÐ.(iying wxt dax ux` jxcïè÷ì ïéáøñîÐxivtiy cr eixac lawln.eaìåãâì ïéáøñî ïéàåmik`lna okyÐmdxa`l exn`y

) "dyrz ok"ziy`xa`le (gieaxiqhelle ,eaaegxa ik" exn`"oilp) "c`n ma xvtie" crmy.(hiäìëúëôåäïðú äéðôeqixk iqei iax xa l`rnyi iax .eipt jetdl yi`d jxc oi`e Ð

xkeyd"a opixn`ck ,i`ed dagx) "milretd z`.(`,ct `rivn `aaäøåáç éðá.i`w gqta e`l Ðäøåáç éðámipy e` cigi `a m`e ,aqdl dylya oiqpkp ozcerqa ynynd yny Ð

eaqde.ediilr ynyl ynyd lr oi` Ðãçà ãçàá ïéàöåéåz`vl `a m` ,mcew ezlik` miiqy in lk Ðmicigid zxyl ynyl dywy it lr s`e ,`vi Ð.oix`ypdàðãéòá éìééòã àåäå
éùðéà éìééòã`l ozqipka mbe ,mixg`d zcerq zryn xzei jix`n oexg`d oi`y Ðexdni.dcerq zry xnb onf cr ynyd xg`l ick aqdlàìééã åäá ùâøã àäåynyl ericedy Ð

.micigid ynyl el `ed gxehy itl ,cg` cg` z`vl okxc dfyéñåäì ïåøçàä êéøöåíéîã ó.ynyl Ð
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øîåoiyecwc `nw wxta oerny iaxl dil opirny `de :xn`z m`e Ð `xwnl m` yi xaq

mc` oi`c ,da ecbeaa da ecbaa yixcc ,zxeqnle `xwnl m` yi dil zi`c (a,gi)

ixzq `l mzdc :xnel yi !zegty xg` zeyi`l `le ,zeyi` xg` zegtyl eza z` xken

cg `l` yxcinl `kilc `kd la` .mdipy yexcl lekie ,iccd`Ðwxta oke .`xwn yixc

:(`,dt) lirl xn`c `de .(`,c) oixcdpqc `nw

`la `ed ixd dxeagl dxeagn gqt xya `ivend

dyrzÐlk`p gqt xn`c o`nl elit` iz`

dxeag lk egwle wlgpy xg`c .zexeag izya

dwlgÐdxeagl ef dxeag wlg `ivedl xeq`

.zxg`

äìëä,opirny`l jixhvi` Ð dipt zkted

dlk`y it lr s` zenewn izyk opiayg `lc

rnyn `w inp i` .dipt zkitd `la dcerq zvwn

.opz dlk :`xnba xn`ck ,dipt jetdl zaiigc ol

ïéà`l `ixet` aizic i`n` Ð lecbl oiaxqn

zaiyic ,oiaxqn oi`c meyn xninl jiiy

ayil el did `le ,`ed dxxye zeqb xac `ixet

.dyr ziad lra xn`iy dn lk meyn e`l i`

ïéñðëð:l`ppg epiax yxit Ð 'ek dylya

zra odn zvwn e`ae gqtd lr epnpy dxeag

`liicd exbye ,lek`l mc` ipa jxcyÐ:yexit

ynyÐevawzp m` .o`vn `le mdixg` ytgl

dyly wxÐodilr oi`e ,gqtd z` oilke`

dylyn zegt la` .mlek e`eaiy cr oizndlÐ

,exg`zpe e`vie cgi mivaewn eid m` la` .`l

o`vn `le `liic eda xcdeÐx`yp `l elit`

my eidy oeik .oizndl jixv oi` mdn cg` wx

.e`vie

øîàzile ,gqt lke`d Ð minc ozepe `piax

`pcira lrc dpin `wtpde .dizeek `zkld

.`liic eda xcde iypi` iliirc
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úBøeáç ézLa ìëàð àäé ìBëé¯úéáa" :øîBì ãeîìz ¨§¥¤¡¨¦§¥£©§©§©¦
íà Lé :øáñ äãeäé éaø ?éâìtéî÷ éàîa ."ìëàé ãçà¤¨¥¨¥§©¨¦©§¦©¦§¨¨©¥¥
ïéáLBé eéä .àø÷nì íà Lé :øáñ ïBòîL éaøå ,úøBñnì©¨¤§©¦¦§¨©¥¥©¦§¨¨§¦
ìëàð çñt øîBàä éøáãì ,íäéðéa ävéçî äñøôðå§¦§§¨§¦¨¥¥¤§¦§¥¨¥¤©¤¡¨

úBøeáç ézLa¯çñtä ïéà øîBàä éøáãì ,ïéìëBà ¦§¥£§¦§¦§¥¨¥¥©¤©
úBøeáç ézLa ìëàð¯ä÷lzñðå ïéáLBé eéä .ïéìëBà ïéà ¤¡¨¦§¥£¥§¦¨§¦§¦§©§¨

éðLa ìëBà ìëBàä øîBàä éøáãì ,ïäéðéa ävéçî§¦¨¥¥¤§¦§¥¨¥¨¥¥¦§¥
úBîB÷î¯ìëBà ìëBàä ïéà øîBàä éøáãì ,ïéìëBà §§¦§¦§¥¨¥¥¨¥¥

úBîB÷î éðLa¯èéLt à÷ àðäk áø áéúé .ïéìëBà ïéà ¦§¥§¥§¦§¥©¨£¨¨¨¥
Cì éòaéúå :àðäk áøì éLà áø déì øîà .èLôî déì¥¦§©£©¥©©¦§©¨£¨§¦¨¥¨
ézLk éåä éî ,ävéçî úéiNòå ävéçî ÷eléñ :àéòaéà¦©£¨¦§¦¨©£¦©§¦¨¦¨¥¦§¥
älkä" .e÷éz ?àì Bà éîc úBøeáç ézLëå úBîB÷î§§¦§¥£¨¥Ÿ¥©©¨
àéiç éaø øîà ?àîòè éàî ."'åëå äéðt úà úëôBä¤¤¤¨¤¨©©§¨¨©©¦¦¨
àðeä áø .äLBa àéäL éðtî :ïðçBé éaø øîà àaà øa©©¨¨©©¦¨¨¦§¥¤¦¨©¨
eøîà .÷çöé øa ïîçð áø éáì òì÷éà ïúð áøc déøa§¥§©¨¨¦§©§¥©©§¨©¦§¨¨§
øî áéúéð :eøîà .àðeä áø :eäì øîà ?CîM äî :déì¥©§¨¨©§©¨¨§¥¥¨

àñk déì eáäé .áéúé .àéøetà¯,àðîéæ ãça déìa÷ ©§¨§¥§©¥¨¨©§¥§©¦§¨
éàî :déì eøîà .détà øcäà àìå ,éðîéæ éøúa dééúLå§©§¥¦§¥¦§¥§¨©§©©¥¨§¥©

úéø÷ àîòè.éðà íMä ìòa :eäì øîà ?àðeä áø Cì ©§¨¨¥¨©¨¨©§©©©¥£¦
øîà ?záúé "àéøetà áéúéð" Eì eøîà ék àîòè éàî©©§¨¦¨§§¥¥©§¨§¥§§¨©
."àvî õeç äNò úéaä ìòa Eì øîàiM äî ìk" :eäì§¨©¤Ÿ©§©©©©¦£¥¦¥
øîà ?àðîéæ ãça zìa÷ àñk Cì éáäé ék àîòè éàî©©§¨¦§©¦¨¨¨©¥§§§©¦§¨¨©
àîòè éàî .ìBãbì ïéáøñî ïéàå ïèwì ïéáøñî :eäì§§¨§¦©¨¨§¥§¨§¦©¨©©§¨

,àéðúc :eäì øîà ?éðîéæ éøúa déúézLàBñBk äúBMä ¦§¦¥¦§¥¦§¥¨©§§©§¨©¤
úçà úáa¯íéðL ,ïøbøb äæ éøä¯ìL ,õøà CøcäL¯zøcäà àì àîòè éàî .çeøä éqbî §©©©£¥¤©§§¨§©¦¤¤¤¤§¨¦©¥¨©©©§¨¨©§©§§

éaøa ïBòîL éaø éáì òì÷éà éñBé éaøa ìàòîLé éaø .ïðz ,äéðt úëôBä älk :eäì øîà ?Ctà©¨¨©§©¨¤¤¨¤¨§©©¦¦§¨¥§©¦¥¦§©§¥©¦¦§§©¦
øáñ àì :déì éøîà .àðîéæ ãça dééúLå àðîéæ ãça déìa÷ àñk déì eáäé ,àéðB÷ì ïa éñBé¥¤¨§¨§©¥¨¨©§¥§©¦§¨§©§¥§©¦§¨¨§¦¥¨¨©

úçà úáa BñBk äúBMä" øî dì¯ðééå ,ïè÷ EñBëa éøîà àì :eäì øîà ?"ïøbøb äæ éøäE ¨¨©¤§©©©£¥¤©§§¨¨©§¨¨§¦§§¨¨§¥§
ìLa ïéñðëð äøeáç éða :àðeä áø øîà .äáçø éñéøëe ,÷Búîøîà .ãçàa eléôà ïéàöBéå äL ¨§¥¦§¨¨¨©©¨§¥£¨¦§¨¦¦§¨§§¦£¦§¤¨¨©

øëN ïéðúBðå :àðéáø øîà .àìéic eäa Lâøc àeäå ,ìòéîì éìéâøc àðcéòa ìééòc àeäå ;äaø©¨§§¨¥§¦¨¨¦§¦¦§¥©§§¨©§©¨¨¨©¨¦¨§§¦§©
éøöå ,íéîcéñBäì ïBøçàä C.déúååk àúëìä úéìå ,íéîc ó ¨¦§¨¦¨©£§¦¨¦§¥¦§§¨§¨¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr et sc migqt(ycew zay meil)

ìBëélek`l i`yx dxeagd ipan cg` lky myky xnel ziid ¨
mipyl wlgidl zi`yx dxeagd lk didz jk ,zenewn ipya

gqtdeìëàð àäéezligzn,øîBì ãeîìz ,úBøeáç ézLa(en ai my) §¥¤¡¨¦§¥£©§©
,'ìëàé ãçà úéáa'zcnln lrtp oeyla dxen`d 'lk`i' daizd §©¦¤¨¥¨¥

epiid ,'cg` ziaa' `dz gqtd zlik` zligzy dcitwd dxezdy
,lek`l eligzdy xg`l mpn` ,[zg` dxeagae cg` mewna
cer lek`le jlil enewnn cenrl dxeagd ipan cg` i`yx

.xg` mewna gqtd xyan
:zwelgnd mrh z` `xnbd zxxan,éâìôéî÷ éàîadcedi iax §©¨¦§§¦

,`xnbd zx`an .oerny iaxeúøBñnì íà Lé ,øáñ äãeäé éaø± ©¦§¨¨©¥¥©¨¤
dxezd xtqa epiax dyn dazky itk daiz ly daizkd ote`
c"eia dazkp 'lk`i' daizdy oeike .xwird `ed l`xyil dxqne
oeyla `le lw oipaa] m"leg mr zcwepnk dze` mi`xew zg`
mc`d ,xnelk ,'lk`i cg` ziaA' `id weqtd zernyne ,[lrtp§©¦¤¨Ÿ¥

.zenewn ipya `le cg` mewna lk`i gqtd z` lke`yéaøå§©¦
àø÷nì íà Lé ,øáñ ïBòîLdaiz ly d`ixwd ote` `ed xwird ± ¦§¨©¥¥©¦§¨

'lk`i' daizde ,dcewipk dxez xtq jezn z`xwp `idy itk
ziaa lk`p `di gqtdy cnll d`a ,'lk`i' cewipa z`xwpy¥¨¥

zg` dxeagae cg` mewna ,cg`.
izy oia dkldl dpin `wtp mda yiy mipte` ipy d`ian `xnbd

:oey`x ote` .zercdeéäzg` dxeag ipaïéáLBé,cg` ziaa ¨§¦
,íäéðéa ävéçî äñøôðåmi`ex mpi` cg` cva miaeqndy xg`ne §¦§§¨§¦¨¥¥¤

izyl mze` dwlig dvigndy `vnp ipyd cva miaeqnd ipt z`
.zexeagøîBàä éøáãìdy dcedi iax zrcl ±ézLa ìëàð çñt §¦§¥¨¥¤©¤¡¨¦§¥

ïéìëBà ,úBøeáçgqtd zlik` z` jiyndl mlek mi`yx ± £§¦
ipya milke`k mze` daiygn dvignd zqixt oi`e .mdizenewna
zayei dxeag lk `l` ycg mewn o`k dyrp `l ixdy ,zenewn
dhrin wx dvignd zqixte ,dzr cr ea dzidy xie` llg eze`a
,mle` .mnewn z` dzpiy `l j` zexeagd ipa ly mnewn z`

øîBàä éøáãìy xaeqd oerny iax zrcl ±ézLa ìëàð çñtä ïéà §¦§¥¨¥¥©¤©¤¡¨¦§¥
,ïéìëBà ïéà ,úBøeáçdvignd ici lr zexeag izy eyrpe li`ed £¥§¦

dvignd iciv ipyn cg`a cgi mlek eaqi `l` ,mdipia dqxtpy
.mdipiay dvignd z` ewlqi e` gqtd zlik` z` my eniiqie

:ipy ote`ïéáLBé eéäipae ,miza ipya migqt ipy ly zexeag izy ¨§¦
,mdly gqtd xya z` milke` eid dxeag lkä÷lzñðådävéçî §¦§©§¨§¦¨

zvvegdïäéðéaoia ±xg`ne ,zexeagd ipa ly daiqdd zenewn ¥¥¤
dyrp zrke envr ipta xie` llga zayei dzid dxeag lky
ink md ixd ,ycg xie` llg mdl ycgzpe xzei agx llg mxear

.xg` mewna miiql mi`ae cg` mewna mzlik` eligzdyéøáãì§¦§¥
øîBàädxeag oay ,xaeqd oerny iax zrcl ±ìëBàäewlg z` ¨¥¨¥

`diy i`yx gqtd xyaaìëBàgqtd z`ïéìëBà ,úBîB÷î éðLa± ¥¦§¥§§¦
s` mdizenewna gqtd zlik` z` jiyndl mlek mi`yx

,mle` .mewn iepiy mdl mxb dvignd weliqyøîBàä éøáãì± §¦§¥¨¥
y ,xaeqd dcedi iax zrclïéà ,úBîB÷î éðLa ìëBà ìëBàä ïéà¥¨¥¥¦§¥§¥

ïéìëBà,mdizenewna gqtd z` lek`l jiyndl mi`yx mpi` ± §¦
exfgi ok m` `l` ,mnewn dpzype dvignd dwlzqpe li`ed

.zexeagd izy oia uevgzy dvign eqxtie
zqixt ly el` mipecip iabl mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd

:zexeag izy oia dvign weliqe zg` dxeag ipa oia dvignáéúé̈¦
[ayi-]èLôî déì èéLt à÷ ,àðäk áøzekldd z` hyt ± ©©£¨¨¨¦¥¦§¨

.zeheyt zekldk ,lirl exkfedy,àðäk áøì éMà áø déì øîà̈©¥©©¦§©©£¨
àéòaéà Cì éòaéúåly el` mipecipa oecl jl ie`x wtq oeyla ± §¦¨¥¨¦©§¨

úéiNòå ävéçî ÷eléñ[zqixt-],ävéçî,jk le`yleéåä éîm`d ± ¦§¦¨©£¦©§¦¨¦¨¥
dvignd weliq zngn aygp dxeagd ipa zaiyi mewnéðLk¦§¥

,úBîB÷î,ycg xie` ea ycgzd ixdyådqxtpy dxeag ipa m`d §§
mdipia dvignéîc úBøeáç éðLëdvignd zngn ,[miaygp-] ¦§¥£¨¥

,zvvegdBàdvign ziiyre dvign weliq `nyàìmewn dyer Ÿ
ax miiqn .zexeag izyk zg` dxeag `le zenewn ipyk cg`

:iy`.e÷éz¥

jezne dxeaga zlke`d dlk iabl epzpyn ixacl zxfeg `xnbd
epipy .dizye dlik` ly ux` jxc zeklda oecl dkiynn df oic

:dpyna'åëå äéðt úà úëôBä älkä:`xnbd zl`ey .zlke`eéàî ©©¨¤¤¤¨¤¨©
,àîòèdkxc dlkd `weec recne zlke`yk dipt jetdl dl dnl ©£¨

:`xnbd daiyn .jkaéðtî ,ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç éaø øîà̈©©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨¦§¥
Lda milkzqn miyp`äLBa àéä.mdipirl lek`l ¤¦¨

iptn dlik` zrya mipt zkitdy cnlnd dyrn d`ian `xnbd
:mc` lkl `le dlkl wx die`x dbdpd `id dyeaddéøa àðeä áø©¨§¥

ïúð áøcéáì òì÷éà[zial oncfd-]eøîà ,÷çöé øa ïîçð áøipa §©¨¨¦§©§¥©©§¨©¦§¨¨§
ongp ax ly eziadéì,`ped axl ±,eäì øîà .EîL äîinyáø ¥©§¤¨©§©

.àðeäe ,`ed lecb mc`y ziad ipa epiad ezaeyzneøîàjxc el ¨¨§
,ceakáéúéð[aWi-]àéøetà øîaqid mewn `edy ,dhn iab lr ± ¥¦¥¥©©§¨

ax bdp .miheyt miyp` jxck lqtq iab lr `le ,miaeyg miyp`
e zeaiyg jxca envr `pedáéúé.dhind lr ayi ±àñk déì eáäé §¦§©¥¨¨

e ,oii ly qek ziad ipa el epzp ±àðîéæ ãça déìa÷mdn dlaiw ± ¦§¥§©¦§¨
bedpl zgz ,cine skiz qekd z` mdicin lhp ,xnelk ,zg` mrta

,zgwl ea exivtiy cr mdl axqle ux` jxc zcinaéøúa dééúLå§©§¥¦§¥
éðîéæxg`le ,oiid on wlg dzy zg` dnibla ,minrt izya ± ¦§¥

.dlek z` miiqe dipy dnibl mbl wiqtdyedzyy dryaàìŸ
détà øcäàipirl oiid dzy `l` xg` cvl eipt jtd `l ± ©§©©¥

.migx`nd
déì eøîà:`ped axl ziad ipa ¨§¥

.`Cì úéø÷ àîòè éàî['jny dn' epzl`yl zipryk] dn iptn ± ©©£¨¨¥¨
,jnvrl z`xw,àðeä áø.'ax' x`ezd z` jnyl ztqedeøîà ©¨¨©

éðà íMä ìòa ,eäì.'`ped ax' il mi`xew izephwn ± §©©©¥£¦
.azáúé ,àéøetà áéúéð Cì eøîà ék àîòè éàîdhnd lr zayi ± ©©£¨¦¨§¨¥¦©§¨§©§§

.mc` lk jxck lqtq iab lr e` rwxwd lr `le ,aeyg mc` jxck
,eäì øîà,ux` jxc zeklda minkg epy jkEì øîàiL äî ìk ¨©§¨©¤Ÿ©§

(àvî õeç) äNò úéaä ìòa. ©©©©¦£¥¦¥
.b,àðîéæ ãça zìa÷ ,àñk Cì éáäé ék àîòè éàîzbdp `l recne ©©£¨¦¨£¦¨¨¨©¥§§§©¦§¨

mda mixivtny xg`l wxe dligz miaxqny mc` ipa xqen jxck
.lawl mipken,eäì øîà,minkg exn` jkïéàå ,ïè÷ì ïéáøñî ¨©§§¨§¦§¨¨§¥
.ìBãâì ïéáøñîaxql ie`x ,zzl dvex heyt mc`yk ,xnelk §¨§¦§¨

cg` e` ziad lrayk mle` ,zgwl xivti ok m` `l` epnn lawl
jkitl ,aexiq mey `la mdn lawl yi mipzep ziad ilecbn

.cin mkcin dizlaiw
.cdéúézLà àîòè éàîqekd z`,éðîéæ éøúazezyl xyt` `ld ©©£¨©§¦¥¦§¥¦§¥

.zg` dnibla dlek z`,eäì øîàmeyn jk iziyräúBMä ,àéðúc ¨©§§©§¨©¤
,úçà úáa BñBkzezyl ezee`z dlecb dnk cr d`xn eznible §©©©

,oii,ïøbøb äæ éøäa edzeye rvn`a wiqtn m` la`íéðLizya ± £¥¤©§§¨§©¦
zcn ef ixd ,zenibl,õøà Cøc`l` zg` mrtn xzei wiqtn m`e ¤¤¤¤

a eqek z` dzeyìLäL`ed ixd ,minrtçeøä éqbî.[de`b lra-] §Ÿ¨¦©¥¨©
.dCtà zøcäà àì àîòè éàîcvl jipt zxfgd `l dn iptn ± ©©£¨Ÿ©§©§§©¨

.epipta oiid z` zizy `l` ,xg`,'äéðt úëôBä älk' ,eäì øîà̈©§©¨¤¤¨¤¨
.ïðzdlkd jxcy meyn epiide 'dlk' epipy epzpyna xnelk §©

jxc oi` la` ,mixg` ipta dzeye zlke`y drya dipt jetdl
.eipt z` aaeql yi`d

eqek dzeyd mipte` el`a cnlnd sqep dyrn d`ian `xnbd
:oxbxb aygp zg` zaaéáì òì÷éà ,éñBé éaøa ìàòîLé éaøoncfd-] ©¦¦§¨¥§©¦¥¦§©§¥

[zialàñk déì eáäé ,àéðB÷ì ïa éñBé éaøa ïBòîL éaøel epzp - ©¦¦§§©¦¥¤¨§¨§©¥¨¨
,oii qekàðîéæ ãça déìa÷,ea exivtiy cr oiznd `le ,axql ilan ¦§¥§©¦§¨

,àðîéæ ãça dééúLå.zg` dniblaøî dì øáñ àì ,déì éøîàike ± §©§¥§©¦§¨¨§¦¥Ÿ¨©¨©
,`ziixaa `pzd ixac z` xn rny `léøä úçà úáa BñBk äúBMä©¤§©©©£¥

éøîà àì ,eäì øîà .ïøbøb äæoxbxb aygp dzeydyael`k mipte` ¤©§§¨¨©§Ÿ¨§¦§
yðééå ,ïè÷ CñBë,äáçø éñéøëe ,÷Búî C,zrvenn qeka `weec `l` ¨¨¨§¥¨¨§¥¦§¨¨

.ipepia mc`e ievn oii
:dcerq ipicn ztqep dklda df oecip zniiqn `xnbdáø øîà̈©©

äøeáç éða ,àðeä,dcerq cgi lek`le aqdl erawy miyp` ± ¨§¥£¨
ogleyd zkixra ,dcerqa mze` zxyiy yny mxear exkye
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קמה ezny ina cenr et sc ± iyily wxtmigqt
àäé ìåëé.zexeag izya lk`p gqt ly exwir Ðìëàé ãçà úéáá øîåì ãåîìúÐ

"lk`i" ,`xwnl m` yi :xaqwegqt``le i`w`dz ezlik` zlgz xwir ,xnelk ,ixab`

`le ,zg` dxeagawlgzi`xab la` .zexeag izyllik`e lif`e `kdn i`w ira i` Ð

xwir` `l` `pngx citw `lc ,`kd,dlik` zlgzopixwcnlk`i `le ,gqtd "lk`i"

yi xaq dcedi iax :selig izrny ip`e .`xab`

`xwnl m`,zenewn ipya `le cg` ziaa Ð

xqny zxeqnl m` yi xaq oerny iaxe

`cg dxeaga :xbd qelwpe`,lk`ziipy` la`

`lc ,exne`l il dywe .citw `l zenewn

ol `niiwc :cere .mlern dfk zxeqn izrny

,dil `xiaq `xwnl m` yi oerny iaxc

`pyil :cere .oixcdpqc `ziinw `zrnya

gqt hwp zexeag iabc ,izeek `wiic `ziixac

iabe ,eze` oilke` zexeag izy hwp `le ,lk`p

.lk`p gqt hwp `le lke` lke`d hwp zenewn

`xwna "lk`i cg` ziaa" opiyxc ik ,jkldÐ

gqt`opiyxc ike .zexeag ihernl ,rnyn

lk`irnyn ixab`.zenewn ihernl Ðäñøôðå
ïäéðéá äöéçîzg` dxeag oiayei eid Ð opiqxb

,cg` gqt oilke`edqxtpeodipia dvign

me`yrelk`p gqt xne`d ixacl .zexeag ipy

zexeag izyaab lr s`e .ozlik` oixneb Ð

xqe` zexeag izya lk`p gqt dil zi`c o`nc

dyrp `l `kd ,zenewn ipya lek`l mc`l

dxeag lklixdy ,xg` mewnk mnewn dxeage

o`k oi`e ,eiykr cr d`x `ly xie` d`ex epi`

.ycg mewnïéáùåé åéäipya zexeag izy Ð

,mdigqt my elk`e ,mizadvignd dwlzqpe

dxeag lkl dyrpe ,ycg xie` o`k yi Ð

oey`xd mewna milke`k dil iede ,xg` mewnk

lke` lke`d oi` xne`d ixacl ,jkld .ipyae

zenewn ipya.milke` oi` Ðèùôî äéì èéùô
dxne` Ðrenylzyxetne dheyt ef denk

izy oze` dyer dvign ziiyry ,epxn`y

,zexeagweliqeipy oze` dyer dvign

.icin da dil `wtqn `le ,zenewnàîòè éàî
.ikda dgxe` i`ne ,dipt jetdl dl dnl Ð

äùåá àéäù éðôîlr ,miyp`d ipirl lek`l Ð

.da oilkzqny iciáéúéaqd mewn dhne Ð

,`id oiaeygmiphwdeiab lr oiayei,oilqtq

.zeaiyga envr bdepeàðîéæ ãçá äéìá÷`le Ð

aixqexvtiy cr.eaéðîéæ éøúá äééúùåÐ

.ea wiqtdäéôà øãäà àìå`l` ,xg` cvl Ð

.odipirl dzyàðà íùä ìòáÐizephwnjk

.`ped ax il oi`xewáéú êì éøîà éë àîòè éàî
àéøåôàúáéúéà`le rwxw iab lr zayi `le Ð

?lqtq iab lrmbdpn did `ly ,dil era ikdle

`dinze ,jk.edlúéáä ìòá êì øîàéù äî ìë
äùò) ("i`fr oa" wxta) ux` jxc zkqna `id `zipznÐ.(iying wxt dax ux` jxcïè÷ì ïéáøñîÐxivtiy cr eixac lawln.eaìåãâì ïéáøñî ïéàåmik`lna okyÐmdxa`l exn`y

) "dyrz ok"ziy`xa`le (gieaxiqhelle ,eaaegxa ik" exn`"oilp) "c`n ma xvtie" crmy.(hiäìëúëôåäïðú äéðôeqixk iqei iax xa l`rnyi iax .eipt jetdl yi`d jxc oi`e Ð

xkeyd"a opixn`ck ,i`ed dagx) "milretd z`.(`,ct `rivn `aaäøåáç éðá.i`w gqta e`l Ðäøåáç éðámipy e` cigi `a m`e ,aqdl dylya oiqpkp ozcerqa ynynd yny Ð

eaqde.ediilr ynyl ynyd lr oi` Ðãçà ãçàá ïéàöåéåz`vl `a m` ,mcew ezlik` miiqy in lk Ðmicigid zxyl ynyl dywy it lr s`e ,`vi Ð.oix`ypdàðãéòá éìééòã àåäå
éùðéà éìééòã`l ozqipka mbe ,mixg`d zcerq zryn xzei jix`n oexg`d oi`y Ðexdni.dcerq zry xnb onf cr ynyd xg`l ick aqdlàìééã åäá ùâøã àäåynyl ericedy Ð

.micigid ynyl el `ed gxehy itl ,cg` cg` z`vl okxc dfyéñåäì ïåøçàä êéøöåíéîã ó.ynyl Ð

ïéìåö ãöéë êìò ïøãä

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

øîåoiyecwc `nw wxta oerny iaxl dil opirny `de :xn`z m`e Ð `xwnl m` yi xaq

mc` oi`c ,da ecbeaa da ecbaa yixcc ,zxeqnle `xwnl m` yi dil zi`c (a,gi)

ixzq `l mzdc :xnel yi !zegty xg` zeyi`l `le ,zeyi` xg` zegtyl eza z` xken

cg `l` yxcinl `kilc `kd la` .mdipy yexcl lekie ,iccd`Ðwxta oke .`xwn yixc

:(`,dt) lirl xn`c `de .(`,c) oixcdpqc `nw

`la `ed ixd dxeagl dxeagn gqt xya `ivend

dyrzÐlk`p gqt xn`c o`nl elit` iz`

dxeag lk egwle wlgpy xg`c .zexeag izya

dwlgÐdxeagl ef dxeag wlg `ivedl xeq`

.zxg`

äìëä,opirny`l jixhvi` Ð dipt zkted

dlk`y it lr s` zenewn izyk opiayg `lc

rnyn `w inp i` .dipt zkitd `la dcerq zvwn

.opz dlk :`xnba xn`ck ,dipt jetdl zaiigc ol

ïéà`l `ixet` aizic i`n` Ð lecbl oiaxqn

zaiyic ,oiaxqn oi`c meyn xninl jiiy

ayil el did `le ,`ed dxxye zeqb xac `ixet

.dyr ziad lra xn`iy dn lk meyn e`l i`

ïéñðëð:l`ppg epiax yxit Ð 'ek dylya

zra odn zvwn e`ae gqtd lr epnpy dxeag

`liicd exbye ,lek`l mc` ipa jxcyÐ:yexit

ynyÐevawzp m` .o`vn `le mdixg` ytgl

dyly wxÐodilr oi`e ,gqtd z` oilke`

dylyn zegt la` .mlek e`eaiy cr oizndlÐ

,exg`zpe e`vie cgi mivaewn eid m` la` .`l

o`vn `le `liic eda xcdeÐx`yp `l elit`

my eidy oeik .oizndl jixv oi` mdn cg` wx

.e`vie

øîàzile ,gqt lke`d Ð minc ozepe `piax

`pcira lrc dpin `wtpde .dizeek `zkld

.`liic eda xcde iypi` iliirc
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úBøeáç ézLa ìëàð àäé ìBëé¯úéáa" :øîBì ãeîìz ¨§¥¤¡¨¦§¥£©§©§©¦
íà Lé :øáñ äãeäé éaø ?éâìtéî÷ éàîa ."ìëàé ãçà¤¨¥¨¥§©¨¦©§¦©¦§¨¨©¥¥
ïéáLBé eéä .àø÷nì íà Lé :øáñ ïBòîL éaøå ,úøBñnì©¨¤§©¦¦§¨©¥¥©¦§¨¨§¦
ìëàð çñt øîBàä éøáãì ,íäéðéa ävéçî äñøôðå§¦§§¨§¦¨¥¥¤§¦§¥¨¥¤©¤¡¨

úBøeáç ézLa¯çñtä ïéà øîBàä éøáãì ,ïéìëBà ¦§¥£§¦§¦§¥¨¥¥©¤©
úBøeáç ézLa ìëàð¯ä÷lzñðå ïéáLBé eéä .ïéìëBà ïéà ¤¡¨¦§¥£¥§¦¨§¦§¦§©§¨

éðLa ìëBà ìëBàä øîBàä éøáãì ,ïäéðéa ävéçî§¦¨¥¥¤§¦§¥¨¥¨¥¥¦§¥
úBîB÷î¯ìëBà ìëBàä ïéà øîBàä éøáãì ,ïéìëBà §§¦§¦§¥¨¥¥¨¥¥

úBîB÷î éðLa¯èéLt à÷ àðäk áø áéúé .ïéìëBà ïéà ¦§¥§¥§¦§¥©¨£¨¨¨¥
Cì éòaéúå :àðäk áøì éLà áø déì øîà .èLôî déì¥¦§©£©¥©©¦§©¨£¨§¦¨¥¨
ézLk éåä éî ,ävéçî úéiNòå ävéçî ÷eléñ :àéòaéà¦©£¨¦§¦¨©£¦©§¦¨¦¨¥¦§¥
älkä" .e÷éz ?àì Bà éîc úBøeáç ézLëå úBîB÷î§§¦§¥£¨¥Ÿ¥©©¨
àéiç éaø øîà ?àîòè éàî ."'åëå äéðt úà úëôBä¤¤¤¨¤¨©©§¨¨©©¦¦¨
àðeä áø .äLBa àéäL éðtî :ïðçBé éaø øîà àaà øa©©¨¨©©¦¨¨¦§¥¤¦¨©¨
eøîà .÷çöé øa ïîçð áø éáì òì÷éà ïúð áøc déøa§¥§©¨¨¦§©§¥©©§¨©¦§¨¨§
øî áéúéð :eøîà .àðeä áø :eäì øîà ?CîM äî :déì¥©§¨¨©§©¨¨§¥¥¨

àñk déì eáäé .áéúé .àéøetà¯,àðîéæ ãça déìa÷ ©§¨§¥§©¥¨¨©§¥§©¦§¨
éàî :déì eøîà .détà øcäà àìå ,éðîéæ éøúa dééúLå§©§¥¦§¥¦§¥§¨©§©©¥¨§¥©

úéø÷ àîòè.éðà íMä ìòa :eäì øîà ?àðeä áø Cì ©§¨¨¥¨©¨¨©§©©©¥£¦
øîà ?záúé "àéøetà áéúéð" Eì eøîà ék àîòè éàî©©§¨¦¨§§¥¥©§¨§¥§§¨©
."àvî õeç äNò úéaä ìòa Eì øîàiM äî ìk" :eäì§¨©¤Ÿ©§©©©©¦£¥¦¥
øîà ?àðîéæ ãça zìa÷ àñk Cì éáäé ék àîòè éàî©©§¨¦§©¦¨¨¨©¥§§§©¦§¨¨©
àîòè éàî .ìBãbì ïéáøñî ïéàå ïèwì ïéáøñî :eäì§§¨§¦©¨¨§¥§¨§¦©¨©©§¨

,àéðúc :eäì øîà ?éðîéæ éøúa déúézLàBñBk äúBMä ¦§¦¥¦§¥¦§¥¨©§§©§¨©¤
úçà úáa¯íéðL ,ïøbøb äæ éøä¯ìL ,õøà CøcäL¯zøcäà àì àîòè éàî .çeøä éqbî §©©©£¥¤©§§¨§©¦¤¤¤¤§¨¦©¥¨©©©§¨¨©§©§§

éaøa ïBòîL éaø éáì òì÷éà éñBé éaøa ìàòîLé éaø .ïðz ,äéðt úëôBä älk :eäì øîà ?Ctà©¨¨©§©¨¤¤¨¤¨§©©¦¦§¨¥§©¦¥¦§©§¥©¦¦§§©¦
øáñ àì :déì éøîà .àðîéæ ãça dééúLå àðîéæ ãça déìa÷ àñk déì eáäé ,àéðB÷ì ïa éñBé¥¤¨§¨§©¥¨¨©§¥§©¦§¨§©§¥§©¦§¨¨§¦¥¨¨©

úçà úáa BñBk äúBMä" øî dì¯ðééå ,ïè÷ EñBëa éøîà àì :eäì øîà ?"ïøbøb äæ éøäE ¨¨©¤§©©©£¥¤©§§¨¨©§¨¨§¦§§¨¨§¥§
ìLa ïéñðëð äøeáç éða :àðeä áø øîà .äáçø éñéøëe ,÷Búîøîà .ãçàa eléôà ïéàöBéå äL ¨§¥¦§¨¨¨©©¨§¥£¨¦§¨¦¦§¨§§¦£¦§¤¨¨©

øëN ïéðúBðå :àðéáø øîà .àìéic eäa Lâøc àeäå ,ìòéîì éìéâøc àðcéòa ìééòc àeäå ;äaø©¨§§¨¥§¦¨¨¦§¦¦§¥©§§¨©§©¨¨¨©¨¦¨§§¦§©
éøöå ,íéîcéñBäì ïBøçàä C.déúååk àúëìä úéìå ,íéîc ó ¨¦§¨¦¨©£§¦¨¦§¥¦§§¨§¨¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr et sc migqt(ycew zay meil)

ìBëélek`l i`yx dxeagd ipan cg` lky myky xnel ziid ¨
mipyl wlgidl zi`yx dxeagd lk didz jk ,zenewn ipya

gqtdeìëàð àäéezligzn,øîBì ãeîìz ,úBøeáç ézLa(en ai my) §¥¤¡¨¦§¥£©§©
,'ìëàé ãçà úéáa'zcnln lrtp oeyla dxen`d 'lk`i' daizd §©¦¤¨¥¨¥

epiid ,'cg` ziaa' `dz gqtd zlik` zligzy dcitwd dxezdy
,lek`l eligzdy xg`l mpn` ,[zg` dxeagae cg` mewna
cer lek`le jlil enewnn cenrl dxeagd ipan cg` i`yx

.xg` mewna gqtd xyan
:zwelgnd mrh z` `xnbd zxxan,éâìôéî÷ éàîadcedi iax §©¨¦§§¦

,`xnbd zx`an .oerny iaxeúøBñnì íà Lé ,øáñ äãeäé éaø± ©¦§¨¨©¥¥©¨¤
dxezd xtqa epiax dyn dazky itk daiz ly daizkd ote`
c"eia dazkp 'lk`i' daizdy oeike .xwird `ed l`xyil dxqne
oeyla `le lw oipaa] m"leg mr zcwepnk dze` mi`xew zg`
mc`d ,xnelk ,'lk`i cg` ziaA' `id weqtd zernyne ,[lrtp§©¦¤¨Ÿ¥

.zenewn ipya `le cg` mewna lk`i gqtd z` lke`yéaøå§©¦
àø÷nì íà Lé ,øáñ ïBòîLdaiz ly d`ixwd ote` `ed xwird ± ¦§¨©¥¥©¦§¨

'lk`i' daizde ,dcewipk dxez xtq jezn z`xwp `idy itk
ziaa lk`p `di gqtdy cnll d`a ,'lk`i' cewipa z`xwpy¥¨¥

zg` dxeagae cg` mewna ,cg`.
izy oia dkldl dpin `wtp mda yiy mipte` ipy d`ian `xnbd

:oey`x ote` .zercdeéäzg` dxeag ipaïéáLBé,cg` ziaa ¨§¦
,íäéðéa ävéçî äñøôðåmi`ex mpi` cg` cva miaeqndy xg`ne §¦§§¨§¦¨¥¥¤

izyl mze` dwlig dvigndy `vnp ipyd cva miaeqnd ipt z`
.zexeagøîBàä éøáãìdy dcedi iax zrcl ±ézLa ìëàð çñt §¦§¥¨¥¤©¤¡¨¦§¥

ïéìëBà ,úBøeáçgqtd zlik` z` jiyndl mlek mi`yx ± £§¦
ipya milke`k mze` daiygn dvignd zqixt oi`e .mdizenewna
zayei dxeag lk `l` ycg mewn o`k dyrp `l ixdy ,zenewn
dhrin wx dvignd zqixte ,dzr cr ea dzidy xie` llg eze`a
,mle` .mnewn z` dzpiy `l j` zexeagd ipa ly mnewn z`

øîBàä éøáãìy xaeqd oerny iax zrcl ±ézLa ìëàð çñtä ïéà §¦§¥¨¥¥©¤©¤¡¨¦§¥
,ïéìëBà ïéà ,úBøeáçdvignd ici lr zexeag izy eyrpe li`ed £¥§¦

dvignd iciv ipyn cg`a cgi mlek eaqi `l` ,mdipia dqxtpy
.mdipiay dvignd z` ewlqi e` gqtd zlik` z` my eniiqie

:ipy ote`ïéáLBé eéäipae ,miza ipya migqt ipy ly zexeag izy ¨§¦
,mdly gqtd xya z` milke` eid dxeag lkä÷lzñðådävéçî §¦§©§¨§¦¨

zvvegdïäéðéaoia ±xg`ne ,zexeagd ipa ly daiqdd zenewn ¥¥¤
dyrp zrke envr ipta xie` llga zayei dzid dxeag lky
ink md ixd ,ycg xie` llg mdl ycgzpe xzei agx llg mxear

.xg` mewna miiql mi`ae cg` mewna mzlik` eligzdyéøáãì§¦§¥
øîBàädxeag oay ,xaeqd oerny iax zrcl ±ìëBàäewlg z` ¨¥¨¥

`diy i`yx gqtd xyaaìëBàgqtd z`ïéìëBà ,úBîB÷î éðLa± ¥¦§¥§§¦
s` mdizenewna gqtd zlik` z` jiyndl mlek mi`yx

,mle` .mewn iepiy mdl mxb dvignd weliqyøîBàä éøáãì± §¦§¥¨¥
y ,xaeqd dcedi iax zrclïéà ,úBîB÷î éðLa ìëBà ìëBàä ïéà¥¨¥¥¦§¥§¥

ïéìëBà,mdizenewna gqtd z` lek`l jiyndl mi`yx mpi` ± §¦
exfgi ok m` `l` ,mnewn dpzype dvignd dwlzqpe li`ed

.zexeagd izy oia uevgzy dvign eqxtie
zqixt ly el` mipecip iabl mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd

:zexeag izy oia dvign weliqe zg` dxeag ipa oia dvignáéúé̈¦
[ayi-]èLôî déì èéLt à÷ ,àðäk áøzekldd z` hyt ± ©©£¨¨¨¦¥¦§¨

.zeheyt zekldk ,lirl exkfedy,àðäk áøì éMà áø déì øîà̈©¥©©¦§©©£¨
àéòaéà Cì éòaéúåly el` mipecipa oecl jl ie`x wtq oeyla ± §¦¨¥¨¦©§¨

úéiNòå ävéçî ÷eléñ[zqixt-],ävéçî,jk le`yleéåä éîm`d ± ¦§¦¨©£¦©§¦¨¦¨¥
dvignd weliq zngn aygp dxeagd ipa zaiyi mewnéðLk¦§¥

,úBîB÷î,ycg xie` ea ycgzd ixdyådqxtpy dxeag ipa m`d §§
mdipia dvignéîc úBøeáç éðLëdvignd zngn ,[miaygp-] ¦§¥£¨¥

,zvvegdBàdvign ziiyre dvign weliq `nyàìmewn dyer Ÿ
ax miiqn .zexeag izyk zg` dxeag `le zenewn ipyk cg`

:iy`.e÷éz¥

jezne dxeaga zlke`d dlk iabl epzpyn ixacl zxfeg `xnbd
epipy .dizye dlik` ly ux` jxc zeklda oecl dkiynn df oic

:dpyna'åëå äéðt úà úëôBä älkä:`xnbd zl`ey .zlke`eéàî ©©¨¤¤¤¨¤¨©
,àîòèdkxc dlkd `weec recne zlke`yk dipt jetdl dl dnl ©£¨

:`xnbd daiyn .jkaéðtî ,ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç éaø øîà̈©©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨¦§¥
Lda milkzqn miyp`äLBa àéä.mdipirl lek`l ¤¦¨

iptn dlik` zrya mipt zkitdy cnlnd dyrn d`ian `xnbd
:mc` lkl `le dlkl wx die`x dbdpd `id dyeaddéøa àðeä áø©¨§¥

ïúð áøcéáì òì÷éà[zial oncfd-]eøîà ,÷çöé øa ïîçð áøipa §©¨¨¦§©§¥©©§¨©¦§¨¨§
ongp ax ly eziadéì,`ped axl ±,eäì øîà .EîL äîinyáø ¥©§¤¨©§©

.àðeäe ,`ed lecb mc`y ziad ipa epiad ezaeyzneøîàjxc el ¨¨§
,ceakáéúéð[aWi-]àéøetà øîaqid mewn `edy ,dhn iab lr ± ¥¦¥¥©©§¨

ax bdp .miheyt miyp` jxck lqtq iab lr `le ,miaeyg miyp`
e zeaiyg jxca envr `pedáéúé.dhind lr ayi ±àñk déì eáäé §¦§©¥¨¨

e ,oii ly qek ziad ipa el epzp ±àðîéæ ãça déìa÷mdn dlaiw ± ¦§¥§©¦§¨
bedpl zgz ,cine skiz qekd z` mdicin lhp ,xnelk ,zg` mrta

,zgwl ea exivtiy cr mdl axqle ux` jxc zcinaéøúa dééúLå§©§¥¦§¥
éðîéæxg`le ,oiid on wlg dzy zg` dnibla ,minrt izya ± ¦§¥

.dlek z` miiqe dipy dnibl mbl wiqtdyedzyy dryaàìŸ
détà øcäàipirl oiid dzy `l` xg` cvl eipt jtd `l ± ©§©©¥

.migx`nd
déì eøîà:`ped axl ziad ipa ¨§¥

.`Cì úéø÷ àîòè éàî['jny dn' epzl`yl zipryk] dn iptn ± ©©£¨¨¥¨
,jnvrl z`xw,àðeä áø.'ax' x`ezd z` jnyl ztqedeøîà ©¨¨©

éðà íMä ìòa ,eäì.'`ped ax' il mi`xew izephwn ± §©©©¥£¦
.azáúé ,àéøetà áéúéð Cì eøîà ék àîòè éàîdhnd lr zayi ± ©©£¨¦¨§¨¥¦©§¨§©§§

.mc` lk jxck lqtq iab lr e` rwxwd lr `le ,aeyg mc` jxck
,eäì øîà,ux` jxc zeklda minkg epy jkEì øîàiL äî ìk ¨©§¨©¤Ÿ©§

(àvî õeç) äNò úéaä ìòa. ©©©©¦£¥¦¥
.b,àðîéæ ãça zìa÷ ,àñk Cì éáäé ék àîòè éàîzbdp `l recne ©©£¨¦¨£¦¨¨¨©¥§§§©¦§¨

mda mixivtny xg`l wxe dligz miaxqny mc` ipa xqen jxck
.lawl mipken,eäì øîà,minkg exn` jkïéàå ,ïè÷ì ïéáøñî ¨©§§¨§¦§¨¨§¥
.ìBãâì ïéáøñîaxql ie`x ,zzl dvex heyt mc`yk ,xnelk §¨§¦§¨

cg` e` ziad lrayk mle` ,zgwl xivti ok m` `l` epnn lawl
jkitl ,aexiq mey `la mdn lawl yi mipzep ziad ilecbn

.cin mkcin dizlaiw
.cdéúézLà àîòè éàîqekd z`,éðîéæ éøúazezyl xyt` `ld ©©£¨©§¦¥¦§¥¦§¥

.zg` dnibla dlek z`,eäì øîàmeyn jk iziyräúBMä ,àéðúc ¨©§§©§¨©¤
,úçà úáa BñBkzezyl ezee`z dlecb dnk cr d`xn eznible §©©©

,oii,ïøbøb äæ éøäa edzeye rvn`a wiqtn m` la`íéðLizya ± £¥¤©§§¨§©¦
zcn ef ixd ,zenibl,õøà Cøc`l` zg` mrtn xzei wiqtn m`e ¤¤¤¤

a eqek z` dzeyìLäL`ed ixd ,minrtçeøä éqbî.[de`b lra-] §Ÿ¨¦©¥¨©
.dCtà zøcäà àì àîòè éàîcvl jipt zxfgd `l dn iptn ± ©©£¨Ÿ©§©§§©¨

.epipta oiid z` zizy `l` ,xg`,'äéðt úëôBä älk' ,eäì øîà̈©§©¨¤¤¨¤¨
.ïðzdlkd jxcy meyn epiide 'dlk' epipy epzpyna xnelk §©

jxc oi` la` ,mixg` ipta dzeye zlke`y drya dipt jetdl
.eipt z` aaeql yi`d

eqek dzeyd mipte` el`a cnlnd sqep dyrn d`ian `xnbd
:oxbxb aygp zg` zaaéáì òì÷éà ,éñBé éaøa ìàòîLé éaøoncfd-] ©¦¦§¨¥§©¦¥¦§©§¥

[zialàñk déì eáäé ,àéðB÷ì ïa éñBé éaøa ïBòîL éaøel epzp - ©¦¦§§©¦¥¤¨§¨§©¥¨¨
,oii qekàðîéæ ãça déìa÷,ea exivtiy cr oiznd `le ,axql ilan ¦§¥§©¦§¨

,àðîéæ ãça dééúLå.zg` dniblaøî dì øáñ àì ,déì éøîàike ± §©§¥§©¦§¨¨§¦¥Ÿ¨©¨©
,`ziixaa `pzd ixac z` xn rny `léøä úçà úáa BñBk äúBMä©¤§©©©£¥

éøîà àì ,eäì øîà .ïøbøb äæoxbxb aygp dzeydyael`k mipte` ¤©§§¨¨©§Ÿ¨§¦§
yðééå ,ïè÷ CñBë,äáçø éñéøëe ,÷Búî C,zrvenn qeka `weec `l` ¨¨¨§¥¨¨§¥¦§¨¨

.ipepia mc`e ievn oii
:dcerq ipicn ztqep dklda df oecip zniiqn `xnbdáø øîà̈©©

äøeáç éða ,àðeä,dcerq cgi lek`le aqdl erawy miyp` ± ¨§¥£¨
ogleyd zkixra ,dcerqa mze` zxyiy yny mxear exkye
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קמו
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ct sc migqt(iying meil)

dpyny seqal xn`y dn itl la` ,zrk avnd ixg` mikledy
oiprl yiwl yix mr mikqde ea xfg i`ce ok m` ,`id cigi zrc ef

.zeywdl mteqy micib

äðùî
on xizend oica oke ,gqta mvr xaeyd ipica zwqer ef dpyn

:oaxwdøBähä çñta íöòä úà øáBMä,dxdha axwy -äæ éøä ©¥¤¨¤¤©¤©©¨£¥¤
íéòaøà ä÷Bìdxezd xeqi` lr xary itl ,zewln(en ai zeny) ¤©§¨¦

.'Fa ExAWz `l mvre'øéúBnä ìáàelit` ,gqtd onaoaxw,øBäh §¤¤Ÿ¦§§£¨©¦§¨
øáBMäåmvrd z`ad gqtàîh,d`neha axwy -úà ä÷Bì Bðéà §©¥©¨¥¥¤¤

.íéòaøàä̈©§¨¦

àøîâ
:dpyna ex`azpy mipicd mrh z` zxxan `xnbdøéúBî àîìLa¦§¨¨¦

øBäha,dwel epi` gqtd xyan xizendy dpyna epipyy df oic - ©¨
,`ed x`ean ,xedh oaxwa elit`eàéðúcepipy jk ixdy - §©§¨

xn`p ,`ziixaa(i ai my)ãò epnî øúBpäå ø÷a ãò epnî eøéúBú àì'Ÿ¦¦¤©Ÿ¤§©¨¦¤©
'åâå ø÷a,'EtxUY W`Aïzéì áeúkä àazevn'äNò'ztixy ly Ÿ¤¨¥¦§Ÿ¨©¨¦¥£¥

,xzepdøçàxeqi` eprinydy'äNòú àì'xyan xizedl `ly ©©Ÿ©£¤
ick ,oaxwdøîBì,jlïéàLxizend.ä÷Bìel`éaø .äãeäé éaø éøác ©¤¥¤¦§¥©¦§¨©¦

äæ àeä íMä ïî àì ,øîBà á÷òé`ed df mrhn `l -xeht ©£Ÿ¥Ÿ¦©¥¤
,zewlnndéì äåäc íeMî àlà`ed 'xzep' ly e`ld df ixdy - ¤¨¦©£¨¥

,'äNòî Ba ïéàL åàì'lk ea dyer epi`e ,x`yp `ed envrn ixdy ¨¤¥©£¤

,dlertå'dyrn ea oi`y e`l' lky ,epicia `ed llkïé÷Bì ïéà §¥¦
àlà .åéìòdy ,dpyna epipyy df oicøáBLmvrd z`ad gqtàîh ¨¨¤¨¥©¨¥

,dwel epi`ïìðî.z`f micnel oipn - §¨¨
n `ed jkl xewnd :`xnbd zx`anàø÷ øîàc(en ai my)àì íöòå' §¨©§¨§¤¤Ÿ

,'Bá eøaLúzaizn wiicl yie'Ba'`weecyaoaxwøLkdxq` ¦§§§¨¥
,mvr xeayl dxezda àìåoaxw.ìeñt §Ÿ§¨

oaxwa mvr xaeydy micnel oipn mi`pz zwelgn d`ian `xnbd
:dwel epi` leqtïðaø eðzgqtd oaxw iabl xn`p ,`ziixaa(my) ¨©¨¨

,'Bá eøaLú àì íöòå'zaizn wiicl yie'Ba'`weecyaoaxwøLk §¤¤Ÿ¦§§§¨¥
,mvr zxiay dxq`pa àìåoaxw.ìeñt.`nw `pz ixac el`éaø §Ÿ§¨©¦

,øîBàgqtd zlik` z` dxezd dllky dnn z`f cenll yi ¥
xn`p jk ixdy ,cg` weqta ezxiay xeqi`e(my)ìëàé ãçà úéáa'§©¦¤¨¥¨¥

,'ebe,'Bá eøaLú àì íöòågqtd zlik` dywed df `xwnae §¤¤Ÿ¦§§
y ,jl xnel ,ea mvr zxiay xeqi`lìkoaxwBa Lé äìéëàì éeàøä ¨¨¨©£¦¨¤

xeqi`å ,íöò úøéáL íeMîoaxw lkBa ïéà äìéëàì éeàø ïéàL ¦§¦©¤¤§¤¥¨©£¦¨¥
xeqi`.íöò úøéáL íeMî¦§¦©¤¤

:iax zyxcl `nw `pz zyxc oia yi welig dfi` zxxan `xnbd
eäééðéa éàî.mdipia dkldl yi welig dfi` -,äéîøé éaø øîà ©¥©§¨©©¦¦§§¨

oaxweäééðéa àkéà äàîeèa àaä çñtote`a ,xnelk ,mdipia yi - ¤©©¨§§¨¦¨¥©§
,d`neha gqtd z` aixwdl exzede ,mi`nh l`xyi aex eidy

.iaxl `nw `pz oia welig yi dfaøîàc ïàîì`nw `pz zrcl - §©§¨©
oaxwa `l` mvr zxiay dxez dxq` `ly xaeqd,øLk̈¥
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המשך ביאור למס' פסחים ליום חמישי עמ' א

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dt sc migqt(iyiy meil)

.'xzep' icil `eaiìáàleqt oiprl'àöBé'ixdy ,ok xefbl mewn oi` £¨¥
(íéãéa) déì é÷tî àì íéãéa é÷etàmicia oaxwd mi`iven oi` - ©¥§¨©¦Ÿ©§¦¥§¨©¦

jkitle ,cifnadéa eøæb àì[ea-]àðL àì àîìéc Bà ,äàîeè ïðaø Ÿ¨§¥©¨¨§¨¦§¨Ÿ§¨
z` `nhiy minkg exfb '`vei'a s`y ,xaca welig oi` `ny e` -

.micid
:dpynn wtqd heytl dqpn `xnbdòîL àzdi`x rnye `ea - ¨§©

dpyna epipy .wtqd heytl(a"r oldl),øáà,gqt oaxw lyàöiL ¥¤¤¨¨
Búö÷îx`yn ecixtdl dzr jixve ,jka lqtpe ,ezvignl ueg ¦§¨

jkitl gqta mvr xeayl xeq`e xg`n j` ,uegl `vi `ly xa`d
CúBç,xa`d z`ivi mewna xyad z`,íöòì òébnL ãòick ¥©¤©¦©¨¤¤

`viy leqtd xyal mipta xzepy xykd xyad oia yixtdl
,ueglóìB÷å,elke`e mvrd lrn miptay xykd xyad z`ãò §¥©

÷øtì òébnL,zenvr izy ea zexagzny mewn -CúBçåmy ¤©¦©©¤¤§¥
.uegl dwlga d`viy mvrd z` jilyne ,zenvrd oia cixtne

ixacn wtqd z` heytl ozip cvik `xnbd zyxtn dzre
:dpyndúøîà éàå'`vei'y ,xn`z m`e -déa eøæb[ea-]ïðaø §¦¨§©¨§¥©¨¨
,äàîeè,ok m`éúç ékéåä éàî déì Ccixtne jzeg `ed xy`k - §¨¦¨¦¥©¨¥

,jka lired dn leqtl xykd xyad oiadéì ànhî÷ àäixd - ¨¨¦©¥¥
xykd xyaa rbep `ed dzre ,'`vei' oicn `nhp leqtd xyad
`ly ,xnel jixv gxkda `l` .elqete eze` `nhne el xaegnd
xyad oia cixtdl ozip jkitle ,'`vei'd lr d`neh minkg exfb

.yyg `la leqtl xykd
exfby okzi `l` ,`ziixad ixacn ok gikedl oi` :`xnbd dgec
`nhn leqtd xyad oi` ok it lr s`e ,'`vei'd lr d`neh minkg

y meyn ,xykd z`,àéä íéøúñ úàîeèxeaigd mewn ,xnelk §©§¨¦¦
,oirl d`xp epi`e `ed xzqp xykl leqtd xyad oiayå`ed llk §

epicia(.bn dcp)yàénhî àì íéøúñ úàîeè.d`nhn dpi` - §©§¨¦Ÿ§©§¨
:`xnbd dywnøîàc ,àðéáøìe(.br oileg)øeaéç åàì ïéìëBà éøeaéç §©¦¨§¨©¦¥¨¦¨¦

,àeälk`n ly miwlg ipy oia xeaigy ,xnelk,xeaigk oecip epi`
,md mikxe xg`néîc éúøôîc ïàîëemicxten eli`k md ixde - §©§¦§§¦¨¥

,'mixzqd zia rbn'k oecip mrbn oi` `linne ,dfn dfàkéà éàî©¦¨
øîéîìdpynd ixacn di`xd z` ezhiyl zegcl ozip cvik - §¥©
,oldléããäa òâð÷ àä,dfa df leqtde xykd xyad mirbep ixd - ¨¨¨©©£¨¥

ànhî à÷åminkg exfby xn`p m` ,leqtd on xykd `nhpe - §¨¦©¥
.'`vei' lr d`neh

:xg` ote`a di`xd z` `xnbd dgec ef `iyew zngneïàîì ,àlà¤¨§©
úéfk éðúîcd`neh minkg exfby dpyy `xen`d zhiyl - §©§¥©©¦

dpynd ixac z` cinrdl yi if` ,zifk mda yiy xzepe lebita
ote`a oldlúéfk déa úéìc`viy xa`d zvwn eze`a oi`y - §¥¥©©¦

exfby xn`p m` elit` ,`nh epi` jkitle ,zifk xeriy uegl
xyad z` `nhn epi` mb `linne ,'`vei'd lr d`neh minkg

.xykdäöéak éðúîc ïàîeexfby dpyy `xen`d zhiyle - ©§©§¥©¥¨
dpynd ixac z` cinrdl yi ,dviak mda yiyk d`neh mdilr

ote`a oldläöéak déa úéìcuegl `viy xa`d zvwna oi`y - §¥¥©¥¨
.dviak xeriy

d`neh minkg exfb m` wtqd z` `ziixan heytl dqpn `xnbd
:'`vei'aòîL àzepipy .wtqd heytl di`x rnye `ea - ¨§©

,`ziixaaçñt øNa àéöBnäoqipa xyr dyng lilaäøeáçî ©¦§©¤©¥£¨

,äøeáçì,xnelkdxeagl ea lk`p `edy dxeagd on e`ivedy ©£¨
,zxg`àeäL ét ìò óàxaer,'äNòú àì'aea xn`p okyai zeny) ©©¦¤§Ÿ©£¤

(enxyad mewn lkn ,'dvEg xUAd on ziAd on `ivFz `l'.øBäè Ÿ¦¦©©¦¦©¨¨¨¨
:`xnbd zxxanéàî,`ziixad zpeek `id dn -åàìoi` m`d - ©¨

oaxwdy dzpeeky xnelå øBäè`ed mewn lknøeñà,dlik`a ¨§¨
meyncd oaxwéîc Búvéçîì õeç àöBék äøeáçì äøeáçî àöBé §¥¥£¨©£¨§¥¦§¦¨¨¥

`id xyr dyng lila gqt oaxw zvign oky ,[dnec `ed-]
,ezlik` mewnaìéñtîe,'`vei' meyn lqtp `ed `linne -eléôàå ¦§¦©£¦

éðz÷ éëädf oaxwy `ziixad dzpy ok it lr s`e -øBäè.`ed ¨¦¨¨¥¨
àîìày ,jkn gken -äàîeè ïðaø eøæb àì.'`vei'd lr ©§¨Ÿ¨§©¨¨§¨

:`xnbd dgecàì`l` ,xeq`e xedh `edy `ziixad zpeek oi` - Ÿ
,øzeîe øBäèmeyncd gqt oaxwàöBék åàì äøeáçì äøeáçî àöBé ¨¨§¥¥£¨©£¨¨§¥

éîc Búvéçîì õeç,ezvignl ueg `vi eli`k oecip epi` -àìå ¦§¦¨¨¥§Ÿ
ìéñtîmicid `nhn epi` ok lre ,'`vei' meyn lqtp epi`e -la` , ¦§¦

.d`neh minkg ea exfby okzi ezvignl ueg `viy oaxw
dxeagl dxeagn `veid gqt oaxwy okzi cvik :`xnbd dywn

,lqtp epi`àôéñ éðz à÷ àäå`ziixad ly `tiqa epipy ixde - §¨¨¨¥¥¨
,myBìëBàä,dxeagl dxeagn `viy oaxwläæ éøäxaeràìa ¨§£¥¤§Ÿ

.äNòúok it lr s`e ,'`vei' meyn lqtp oaxwdy jkn gkene ©£¤
lr d`neh minkg exfb `ly wtqd o`kn heytl yie ,`ed xedh

.ezvignl ueg `veid oaxw
:zxne`e `xnbd dkiynneäöéak øîàc ïàîì àîìLazrcl - ¦§¨¨§©§¨©©¥¨

mda yiyk wx xzepe lebit lr d`neh minkg exfby xaeqd
`ziixadn gikedl ozip `l ok`y ,oiprd ayein ,dviak xeriy
dcinrdl xyt`y meyn ,'`vei'a d`neh minkg exfb `ly

ote`aäöéak déa úéìå úéfk déa úéàc`veid xya eze`a yiy - §¦¥©©¦§¥¥©¥¨
`l'a xaer elke`d jkitle ,zifk xeriy dxeagl dxeagn
m` elit`] xedh `ed jkitle ,dviak xeriy ea oi` j` ,'dyrz

.[`veid lr d`neh minkg exfby xn`púéfk øîàc ïàîì àlà- ¤¨§©§¨©©©¦
yiy xzepe lebit lr d`neh minkg exfby xaeqd zrcl la`

,zifk xeriy mdaøîéîì àkéà éàîzegcl ick xnel yi dn - ©¦¨§¥©
`l'a xaer elke`dy x`azpe xg`n ixd ,`ziixadn di`xd

zifk xeriy ea yiy xnel jixv gxkda 'dyrzok it lr s`e ,
.xedh elke`dy my x`ean

:wtqd on zvwn `xnbd zhyet ef dgked zngnea àlàleqt ¤¨§
a 'àöBé'oaxwïì àéòaéî àì çñtheyt oky ,miwtzqn ep` oi` - ¥§¤©Ÿ¦©§¨¨

xacdeøæb àìcea,äàîeè ïðaø.`ziixad ixacn gkeny itkeéàî §Ÿ¨§©¨¨§¨©
àîòèy meyn ,xacd mrh `ed dne -éðadäøeáçlr mipnpd ©£¨§¥£¨
gqtdïä ïéæéøæmiaxe xg`n ,gqtd zevna df z` df md mifxfn - §¦¦¥

,mddéa éøéäæ øäæîe,ezvignl ueg e`ivedl `ly md mixdfpe - ¦§¨§¦¦¥
.'`vei'a d`neh xefble mdilr xingdl minkg ekxved `l ok lre

ïì àéòaéî÷ ék àlà,miwtzqn ep` ote` dfi`a j` -aleqt'àöBé' ¤¨¦¨¦©§¨¨§¥
ax`y,íéLãw,dxeag ipa my oi`yéàîexfb m`d ,epic dn - §¢¨¦©

.`l e` ,`ivedln exdfiy ick d`neh minkg eilr
:`xnbd dwiqne÷éz.hytp `ly itl ,enewna df wtq cenri - ¥

dxeagn gqt xya `ivedl xeqi`d xewn z` zxxan `xnbd
:dxeaglçñt øNa àéöBîe¦§©¤©
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,uegl z`vei z`hgdíéðôì dîc ìééò énð éàdnc didy e` - ¦©¦¨¦¨¨¦§¦
,miptl qpkp.àéä äôéøN úadpyna x`aznd oicl xewnd edfe ©§¥¨¦

.dtixya epic ezvignl ueg `veid oaxwy
:df cenil lr dywn `xnbdàîèð àîìLa`aedy cenild - ¦§¨¨¦§¨

xy` xyade' `xwnd on ,dtixya epicy `nhpy oaxw iabl lirl
it lr s`y ,`ed ayein ,'sxyi y`a lk`i `l `nh lka rbi

e xg`ny xnel yi mewn lkn ,milw miycwa wqer df `xwnyélb©¦
àðîçødxezd dzlib -íél÷ íéLã÷a,dtixya mpicy e`nhpy ©£¨¨§¨¨¦©¦

àlà .íéLã÷ éLã÷a ïkL ìk`edy oaxw iabl `aedy cenild ¨¤¥§¨§¥¨¨¦¤¨
àöBélr denzl yi ,oxd` z`hgn ,dtixya epicy ezvignl ueg ¥
,jkïçkLà`idy z`hg iabl df oic `xwna my epivn -éLã÷ ©§§¨¨§¥

,íéLãwäla`ïìðî íél÷ íéLã÷m` md s`y cenll yi oipn - ©¢¨¦¨¨¦©¦§¨¨
.dtixya mpic mzvignl ueg e`vi

eúå,zeywdl yi cere -àéðúc àäoaxw znda ,epipyy df oic - §¨§©§¨
y,dîc ïì,dngd zriwyl cr gafnd lr wxfp `ly ,xnelk ¨¨¨
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אגרות קודש

 ב"ה,  ה' תשרי, תש"כ

ברוקלין.

ברכה ושלום!

במענה למכתבה מכ"ח אלול, בו כותבת ראשי פרקים מאשר עבר עלי' ואשר מתפללת בנוסח 

חב"ד והקישוים שפגעה בזה,

וכבר עניתי בזה על מכתב חברתה תחי' שבודאי תראה לה, ואדגיש בזה רק הנקודה, שהזכרתי 

גם במכתב האמור, כי ענין עיקרי הוא ביותר, והוא, אשר הדרכים עליהם נצטוינו בתורתנו תורת חיים, 

הם דרכי נועם ודרכי שלום, וצריך כל אחד ואחת להתרחק מענינים של מחלוקת ח"ו בתכלית, ואדרבה 

באם באמת רוצים להפיץ הכרת שיטת חב"ד הדרך הכי טובה בזה היא, להיות דוגמא חי' בהנהגה 

ובענינים שבין אדם למקום ובענינים שבין אדם לחבירו, באופן שכל רואיהם ישבחום ויאמרו, כמה 

נעלית שיטה זו, אשר ההולכים בה מתנהגים באופן כזה.

בשעה  לעמוד  צריכה  לפעמים  הנה  חב"ד,  בנוסח  שמתפללת  שכיון  במכתבה,  שכותבת  מה 

שהכתה יושבת, אין זה מובן, שהרי החילוק בין נוסח חב"ד ונוסח אחר הוא בנוסח התפלה ולא בענין 

עמידה וישיבה, ובודאי שיכולה לכוון הזמן שאומרים שמונה עשרה וכיו"ב להזמן שכל הכתה מתפללת 

שמונה עשרה, והרי מובן, אשר לא נעים שהן תתבדלנה לעצמן וסותר זה גם להסדר והמשמעת, שלכן 

יש להשתדל בכיוון הזמן כאמור.

ויהי רצון שתתנהג היא וכן החבירות שלה בתוככי כל הכתה כיאות לבנות ישראל שכל אחת 

מהן נקראת בת שרה רבקה רחל ולאה, ותצליחנה בכל עניניהן.

בברכת חתימה וגמר חתימה טובה,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר
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dpyny seqal xn`y dn itl la` ,zrk avnd ixg` mikledy
oiprl yiwl yix mr mikqde ea xfg i`ce ok m` ,`id cigi zrc ef

.zeywdl mteqy micib

äðùî
on xizend oica oke ,gqta mvr xaeyd ipica zwqer ef dpyn

:oaxwdøBähä çñta íöòä úà øáBMä,dxdha axwy -äæ éøä ©¥¤¨¤¤©¤©©¨£¥¤
íéòaøà ä÷Bìdxezd xeqi` lr xary itl ,zewln(en ai zeny) ¤©§¨¦

.'Fa ExAWz `l mvre'øéúBnä ìáàelit` ,gqtd onaoaxw,øBäh §¤¤Ÿ¦§§£¨©¦§¨
øáBMäåmvrd z`ad gqtàîh,d`neha axwy -úà ä÷Bì Bðéà §©¥©¨¥¥¤¤

.íéòaøàä̈©§¨¦

àøîâ
:dpyna ex`azpy mipicd mrh z` zxxan `xnbdøéúBî àîìLa¦§¨¨¦

øBäha,dwel epi` gqtd xyan xizendy dpyna epipyy df oic - ©¨
,`ed x`ean ,xedh oaxwa elit`eàéðúcepipy jk ixdy - §©§¨

xn`p ,`ziixaa(i ai my)ãò epnî øúBpäå ø÷a ãò epnî eøéúBú àì'Ÿ¦¦¤©Ÿ¤§©¨¦¤©
'åâå ø÷a,'EtxUY W`Aïzéì áeúkä àazevn'äNò'ztixy ly Ÿ¤¨¥¦§Ÿ¨©¨¦¥£¥

,xzepdøçàxeqi` eprinydy'äNòú àì'xyan xizedl `ly ©©Ÿ©£¤
ick ,oaxwdøîBì,jlïéàLxizend.ä÷Bìel`éaø .äãeäé éaø éøác ©¤¥¤¦§¥©¦§¨©¦

äæ àeä íMä ïî àì ,øîBà á÷òé`ed df mrhn `l -xeht ©£Ÿ¥Ÿ¦©¥¤
,zewlnndéì äåäc íeMî àlà`ed 'xzep' ly e`ld df ixdy - ¤¨¦©£¨¥

,'äNòî Ba ïéàL åàì'lk ea dyer epi`e ,x`yp `ed envrn ixdy ¨¤¥©£¤

,dlertå'dyrn ea oi`y e`l' lky ,epicia `ed llkïé÷Bì ïéà §¥¦
àlà .åéìòdy ,dpyna epipyy df oicøáBLmvrd z`ad gqtàîh ¨¨¤¨¥©¨¥

,dwel epi`ïìðî.z`f micnel oipn - §¨¨
n `ed jkl xewnd :`xnbd zx`anàø÷ øîàc(en ai my)àì íöòå' §¨©§¨§¤¤Ÿ

,'Bá eøaLúzaizn wiicl yie'Ba'`weecyaoaxwøLkdxq` ¦§§§¨¥
,mvr xeayl dxezda àìåoaxw.ìeñt §Ÿ§¨

oaxwa mvr xaeydy micnel oipn mi`pz zwelgn d`ian `xnbd
:dwel epi` leqtïðaø eðzgqtd oaxw iabl xn`p ,`ziixaa(my) ¨©¨¨

,'Bá eøaLú àì íöòå'zaizn wiicl yie'Ba'`weecyaoaxwøLk §¤¤Ÿ¦§§§¨¥
,mvr zxiay dxq`pa àìåoaxw.ìeñt.`nw `pz ixac el`éaø §Ÿ§¨©¦

,øîBàgqtd zlik` z` dxezd dllky dnn z`f cenll yi ¥
xn`p jk ixdy ,cg` weqta ezxiay xeqi`e(my)ìëàé ãçà úéáa'§©¦¤¨¥¨¥

,'ebe,'Bá eøaLú àì íöòågqtd zlik` dywed df `xwnae §¤¤Ÿ¦§§
y ,jl xnel ,ea mvr zxiay xeqi`lìkoaxwBa Lé äìéëàì éeàøä ¨¨¨©£¦¨¤

xeqi`å ,íöò úøéáL íeMîoaxw lkBa ïéà äìéëàì éeàø ïéàL ¦§¦©¤¤§¤¥¨©£¦¨¥
xeqi`.íöò úøéáL íeMî¦§¦©¤¤

:iax zyxcl `nw `pz zyxc oia yi welig dfi` zxxan `xnbd
eäééðéa éàî.mdipia dkldl yi welig dfi` -,äéîøé éaø øîà ©¥©§¨©©¦¦§§¨

oaxweäééðéa àkéà äàîeèa àaä çñtote`a ,xnelk ,mdipia yi - ¤©©¨§§¨¦¨¥©§
,d`neha gqtd z` aixwdl exzede ,mi`nh l`xyi aex eidy

.iaxl `nw `pz oia welig yi dfaøîàc ïàîì`nw `pz zrcl - §©§¨©
oaxwa `l` mvr zxiay dxez dxq` `ly xaeqd,øLk̈¥
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.'xzep' icil `eaiìáàleqt oiprl'àöBé'ixdy ,ok xefbl mewn oi` £¨¥
(íéãéa) déì é÷tî àì íéãéa é÷etàmicia oaxwd mi`iven oi` - ©¥§¨©¦Ÿ©§¦¥§¨©¦

jkitle ,cifnadéa eøæb àì[ea-]àðL àì àîìéc Bà ,äàîeè ïðaø Ÿ¨§¥©¨¨§¨¦§¨Ÿ§¨
z` `nhiy minkg exfb '`vei'a s`y ,xaca welig oi` `ny e` -

.micid
:dpynn wtqd heytl dqpn `xnbdòîL àzdi`x rnye `ea - ¨§©

dpyna epipy .wtqd heytl(a"r oldl),øáà,gqt oaxw lyàöiL ¥¤¤¨¨
Búö÷îx`yn ecixtdl dzr jixve ,jka lqtpe ,ezvignl ueg ¦§¨

jkitl gqta mvr xeayl xeq`e xg`n j` ,uegl `vi `ly xa`d
CúBç,xa`d z`ivi mewna xyad z`,íöòì òébnL ãòick ¥©¤©¦©¨¤¤

`viy leqtd xyal mipta xzepy xykd xyad oia yixtdl
,ueglóìB÷å,elke`e mvrd lrn miptay xykd xyad z`ãò §¥©

÷øtì òébnL,zenvr izy ea zexagzny mewn -CúBçåmy ¤©¦©©¤¤§¥
.uegl dwlga d`viy mvrd z` jilyne ,zenvrd oia cixtne

ixacn wtqd z` heytl ozip cvik `xnbd zyxtn dzre
:dpyndúøîà éàå'`vei'y ,xn`z m`e -déa eøæb[ea-]ïðaø §¦¨§©¨§¥©¨¨
,äàîeè,ok m`éúç ékéåä éàî déì Ccixtne jzeg `ed xy`k - §¨¦¨¦¥©¨¥

,jka lired dn leqtl xykd xyad oiadéì ànhî÷ àäixd - ¨¨¦©¥¥
xykd xyaa rbep `ed dzre ,'`vei' oicn `nhp leqtd xyad
`ly ,xnel jixv gxkda `l` .elqete eze` `nhne el xaegnd
xyad oia cixtdl ozip jkitle ,'`vei'd lr d`neh minkg exfb

.yyg `la leqtl xykd
exfby okzi `l` ,`ziixad ixacn ok gikedl oi` :`xnbd dgec
`nhn leqtd xyad oi` ok it lr s`e ,'`vei'd lr d`neh minkg

y meyn ,xykd z`,àéä íéøúñ úàîeèxeaigd mewn ,xnelk §©§¨¦¦
,oirl d`xp epi`e `ed xzqp xykl leqtd xyad oiayå`ed llk §

epicia(.bn dcp)yàénhî àì íéøúñ úàîeè.d`nhn dpi` - §©§¨¦Ÿ§©§¨
:`xnbd dywnøîàc ,àðéáøìe(.br oileg)øeaéç åàì ïéìëBà éøeaéç §©¦¨§¨©¦¥¨¦¨¦

,àeälk`n ly miwlg ipy oia xeaigy ,xnelk,xeaigk oecip epi`
,md mikxe xg`néîc éúøôîc ïàîëemicxten eli`k md ixde - §©§¦§§¦¨¥

,'mixzqd zia rbn'k oecip mrbn oi` `linne ,dfn dfàkéà éàî©¦¨
øîéîìdpynd ixacn di`xd z` ezhiyl zegcl ozip cvik - §¥©
,oldléããäa òâð÷ àä,dfa df leqtde xykd xyad mirbep ixd - ¨¨¨©©£¨¥

ànhî à÷åminkg exfby xn`p m` ,leqtd on xykd `nhpe - §¨¦©¥
.'`vei' lr d`neh

:xg` ote`a di`xd z` `xnbd dgec ef `iyew zngneïàîì ,àlà¤¨§©
úéfk éðúîcd`neh minkg exfby dpyy `xen`d zhiyl - §©§¥©©¦

dpynd ixac z` cinrdl yi if` ,zifk mda yiy xzepe lebita
ote`a oldlúéfk déa úéìc`viy xa`d zvwn eze`a oi`y - §¥¥©©¦

exfby xn`p m` elit` ,`nh epi` jkitle ,zifk xeriy uegl
xyad z` `nhn epi` mb `linne ,'`vei'd lr d`neh minkg

.xykdäöéak éðúîc ïàîeexfby dpyy `xen`d zhiyle - ©§©§¥©¥¨
dpynd ixac z` cinrdl yi ,dviak mda yiyk d`neh mdilr

ote`a oldläöéak déa úéìcuegl `viy xa`d zvwna oi`y - §¥¥©¥¨
.dviak xeriy

d`neh minkg exfb m` wtqd z` `ziixan heytl dqpn `xnbd
:'`vei'aòîL àzepipy .wtqd heytl di`x rnye `ea - ¨§©

,`ziixaaçñt øNa àéöBnäoqipa xyr dyng lilaäøeáçî ©¦§©¤©¥£¨

,äøeáçì,xnelkdxeagl ea lk`p `edy dxeagd on e`ivedy ©£¨
,zxg`àeäL ét ìò óàxaer,'äNòú àì'aea xn`p okyai zeny) ©©¦¤§Ÿ©£¤

(enxyad mewn lkn ,'dvEg xUAd on ziAd on `ivFz `l'.øBäè Ÿ¦¦©©¦¦©¨¨¨¨
:`xnbd zxxanéàî,`ziixad zpeek `id dn -åàìoi` m`d - ©¨

oaxwdy dzpeeky xnelå øBäè`ed mewn lknøeñà,dlik`a ¨§¨
meyncd oaxwéîc Búvéçîì õeç àöBék äøeáçì äøeáçî àöBé §¥¥£¨©£¨§¥¦§¦¨¨¥

`id xyr dyng lila gqt oaxw zvign oky ,[dnec `ed-]
,ezlik` mewnaìéñtîe,'`vei' meyn lqtp `ed `linne -eléôàå ¦§¦©£¦

éðz÷ éëädf oaxwy `ziixad dzpy ok it lr s`e -øBäè.`ed ¨¦¨¨¥¨
àîìày ,jkn gken -äàîeè ïðaø eøæb àì.'`vei'd lr ©§¨Ÿ¨§©¨¨§¨

:`xnbd dgecàì`l` ,xeq`e xedh `edy `ziixad zpeek oi` - Ÿ
,øzeîe øBäèmeyncd gqt oaxwàöBék åàì äøeáçì äøeáçî àöBé ¨¨§¥¥£¨©£¨¨§¥

éîc Búvéçîì õeç,ezvignl ueg `vi eli`k oecip epi` -àìå ¦§¦¨¨¥§Ÿ
ìéñtîmicid `nhn epi` ok lre ,'`vei' meyn lqtp epi`e -la` , ¦§¦

.d`neh minkg ea exfby okzi ezvignl ueg `viy oaxw
dxeagl dxeagn `veid gqt oaxwy okzi cvik :`xnbd dywn

,lqtp epi`àôéñ éðz à÷ àäå`ziixad ly `tiqa epipy ixde - §¨¨¨¥¥¨
,myBìëBàä,dxeagl dxeagn `viy oaxwläæ éøäxaeràìa ¨§£¥¤§Ÿ

.äNòúok it lr s`e ,'`vei' meyn lqtp oaxwdy jkn gkene ©£¤
lr d`neh minkg exfb `ly wtqd o`kn heytl yie ,`ed xedh

.ezvignl ueg `veid oaxw
:zxne`e `xnbd dkiynneäöéak øîàc ïàîì àîìLazrcl - ¦§¨¨§©§¨©©¥¨

mda yiyk wx xzepe lebit lr d`neh minkg exfby xaeqd
`ziixadn gikedl ozip `l ok`y ,oiprd ayein ,dviak xeriy
dcinrdl xyt`y meyn ,'`vei'a d`neh minkg exfb `ly

ote`aäöéak déa úéìå úéfk déa úéàc`veid xya eze`a yiy - §¦¥©©¦§¥¥©¥¨
`l'a xaer elke`d jkitle ,zifk xeriy dxeagl dxeagn
m` elit`] xedh `ed jkitle ,dviak xeriy ea oi` j` ,'dyrz

.[`veid lr d`neh minkg exfby xn`púéfk øîàc ïàîì àlà- ¤¨§©§¨©©©¦
yiy xzepe lebit lr d`neh minkg exfby xaeqd zrcl la`

,zifk xeriy mdaøîéîì àkéà éàîzegcl ick xnel yi dn - ©¦¨§¥©
`l'a xaer elke`dy x`azpe xg`n ixd ,`ziixadn di`xd

zifk xeriy ea yiy xnel jixv gxkda 'dyrzok it lr s`e ,
.xedh elke`dy my x`ean

:wtqd on zvwn `xnbd zhyet ef dgked zngnea àlàleqt ¤¨§
a 'àöBé'oaxwïì àéòaéî àì çñtheyt oky ,miwtzqn ep` oi` - ¥§¤©Ÿ¦©§¨¨

xacdeøæb àìcea,äàîeè ïðaø.`ziixad ixacn gkeny itkeéàî §Ÿ¨§©¨¨§¨©
àîòèy meyn ,xacd mrh `ed dne -éðadäøeáçlr mipnpd ©£¨§¥£¨
gqtdïä ïéæéøæmiaxe xg`n ,gqtd zevna df z` df md mifxfn - §¦¦¥

,mddéa éøéäæ øäæîe,ezvignl ueg e`ivedl `ly md mixdfpe - ¦§¨§¦¦¥
.'`vei'a d`neh xefble mdilr xingdl minkg ekxved `l ok lre

ïì àéòaéî÷ ék àlà,miwtzqn ep` ote` dfi`a j` -aleqt'àöBé' ¤¨¦¨¦©§¨¨§¥
ax`y,íéLãw,dxeag ipa my oi`yéàîexfb m`d ,epic dn - §¢¨¦©

.`l e` ,`ivedln exdfiy ick d`neh minkg eilr
:`xnbd dwiqne÷éz.hytp `ly itl ,enewna df wtq cenri - ¥

dxeagn gqt xya `ivedl xeqi`d xewn z` zxxan `xnbd
:dxeaglçñt øNa àéöBîe¦§©¤©
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המשך ביאור למס' פסחים ליום שישי עמ' א

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr at sc migqt(iyily meil)

,uegl z`vei z`hgdíéðôì dîc ìééò énð éàdnc didy e` - ¦©¦¨¦¨¨¦§¦
,miptl qpkp.àéä äôéøN úadpyna x`aznd oicl xewnd edfe ©§¥¨¦

.dtixya epic ezvignl ueg `veid oaxwy
:df cenil lr dywn `xnbdàîèð àîìLa`aedy cenild - ¦§¨¨¦§¨

xy` xyade' `xwnd on ,dtixya epicy `nhpy oaxw iabl lirl
it lr s`y ,`ed ayein ,'sxyi y`a lk`i `l `nh lka rbi

e xg`ny xnel yi mewn lkn ,milw miycwa wqer df `xwnyélb©¦
àðîçødxezd dzlib -íél÷ íéLã÷a,dtixya mpicy e`nhpy ©£¨¨§¨¨¦©¦

àlà .íéLã÷ éLã÷a ïkL ìk`edy oaxw iabl `aedy cenild ¨¤¥§¨§¥¨¨¦¤¨
àöBélr denzl yi ,oxd` z`hgn ,dtixya epicy ezvignl ueg ¥
,jkïçkLà`idy z`hg iabl df oic `xwna my epivn -éLã÷ ©§§¨¨§¥

,íéLãwäla`ïìðî íél÷ íéLã÷m` md s`y cenll yi oipn - ©¢¨¦¨¨¦©¦§¨¨
.dtixya mpic mzvignl ueg e`vi

eúå,zeywdl yi cere -àéðúc àäoaxw znda ,epipyy df oic - §¨§©§¨
y,dîc ïì,dngd zriwyl cr gafnd lr wxfp `ly ,xnelk ¨¨¨
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המשך ביאור למס' פסחים ליום שלישי עמ' א



קמח

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr et sc migqt(ycew zay meil)

.mdlyn m`pz lr mitiqen eid jkitle ,eyry dnn xzei ycwdd
:`xnbd zxxanéì änì ézøúåzen` izyl ekxved recn - §©§¥¨¨¦

epzie dyn ly dn` itl mipne`d eaiigziy did ic ixd ,zelecb
.dpnn dlecbd zg` dn` itl

dn` :`xnbd zx`anúçàdkxvedàáäãå àtñëìzk`lnl - ©©§©§¨§©£¨
mipne`d z` ciqtdl evx `le ,`id dxwi zepne`y ,adfe sqk
dlecb dzidy dn` itl mdn elhp ok lre ,icn xzei da miwqerd

,rav` ivga wx dyn lynådn`úçàdkxvedàðéðáì- §©©§¦§¨¨
da milhep eid ok lre ,jk lk dxwi dpi`y ,mipa` oipa zk`lnl

.rav`a dyn lyn dlecb dzidy dn` itl mipne`d on
:'eycwzp oibbe zeilr'y epzpynn gikedl dqpn `xnbdïðz- §©

,dpyna epipyúBðBlçä,dxfrd lyäîBçä éáBòåmipecip ,dly ©©§¦©¨
.íéðôìk:`xnbd zxxanàîìLaiabl xacd ayein -,úBðBlçä §¦§¦¦§¨¨©©

cdì úçkLîs` ,dxfrd zyecwa eycwziy ote` `evnl yiy - ©§©©¨
,'eycwzp `l zeilre oibb'y xn`p m`déåLcmd mieyyk - §©§¨

mdaebaò÷ø÷ìdäøæò,,'zeilre oibb'k mipecip mpi` jkitleàlà §©§©£¨¨¤¨
dì úçkLî éëéä äîBçä éáBòeilr legzy ote` `evnl yi cvik - ¦©¨¥¦©§©©¨

.zebbd eycwzp `l m` ,dyecw
:`xnbd zx`andì úçkLîlr dyecw legzy ote` `evnl yi - ©§©©¨

,'eycwzp `l zeilre oibb'y xn`p m` s` ,dnegd y`xàøeL øáa§©¨
dey ddaeby ,miptan dlecbd dnegl dkenqd dphw dnega -
.dzyecw dilr dlg ok lre ,dxfrd rwxwl miniieqn zenewna

on miptl dphw dneg miyer eidy jkl di`x `xnbd d`iane
:dlecbdáéúëc(g a dki`)àçà éaø øîàå ,'äîBçå ìéç ìáàiå' ¦§¦©©£¤¥§¨§¨©©¦£¨

,df `xwn xe`iaaàîézéàåz`f xn`y mixne` yie -,àðéðç éaø §¦¥¨©¦£¦¨
l `id `xwnd zpeekyàøeL,dlecb dneg -àøeL øáedneg - ¨©¨

.dphw

äðùî
:dxeaga gqtd zlik` ipica zwqer dpyndúBøeáç ézLly §¥£

,cg` gqt ilke`ïéìëBà eéäLgqtd xya z`elà ,ãçà úéáa± ¤¨§¦§©¦¤¨¥
eidiy mi`yx ,zg` dxeag ipaCìéä íäéðt úà ïéëôBäcg` cvl ± §¦¤§¥¤¥¨

elàå ,ïéìëBàåeidiy mi`yx ,zxg`d dxeagd ipa ±úà ïéëôBä §§¦§¥§¦¤
Cìéä íäéðtecbpky cvl ±,ïéìëBàågqtd zhigyay it lr s`e §¥¤¥¨§§¦

lk`p gqtd ixdy cgi elke`l miaiig mpi` ,zg` dxeaga eid
.miza ipya elit`e zexeag izyaíçénäåming min ea yiy §©¥¨
eze` cinrdl mi`yx ,oiid zbifnlòöîàauveg `edy s` xcgd ¨¤§©

mpn` .zexeagd oia,LnMäLkmr gqtd xyan lek`l ligzdy §¤©©¨
,ezxeag ipaâBæîì ãîBò`di ,zxg`d dxeagd ipal oiid z`õôB÷ ¥¦§¥

[xbeq-]øéæçîe åét úà[aaeqn-],åéðt úàipa miayei eay cvl ¤¦©£¦¤¨¨
,zenewn ipya gqtd z` lek`l cg` mc`l xeq`y iptn ezxeag

eit z` ynyd gzti `leL ãòe enewnl xfeg,Búøeáç ìöà òébn ©¤©¦©¥¤£¨
,zxg`d dxeagd mr gqtd xyan lke`y ea ecygi `ly ick

ìëBàå.gqtd xya z` lek`l jiyni mdnr aqiyke ±älkäå± §¥§©©¨

`dzy zi`yx ,dlkd z`f znerleäéðt úà úëôBäxg` cvl ¤¤¤¨¤¨
úìëBàå.mixg` ipta lek`l zyiiazny iptn ,gqtd z` §¤¤

àøîâ
`xnbde ,zexeag izya lk`p cg` gqt oaxwy x`ean epzpyna

:df oica mi`pz zwelgn yiy d`ianépî ïéúéðúîzrck epzpyn ± ©§¦¦©¦
zrck ,diepy `id inàéðúc .àéä äãeäé éaø,`ziixaa epipyy ± ©¦§¨¦§©§¨

mixvn gqt zyxta xn`p(f ai zeny)iYW lr Epzpe mCd on Egwle'§¨§¦©¨§¨§©§¥
sFwWOd lre zfEfOd.'íäa BúBà eìëàé øLà íézaä ìòwecwce ©§Ÿ§©©©§©©¨¦£¤Ÿ§¨¤

miax miyp` ,xnelk] miax oeyla 'Elk`i' ,aezkd oeylŸ§
'miYAd' ,[cg` gqt oaxw ,xnelk] cigi oeyla 'FzF`' ,[milke`d©¨¦

,[miza dnk ,epiid] miax oeylaçñtäL ãnìîzxeagl hgypy ± §©¥¤©¤©
,zg` miiepnìëàðs`úBøeáç ézLaipya s`e gqt ilke` ly ¤¡¨¦§¥£

elke`l wlgidl mileki miaxy cnln aezkdy xg`ne .miza
elke`l i`yx epi` cigiy eil`n oaen ,miza ipya zexeag izya

mpn` .miza ipyaàäé ìBëécigiìëBàä,gqtd xyaa ewlg z` ¨§¥¨¥
ìëBàcg` zia jeza,úBîB÷î ézLabkizya e` mixcg ipya oe ¥¦§¥§

,mipt zkitda zelke`d zexeag,øîBì ãeîìzaezkd epcnln ©§©
gqtd zyxta(en ai my),,'ìëàé ãçà úéáa'epiid 'mizad'y myke §©¦¤¨¥¨¥

zg` dxeag epiid 'cg` ziaa' jk ,zenewn ipye zexeag izy
onwl `xnba x`eane .cg` mewne(a"r)z` yxec dcedi iaxy

,'lk`i' dz`ixw ote`k `le 'lk`i' dzaizk ote`k 'lk`i' daizdŸ¥¥¨¥
ziaa' gqtd z` lk`i cigidy `id aezkd z`xed ef dyxc itle

weqta ok oi`y dn .zg` dxeagae cg` dlik` mewna ,'cg`my)

(f ai,miax oeyla 'mizad' mb aezk miax oeyla 'Elk`i' ea xn`pyŸ§
wlgidl md mi`yx ,gqtd lr epnpy miax miyp` yiyky cnll

.zenewn ipya e` miza ipya edelk`iy zexeag izyl
ïàkîef dyxc it lr ±LnMä ,eøîàlr dxeag ipa mr dpnpy ¦¨¨§©©¨

,oaxwd xya z` mxear dleve xepzd cil ayei dide gqtd
Le gkyúéfk ìëàxyaøepzä ãöaipa eligzdy mcew gqt lila ¤¨©©©¦§©©©

,gqtd z` lek`l ezxeag,àeä çwt éày cr lke`e siqenàlîî ¦¦¥©§©¥
epnî Bñéøk`iaiyky envrl lired ezegwtae ,gqtd xyan ± §¥¦¤

lykii `le lek`l lkei `l aey ezxeag ipal gqtd xya z`
.zenewn ipya gqt zlik`aéða eöø íàådäøeáçelyBnò úBNòì §¦¨§¥£¨©£¦

,äáBè,ecal gqtd z` lek`le ezxeagn yextl jxhvi `ly ick ¨
Bcöa ïéáLBéå ïéàa,gqtd zcerq z` my miraewe xepzd ci lr ¨¦§§¦§¦

el` .mdnr cgi lek`l lkei ynydy ick.äãeäé éaø éøác¦§¥©¦§¨
:zwlegd drcd z` d`ian `ziixad,øîBà ïBòîL éaøwecwc ©¦¦§¥

weqtd oeyl(my),'íäa BúBà eìëàé øLà íézaä ìò''miYAd' ©©¨¦£¤Ÿ§¨¤©¨¦
miax oeyla 'Elk`i' oke ,miza dnk dzernyne miax oeylaŸ§

,gqtd z` milke`d miyp` zxeag dzernyneL ãnìîcg` lk §©¥¤
dxeagd ipanìëBàädidiy i`yx ,gqtd z`ìëBàewlg z` ¨¥¥
,úBîB÷î ézLa¦§¥§
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המשך ביאור למס' פסחים ליום שבת קודש עמ' א

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bt sc migqt(iriax meil)

miycw ztixy oi`y cenll yi oipn zetqep zerc d`ian `xnbd
:aeh mei dgecàø÷ øîà ,øîà ééaàoaxw iabl ,dxez dxn` - ©©¥¨©¨©§¨

cinzd(i gk xacna),,'BzaLa úaL úìBò'wxy o`kn cenll yie ©©©§©©
,zaya daixw zayd mei ly cinzd zlerúìBò àìåly cinzd §Ÿ©

meiìBçdaixwúìBò àìå ,úaMamei ly cinzdìBçdaixwíBéa ©©¨§Ÿ©§
.áBèmei ly cinzd ixai` z` xihwdln ddzyp m`y ,epiidc

zay lila mxihwdl i`yx epi` ,zayd zqipkl cr iyiyoi` oke ,
.aeh mei lila leg ly cinz ixai` xihwdl

lw ,aeh meie zay dgec dpi` leg ly xyk oaxw zxhwde xg`ne
oaxw gqte ,mze` dgec leg ly leqt oaxw ztixy oi`y xnege

xeq`e ,oqipa xyr drax`a ezaxwd onf ixdy ,`ed leg ly
z` sexyl oi`y oky lke ,xyr dyng lila eixai` z` xihwdl

.aeh meia epnn xzepd
àø÷ øîà ,øîà àáøytp lke` zk`ln xzid iabl ,dxez dxn` - ¨¨¨©¨©§¨

aeh meia(fh ai zeny)Wtp lkl lk`i xW` K`' ,äNòé Bcáì àeä ©£¤¥¨¥§¨¤¤§©¥¨¤
,'íëìwxy ,wiicl yi jkitle ,od zexzein 'ecal `ed' zeaize ¨¤
'àeä',aeh mei dgec ,envra ytp lke` zpkd -àìåoewiz §Ÿ

,åéøéLëîmzeyrl xyt` didy ytp lke` ixiykny ,epiidc ©§¦¨
zaizne .aeh mei z` migec mpi` mei ceran'Bcáì',cenll yi §©

,aeh mei dgec ytp lke` wxy

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

המשך ביאור למס' פסחים ליום רביעי עמ' ב

c"ag i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

zay zekld - jexr ogley

.áøða úL÷Bð úìcä àäz ànL ìBça Bkøãk úìcä çzôì øeñà úìcä éøBçà ìúka òeá÷ øpä íàå§¦©¥¨©©Ÿ¤£¥©¤¤¨¦§Ÿ©©¤¤§©§§¤¨§¥©¤¤¤¤©¥
òbz àlL úçpa çzôì øäæé àlà àeä déLéø ÷éñôe Ba L÷ðzLk eðaëz àlL øLôà éàå äéøBçàL¤£¤¨§¦¤§¨¤Ÿ§©¤§¤¦¨¥§¦¥¥¤¨¦¨¥¦§Ÿ©§©©¤Ÿ¦©

.ïéðò ìëa øzî dìòBðì ìáà äéøBçàL øða úìcä©¤¤©¥¤£¤¨£¨§£¨ª¨§¨¦§¨
ìúkä ìk ãðãðzL ãò Ck ìk ÷æça äæeænä ìò úìcä L÷pz Bkøãk ÷æça ìBòðéLkL ïéðòa àeä íàå§¦§¦§¨¤§¤¦§§Ÿ¤§©§¦¨¥©¤¤©©§¨§Ÿ¤¨¨©¤§©§¥¨©Ÿ¤
äðîî úö÷ ÷çøúé Bà øéòáî íeMî áiçúéå äìéútä ìöà øðaL ïîLä úö÷ áø÷úéå Ba òeáwä øð ãðãðúe§©§¥¥©¨©§¦§¨¥§¨©¤¤¤©¥¥¤©§¦¨§¦§©¥¦©§¦¦§©¥§¨¦¤¨

äaëî íeMî äæa Léå10éøö(déLéø ÷éñt àäé àlL ïéðòa) úçða àäzL äìéòða ïéa äçéúôa ïéa øäæéì C §¥¨¤¦§©¤¨¦¦¨¥¥©§¦¨¥©§¦¨¤§¥§©©§¦§©¤Ÿ§¥§¦¥¥
:úìcäî ÷Bçø øpä íà óà©¦©¥¨¥©¤¤

ב  סעיף הנר כבוי לגרום שלא רעז, סימן ב חלק
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zetqede mipeiv
Â"Òעד"ז10) ‰Ò¯ ÔÓÈÒ תלוי שמן של נר היה אם אבל :

ויתקרב  קצת הנר יתנדנד פן מעליו המותר דבר ליטול אסור
קצת  יתרחק או מבעיר משום ויתחייב הפתילה אל השמן

רע"ז. בסי' שיתבאר כמו מכבה משום בו ויש ממנה

•
zay zekld - jexr ogley

·Î האסורים מחפצים בו שאין אע"פ כתב כל על וגזרו
אסור  קריאה בלא לעיין ואפילו בשבת בו לקרות שלא
שזימן  מי לפיכך הדיוטות בשטרי יעיין או יקרא שמא גזרה
את  שבת מערב בכתב וכתב מגדים מיני להם והכין אורחים
או  בשבת אליו לקראם ישכח שלא שזימן האורחים שמות
זה  בכתב לקרות אסור להם שהכין המינים שמות שכתב

אסור. קריאה בלא לעיין ואפילו בשבת

כתובים  ולא פנקס או בטבלא חקוקים השמות אם ואפילו
שהטבלא  הדיוטות בשטרי אף להתיר יטעו שמא אסור
מותר  בכותל חקוקים אם אבל בשטר מתחלפים ופנקס
והוא  בשטר מתחלפת אינה הכותל שחקיקת בשבת לקרותם
אסור  בולטין הם אם אבל שוקעת חקיקה חקוקים שיהיו
שיראה  האורחים מן ימחוק שמא גזרה בהם לעיין אפילו
מן  יותר אורחים שזימן ויתחרט צרכם כל להם הכין שלא
שלא  כדי הכותל מן הבולטים שמותם ויעביר ויגרוד הראוי
למחוק  נוחה שאינה שוקעת חקיקה משא"כ השמש יקראם
חקיקה  אם ואפילו ימחוק ולא שבת שהוא יזכור כך ובתוך
להגיע  יכול שאינו הכותל בראש הרבה גבוה הוא הבולטת
גבוה  בין בגזרתם חכמים חלקו שלא מפני אסור למחוק שם

ער"ה. בסי' כמ"ש לנמוך

שאסור  הכותל ראש על בכתב כתב שאם לומר צריך ואין
שהכתיבה  הדיוטות בשטרי יקרא שמא גזרה משום גם

שבשטר  בכתיבה מתחלפת :שבכותל

‚Î הכתב מתוך לסעודה קורא שהשמש נהגו עכשיו
שלימד  ויש לסעודה המזומנים שמות בו שכתובים
מצוה  בסעודת אלא כך נוהגין שאין לפי המנהג על זכות
הדיוטות  בשטרי יקרא שמא משום לגזור אין מצוה ולצורך

משום  אלא אינו הדיוטות בשטרי הקריאה איסור שהרי
מצוה  בדבר שייך לא חפצך ממצוא ואיסור חפצך ממצוא
ולא  בם לדבר מותר לעשותם בשבת האסורים שמים שחפצי
א"כ  הדיוט חפצי גם להתיר יטעו שמא שמים בחפצי גזרו
שמא  המותרים בחפצים מצוה בדבר לגזור שאין שכן כל

חפצך. ממצוא איסור על ויעבור הדיוטות בשטרי יקרא

לא  שזה מפני ימחוק שמא גזרה משום כאן לאסור ואין
למחוק  בידו שיש עצמו הסעודה בבעל אלא לגזור שייך
ואין  לגרוע בידו אין השמש אבל הקרואים מנין ולגרוע
אינה  אם הדיוטות בשטרי יקרא שמא משום אלא בו לאסור
מתוך  האורחים למנות חכמים אסרו (ולא מצוה סעודת
ימחוק  שמא גזרה משום בעצמו הבית לבעל אלא הכתב
מצוה  שהיא אע"פ אורחים הכנסת במקום אף גזרו זו שגזרה
גזירה  משום ופנקס הטבלא על בחקוקים אסרו ולא גדולה
מעיר  שאינן באורחים אלא הדיוטות בשטרי יקרא שמא
לסעודת  עירו מבני מרעהו אחוזת אליו שזימן אלא אחרת

של"ג): סי' עיין מצוה סעודת שאינו מריעות

„Î חרמות או הסכמות קורא שהשמש שנהגו מה וכן
בשטרי  יקרא שמא משום לאסור אין הכתב מתוך
כדבר  דינם רבים וצרכי רבים צרכי שהם מפני הדיוטות
נשמות  להזכיר שנוהגין מה (וכן ש"ו בסי' כמ"ש מצוה
הזכרת  בעד לצדקה שנודרין מצוה כדבר הוא הכתב מתוך

ש"ו): סי' עיין נשמתם

‰Î לעיין ואפילו לקרותן אסור שלום שאלת של אגרות
(ואין  הדיוטות שטרי משום גזירה קריאה בלא בהם
שהוא  אע"פ חפץ למצוא השלוחות באגרות לומר צריך
משום  בהן לגזור שיש בשבת לעשותם המותרים מחפצים
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קמט

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr et sc migqt(ycew zay meil)

.mdlyn m`pz lr mitiqen eid jkitle ,eyry dnn xzei ycwdd
:`xnbd zxxanéì änì ézøúåzen` izyl ekxved recn - §©§¥¨¨¦

epzie dyn ly dn` itl mipne`d eaiigziy did ic ixd ,zelecb
.dpnn dlecbd zg` dn` itl

dn` :`xnbd zx`anúçàdkxvedàáäãå àtñëìzk`lnl - ©©§©§¨§©£¨
mipne`d z` ciqtdl evx `le ,`id dxwi zepne`y ,adfe sqk
dlecb dzidy dn` itl mdn elhp ok lre ,icn xzei da miwqerd

,rav` ivga wx dyn lynådn`úçàdkxvedàðéðáì- §©©§¦§¨¨
da milhep eid ok lre ,jk lk dxwi dpi`y ,mipa` oipa zk`lnl

.rav`a dyn lyn dlecb dzidy dn` itl mipne`d on
:'eycwzp oibbe zeilr'y epzpynn gikedl dqpn `xnbdïðz- §©

,dpyna epipyúBðBlçä,dxfrd lyäîBçä éáBòåmipecip ,dly ©©§¦©¨
.íéðôìk:`xnbd zxxanàîìLaiabl xacd ayein -,úBðBlçä §¦§¦¦§¨¨©©

cdì úçkLîs` ,dxfrd zyecwa eycwziy ote` `evnl yiy - ©§©©¨
,'eycwzp `l zeilre oibb'y xn`p m`déåLcmd mieyyk - §©§¨

mdaebaò÷ø÷ìdäøæò,,'zeilre oibb'k mipecip mpi` jkitleàlà §©§©£¨¨¤¨
dì úçkLî éëéä äîBçä éáBòeilr legzy ote` `evnl yi cvik - ¦©¨¥¦©§©©¨

.zebbd eycwzp `l m` ,dyecw
:`xnbd zx`andì úçkLîlr dyecw legzy ote` `evnl yi - ©§©©¨

,'eycwzp `l zeilre oibb'y xn`p m` s` ,dnegd y`xàøeL øáa§©¨
dey ddaeby ,miptan dlecbd dnegl dkenqd dphw dnega -
.dzyecw dilr dlg ok lre ,dxfrd rwxwl miniieqn zenewna

on miptl dphw dneg miyer eidy jkl di`x `xnbd d`iane
:dlecbdáéúëc(g a dki`)àçà éaø øîàå ,'äîBçå ìéç ìáàiå' ¦§¦©©£¤¥§¨§¨©©¦£¨

,df `xwn xe`iaaàîézéàåz`f xn`y mixne` yie -,àðéðç éaø §¦¥¨©¦£¦¨
l `id `xwnd zpeekyàøeL,dlecb dneg -àøeL øáedneg - ¨©¨

.dphw

äðùî
:dxeaga gqtd zlik` ipica zwqer dpyndúBøeáç ézLly §¥£

,cg` gqt ilke`ïéìëBà eéäLgqtd xya z`elà ,ãçà úéáa± ¤¨§¦§©¦¤¨¥
eidiy mi`yx ,zg` dxeag ipaCìéä íäéðt úà ïéëôBäcg` cvl ± §¦¤§¥¤¥¨

elàå ,ïéìëBàåeidiy mi`yx ,zxg`d dxeagd ipa ±úà ïéëôBä §§¦§¥§¦¤
Cìéä íäéðtecbpky cvl ±,ïéìëBàågqtd zhigyay it lr s`e §¥¤¥¨§§¦

lk`p gqtd ixdy cgi elke`l miaiig mpi` ,zg` dxeaga eid
.miza ipya elit`e zexeag izyaíçénäåming min ea yiy §©¥¨
eze` cinrdl mi`yx ,oiid zbifnlòöîàauveg `edy s` xcgd ¨¤§©

mpn` .zexeagd oia,LnMäLkmr gqtd xyan lek`l ligzdy §¤©©¨
,ezxeag ipaâBæîì ãîBò`di ,zxg`d dxeagd ipal oiid z`õôB÷ ¥¦§¥

[xbeq-]øéæçîe åét úà[aaeqn-],åéðt úàipa miayei eay cvl ¤¦©£¦¤¨¨
,zenewn ipya gqtd z` lek`l cg` mc`l xeq`y iptn ezxeag

eit z` ynyd gzti `leL ãòe enewnl xfeg,Búøeáç ìöà òébn ©¤©¦©¥¤£¨
,zxg`d dxeagd mr gqtd xyan lke`y ea ecygi `ly ick

ìëBàå.gqtd xya z` lek`l jiyni mdnr aqiyke ±älkäå± §¥§©©¨

`dzy zi`yx ,dlkd z`f znerleäéðt úà úëôBäxg` cvl ¤¤¤¨¤¨
úìëBàå.mixg` ipta lek`l zyiiazny iptn ,gqtd z` §¤¤

àøîâ
`xnbde ,zexeag izya lk`p cg` gqt oaxwy x`ean epzpyna

:df oica mi`pz zwelgn yiy d`ianépî ïéúéðúîzrck epzpyn ± ©§¦¦©¦
zrck ,diepy `id inàéðúc .àéä äãeäé éaø,`ziixaa epipyy ± ©¦§¨¦§©§¨

mixvn gqt zyxta xn`p(f ai zeny)iYW lr Epzpe mCd on Egwle'§¨§¦©¨§¨§©§¥
sFwWOd lre zfEfOd.'íäa BúBà eìëàé øLà íézaä ìòwecwce ©§Ÿ§©©©§©©¨¦£¤Ÿ§¨¤

miax miyp` ,xnelk] miax oeyla 'Elk`i' ,aezkd oeylŸ§
'miYAd' ,[cg` gqt oaxw ,xnelk] cigi oeyla 'FzF`' ,[milke`d©¨¦

,[miza dnk ,epiid] miax oeylaçñtäL ãnìîzxeagl hgypy ± §©¥¤©¤©
,zg` miiepnìëàðs`úBøeáç ézLaipya s`e gqt ilke` ly ¤¡¨¦§¥£

elke`l wlgidl mileki miaxy cnln aezkdy xg`ne .miza
elke`l i`yx epi` cigiy eil`n oaen ,miza ipya zexeag izya

mpn` .miza ipyaàäé ìBëécigiìëBàä,gqtd xyaa ewlg z` ¨§¥¨¥
ìëBàcg` zia jeza,úBîB÷î ézLabkizya e` mixcg ipya oe ¥¦§¥§

,mipt zkitda zelke`d zexeag,øîBì ãeîìzaezkd epcnln ©§©
gqtd zyxta(en ai my),,'ìëàé ãçà úéáa'epiid 'mizad'y myke §©¦¤¨¥¨¥

zg` dxeag epiid 'cg` ziaa' jk ,zenewn ipye zexeag izy
onwl `xnba x`eane .cg` mewne(a"r)z` yxec dcedi iaxy

,'lk`i' dz`ixw ote`k `le 'lk`i' dzaizk ote`k 'lk`i' daizdŸ¥¥¨¥
ziaa' gqtd z` lk`i cigidy `id aezkd z`xed ef dyxc itle

weqta ok oi`y dn .zg` dxeagae cg` dlik` mewna ,'cg`my)

(f ai,miax oeyla 'mizad' mb aezk miax oeyla 'Elk`i' ea xn`pyŸ§
wlgidl md mi`yx ,gqtd lr epnpy miax miyp` yiyky cnll

.zenewn ipya e` miza ipya edelk`iy zexeag izyl
ïàkîef dyxc it lr ±LnMä ,eøîàlr dxeag ipa mr dpnpy ¦¨¨§©©¨

,oaxwd xya z` mxear dleve xepzd cil ayei dide gqtd
Le gkyúéfk ìëàxyaøepzä ãöaipa eligzdy mcew gqt lila ¤¨©©©¦§©©©

,gqtd z` lek`l ezxeag,àeä çwt éày cr lke`e siqenàlîî ¦¦¥©§©¥
epnî Bñéøk`iaiyky envrl lired ezegwtae ,gqtd xyan ± §¥¦¤

lykii `le lek`l lkei `l aey ezxeag ipal gqtd xya z`
.zenewn ipya gqt zlik`aéða eöø íàådäøeáçelyBnò úBNòì §¦¨§¥£¨©£¦

,äáBè,ecal gqtd z` lek`le ezxeagn yextl jxhvi `ly ick ¨
Bcöa ïéáLBéå ïéàa,gqtd zcerq z` my miraewe xepzd ci lr ¨¦§§¦§¦

el` .mdnr cgi lek`l lkei ynydy ick.äãeäé éaø éøác¦§¥©¦§¨
:zwlegd drcd z` d`ian `ziixad,øîBà ïBòîL éaøwecwc ©¦¦§¥

weqtd oeyl(my),'íäa BúBà eìëàé øLà íézaä ìò''miYAd' ©©¨¦£¤Ÿ§¨¤©¨¦
miax oeyla 'Elk`i' oke ,miza dnk dzernyne miax oeylaŸ§

,gqtd z` milke`d miyp` zxeag dzernyneL ãnìîcg` lk §©¥¤
dxeagd ipanìëBàädidiy i`yx ,gqtd z`ìëBàewlg z` ¨¥¥
,úBîB÷î ézLa¦§¥§
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bt sc migqt(iriax meil)

miycw ztixy oi`y cenll yi oipn zetqep zerc d`ian `xnbd
:aeh mei dgecàø÷ øîà ,øîà ééaàoaxw iabl ,dxez dxn` - ©©¥¨©¨©§¨

cinzd(i gk xacna),,'BzaLa úaL úìBò'wxy o`kn cenll yie ©©©§©©
,zaya daixw zayd mei ly cinzd zlerúìBò àìåly cinzd §Ÿ©

meiìBçdaixwúìBò àìå ,úaMamei ly cinzdìBçdaixwíBéa ©©¨§Ÿ©§
.áBèmei ly cinzd ixai` z` xihwdln ddzyp m`y ,epiidc

zay lila mxihwdl i`yx epi` ,zayd zqipkl cr iyiyoi` oke ,
.aeh mei lila leg ly cinz ixai` xihwdl

lw ,aeh meie zay dgec dpi` leg ly xyk oaxw zxhwde xg`ne
oaxw gqte ,mze` dgec leg ly leqt oaxw ztixy oi`y xnege

xeq`e ,oqipa xyr drax`a ezaxwd onf ixdy ,`ed leg ly
z` sexyl oi`y oky lke ,xyr dyng lila eixai` z` xihwdl

.aeh meia epnn xzepd
àø÷ øîà ,øîà àáøytp lke` zk`ln xzid iabl ,dxez dxn` - ¨¨¨©¨©§¨

aeh meia(fh ai zeny)Wtp lkl lk`i xW` K`' ,äNòé Bcáì àeä ©£¤¥¨¥§¨¤¤§©¥¨¤
,'íëìwxy ,wiicl yi jkitle ,od zexzein 'ecal `ed' zeaize ¨¤
'àeä',aeh mei dgec ,envra ytp lke` zpkd -àìåoewiz §Ÿ

,åéøéLëîmzeyrl xyt` didy ytp lke` ixiykny ,epiidc ©§¦¨
zaizne .aeh mei z` migec mpi` mei ceran'Bcáì',cenll yi §©

,aeh mei dgec ytp lke` wxy
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

zay zekld - jexr ogley

.áøða úL÷Bð úìcä àäz ànL ìBça Bkøãk úìcä çzôì øeñà úìcä éøBçà ìúka òeá÷ øpä íàå§¦©¥¨©©Ÿ¤£¥©¤¤¨¦§Ÿ©©¤¤§©§§¤¨§¥©¤¤¤¤©¥
òbz àlL úçpa çzôì øäæé àlà àeä déLéø ÷éñôe Ba L÷ðzLk eðaëz àlL øLôà éàå äéøBçàL¤£¤¨§¦¤§¨¤Ÿ§©¤§¤¦¨¥§¦¥¥¤¨¦¨¥¦§Ÿ©§©©¤Ÿ¦©

.ïéðò ìëa øzî dìòBðì ìáà äéøBçàL øða úìcä©¤¤©¥¤£¤¨£¨§£¨ª¨§¨¦§¨
ìúkä ìk ãðãðzL ãò Ck ìk ÷æça äæeænä ìò úìcä L÷pz Bkøãk ÷æça ìBòðéLkL ïéðòa àeä íàå§¦§¦§¨¤§¤¦§§Ÿ¤§©§¦¨¥©¤¤©©§¨§Ÿ¤¨¨©¤§©§¥¨©Ÿ¤
äðîî úö÷ ÷çøúé Bà øéòáî íeMî áiçúéå äìéútä ìöà øðaL ïîLä úö÷ áø÷úéå Ba òeáwä øð ãðãðúe§©§¥¥©¨©§¦§¨¥§¨©¤¤¤©¥¥¤©§¦¨§¦§©¥¦©§¦¦§©¥§¨¦¤¨

äaëî íeMî äæa Léå10éøö(déLéø ÷éñt àäé àlL ïéðòa) úçða àäzL äìéòða ïéa äçéúôa ïéa øäæéì C §¥¨¤¦§©¤¨¦¦¨¥¥©§¦¨¥©§¦¨¤§¥§©©§¦§©¤Ÿ§¥§¦¥¥
:úìcäî ÷Bçø øpä íà óà©¦©¥¨¥©¤¤

ב  סעיף הנר כבוי לגרום שלא רעז, סימן ב חלק
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zetqede mipeiv
Â"Òעד"ז10) ‰Ò¯ ÔÓÈÒ תלוי שמן של נר היה אם אבל :

ויתקרב  קצת הנר יתנדנד פן מעליו המותר דבר ליטול אסור
קצת  יתרחק או מבעיר משום ויתחייב הפתילה אל השמן

רע"ז. בסי' שיתבאר כמו מכבה משום בו ויש ממנה

•
zay zekld - jexr ogley

·Î האסורים מחפצים בו שאין אע"פ כתב כל על וגזרו
אסור  קריאה בלא לעיין ואפילו בשבת בו לקרות שלא
שזימן  מי לפיכך הדיוטות בשטרי יעיין או יקרא שמא גזרה
את  שבת מערב בכתב וכתב מגדים מיני להם והכין אורחים
או  בשבת אליו לקראם ישכח שלא שזימן האורחים שמות
זה  בכתב לקרות אסור להם שהכין המינים שמות שכתב

אסור. קריאה בלא לעיין ואפילו בשבת

כתובים  ולא פנקס או בטבלא חקוקים השמות אם ואפילו
שהטבלא  הדיוטות בשטרי אף להתיר יטעו שמא אסור
מותר  בכותל חקוקים אם אבל בשטר מתחלפים ופנקס
והוא  בשטר מתחלפת אינה הכותל שחקיקת בשבת לקרותם
אסור  בולטין הם אם אבל שוקעת חקיקה חקוקים שיהיו
שיראה  האורחים מן ימחוק שמא גזרה בהם לעיין אפילו
מן  יותר אורחים שזימן ויתחרט צרכם כל להם הכין שלא
שלא  כדי הכותל מן הבולטים שמותם ויעביר ויגרוד הראוי
למחוק  נוחה שאינה שוקעת חקיקה משא"כ השמש יקראם
חקיקה  אם ואפילו ימחוק ולא שבת שהוא יזכור כך ובתוך
להגיע  יכול שאינו הכותל בראש הרבה גבוה הוא הבולטת
גבוה  בין בגזרתם חכמים חלקו שלא מפני אסור למחוק שם

ער"ה. בסי' כמ"ש לנמוך

שאסור  הכותל ראש על בכתב כתב שאם לומר צריך ואין
שהכתיבה  הדיוטות בשטרי יקרא שמא גזרה משום גם

שבשטר  בכתיבה מתחלפת :שבכותל

‚Î הכתב מתוך לסעודה קורא שהשמש נהגו עכשיו
שלימד  ויש לסעודה המזומנים שמות בו שכתובים
מצוה  בסעודת אלא כך נוהגין שאין לפי המנהג על זכות
הדיוטות  בשטרי יקרא שמא משום לגזור אין מצוה ולצורך

משום  אלא אינו הדיוטות בשטרי הקריאה איסור שהרי
מצוה  בדבר שייך לא חפצך ממצוא ואיסור חפצך ממצוא
ולא  בם לדבר מותר לעשותם בשבת האסורים שמים שחפצי
א"כ  הדיוט חפצי גם להתיר יטעו שמא שמים בחפצי גזרו
שמא  המותרים בחפצים מצוה בדבר לגזור שאין שכן כל

חפצך. ממצוא איסור על ויעבור הדיוטות בשטרי יקרא

לא  שזה מפני ימחוק שמא גזרה משום כאן לאסור ואין
למחוק  בידו שיש עצמו הסעודה בבעל אלא לגזור שייך
ואין  לגרוע בידו אין השמש אבל הקרואים מנין ולגרוע
אינה  אם הדיוטות בשטרי יקרא שמא משום אלא בו לאסור
מתוך  האורחים למנות חכמים אסרו (ולא מצוה סעודת
ימחוק  שמא גזרה משום בעצמו הבית לבעל אלא הכתב
מצוה  שהיא אע"פ אורחים הכנסת במקום אף גזרו זו שגזרה
גזירה  משום ופנקס הטבלא על בחקוקים אסרו ולא גדולה
מעיר  שאינן באורחים אלא הדיוטות בשטרי יקרא שמא
לסעודת  עירו מבני מרעהו אחוזת אליו שזימן אלא אחרת

של"ג): סי' עיין מצוה סעודת שאינו מריעות

„Î חרמות או הסכמות קורא שהשמש שנהגו מה וכן
בשטרי  יקרא שמא משום לאסור אין הכתב מתוך
כדבר  דינם רבים וצרכי רבים צרכי שהם מפני הדיוטות
נשמות  להזכיר שנוהגין מה (וכן ש"ו בסי' כמ"ש מצוה
הזכרת  בעד לצדקה שנודרין מצוה כדבר הוא הכתב מתוך

ש"ו): סי' עיין נשמתם

‰Î לעיין ואפילו לקרותן אסור שלום שאלת של אגרות
(ואין  הדיוטות שטרי משום גזירה קריאה בלא בהם
שהוא  אע"פ חפץ למצוא השלוחות באגרות לומר צריך
משום  בהן לגזור שיש בשבת לעשותם המותרים מחפצים
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לו  השלוחה אגרת לקרות מתירין ויש האסורים) חפצים
לו  שצריך דבר בה יש שמא כי בה כתוב מה יודע שאינו
הגוף  צורך בהם שאין הדיוטות לשטרי דומה ואינו לגופו
בדברי  להקל דבריהם על לסמוך ויש ממונו צורך אלא
בלא  יעיין אלא בפיו בה יקרא לא מקום ומכל סופרים
בכתבים  אף קריאה בלא בעיון שמיקל מי יש כי קריאה

הכל: לדברי לקרותם האסורים

ÂÎ אף מוקצה משום בה ואין בשבת האגרת לטלטל מותר
לקרותה  דהיינו הנאתה לעיקר בשבת ראויה אינה אם
בה  לעיין אפילו שאסור הגוף צורך בה שאין שיודע כגון
פי  על לצור כגון אחרת להנאה היא ראויה מקום מכל
בשבת  לתחום מחוץ הובאה אם ואף בזה וכיוצא צלוחיתו
שהובאה  זה ואף תקט"ו בסי' כמ"ש מוקצה משום בה אין
בעיקר  אפילו ממנה ליהנות לו מותר לתחום מחוץ אליו
ואינה  בה כתוב מה יודע אינו אם לקרותה דהיינו הנאתה
שהובא  לזה שאסור לתחום מחוץ הבא דבר לשאר דומה
משום  הוא שהטעם שבת למוצאי עד ממנו ליהנות בשבילו
באגרת  אבל לתחום מחוץ לו שיביא לנכרי יאמר שמא גזרה
כלל  בשבילו הובאה לא זו שאגרת ועוד כן לומר שייך לא
אותו  בשביל ולא עצמו בשביל שלחה השולח שהרי

אליו. ששלוחה

בשבת  המביאה נכרי מקום מכל בשבילו שלחה אם (ואף
ולא  השולח של שליחותו לעשות מתכוין לתחום מחוץ
פירות  ששיגר לישראל דומה ואינו אליו ששלוחה מי בשביל
בשבת  והביאם ונתעכב נכרי ע"י שבת מערב לחבירו

שכיון  לפי תקט"ו בסי' כמ"ש אליו שנשתלחו למי שאסורים
בשבת  יאכל הוא אליו שמוליך זה שישראל יודע שהנכרי
בהבאתו  מתכוין הוא א"כ לו מוליכם הוא ולכך הללו פירות
אם  אף זה ומטעם זה של גופו הנאת בשביל לתחום מחוץ
בסי' כמ"ש אסור שכרו לקבל עצמו לטובת מתכוין הנכרי
שלוחה  שהיא זה של גופו שאין באגרת כן שאין מה תקט"ו
בהבאתו  מתכוין הנכרי ואין האגרת מגוף בשבת נהנה אליו
או  השולחו הישראל רצון למלאות אלא לתחום מחוץ
ששלוחה  זה בשביל ולא שכרו לקבל עצמו טובת בשביל

אליו):

ÊÎ בשבת המביאה הנכרי מיד האגרת לקבל שלא נהגו
גבי  על או קרקע גבי על שיניחנה לו אומרים אלא
יטול  לפוש הנכרי שיעמוד טרם שמא חוששין כי השלחן
ואסור  הנחה עשה שהישראל ונמצא מידו האגרת הישראל
רשות  לנו שאין אומרים שיש הזה בזמן אף סופרים מדברי

שכ"ה: בסי' כמ"ש הרבים

ÁÎ בעיניו חשוב הוא אם בשבת בו לעיין שאסור כתב כל
בזה  וכיוצא צלוחיתו פי על לצור להשתמש ומקפיד

בש  לכלום ראוי אינו שהרי לטלטלו יש אסור לפיכך בת
סי' באה"ע כמ"ש בו לגרש העומד כשר גט לטלטל אוסרים
האשה  את בו גירש שכבר גט או פסול גט אבל ע"ש קל"ו
פי  על לצור עליו מקפידים אין שהרי לטלטלו מותר

צלוחיתו:

כבֿכח  סעיפים בדבור התלויים שבת דיני שז סימן ב' חלק
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על  רק היא שהבריאה - זה שענין ימשיך, ועתה

כמוהארה ידי ית', ממנו הכח הארת המתפשטת

" בדרך (ולא פרי להצמיח מלמדנו,"שפע הצומח - (

מקום  תופס אינו העולמות דבריאת הענין כל כיצד

הקב  אצל ה;"כלל

" בין בהבדל פרט עוד מוסיף זה, "אור ולצורך

הנ שפע "ל  המשל פי על - מ "" הצומח "ל הכח :]"הארת

íéîä úåèùôúä åîë åæ úåèùôúä ïéàå
íéîäù ,êåîð íå÷îì äåáâ íå÷îî íéëùîðä
ïåùàøä íîå÷îá íäî øàùð àì íéëùîðä

.ììë
הרוחני, הצומח מכח זו הארה" "התפשטות
הנמשכים  מים שפע של "התפשטות" כמו אינה
שהמים  נמוך, למקום גבוה ממקום ומתפשטים

הם הראשון במקום ובאים עצמם שהיו נמשכים
התפשטותם ידי על ולפיכך השני, נחסרים למקום

הראשון. ממקומם המים אותם

ììë øñçð àì çîåöä éðçåø çëá ë"àùî
çéîöäìå øåæçì àåä ìåëéå ,éøôä úçéîöá

.øôñî ïéà úåáø íéîòô
הרוחני  הצומח מכח ה"התפשטות" אבל
שהיא  כיון הנה גשמי), פרי נתהווה (שממנה
אין  "שפע"), (ולא הצומח מכח בלבד וזיו "הארה"
ולא  הצומח, הכח בעצם שינוי שום גורמת היא
הכח  ולכן זאת; התפשטות ידי על כלום ממנו נחסר
עד  פירות, ועוד עוד ולהצמיח לחזור יכול הצומח

מספר. אין

מן  המתפשטים והארה לזיו דומה זה והרי
השמש, בגוף שינוי שום גורמים שאינם השמש,
האור  התפשטות ידי על כלום בשמש נחסר ולא

ממנה.

המחי' האלקית שהחיות היות בנמשל, גם וכך
- ית' ממנו בלבד והארה זיו היא הנבראים כל את
במהותו  שינוי שום גורמת אינה העולם בריאת לכן

ית'. ועצמותו
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íùá åæ úåèùôúäì úîàä éîëç åàø÷ ïëìå
.äøàä

את  האמת") ("חכמי המקובלים כינו זה מטעם
יתברך  מאתו הנמשכת האלקית החיות התפשטות
ולא  - ו"הארה" "אור" בשם העולמות, את להחיות
ב"שפע  מתאים "שפע" השם כי "שפע", בשם
אחד  ממקום נמשכים עצמם שהמים כיון מים"
האלקית  החיות התפשטות אבל כנ"ל, אחר למקום
שה"אור" כשם כי "אור", של באופן היא ית' ממנו

ועצמות אינו (מהות החיות מקור המאור כך האור),
המשכה  בה אין לעולמות, הנמשכת האלקית
והארה  זיו רק היא אלא ית', ועצמותו ממהותו

ית'. ממנו

זו  והתפשטות להמשכה המקובלים קראו ולכן
כיצד  מובן זה פי על כי ו"הארה", "אור" בשם
אינה  העולמות להחיות ית' ממנו החיות המשכת

יתברך. ועצמותו במהותו שינוי שום גורמת

" לענין משל עוד רבינו מביא והארה [ועתה "זיו

אם  אף לכן ואשר הדבר, ועצמות מהות שאיננה

שום  גורמת אינה ועצומה, גדולה היא ההתפשטות

במקורה:] שינוי

åùôðî íéëùîðù ,íãàä úåáùçî ìùîì åîë
àìå ,ììë íå÷î íéñôåú ïéàù ,åúîùðå[נגרם]

,úåáùçîä úîçî åùôðá ììë ïåòøéâå éåðéù
.õ÷ ïéà ãò úåáùçî áåùçì àéä äìåëéå

עצמה, מהנפש נמשכות האדם מחשבות כל
בפועל  חושב שהאדם המחשבות כל מקום, ומכל

ימ  כל או במשך שינוי שום פועלות אינן חייו י
מחשבות  לחשוב יכולה הנפש עצמה. בנפש גרעון
נגרעת  לא זו מוגבלת בלתי ויכולת קץ, אין עד
ניט  ("ווערט נפסקת שאיננה וכמובן כלל,
הנובעות  המחשבות ריבוי ידי על אויסגעשעּפט"),

חייו. ימי כל במשך האדם מנפש

המחשבות  שהמשכת משום הוא, הדבר וטעם
מחשבות  כלולות שבנפש באופן אינה מהנפש
אזי  מסויימת מחשבה חושב שאדם פעם וכל רבות
הנפש, ממהות ומתגלית נמשכת זו פרטית מחשבה
המתפשטות  "הארות" כמו רק הן המחשבות אלא
מן  המתפשט השמש וזיו אור (כמו הנפש מן
ואינה  כלל משתנית הנפש אין ולפיכך השמש),
שאין  (כמו המחשבות נביעת ידי על מאומה נחסרת

על  מאומה ממנה נחסר ולא כלל משתנית השמש
ממנה). המתפשט האור ידי

"הארה  כמו רק הן שהמחשבות ומאחר
שגם  מובן, הנפש, מן המתפשטת בעלמא"
כלל  מקום תפיסת שום אין מאד רבות למחשבות
שהוא  - השמש שלאור (כמו עצמה הנפש לגבי
שום  אין - בלבד חיצוני וענין בעלמא" "הארה

עצמה). השמש לגבי מקום תפיסת

" בגדר הביאור "הארה [לאחר לעומת ,"שפע "

ה  במקורה הארה "וכיצד שינוי שום פועלת איננה "

לנמשל  חוזר - מקורו לגבי מקום תפיסת שום לה ואין

" עולם בענין (אֿל אלא "" עצמו בפני ענין העולם שאין

יתברך  מאורו וזיו הארה התפשטות בחינת . ."[:(

.'úé åðîî úåèùôúäå äøàä ÷ø àåä íìåòä êë
פירוש:

למהות  הפרי יחס הרי הנ"ל שבמשלים כשם
"הארה  כמו רק הוא שבארץ הרוחני הצומח הכח
מאומה  משתנה הצומח הכח אין ולכן בעלמא",
המחשבות  המשכת וכן הפרי; צמיחת מחמת
הנפש  אין ולכן בלבד "הארה" בדרך היא מהנפש
הנובעות  מהמחשבות כתוצאה במאומה משתנית

- ממנה

הארה  רק הוא "העולם בנמשל, גם כך
הבריאה  גדר כל כלומר, ית'", ממנו והתפשטות

האלקי (עם אינו הכח הבריאה) כל מקור שהוא
בו  ואין הקב"ה, של בעלמא" "הארה אלא

ית'. ועצמותו ממהותו "המשכה"

[ולפיכך:]

íå÷î íéñôåú ïéàå ,áéùç àìë äéî÷ àìåëå
.'úé åãâð

בדרך  רק הוא הבריאה ענין שכל היות
לגבי  לפיכך כנ"ל, ית', ממנו הארה" "התפשטות
דבר  (כמו "כלא" הם העולמות כל עצמו הקב"ה
שום  להם שאין היינו כלל), במציאות שאינו

(ה" הקב"ה לגבי מקום ותפיסת מאור")חשיבות
ריבוי  של מקום תפיסת העדר (כמשל עצמו

כנ"ל). הנפש, עצם לגבי האדם מחשבות

àì 'ä éðà áåúëù åîë ,å"ç éåðéù åá ïéàå
.éúéðù
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קני c"ag i`iyp epizeax zxezn

לו  השלוחה אגרת לקרות מתירין ויש האסורים) חפצים
לו  שצריך דבר בה יש שמא כי בה כתוב מה יודע שאינו
הגוף  צורך בהם שאין הדיוטות לשטרי דומה ואינו לגופו
בדברי  להקל דבריהם על לסמוך ויש ממונו צורך אלא
בלא  יעיין אלא בפיו בה יקרא לא מקום ומכל סופרים
בכתבים  אף קריאה בלא בעיון שמיקל מי יש כי קריאה

הכל: לדברי לקרותם האסורים

ÂÎ אף מוקצה משום בה ואין בשבת האגרת לטלטל מותר
לקרותה  דהיינו הנאתה לעיקר בשבת ראויה אינה אם
בה  לעיין אפילו שאסור הגוף צורך בה שאין שיודע כגון
פי  על לצור כגון אחרת להנאה היא ראויה מקום מכל
בשבת  לתחום מחוץ הובאה אם ואף בזה וכיוצא צלוחיתו
שהובאה  זה ואף תקט"ו בסי' כמ"ש מוקצה משום בה אין
בעיקר  אפילו ממנה ליהנות לו מותר לתחום מחוץ אליו
ואינה  בה כתוב מה יודע אינו אם לקרותה דהיינו הנאתה
שהובא  לזה שאסור לתחום מחוץ הבא דבר לשאר דומה
משום  הוא שהטעם שבת למוצאי עד ממנו ליהנות בשבילו
באגרת  אבל לתחום מחוץ לו שיביא לנכרי יאמר שמא גזרה
כלל  בשבילו הובאה לא זו שאגרת ועוד כן לומר שייך לא
אותו  בשביל ולא עצמו בשביל שלחה השולח שהרי

אליו. ששלוחה

בשבת  המביאה נכרי מקום מכל בשבילו שלחה אם (ואף
ולא  השולח של שליחותו לעשות מתכוין לתחום מחוץ
פירות  ששיגר לישראל דומה ואינו אליו ששלוחה מי בשביל
בשבת  והביאם ונתעכב נכרי ע"י שבת מערב לחבירו

שכיון  לפי תקט"ו בסי' כמ"ש אליו שנשתלחו למי שאסורים
בשבת  יאכל הוא אליו שמוליך זה שישראל יודע שהנכרי
בהבאתו  מתכוין הוא א"כ לו מוליכם הוא ולכך הללו פירות
אם  אף זה ומטעם זה של גופו הנאת בשביל לתחום מחוץ
בסי' כמ"ש אסור שכרו לקבל עצמו לטובת מתכוין הנכרי
שלוחה  שהיא זה של גופו שאין באגרת כן שאין מה תקט"ו
בהבאתו  מתכוין הנכרי ואין האגרת מגוף בשבת נהנה אליו
או  השולחו הישראל רצון למלאות אלא לתחום מחוץ
ששלוחה  זה בשביל ולא שכרו לקבל עצמו טובת בשביל

אליו):

ÊÎ בשבת המביאה הנכרי מיד האגרת לקבל שלא נהגו
גבי  על או קרקע גבי על שיניחנה לו אומרים אלא
יטול  לפוש הנכרי שיעמוד טרם שמא חוששין כי השלחן
ואסור  הנחה עשה שהישראל ונמצא מידו האגרת הישראל
רשות  לנו שאין אומרים שיש הזה בזמן אף סופרים מדברי

שכ"ה: בסי' כמ"ש הרבים

ÁÎ בעיניו חשוב הוא אם בשבת בו לעיין שאסור כתב כל
בזה  וכיוצא צלוחיתו פי על לצור להשתמש ומקפיד

בש  לכלום ראוי אינו שהרי לטלטלו יש אסור לפיכך בת
סי' באה"ע כמ"ש בו לגרש העומד כשר גט לטלטל אוסרים
האשה  את בו גירש שכבר גט או פסול גט אבל ע"ש קל"ו
פי  על לצור עליו מקפידים אין שהרי לטלטלו מותר

צלוחיתו:

כבֿכח  סעיפים בדבור התלויים שבת דיני שז סימן ב' חלק
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על  רק היא שהבריאה - זה שענין ימשיך, ועתה

כמוהארה ידי ית', ממנו הכח הארת המתפשטת

" בדרך (ולא פרי להצמיח מלמדנו,"שפע הצומח - (

מקום  תופס אינו העולמות דבריאת הענין כל כיצד

הקב  אצל ה;"כלל

" בין בהבדל פרט עוד מוסיף זה, "אור ולצורך

הנ שפע "ל  המשל פי על - מ "" הצומח "ל הכח :]"הארת

íéîä úåèùôúä åîë åæ úåèùôúä ïéàå
íéîäù ,êåîð íå÷îì äåáâ íå÷îî íéëùîðä
ïåùàøä íîå÷îá íäî øàùð àì íéëùîðä

.ììë
הרוחני, הצומח מכח זו הארה" "התפשטות
הנמשכים  מים שפע של "התפשטות" כמו אינה
שהמים  נמוך, למקום גבוה ממקום ומתפשטים

הם הראשון במקום ובאים עצמם שהיו נמשכים
התפשטותם ידי על ולפיכך השני, נחסרים למקום

הראשון. ממקומם המים אותם

ììë øñçð àì çîåöä éðçåø çëá ë"àùî
çéîöäìå øåæçì àåä ìåëéå ,éøôä úçéîöá

.øôñî ïéà úåáø íéîòô
הרוחני  הצומח מכח ה"התפשטות" אבל
שהיא  כיון הנה גשמי), פרי נתהווה (שממנה
אין  "שפע"), (ולא הצומח מכח בלבד וזיו "הארה"
ולא  הצומח, הכח בעצם שינוי שום גורמת היא
הכח  ולכן זאת; התפשטות ידי על כלום ממנו נחסר
עד  פירות, ועוד עוד ולהצמיח לחזור יכול הצומח

מספר. אין

מן  המתפשטים והארה לזיו דומה זה והרי
השמש, בגוף שינוי שום גורמים שאינם השמש,
האור  התפשטות ידי על כלום בשמש נחסר ולא

ממנה.

המחי' האלקית שהחיות היות בנמשל, גם וכך
- ית' ממנו בלבד והארה זיו היא הנבראים כל את
במהותו  שינוי שום גורמת אינה העולם בריאת לכן

ית'. ועצמותו
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íùá åæ úåèùôúäì úîàä éîëç åàø÷ ïëìå
.äøàä

את  האמת") ("חכמי המקובלים כינו זה מטעם
יתברך  מאתו הנמשכת האלקית החיות התפשטות
ולא  - ו"הארה" "אור" בשם העולמות, את להחיות
ב"שפע  מתאים "שפע" השם כי "שפע", בשם
אחד  ממקום נמשכים עצמם שהמים כיון מים"
האלקית  החיות התפשטות אבל כנ"ל, אחר למקום
שה"אור" כשם כי "אור", של באופן היא ית' ממנו

ועצמות אינו (מהות החיות מקור המאור כך האור),
המשכה  בה אין לעולמות, הנמשכת האלקית
והארה  זיו רק היא אלא ית', ועצמותו ממהותו

ית'. ממנו

זו  והתפשטות להמשכה המקובלים קראו ולכן
כיצד  מובן זה פי על כי ו"הארה", "אור" בשם
אינה  העולמות להחיות ית' ממנו החיות המשכת

יתברך. ועצמותו במהותו שינוי שום גורמת

" לענין משל עוד רבינו מביא והארה [ועתה "זיו

אם  אף לכן ואשר הדבר, ועצמות מהות שאיננה

שום  גורמת אינה ועצומה, גדולה היא ההתפשטות

במקורה:] שינוי

åùôðî íéëùîðù ,íãàä úåáùçî ìùîì åîë
àìå ,ììë íå÷î íéñôåú ïéàù ,åúîùðå[נגרם]

,úåáùçîä úîçî åùôðá ììë ïåòøéâå éåðéù
.õ÷ ïéà ãò úåáùçî áåùçì àéä äìåëéå

עצמה, מהנפש נמשכות האדם מחשבות כל
בפועל  חושב שהאדם המחשבות כל מקום, ומכל

ימ  כל או במשך שינוי שום פועלות אינן חייו י
מחשבות  לחשוב יכולה הנפש עצמה. בנפש גרעון
נגרעת  לא זו מוגבלת בלתי ויכולת קץ, אין עד
ניט  ("ווערט נפסקת שאיננה וכמובן כלל,
הנובעות  המחשבות ריבוי ידי על אויסגעשעּפט"),

חייו. ימי כל במשך האדם מנפש

המחשבות  שהמשכת משום הוא, הדבר וטעם
מחשבות  כלולות שבנפש באופן אינה מהנפש
אזי  מסויימת מחשבה חושב שאדם פעם וכל רבות
הנפש, ממהות ומתגלית נמשכת זו פרטית מחשבה
המתפשטות  "הארות" כמו רק הן המחשבות אלא
מן  המתפשט השמש וזיו אור (כמו הנפש מן
ואינה  כלל משתנית הנפש אין ולפיכך השמש),
שאין  (כמו המחשבות נביעת ידי על מאומה נחסרת

על  מאומה ממנה נחסר ולא כלל משתנית השמש
ממנה). המתפשט האור ידי

"הארה  כמו רק הן שהמחשבות ומאחר
שגם  מובן, הנפש, מן המתפשטת בעלמא"
כלל  מקום תפיסת שום אין מאד רבות למחשבות
שהוא  - השמש שלאור (כמו עצמה הנפש לגבי
שום  אין - בלבד חיצוני וענין בעלמא" "הארה

עצמה). השמש לגבי מקום תפיסת

" בגדר הביאור "הארה [לאחר לעומת ,"שפע "

ה  במקורה הארה "וכיצד שינוי שום פועלת איננה "

לנמשל  חוזר - מקורו לגבי מקום תפיסת שום לה ואין

" עולם בענין (אֿל אלא "" עצמו בפני ענין העולם שאין

יתברך  מאורו וזיו הארה התפשטות בחינת . ."[:(

.'úé åðîî úåèùôúäå äøàä ÷ø àåä íìåòä êë
פירוש:

למהות  הפרי יחס הרי הנ"ל שבמשלים כשם
"הארה  כמו רק הוא שבארץ הרוחני הצומח הכח
מאומה  משתנה הצומח הכח אין ולכן בעלמא",
המחשבות  המשכת וכן הפרי; צמיחת מחמת
הנפש  אין ולכן בלבד "הארה" בדרך היא מהנפש
הנובעות  מהמחשבות כתוצאה במאומה משתנית

- ממנה

הארה  רק הוא "העולם בנמשל, גם כך
הבריאה  גדר כל כלומר, ית'", ממנו והתפשטות

האלקי (עם אינו הכח הבריאה) כל מקור שהוא
בו  ואין הקב"ה, של בעלמא" "הארה אלא

ית'. ועצמותו ממהותו "המשכה"

[ולפיכך:]

íå÷î íéñôåú ïéàå ,áéùç àìë äéî÷ àìåëå
.'úé åãâð

בדרך  רק הוא הבריאה ענין שכל היות
לגבי  לפיכך כנ"ל, ית', ממנו הארה" "התפשטות
דבר  (כמו "כלא" הם העולמות כל עצמו הקב"ה
שום  להם שאין היינו כלל), במציאות שאינו

(ה" הקב"ה לגבי מקום ותפיסת מאור")חשיבות
ריבוי  של מקום תפיסת העדר (כמשל עצמו

כנ"ל). הנפש, עצם לגבי האדם מחשבות

àì 'ä éðà áåúëù åîë ,å"ç éåðéù åá ïéàå
.éúéðù
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c"agקנב i`iyp epizeax zxezn

העולמות  שבריאת לכך הטעם גם הוא גופא זה
"אני  כמ"ש בהקב"ה, ח"ו שינוי שום גורמת אינה

שניתי". לא ה'

פירוש:

בגדר  אינו שהקב"ה הוא האמונה מעיקרי אחד
את  ומקיים ומחי' מהווה שהקב"ה ואע"פ שינוי,
ממאורעי  ח"ו מתפעל "אינו זה כל עם העולם,
אינן  שכולם עצמו, מהעולם ולא ושינוייו העולם
בלבד  זו לא היינו ח"ו", שינוי שום בו פועלים

מתפעל הקב"ה אלא מהשינויים שאין שבנבראים,
כי עצם גם שינוי, בו פועל אינו הבריאה ענין

מעשה  בשעת הרי פעולה, איזו עושה נברא כאשר
נפשו וכוחות בזה עסוק בעשי',מלובשים הוא

העשי', ידי על ומשתנית מתפעלת שנפשו ונמצא
למצבה  העשי' קודם הנפש מצב דומה אינו שהרי
שהוא  אע"פ הרי ית', אצלו משא"כ העשי'; בשעת
והנבראים, העולמות כל את ומקיים ומהווה בורא
שינוי  שום בו עושה זו פעולה אין מקום מכל

ו"התפעלות".

ברא  הקב"ה למעשה והרי למה? כך וכל
ומקיים  ומחיה מהווה והוא ונבראים עולמות
שינוי  שום גורם זה שאין להבין ניתן ואיך אותם,

יתברך? בו

והנבראים  העולמות כל התהוות שכאמור אלא
ידי על אלא אורו היא שאינו בלבד, הקב"ה של

שינוי  שום פועל זה אין ולכן בעלמא, הארה
לעיל. כמבואר עצמו, בהקב"ה

ועוד: זאת

קמי' ש"כולא תופסים כלא מאחר ואין חשיב
העולמות  כל הקב"ה שאצל היינו ית'", נגדו מקום
שבריאת  בלבד זו לא אשר נמצא "כלא", נחשבים
ו"התפעלות" שינוי שום גורמת אינה העולמות

שינוי בהקב"ה  שום גורמת שאינה מזו, יתירה אלא ,
ית'באחדותו  אצלו נחשבים העולמות שהרי -

כלל. במציאות שאינו כדבר

כלומר:

הוא  ה' אחדות המושג של הפנימי התוכן
הוא היחידה שהקב"ה מציאות המציאות שום ואין

כיש  עצמם מרגישים שהנבראים וזה מלבדו;

וההסתר  ההעלם מצד רק הוא עצמם בפני ומציאות
שלא  מובן (שבה ית' בידיעתו אבל אלקים, שם של
העולמות  כל ח"ו), והסתר העלם שום קיים
במציאות  שאינו כדבר "כלא", נחשבים והנבראים
הוא  לבדו שהוא - ואחדותו "יחודו ענין וזהו כלל,

ממש  בלעדו ".ואפס

.'åë íìåòä àøáðù íãå÷ àåä äúàå
השחר  תפלת בנוסח הלשון דיוק פירוש זהו
הוא  אתה העולם נברא שלא עד הוא "אתה
אתה  . . הוא "אתה הלשון כפל העולם". משנברא
ית' הוא העולם, שנברא לאחר שגם מלמדנו הוא"
"בלי  העולם, שנברא קודם כמו ממש "אתה" אותו
העולמות  כל וכן הזה, עולם כי . . שינוי שום

שינוי שום פועלים אינן ית'באחדותו העליונים,
הוא  לבדו הוא שהי' שכמו ליש, מאין בהבראם
יחיד  הוא לבדו הוא כן הבראם, קודם ומיוחד יחיד
כלא  קמי' דכולא משום שבראם, אחר ומיוחד

ממש". ואפס וכאין חשיב

" בענין יותר עמוקה להבנה באים אֿל [ומכאן

"עולם  אינו שהעולם - עצמו " בפני :"ענין

" אינו שהעולם לכך שהסיבה לעיל בפני נתבאר ענין

האלקי עצמו  לכח זקוק הוא ורגע רגע שבכל לפי היא "

תמיד  תלוי קיומו שכל השמש וזיו אור (כמו קיומו לצורך

בשמש).

היינו  מזו, יתירה נמצא כאן שנתבאר מה לפי אך

כל ממש ית' הבריאה שלפניו מקום גדר תופס אינו

הזיו  ידי על רק הוא הבריאה ענין שכל מאחר כי כלל;

ו  ית', ממנו שינוי הארה "המתפשט שום פועלת אינה "

ב  מקום "מאור "כלל תופס הזיו אין המאור שלגבי ,

נמצא, הרי ית'כלל, ב שבידיעתו ),עצמו "מאור "(היינו

להבריאה. כלל מקום תפיסת שום אין

כלומר:

הזקוקה  עולם של מציאות שישנה העובדה גם

ההעלם  מצד רק היא - קיומה בשביל ה' לדבר תמיד

והסתר  מהעלם שכתוצאה אלקים, שם של וההסתר

" של באופן שהיא מאלקות התגלות יש כך "הארה זה ,

שהוא  כפי אבל הבריאה; לגדר מקום נתינת שישנה

ח  כלל משתנה (שאינו ית' ועצמותו מהותו על "מצד ו

ית') ממנו הנמשכת ההארה הבריאה ידי גדר כל הרי

כלל  מקום תופס .אינו
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בהקב  מתדבק כשאדם להיכלל "ולפיכך, ורוצה ה,

" שהיא כפי האלקית ית'באמת בידיעתו . . אזי "קמי' ,

ל  במציאות "יבוא חוץ "ביטול בעולם ענין ששום ,

כי  ההכרה בגלל אצלו, מקום תופס אינו מאלקות

" דבר של מלבדו לאמיתו עוד העולמות "אין אין כי ,

חשיבי  כלא קמי' וכולא ית' קמי' כלל מקום תופסים

ממש].
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ÏÎ'א לדבר אפילו שוים אינם תורה של מצותיה
בכמה  שאמרו מה יובן לא א"כ אך וכנ"ל. מד"ת
הוא  המדרש לא כמו מת"ת עדיף שהמצות דוכתי
ומה  כו'. עושה ואינו והלומד המעשה. אלא העיקר
וזיל  מעשה. לידי שמביא מפני אלא אינו גדול שתלמוד
יתירה  מעלה שיש לומר ובהכרח כנ"ל. כו' טעמא בתר
ראי  לא דבאמת הוא והענין בתורה. שאין מה במצות
שאין  מה בתורה יתירה מעלה יש דודאי זה. כראי זה
מו"ס. בבחי' שרשה שהתורה לפי כנ"ל. במצות
כנ"ל. הכתר בחצוניות רק ששרשן במצות משא"כ
מבחינת  שנמשכים במצות. יתירה מעלה גם יש אמנם
בתורה  שאין מה הכתר. חצונית דגלגלתא ארחין תרי"ג
היא  דאדרבה משום והיינו מו"ס. מבחי' הנמשכת
בבחינת  רק היא הגלגלתא שבחי' דמשום הנותנת.
למעלה  שרשה היות על מורה זה הנה בלבד. חצונית
ונעלה  גבוה ומדרגה בבחי' הוא עצמו. אא"ס בבחי'

המו"ס: משרש יותר
ÂÈÈ‰„ הוא באא"ס. דא"א מו"ס דבחי' ומקור ששרש

ומדרגת  מבחי' למטה באא"ס. ומדרגה בבחי'
בבחי' אא"ס הארת בא ע"כ אשר הגלגלתא. שרש

בבחי' משם הבא והאור דוקא. פנימיות בבחי' מו"ס.
גדול  כלל מפני יותר. חצוניות בבחי' בא גלגלתא
לו  א"א מעלה למעלה עליון היותר אור שכל הידוע.
פנימית  בבחי' כי ביות' חצוני בלבוש כ"א למטה לבא
חצוני  בדבר דוקא רק אור כל אותו להכיל יוכל לא
בלבוש  למטה לבא צריך ביותר עליון שהוא וכל ביותר
במקומו  כ"כ עליון אור שאיננו וכל ביותר חצוני
פנימיות  בבחי' רק למטה לבא לו אפשר אי למעלה
חצוניות  בחי' ולא להכילו פנימיות בחי' שיוכל
לגלגלתא: מו"ס בין ההפרש וזהו בסמוך) (וכמשי"ת

ÌÂ˘Ó„ עליון אור איננו באא"ס מו"ס בחי' דשרש
בא  ע"כ דגלגלתא האור שרש כמו כ"כ
בחי' שהוא מו"ס בחי' והוא פנימיות. בבחי' גם למטה

הו  שהרי האור. כו'פנימיות לרצון טעם טוב בחי' א
בבחי' להיותו גלגלתא. דבחי' האור שרש אבל כנ"ל
בירידת  ע"כ למעלה. במקומו יתירה ומדרגה מעלה

למטה: לבא אורו
והיינו ‡"‡ דוקא. חצונית בבחי' כ"א להתלבש לו

הרצון  שבו המוחין המקיף הגלגלת עצם בחי'
כנ"ל: כו' טעם שבלא
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Í‡ ממה עקידה הבעל פי' על לדקדק שיש מה
בד"ה מפרש ז"ל פ'שרבינו בלק"ת אשיש שוש

נאמ' אם וגם חדש, מבחי' הרבה גבוה ששנה נצבים
השביעין  כל במד"ר ז"ל אמרו הלא גבוה שחדש
ולכן  יותר חביב והוא השביעי הוא תשרי וא"כ חביבין
באמת  אך החדשים, גם ראש הוא וא"כ ר"ה בתשרי
הוא  שחדש שאומר השל"ה דעת והוא אחרת דיעה יש
אל  לבוא נקראתי לא ואני אסתר אמרה ולכן במל'

מל' בחי' היתה שאסתר לפי יום שלשים זה המלך
דור  בישראל ולכן שבחדש, יום ל' כנגד הם  ושלשים
פט"ו  בא פ' שמות במד"ר כמ"ש שבחדש יום ל' כנגד
שנה  כי ונמצא ת"ת, לכה"פ או בינה או ושנה יע"ש.

מחדש. גבוה
¯Â‡È·Â וקחו משכו ע"פ בזוהר שנת' ממה הענין

עילאין], יומין [לגבי תתאין יומין משכו לכם,
יומין  אנפין דזעיר יומין עילאין יומין המק"מ ופי'
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העולמות  שבריאת לכך הטעם גם הוא גופא זה
"אני  כמ"ש בהקב"ה, ח"ו שינוי שום גורמת אינה

שניתי". לא ה'

פירוש:

בגדר  אינו שהקב"ה הוא האמונה מעיקרי אחד
את  ומקיים ומחי' מהווה שהקב"ה ואע"פ שינוי,
ממאורעי  ח"ו מתפעל "אינו זה כל עם העולם,
אינן  שכולם עצמו, מהעולם ולא ושינוייו העולם
בלבד  זו לא היינו ח"ו", שינוי שום בו פועלים

מתפעל הקב"ה אלא מהשינויים שאין שבנבראים,
כי עצם גם שינוי, בו פועל אינו הבריאה ענין

מעשה  בשעת הרי פעולה, איזו עושה נברא כאשר
נפשו וכוחות בזה עסוק בעשי',מלובשים הוא

העשי', ידי על ומשתנית מתפעלת שנפשו ונמצא
למצבה  העשי' קודם הנפש מצב דומה אינו שהרי
שהוא  אע"פ הרי ית', אצלו משא"כ העשי'; בשעת
והנבראים, העולמות כל את ומקיים ומהווה בורא
שינוי  שום בו עושה זו פעולה אין מקום מכל

ו"התפעלות".

ברא  הקב"ה למעשה והרי למה? כך וכל
ומקיים  ומחיה מהווה והוא ונבראים עולמות
שינוי  שום גורם זה שאין להבין ניתן ואיך אותם,

יתברך? בו

והנבראים  העולמות כל התהוות שכאמור אלא
ידי על אלא אורו היא שאינו בלבד, הקב"ה של

שינוי  שום פועל זה אין ולכן בעלמא, הארה
לעיל. כמבואר עצמו, בהקב"ה

ועוד: זאת

קמי' ש"כולא תופסים כלא מאחר ואין חשיב
העולמות  כל הקב"ה שאצל היינו ית'", נגדו מקום
שבריאת  בלבד זו לא אשר נמצא "כלא", נחשבים
ו"התפעלות" שינוי שום גורמת אינה העולמות

שינוי בהקב"ה  שום גורמת שאינה מזו, יתירה אלא ,
ית'באחדותו  אצלו נחשבים העולמות שהרי -

כלל. במציאות שאינו כדבר

כלומר:

הוא  ה' אחדות המושג של הפנימי התוכן
הוא היחידה שהקב"ה מציאות המציאות שום ואין

כיש  עצמם מרגישים שהנבראים וזה מלבדו;

וההסתר  ההעלם מצד רק הוא עצמם בפני ומציאות
שלא  מובן (שבה ית' בידיעתו אבל אלקים, שם של
העולמות  כל ח"ו), והסתר העלם שום קיים
במציאות  שאינו כדבר "כלא", נחשבים והנבראים
הוא  לבדו שהוא - ואחדותו "יחודו ענין וזהו כלל,

ממש  בלעדו ".ואפס

.'åë íìåòä àøáðù íãå÷ àåä äúàå
השחר  תפלת בנוסח הלשון דיוק פירוש זהו
הוא  אתה העולם נברא שלא עד הוא "אתה
אתה  . . הוא "אתה הלשון כפל העולם". משנברא
ית' הוא העולם, שנברא לאחר שגם מלמדנו הוא"
"בלי  העולם, שנברא קודם כמו ממש "אתה" אותו
העולמות  כל וכן הזה, עולם כי . . שינוי שום

שינוי שום פועלים אינן ית'באחדותו העליונים,
הוא  לבדו הוא שהי' שכמו ליש, מאין בהבראם
יחיד  הוא לבדו הוא כן הבראם, קודם ומיוחד יחיד
כלא  קמי' דכולא משום שבראם, אחר ומיוחד

ממש". ואפס וכאין חשיב

" בענין יותר עמוקה להבנה באים אֿל [ומכאן

"עולם  אינו שהעולם - עצמו " בפני :"ענין

" אינו שהעולם לכך שהסיבה לעיל בפני נתבאר ענין

האלקי עצמו  לכח זקוק הוא ורגע רגע שבכל לפי היא "

תמיד  תלוי קיומו שכל השמש וזיו אור (כמו קיומו לצורך

בשמש).

היינו  מזו, יתירה נמצא כאן שנתבאר מה לפי אך

כל ממש ית' הבריאה שלפניו מקום גדר תופס אינו

הזיו  ידי על רק הוא הבריאה ענין שכל מאחר כי כלל;

ו  ית', ממנו שינוי הארה "המתפשט שום פועלת אינה "

ב  מקום "מאור "כלל תופס הזיו אין המאור שלגבי ,

נמצא, הרי ית'כלל, ב שבידיעתו ),עצמו "מאור "(היינו

להבריאה. כלל מקום תפיסת שום אין

כלומר:

הזקוקה  עולם של מציאות שישנה העובדה גם

ההעלם  מצד רק היא - קיומה בשביל ה' לדבר תמיד

והסתר  מהעלם שכתוצאה אלקים, שם של וההסתר

" של באופן שהיא מאלקות התגלות יש כך "הארה זה ,

שהוא  כפי אבל הבריאה; לגדר מקום נתינת שישנה

ח  כלל משתנה (שאינו ית' ועצמותו מהותו על "מצד ו

ית') ממנו הנמשכת ההארה הבריאה ידי גדר כל הרי

כלל  מקום תופס .אינו
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בהקב  מתדבק כשאדם להיכלל "ולפיכך, ורוצה ה,

" שהיא כפי האלקית ית'באמת בידיעתו . . אזי "קמי' ,

ל  במציאות "יבוא חוץ "ביטול בעולם ענין ששום ,

כי  ההכרה בגלל אצלו, מקום תופס אינו מאלקות

" דבר של מלבדו לאמיתו עוד העולמות "אין אין כי ,

חשיבי  כלא קמי' וכולא ית' קמי' כלל מקום תופסים

ממש].
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ÏÎ'א לדבר אפילו שוים אינם תורה של מצותיה
בכמה  שאמרו מה יובן לא א"כ אך וכנ"ל. מד"ת
הוא  המדרש לא כמו מת"ת עדיף שהמצות דוכתי
ומה  כו'. עושה ואינו והלומד המעשה. אלא העיקר
וזיל  מעשה. לידי שמביא מפני אלא אינו גדול שתלמוד
יתירה  מעלה שיש לומר ובהכרח כנ"ל. כו' טעמא בתר
ראי  לא דבאמת הוא והענין בתורה. שאין מה במצות
שאין  מה בתורה יתירה מעלה יש דודאי זה. כראי זה
מו"ס. בבחי' שרשה שהתורה לפי כנ"ל. במצות
כנ"ל. הכתר בחצוניות רק ששרשן במצות משא"כ
מבחינת  שנמשכים במצות. יתירה מעלה גם יש אמנם
בתורה  שאין מה הכתר. חצונית דגלגלתא ארחין תרי"ג
היא  דאדרבה משום והיינו מו"ס. מבחי' הנמשכת
בבחינת  רק היא הגלגלתא שבחי' דמשום הנותנת.
למעלה  שרשה היות על מורה זה הנה בלבד. חצונית
ונעלה  גבוה ומדרגה בבחי' הוא עצמו. אא"ס בבחי'

המו"ס: משרש יותר
ÂÈÈ‰„ הוא באא"ס. דא"א מו"ס דבחי' ומקור ששרש

ומדרגת  מבחי' למטה באא"ס. ומדרגה בבחי'
בבחי' אא"ס הארת בא ע"כ אשר הגלגלתא. שרש

בבחי' משם הבא והאור דוקא. פנימיות בבחי' מו"ס.
גדול  כלל מפני יותר. חצוניות בבחי' בא גלגלתא
לו  א"א מעלה למעלה עליון היותר אור שכל הידוע.
פנימית  בבחי' כי ביות' חצוני בלבוש כ"א למטה לבא
חצוני  בדבר דוקא רק אור כל אותו להכיל יוכל לא
בלבוש  למטה לבא צריך ביותר עליון שהוא וכל ביותר
במקומו  כ"כ עליון אור שאיננו וכל ביותר חצוני
פנימיות  בבחי' רק למטה לבא לו אפשר אי למעלה
חצוניות  בחי' ולא להכילו פנימיות בחי' שיוכל
לגלגלתא: מו"ס בין ההפרש וזהו בסמוך) (וכמשי"ת

ÌÂ˘Ó„ עליון אור איננו באא"ס מו"ס בחי' דשרש
בא  ע"כ דגלגלתא האור שרש כמו כ"כ
בחי' שהוא מו"ס בחי' והוא פנימיות. בבחי' גם למטה

הו  שהרי האור. כו'פנימיות לרצון טעם טוב בחי' א
בבחי' להיותו גלגלתא. דבחי' האור שרש אבל כנ"ל
בירידת  ע"כ למעלה. במקומו יתירה ומדרגה מעלה

למטה: לבא אורו
והיינו ‡"‡ דוקא. חצונית בבחי' כ"א להתלבש לו

הרצון  שבו המוחין המקיף הגלגלת עצם בחי'
כנ"ל: כו' טעם שבלא
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.b
wcv gnvd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

[y"xdn x"enc` w"k zgpd] - e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

Í‡ ממה עקידה הבעל פי' על לדקדק שיש מה
בד"ה מפרש ז"ל פ'שרבינו בלק"ת אשיש שוש

נאמ' אם וגם חדש, מבחי' הרבה גבוה ששנה נצבים
השביעין  כל במד"ר ז"ל אמרו הלא גבוה שחדש
ולכן  יותר חביב והוא השביעי הוא תשרי וא"כ חביבין
באמת  אך החדשים, גם ראש הוא וא"כ ר"ה בתשרי
הוא  שחדש שאומר השל"ה דעת והוא אחרת דיעה יש
אל  לבוא נקראתי לא ואני אסתר אמרה ולכן במל'

מל' בחי' היתה שאסתר לפי יום שלשים זה המלך
דור  בישראל ולכן שבחדש, יום ל' כנגד הם  ושלשים
פט"ו  בא פ' שמות במד"ר כמ"ש שבחדש יום ל' כנגד
שנה  כי ונמצא ת"ת, לכה"פ או בינה או ושנה יע"ש.

מחדש. גבוה
¯Â‡È·Â וקחו משכו ע"פ בזוהר שנת' ממה הענין

עילאין], יומין [לגבי תתאין יומין משכו לכם,
יומין  אנפין דזעיר יומין עילאין יומין המק"מ ופי'
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c"agקנד i`iyp epizeax zxezn

החמה  ימות הם עילאין יומין פי' דמל', יומין תתאין
שנה  דמל' יומין תתאין ויומין משכו כמנין ע"ה שס"ה
עילאין  יומין להמשיך וצריך כו', הלבנה ימי הם ימים
זו  בחי' ממשיכים מה וע"י הלבנה, לימות החמה ימות
שס"ה  כנגד הם ל"ת שס"ה כי ל"ת מצות ע"י הוא
ימים, שס"ה בחי' ממשיכים ל"ת שס"ה ע"י ולכן ימים,
ועכ"פ  מבינה ששרשן ל"ת הם המצות עיקר באמת כי

בו  יש הנה האדם באיברי למשל כמו העיקר והם מז"א
הם  שהעיקר רואים ואנו גידים ושס"ה איברים רמ"ח
הנפש  הוא והדם הדם מתפשט ידם ועל שבהם בגידין
ולכן  עילאין יומין שס"ה בחי' ממשיכים ע"י ולכן כו',
את  שמעברין י"ג חדש לפעמים הלבנה בחדשי עושין
לפי  והיינו עילאין, ליומין להשוות כדי השנה

זו. בחי' שממשיכים

mkl dfd ycgd

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

Ù"ÚÂ הוא ויו"ט דאבא, מוחין הוא שבת הנה הקבלה
היא  ראי' מצות מה מפני וצ"ל דאימא, מוחין
הם  כי הגם דאבא שמוחין בפע"ח ותירץ דוקא, ביו"ט
ב' ע"י מאירים הם אבל דאימא ממוחין יותר גבוהים
משא"כ  דאימא, ונה"י דאבא נה"י בחי' היינו לבושי',
נה"י  בחי' היינו א' לבוש ע"י מאירים דאימא מוחין
הנה  וגם כו', יותר בגילוי מאירים הם לכן לבד, דאימא
מבחכ', בינה בבחי' יתירה מעלה מצינו פעמים באמת
הענין  וביאור בבינה, הוא עתיק התגלות כי מפני והיינו
וארז"ל  לעתים בינה יודעי יששכר ומבני כתי' הנה
לכם  הבו דכתי' כוותייהו אשתכח לא משה בימי דאפי'
את  ואקח ואח"כ כו' וידועים ונבונים חכמים אנשים
נבונים  ואילו וידועים, חכמים אנשים שבטיכם ראשי

שמבין  מי נק' חכם כי והיינו אשתכח, לא משה בימי
אך  לזולתו, להסבירו יוכל לא כי הגם היטב השכל
נבון  אבל חכם, נק' השכל את מבין בעצמו כי מפני
מעלה  שזהו לזולתו השכל את להסביר שיוכל הוא
משל  אלפים שלשת שא' בשלמה שמצינו וע"ד יתירה,
להבין  שיוכל שכדי האדם, מכל ויחכם עליו כתי'
ועד"ז  יותר, הגבוה מבחי' נמשך צ"ל לזולתו ולהסביר
השגה  בחי' הוא שבינה לבינה חכ' שבין ההפרש הוא
כי  מפני והיינו למטה גילוי בבחי' להיות ויכול והבנה
החכ' בבחי' משא"כ ע"י, התגלות מאיר בינה בבחי'
מצות  הי' ולכן רעיון, מכל הנעלם שכל רם אב שנק'
בשבת  ולא דוקא דאימא מוחי' שהם ברגלים ראי'

דאבא. מוחין בחי' שהוא
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.d
a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

òåãé äðäã àåä ïéðòä êàהכללúåéîéðô ùé øåàáã
÷øô ïî÷ì øàáúéù äî ïééò) úåéðåöéçåשם),54קכ"ב

בחינת וכמו  האצילות, שמעל במדרגות גם  כי יתבאר
וחיצוניות. פנימיות יש  הכתר,

úåøåàä éùøùá ïë åîëåהגנוזות בספירות -ïë íâ ùé

úåéðåöéçå úåéîéðô úðéçá,האור ïäùשל íâäã-
בספיר  בשרשם  שהם  כפי  הגנוזותהאורות úðéçááות 

íå÷î ìëî ,úåèéùôש ברור כלל ùéùיש  äî ìë
øå÷îå ùøùá ïë íâ ùé úåìâúääá,שהוא אופן  באיזה 

בשרש יש בו  שיש מה  שכל התחתון, באדם  דרך ועל
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שם:54. לשונו וזה הגיליון. שולי פי yiעל xzkc reci dpdc
ea yi n"n 'ixcn 'ewlgzd ea oi`y mb xe` lkc 'ipevige 'inipt k"b ea
'igaa oke ,`"na y"nke (xe`d 'ehytzde xe`d mvr `edy) 'ipevige 'inipt
xcde ced 'iga r"fe ,jix`e wizr 'iga ode 'ipevige 'inipt 'iga yi xzkd

.'ek eced miny dqk enke eilr jcedn zzpe enk eif eyexit ced ik ,'ek
cedc xcdl ced oia yxtdd edfe ,invr xe`e eif 'iga `ed cedd oipr mpn`

'ek jced ceak xcd enke cedd 'elbzd `ed xcde xe`d mvr `ed עיין .
הביאור. המשך שם

c"ag i`iyp epizeax zxezn

בחינה כל וכך אלקים. בצלם נברא האדם שהרי  למעלה ,
בפנימיות. שרש לה יש בהתגלות, øàáúðùשיש åîëå

.øçà íå÷îá
íéåìâä úåøåàáù øçàîåהצמצום úåéîéðôלאחר ùé

,'åë ïøå÷îå ïùøùá íâ àåä ïëù øîåì çøëäá úåéðåöéçå
הגנוזות. הספירות בעשר

ïë ìòåיש הצמצום  לפני שגם למסקנה, שהגענו  אחרי  -
ופנימיות, חיצוניות הגנוזות øîåìבספירות  êééù

úðéçá åðééä øúåé äìòð øåà íäá äéä íìåë úåãçàúäáù
.'åë øúåé éîéðô øåàנמצאות הספירות כאשר כלומר -

במשל שהיא האור, של הפנימיות בהם מאיר ביחד
פנימיות אמנם הרי ביניהם, מפרידים  וכאשר ההשכלה.
אור  זה שאמנם האור, חיצוניות נשאר אך הסתלקה, האור
ולפי כלי). של (ולא אור של בחינה גם  זה אבל חיצוני ,
השכלה. שהיא איזה יש עצמה בפני  הבודדת באות גם זה,
גם ב', לאות משמעות שיש בפשטות, שרואים וכמו
ואמנם, משפט. לשום מצורפת ולא עצמה  בפני כשהיא
של הקודמת מההשכלה בה אין הרי נפרדת  האות כאשר
האור" "פנימיות נחשב זה שהרי  כולה, והתיבה המשפט
יש אבל כולה, מהתיבה נפרדה שהאות בשעה מסתלק וזה 
שהיא חיצונית, אחרת השכלה כלומר חיצוני , אור לה

בלבד. עצמה בפני האות של המשמעות
של המשל מתאים כיצד הקושיה מתורצת  זה ולפי
הן  הגנוזות  שהספירות כאן המבוארת  לשיטה האותיות
היפרדותם לאחר גם שהרי - הכלים ולא האורות שרשי 
האות של ההשכלה  והיא האור, חיצוניות בהם נשאר

כשלעצמה.
øîåì ùé ãåòåמשמעות שיש יתכן איך נוסף, ביאור -

שנבין, ידי  על מהשניה, אחת שנפרדות גם לאותיות 
שהיא 'שם', שנקראת נוספת דרגה עצמו באור שיש 

האור. בגילוי  ומצומצם  מסוים אופן
úðéçá àåä úåøåàä éùøùã æ"è ÷øô ìéòì øàáúð äðäã

ù,'éåä í.השמות שאר שהם הכלים לשרש  בניגוד
'éåä íù àåä íìåëáã íéìëá íéùáìúîä úåøåàäá äðäå

הוי' לשם שייכים  הם האורות שכל לעיל éøäכנזכר

íé÷åìéç ùéù òãåðמתבטא וזה האור, של íùäáבגילוי 
åáù ãå÷éðäá 'éåäמבטא הוא הרי השם של שהניקוד -

האור  של מסויימת  גילוי  éåä'.55צורת  íù øúëá åîëå
'åë çúô ãå÷éðá äîëçáå õî÷ ãå÷éðáניקוד שכל -

משם מגיעים שכולם  למרות אחר, גילוי  של סוג  מבטא
הוי ' שם של התגלות של שונות צורות אלו הרי ,הוי',

ùé íâ' הוי שם התגלות של השונות  לצורות נוסף ביטוי 
הוי', שם של שונים מילויים שיש בזה  האורות, שרש  -

íùולדוגמא äîëçáה"י (יו"ד יודי "ן  במילוי  הוא הוי'
בגימטריה שעולה  ה"י) ושניים,á"òוי "ו שבעים  -

íù äðéááå( ה"י וא"ו ה"י  (יו"ד אחר במילוי  הוא הוי'
בגימטריה ושלשâ"ñשעולה שישים  -.'åë
ïä úåîùäã òåãéåאלא (ככלי ) מהאור נפרד משהו לא

הם øàáúéùהשמות äî ïééòå) úåøåàä ìà íéùåáì
÷øô ïî÷ì56ערא¯ לבוש) צריכים  האורות  כי  מבאר שם

הוא שלהם והלבוש בכלים, להתלבש שיוכלו בכדי 
והניקודים. השמות

.'åë éìëä íò øåàä úåøáçúä àåä äæ éãé ìòùהשם -
והכלי . האור בין המחבר הממוצע êøã-ìò-הוא åîëå

íãàä íù ìùîלגוף הנשמה חיות בין  המקשר הוא 
åîùá íãàì ïéàøå÷ùëã åúåéç àåä åîùù ùåçá äàøðã

åìéôàהוא,åúåà àøå÷ì óëéú äðôð àåä éøä ãåøè
íéìåëé ïìöéì-àðîçø äìåãâ úåôìòúäá íâù òåãéå

øéæçäìהנפש חיות את åë'.ולעורר íùä úàéø÷ éãé ìò
ïáåî äæ íâ êàלאידךåìëù åðéà íùäùהכח שהוא

בגוף ההתלבשות קודם גם בו הקיים האדם של הפנימי
äðéà óåâá äîùðä äàáù íãå÷ éøäã ,åúîùð åðééäã

äøåú éèå÷ìá øàáúðù åîëå ,íù íåùì äëéøöפרשת
áåúëùבלק äîá 'à ÷øô äðî éî ìéçúîä øåáéã57על

הראשון  øæòאדם àöî àì íãàìå,כנגדוøæòãשלא
åמצא ,íùä àåä- כי עזר, מצא שלא äîùðäהסיבה

÷ø ,íù äì äéä àì óåâá äúåùáìúä íãå÷
àåä íùäã åðééäå ,'åë íùì äëéøö æà óåâá úùáìúîùë

.'åë óåâä íò äîùðä úà øù÷îùבהתלבשות רק ולכן
לשם. הנשמה צריכה בגוף הנשמה
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ספר 55. ואילך. שעט עמוד ואתחנן התורה אור ראה
רפה  ע' הנקודות פרטי נקודות, ערך להצ"צ) (דא"ח הליקוטים

ועוד. קכג. עמוד קיב. עמוד תרח"ץ המאמרים ספר ואילך.
שם:56. לשונו וזה הגיליון. שולי פי idiy'על icka dpdc

dn calc ,'ek yeal 'igaa xe`d mlrziy gxkda xe`d zeyalzd
'igaa yalzn envr xe`d dpd 'ek xe`d z` miqkne miyialn milkdy

'yc zecewpd r"ede ,'ek milkd 'igaa yalziy xyt`a 'idi f"iry yeal
zecewpdc ,'ek d"n b"q a"rc zenyd ihxt ode ,'ek yeald 'iga edfy 'ied
zenydc recie `"t zenyd xry q"cxtd y"nk 'iedc myd i`elna od
iyeal od zenydy epiide ,`"na y"nk milkd mr zexe`d mixagnd od

.'ek milkda xe`d zeyalzd 'idi f"iry xe`d
כ.57. ב, בראשית
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החמה  ימות הם עילאין יומין פי' דמל', יומין תתאין
שנה  דמל' יומין תתאין ויומין משכו כמנין ע"ה שס"ה
עילאין  יומין להמשיך וצריך כו', הלבנה ימי הם ימים
זו  בחי' ממשיכים מה וע"י הלבנה, לימות החמה ימות
שס"ה  כנגד הם ל"ת שס"ה כי ל"ת מצות ע"י הוא
ימים, שס"ה בחי' ממשיכים ל"ת שס"ה ע"י ולכן ימים,
ועכ"פ  מבינה ששרשן ל"ת הם המצות עיקר באמת כי

בו  יש הנה האדם באיברי למשל כמו העיקר והם מז"א
הם  שהעיקר רואים ואנו גידים ושס"ה איברים רמ"ח
הנפש  הוא והדם הדם מתפשט ידם ועל שבהם בגידין
ולכן  עילאין יומין שס"ה בחי' ממשיכים ע"י ולכן כו',
את  שמעברין י"ג חדש לפעמים הלבנה בחדשי עושין
לפי  והיינו עילאין, ליומין להשוות כדי השנה

זו. בחי' שממשיכים
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y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

Ù"ÚÂ הוא ויו"ט דאבא, מוחין הוא שבת הנה הקבלה
היא  ראי' מצות מה מפני וצ"ל דאימא, מוחין
הם  כי הגם דאבא שמוחין בפע"ח ותירץ דוקא, ביו"ט
ב' ע"י מאירים הם אבל דאימא ממוחין יותר גבוהים
משא"כ  דאימא, ונה"י דאבא נה"י בחי' היינו לבושי',
נה"י  בחי' היינו א' לבוש ע"י מאירים דאימא מוחין
הנה  וגם כו', יותר בגילוי מאירים הם לכן לבד, דאימא
מבחכ', בינה בבחי' יתירה מעלה מצינו פעמים באמת
הענין  וביאור בבינה, הוא עתיק התגלות כי מפני והיינו
וארז"ל  לעתים בינה יודעי יששכר ומבני כתי' הנה
לכם  הבו דכתי' כוותייהו אשתכח לא משה בימי דאפי'
את  ואקח ואח"כ כו' וידועים ונבונים חכמים אנשים
נבונים  ואילו וידועים, חכמים אנשים שבטיכם ראשי

שמבין  מי נק' חכם כי והיינו אשתכח, לא משה בימי
אך  לזולתו, להסבירו יוכל לא כי הגם היטב השכל
נבון  אבל חכם, נק' השכל את מבין בעצמו כי מפני
מעלה  שזהו לזולתו השכל את להסביר שיוכל הוא
משל  אלפים שלשת שא' בשלמה שמצינו וע"ד יתירה,
להבין  שיוכל שכדי האדם, מכל ויחכם עליו כתי'
ועד"ז  יותר, הגבוה מבחי' נמשך צ"ל לזולתו ולהסביר
השגה  בחי' הוא שבינה לבינה חכ' שבין ההפרש הוא
כי  מפני והיינו למטה גילוי בבחי' להיות ויכול והבנה
החכ' בבחי' משא"כ ע"י, התגלות מאיר בינה בבחי'
מצות  הי' ולכן רעיון, מכל הנעלם שכל רם אב שנק'
בשבת  ולא דוקא דאימא מוחי' שהם ברגלים ראי'

דאבא. מוחין בחי' שהוא
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a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

òåãé äðäã àåä ïéðòä êàהכללúåéîéðô ùé øåàáã
÷øô ïî÷ì øàáúéù äî ïééò) úåéðåöéçåשם),54קכ"ב

בחינת וכמו  האצילות, שמעל במדרגות גם  כי יתבאר
וחיצוניות. פנימיות יש  הכתר,

úåøåàä éùøùá ïë åîëåהגנוזות בספירות -ïë íâ ùé

úåéðåöéçå úåéîéðô úðéçá,האור ïäùשל íâäã-
בספיר  בשרשם  שהם  כפי  הגנוזותהאורות úðéçááות 

íå÷î ìëî ,úåèéùôש ברור כלל ùéùיש  äî ìë
øå÷îå ùøùá ïë íâ ùé úåìâúääá,שהוא אופן  באיזה 

בשרש יש בו  שיש מה  שכל התחתון, באדם  דרך ועל
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שם:54. לשונו וזה הגיליון. שולי פי yiעל xzkc reci dpdc
ea yi n"n 'ixcn 'ewlgzd ea oi`y mb xe` lkc 'ipevige 'inipt k"b ea
'igaa oke ,`"na y"nke (xe`d 'ehytzde xe`d mvr `edy) 'ipevige 'inipt
xcde ced 'iga r"fe ,jix`e wizr 'iga ode 'ipevige 'inipt 'iga yi xzkd

.'ek eced miny dqk enke eilr jcedn zzpe enk eif eyexit ced ik ,'ek
cedc xcdl ced oia yxtdd edfe ,invr xe`e eif 'iga `ed cedd oipr mpn`

'ek jced ceak xcd enke cedd 'elbzd `ed xcde xe`d mvr `ed עיין .
הביאור. המשך שם

c"ag i`iyp epizeax zxezn

בחינה כל וכך אלקים. בצלם נברא האדם שהרי  למעלה ,
בפנימיות. שרש לה יש בהתגלות, øàáúðùשיש åîëå

.øçà íå÷îá
íéåìâä úåøåàáù øçàîåהצמצום úåéîéðôלאחר ùé

,'åë ïøå÷îå ïùøùá íâ àåä ïëù øîåì çøëäá úåéðåöéçå
הגנוזות. הספירות בעשר

ïë ìòåיש הצמצום  לפני שגם למסקנה, שהגענו  אחרי  -
ופנימיות, חיצוניות הגנוזות øîåìבספירות  êééù

úðéçá åðééä øúåé äìòð øåà íäá äéä íìåë úåãçàúäáù
.'åë øúåé éîéðô øåàנמצאות הספירות כאשר כלומר -

במשל שהיא האור, של הפנימיות בהם מאיר ביחד
פנימיות אמנם הרי ביניהם, מפרידים  וכאשר ההשכלה.
אור  זה שאמנם האור, חיצוניות נשאר אך הסתלקה, האור
ולפי כלי). של (ולא אור של בחינה גם  זה אבל חיצוני ,
השכלה. שהיא איזה יש עצמה בפני  הבודדת באות גם זה,
גם ב', לאות משמעות שיש בפשטות, שרואים וכמו
ואמנם, משפט. לשום מצורפת ולא עצמה  בפני כשהיא
של הקודמת מההשכלה בה אין הרי נפרדת  האות כאשר
האור" "פנימיות נחשב זה שהרי  כולה, והתיבה המשפט
יש אבל כולה, מהתיבה נפרדה שהאות בשעה מסתלק וזה 
שהיא חיצונית, אחרת השכלה כלומר חיצוני , אור לה

בלבד. עצמה בפני האות של המשמעות
של המשל מתאים כיצד הקושיה מתורצת  זה ולפי
הן  הגנוזות  שהספירות כאן המבוארת  לשיטה האותיות
היפרדותם לאחר גם שהרי - הכלים ולא האורות שרשי 
האות של ההשכלה  והיא האור, חיצוניות בהם נשאר

כשלעצמה.
øîåì ùé ãåòåמשמעות שיש יתכן איך נוסף, ביאור -

שנבין, ידי  על מהשניה, אחת שנפרדות גם לאותיות 
שהיא 'שם', שנקראת נוספת דרגה עצמו באור שיש 

האור. בגילוי  ומצומצם  מסוים אופן
úðéçá àåä úåøåàä éùøùã æ"è ÷øô ìéòì øàáúð äðäã

ù,'éåä í.השמות שאר שהם הכלים לשרש  בניגוד
'éåä íù àåä íìåëáã íéìëá íéùáìúîä úåøåàäá äðäå

הוי' לשם שייכים  הם האורות שכל לעיל éøäכנזכר

íé÷åìéç ùéù òãåðמתבטא וזה האור, של íùäáבגילוי 
åáù ãå÷éðäá 'éåäמבטא הוא הרי השם של שהניקוד -

האור  של מסויימת  גילוי  éåä'.55צורת  íù øúëá åîëå
'åë çúô ãå÷éðá äîëçáå õî÷ ãå÷éðáניקוד שכל -

משם מגיעים שכולם  למרות אחר, גילוי  של סוג  מבטא
הוי ' שם של התגלות של שונות צורות אלו הרי ,הוי',

ùé íâ' הוי שם התגלות של השונות  לצורות נוסף ביטוי 
הוי', שם של שונים מילויים שיש בזה  האורות, שרש  -

íùולדוגמא äîëçáה"י (יו"ד יודי "ן  במילוי  הוא הוי'
בגימטריה שעולה  ה"י) ושניים,á"òוי "ו שבעים  -

íù äðéááå( ה"י וא"ו ה"י  (יו"ד אחר במילוי  הוא הוי'
בגימטריה ושלשâ"ñשעולה שישים  -.'åë
ïä úåîùäã òåãéåאלא (ככלי ) מהאור נפרד משהו לא

הם øàáúéùהשמות äî ïééòå) úåøåàä ìà íéùåáì
÷øô ïî÷ì56ערא¯ לבוש) צריכים  האורות  כי  מבאר שם

הוא שלהם והלבוש בכלים, להתלבש שיוכלו בכדי 
והניקודים. השמות

.'åë éìëä íò øåàä úåøáçúä àåä äæ éãé ìòùהשם -
והכלי . האור בין המחבר הממוצע êøã-ìò-הוא åîëå

íãàä íù ìùîלגוף הנשמה חיות בין  המקשר הוא 
åîùá íãàì ïéàøå÷ùëã åúåéç àåä åîùù ùåçá äàøðã

åìéôàהוא,åúåà àøå÷ì óëéú äðôð àåä éøä ãåøè
íéìåëé ïìöéì-àðîçø äìåãâ úåôìòúäá íâù òåãéå

øéæçäìהנפש חיות את åë'.ולעורר íùä úàéø÷ éãé ìò
ïáåî äæ íâ êàלאידךåìëù åðéà íùäùהכח שהוא

בגוף ההתלבשות קודם גם בו הקיים האדם של הפנימי
äðéà óåâá äîùðä äàáù íãå÷ éøäã ,åúîùð åðééäã

äøåú éèå÷ìá øàáúðù åîëå ,íù íåùì äëéøöפרשת
áåúëùבלק äîá 'à ÷øô äðî éî ìéçúîä øåáéã57על

הראשון  øæòאדם àöî àì íãàìå,כנגדוøæòãשלא
åמצא ,íùä àåä- כי עזר, מצא שלא äîùðäהסיבה

÷ø ,íù äì äéä àì óåâá äúåùáìúä íãå÷
àåä íùäã åðééäå ,'åë íùì äëéøö æà óåâá úùáìúîùë

.'åë óåâä íò äîùðä úà øù÷îùבהתלבשות רק ולכן
לשם. הנשמה צריכה בגוף הנשמה
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ספר 55. ואילך. שעט עמוד ואתחנן התורה אור ראה
רפה  ע' הנקודות פרטי נקודות, ערך להצ"צ) (דא"ח הליקוטים

ועוד. קכג. עמוד קיב. עמוד תרח"ץ המאמרים ספר ואילך.
שם:56. לשונו וזה הגיליון. שולי פי idiy'על icka dpdc

dn calc ,'ek yeal 'igaa xe`d mlrziy gxkda xe`d zeyalzd
'igaa yalzn envr xe`d dpd 'ek xe`d z` miqkne miyialn milkdy

'yc zecewpd r"ede ,'ek milkd 'igaa yalziy xyt`a 'idi f"iry yeal
zecewpdc ,'ek d"n b"q a"rc zenyd ihxt ode ,'ek yeald 'iga edfy 'ied
zenydc recie `"t zenyd xry q"cxtd y"nk 'iedc myd i`elna od
iyeal od zenydy epiide ,`"na y"nk milkd mr zexe`d mixagnd od

.'ek milkda xe`d zeyalzd 'idi f"iry xe`d
כ.57. ב, בראשית



c"agקנו i`iyp epizeax zxezn

.e
v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

h"txz'd mixn`nd xtq

שרוצה  – דממכ"ע רצוא בעבודה: מטי. ולא מטי ונקרא הסוכ"ע, באור – רצו"ש עיקר
האלוקי  האור ע"י צמאונו שמרווה – השוב בזה. דרגות וכמה בעולם, אלוקי אור גילוי

התורה  שבעסק

רק ‡ÌÓט) ּׁשהּוא מה הינּו וׁשֹוב, ּדרצֹוא ענין עּקר »¿»ְְְִִֶַַַַָָָ
הּסֹובב  אֹור ּבבחינת זהּו וׁשֹוב, רצֹוא ְְִִֵֶֶֶַַָָּבדר
עלמין  ּכל ּדממּלא הּכלים, מּבחינת ׁשּלמעלה עלמין ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָּכל
מן  ּׁשּלמעלה מה הּוא עלמין ּכל וסֹובב ּבכלי, אֹור ְְְְְִִִִֵֶַַָָָהּוא
ּכל  ּדממּלא וׁשֹוב רצֹוא ּבין הפרׁש יׁש ולכן ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָהּכלים,
ּדבהאֹור  עלמין, ּכל ּדסֹובב וׁשֹוב להרצֹוא ְְְְְִִִֵָָָָָָָעלמין
 ֿ מּכל הּוא האֹור ּבהרצֹוא, ּגם הרי עלמין ּכל ְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָּדממּלא
והּׁשֹוב  הּכלי, את מחּיה הּוא ׁשהרי הּכלי, ּבתֹו ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָמקֹום
ּבבחינת  ּבגּלּוי ׁשּמאיר מּמׁש, התיּׁשבּות ּבבחינת ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָהּוא
רצֹוא  ּבבחינת הּוא ׁשּמּיד רק הּכלי, ּבתֹו ְְְְִִִִִִֶַַַָָּפנימּיּות
מה  הּכלי, ּבתֹו הּוא הּכל מקֹום מּכל אבל ְְְְְֲִִִַַַַָָָֹוהסּתּלקּות,
הּוא  הרצֹוא הרי עלמין ּכל סֹובב ּבבחינת ּכן ְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָּׁשאין
רק  הּוא והּׁשֹוב לגמרי, הבּדלה ּובבחינת סּלּוק ְְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָּבבחינת
הּוא  ׁשהרי התיּׁשבּות, ּבבחינת לא ּבכלי אחיזה ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַָֹּבדר
ּכל  ּדסֹובב וׁשֹוב הרצֹוא ולכן הּכלים, מּבחינת ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָלמעלה

מטי  ולא מטי נקרא נֹוגע,52עלמין ואינֹו נֹוגע ּדהינּו , ְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַָָָָֹ
הּוא  נֹוגע ואינֹו לבד, נֹוגע ּבבחינת רק הּוא הּׁשֹוב ְְְְִִֵֵֵַַַַַַַּדגם
יּובן  ויֹותר ּבהּכלי, נגיעה ּבבחינת ּגם אינֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָׁשּבהרצֹוא
להרצֹוא  עלמין ּכל ּדממּלא וׁשֹוב הרצֹוא ׁשּבין ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָההפרׁש

ּבבחינת  ּדהרצֹוא ּבעבֹודה, עלמין ּכל ּדסֹובב ְְְְֲִִִֵַָָָָָָָוׁשֹוב
ׁשאין  והינּו אֹור, ּבהּגּלּוי ׁשחפץ הּוא עלמין ּכל ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָממּלא
ּגּלּוי  ׁשּיהיה הּוא ּורצֹונֹו חפצֹו ּכל רק ּדבר, ּבׁשּום ְְְְְִִֶֶֶַָָָרצֹונֹו
ּבאלקּות  ׁשחפץ אם אפנים, ּכּמה יׁש ּובזה האלקי, ֱֱֳִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹהאֹור
ורֹוצה  הּדבר לֹו ׁשּטֹוב טֹוב, לֹו אלקים ׁשּקרבת ְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָֹמּפני
ׁשהּוא  רק טֹובה, עבֹודה ּכן ּגם ׁשּזהּו לעצמֹו, הּגּלּוי ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָאת
והּמדרגה  עצמֹו, אהבת הּנקרא ּומרּגׁש יׁשּות ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָָֻּבבחינת

אצלֹו ׁשּנרּגׁש הּוא עם)הּׁשנית ּבא זע ּדערהערט (עס ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָ

על  טֹוב, הּמיני מּכל הּנפלא טֹוב הּוא ּדאלקּות ְֱִִִֵֶֶַַַַָָֹׁשהּטֹוב
מדרגה  עֹוד ויׁש ּבעֹולם, יהיה הּזה ּדהּטֹוב חפץ הּוא ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּכן

ׁשרֹוצ  והּוא יֹותר, ּגבּה ׁשהיא אֹור ׁשליׁשית ּבהּגּלּוי ה ְְְִִִִֵֶֶֶַַָֹ
ׁשּלֹו מּפני לא אינֹו ּדכּונתֹו האלקּות, מּצד ּבעֹולם ְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֹאלקי
ּכי  ּבלבד, ּדאלקּות הּטֹוב הרּגׁש מּפני ולא הּדבר ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹטֹוב
והינּו העליֹון, רצֹון הּוא ּדכ האלקּות, מּצד רק ְְְְֱִִֶַַַָָָָֹאם
ּבהּגּלּוי  וחפץ ה', את אֹוהב ׁשהּוא ּבעבֹודתֹו ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּפעל
הּוא  ענינֹו ּכללּות הרי זה ּכל לאחר אבל ְְְֱֲֲִֵֶֶַַָָָָֹּדאלקּות,
ׁשּמרוה  הּוא הּׁשֹוב הּנה ולזאת אלקּות, ּבהּגּלּוי ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹׁשרֹוצה
ׁשּמאיר  ,ּכ ׁשאחר הּתֹורה ּבעסק והּוא ּבהּגּלּוי, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָצמאֹונֹו
צמאֹונֹו. מרוה ׁשּבזה האלקי האֹור והּוא הּתֹורה, אֹור ְְְֱִִֶֶֶַַָָָָֹלֹו

h"txz ,`eaz zyxt zay

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

ב.52) טז, א חלק הזוהר לשון

mixeaic ihewl

תרפ"ח* מ"ח ט"ו ה' ב"ה,
ריגא.

מעת  כי לי, מוכרחת היתה ממדינתינו היציאה
ולחץ, דוחק ימי היו צלחה צאתי יום עד מאסרי
נשארנו  כי ות"ל נוראים, ופחדים גדולים, יסורים

טוב. כי לה' והודו בחיים,
כמעט  תרפ"ז, סיון עד זה בחדש תרפ"ב, משנת
קשה  עבודה עבדתי שלא שבוע, עברה לא אשר
רודפי  עם וכסוי' גלוי' ובמלחמה תורה, של בעולה

הידועה. היעווסעקציא המה הן הדת

לשנת  לי עלתה תרפ"ב שנת היא הראשונה השנה
מרחבי  בכל אחת עיר אין וכמעט והתרכזות, הכנה
בהנוגע  בכתובים, באתי לא אשר רוסיא, מדינת
עד  שקטתי ולא שלותי לא שו"ב, רב , מקוה, לחדרים,
לומדי  לחזק היתה ומטרתי המטרה, אל הגעתי אשר
הי' אחת שנים. הבדל ובלי מפלגה, הבדל בלי תורה,
וזקנים  גדולים לימוד ישיבה, חדר, ליסד אם לי
תהלים  חברה או משניות, יעקב, עין גמרא, בשיעור

פשוטים. אנשים של
עם  עבודה לשכת לי ארגתי ההיא השנה במשך
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תרטז-תרלז.*) עמודים א. כרך נ"ע" מוהריי"צ אדמו"ר - קודש ב"אגרות נדפס

c"ag i`iyp epizeax zxezn

כותב  מהם יחיו, התמימים מאברכי ומהם 1אחדים ,
בעיירות  לנסוע הטורח עצמם על לקחו ולעורר 2אשר

לעיר. מעיר ובכתב, הבימה מעל בדיבור
אי  והפרטים, הכללים ההם, בימים החיים, תנאי
מבלי  זה בכל מהיר, סופר בעט גם לתאר אפשר
לאסוף  בידי, עלה ית' בעזרתו הנה זה, כל עם התחשב
נסעתי  תרפ"ג שנת ובתחלת הדרוש החומר כל
העבודה, להתחיל היתה, נסיעתי ומטרת למאסקווא,
פי  על והדת התורה חיזוק בעניני הענינים, כל בתיקון

תרפ"ב. שנת במשך אצלי שנקבץ החומר
הגם   גדולה. תהפוכה מצאתי למאסקווא, בבואי

והתעכבתי  במאסקווא תרפ"ב בקיץ שהייתי
כשבוע, ובפטרבורג שבועות כששה במאסקווא
אצלי  ויתקבץ זמן איזה כעבור אשר קויתי ובהיותו
אל  להתקרב  ית' בעזרתו אוכל הדרוש, החומר
שנת  תחלת למאסקווא נסעתי זה מנת ועל העבודה,
עמדו  אשר אלו כי לדעת נוכחתי בבואי אמנם תרפ"ג.
לעשות  צריכים כי תרפ"ב, בקיץ והצעתי רעיוני לימין
הזמן, במשך נתקררו והיהדות, התורה החזקת בענין
פעמים  ואלף לעשות אפשר מה כי האומרים, ומהם

ידום. ההיא בעת להמשכיל לי, אומרים שמעתי
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פב.1) אגרת שם, בסופה.2)ראה - עז אגרת שם, ראה

•
v"iixden x"enc` w"k onei

החסיד  של המובהק וחברו גיסו משה יעקב ר' המלמד אצל התחנך שו"ב, רי"ל החסיד ד)
האמצעי  אדמו"ר כ"ק של חותנו – מלמד נחום מנחם ור'151ר' משה יעקב ר' – שניהם אשר –

ממעזריטש. המגיד הרב למורנו מקושרים נסתרים חסידים היו נחום מנחם

בגולה. הליכתם ביניהם הנהגתם ה)

ביאנאוויטש  האמצעי אדמו"ר כ"ק החתונה, השידוך, השתלשלות .152ו) ַָ

מנגנים  פלוגת מיסד האמצעי  אדמו"ר כ"ק .153ז)

מלמד. הרמ"נ פטירת ח)

מלמד. משה יעקב ר' הישיש פטירת ט)
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וש"נ. סל"ח. הקודמת שבהערה רשימה ראה (151
(ספר  תרע"ה בא מש"פ רבינו של היומן רשימת ראה (152
שבהערה  רשימה .(000 ע' לקמן .218 ע' שלום תורת השיחות

.65 ע' תש"ד .256 ע' תרח"ץ השיחות ספר הקודמת.
השיחות  ספר ואילך. תמד ע' ח"ג אגרותֿקודש ראה (153

.122 ע' תש"ב

•
ycew zexb`

רפ"ב  כסלו, ה' ג' ב"ה

דאן  רוסטוב

שי' זלמן שניאור יהושע מו"ה

וברכה. שלום

עליו  ירחם השי"ת בריאותו, בדבר מכתבו על במענה

ויבטח  באכילה, זהירות צריך בקרוב. רפו"ש לו וישלח

שלא  עצמו את לחזק וצריך בקרוב. ירפאהו כי בהשי"ת

ית'. בעזרתו יועיל וזה ועצבות במ"ש יהי'

בשם.
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שרוצה  – דממכ"ע רצוא בעבודה: מטי. ולא מטי ונקרא הסוכ"ע, באור – רצו"ש עיקר
האלוקי  האור ע"י צמאונו שמרווה – השוב בזה. דרגות וכמה בעולם, אלוקי אור גילוי

התורה  שבעסק

רק ‡ÌÓט) ּׁשהּוא מה הינּו וׁשֹוב, ּדרצֹוא ענין עּקר »¿»ְְְִִֶַַַַָָָ
הּסֹובב  אֹור ּבבחינת זהּו וׁשֹוב, רצֹוא ְְִִֵֶֶֶַַָָּבדר
עלמין  ּכל ּדממּלא הּכלים, מּבחינת ׁשּלמעלה עלמין ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָּכל
מן  ּׁשּלמעלה מה הּוא עלמין ּכל וסֹובב ּבכלי, אֹור ְְְְְִִִִֵֶַַָָָהּוא
ּכל  ּדממּלא וׁשֹוב רצֹוא ּבין הפרׁש יׁש ולכן ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָהּכלים,
ּדבהאֹור  עלמין, ּכל ּדסֹובב וׁשֹוב להרצֹוא ְְְְְִִִֵָָָָָָָעלמין
 ֿ מּכל הּוא האֹור ּבהרצֹוא, ּגם הרי עלמין ּכל ְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָּדממּלא
והּׁשֹוב  הּכלי, את מחּיה הּוא ׁשהרי הּכלי, ּבתֹו ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָמקֹום
ּבבחינת  ּבגּלּוי ׁשּמאיר מּמׁש, התיּׁשבּות ּבבחינת ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָהּוא
רצֹוא  ּבבחינת הּוא ׁשּמּיד רק הּכלי, ּבתֹו ְְְְִִִִִִֶַַַָָּפנימּיּות
מה  הּכלי, ּבתֹו הּוא הּכל מקֹום מּכל אבל ְְְְְֲִִִַַַַָָָֹוהסּתּלקּות,
הּוא  הרצֹוא הרי עלמין ּכל סֹובב ּבבחינת ּכן ְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָּׁשאין
רק  הּוא והּׁשֹוב לגמרי, הבּדלה ּובבחינת סּלּוק ְְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָּבבחינת
הּוא  ׁשהרי התיּׁשבּות, ּבבחינת לא ּבכלי אחיזה ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַָֹּבדר
ּכל  ּדסֹובב וׁשֹוב הרצֹוא ולכן הּכלים, מּבחינת ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָלמעלה

מטי  ולא מטי נקרא נֹוגע,52עלמין ואינֹו נֹוגע ּדהינּו , ְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַָָָָֹ
הּוא  נֹוגע ואינֹו לבד, נֹוגע ּבבחינת רק הּוא הּׁשֹוב ְְְְִִֵֵֵַַַַַַַּדגם
יּובן  ויֹותר ּבהּכלי, נגיעה ּבבחינת ּגם אינֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָׁשּבהרצֹוא
להרצֹוא  עלמין ּכל ּדממּלא וׁשֹוב הרצֹוא ׁשּבין ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָההפרׁש

ּבבחינת  ּדהרצֹוא ּבעבֹודה, עלמין ּכל ּדסֹובב ְְְְֲִִִֵַָָָָָָָוׁשֹוב
ׁשאין  והינּו אֹור, ּבהּגּלּוי ׁשחפץ הּוא עלמין ּכל ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָממּלא
ּגּלּוי  ׁשּיהיה הּוא ּורצֹונֹו חפצֹו ּכל רק ּדבר, ּבׁשּום ְְְְְִִֶֶֶַָָָרצֹונֹו
ּבאלקּות  ׁשחפץ אם אפנים, ּכּמה יׁש ּובזה האלקי, ֱֱֳִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹהאֹור
ורֹוצה  הּדבר לֹו ׁשּטֹוב טֹוב, לֹו אלקים ׁשּקרבת ְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָֹמּפני
ׁשהּוא  רק טֹובה, עבֹודה ּכן ּגם ׁשּזהּו לעצמֹו, הּגּלּוי ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָאת
והּמדרגה  עצמֹו, אהבת הּנקרא ּומרּגׁש יׁשּות ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָָֻּבבחינת

אצלֹו ׁשּנרּגׁש הּוא עם)הּׁשנית ּבא זע ּדערהערט (עס ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָ

על  טֹוב, הּמיני מּכל הּנפלא טֹוב הּוא ּדאלקּות ְֱִִִֵֶֶַַַַָָֹׁשהּטֹוב
מדרגה  עֹוד ויׁש ּבעֹולם, יהיה הּזה ּדהּטֹוב חפץ הּוא ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּכן

ׁשרֹוצ  והּוא יֹותר, ּגבּה ׁשהיא אֹור ׁשליׁשית ּבהּגּלּוי ה ְְְִִִִֵֶֶֶַַָֹ
ׁשּלֹו מּפני לא אינֹו ּדכּונתֹו האלקּות, מּצד ּבעֹולם ְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֹאלקי
ּכי  ּבלבד, ּדאלקּות הּטֹוב הרּגׁש מּפני ולא הּדבר ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹטֹוב
והינּו העליֹון, רצֹון הּוא ּדכ האלקּות, מּצד רק ְְְְֱִִֶַַַָָָָֹאם
ּבהּגּלּוי  וחפץ ה', את אֹוהב ׁשהּוא ּבעבֹודתֹו ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּפעל
הּוא  ענינֹו ּכללּות הרי זה ּכל לאחר אבל ְְְֱֲֲִֵֶֶַַָָָָֹּדאלקּות,
ׁשּמרוה  הּוא הּׁשֹוב הּנה ולזאת אלקּות, ּבהּגּלּוי ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹׁשרֹוצה
ׁשּמאיר  ,ּכ ׁשאחר הּתֹורה ּבעסק והּוא ּבהּגּלּוי, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָצמאֹונֹו
צמאֹונֹו. מרוה ׁשּבזה האלקי האֹור והּוא הּתֹורה, אֹור ְְְֱִִֶֶֶַַָָָָֹלֹו

h"txz ,`eaz zyxt zay

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

ב.52) טז, א חלק הזוהר לשון

mixeaic ihewl

תרפ"ח* מ"ח ט"ו ה' ב"ה,
ריגא.

מעת  כי לי, מוכרחת היתה ממדינתינו היציאה
ולחץ, דוחק ימי היו צלחה צאתי יום עד מאסרי
נשארנו  כי ות"ל נוראים, ופחדים גדולים, יסורים

טוב. כי לה' והודו בחיים,
כמעט  תרפ"ז, סיון עד זה בחדש תרפ"ב, משנת
קשה  עבודה עבדתי שלא שבוע, עברה לא אשר
רודפי  עם וכסוי' גלוי' ובמלחמה תורה, של בעולה

הידועה. היעווסעקציא המה הן הדת

לשנת  לי עלתה תרפ"ב שנת היא הראשונה השנה
מרחבי  בכל אחת עיר אין וכמעט והתרכזות, הכנה
בהנוגע  בכתובים, באתי לא אשר רוסיא, מדינת
עד  שקטתי ולא שלותי לא שו"ב, רב , מקוה, לחדרים,
לומדי  לחזק היתה ומטרתי המטרה, אל הגעתי אשר
הי' אחת שנים. הבדל ובלי מפלגה, הבדל בלי תורה,
וזקנים  גדולים לימוד ישיבה, חדר, ליסד אם לי
תהלים  חברה או משניות, יעקב, עין גמרא, בשיעור

פשוטים. אנשים של
עם  עבודה לשכת לי ארגתי ההיא השנה במשך
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תרטז-תרלז.*) עמודים א. כרך נ"ע" מוהריי"צ אדמו"ר - קודש ב"אגרות נדפס

c"ag i`iyp epizeax zxezn

כותב  מהם יחיו, התמימים מאברכי ומהם 1אחדים ,
בעיירות  לנסוע הטורח עצמם על לקחו ולעורר 2אשר

לעיר. מעיר ובכתב, הבימה מעל בדיבור
אי  והפרטים, הכללים ההם, בימים החיים, תנאי
מבלי  זה בכל מהיר, סופר בעט גם לתאר אפשר
לאסוף  בידי, עלה ית' בעזרתו הנה זה, כל עם התחשב
נסעתי  תרפ"ג שנת ובתחלת הדרוש החומר כל
העבודה, להתחיל היתה, נסיעתי ומטרת למאסקווא,
פי  על והדת התורה חיזוק בעניני הענינים, כל בתיקון

תרפ"ב. שנת במשך אצלי שנקבץ החומר
הגם   גדולה. תהפוכה מצאתי למאסקווא, בבואי

והתעכבתי  במאסקווא תרפ"ב בקיץ שהייתי
כשבוע, ובפטרבורג שבועות כששה במאסקווא
אצלי  ויתקבץ זמן איזה כעבור אשר קויתי ובהיותו
אל  להתקרב  ית' בעזרתו אוכל הדרוש, החומר
שנת  תחלת למאסקווא נסעתי זה מנת ועל העבודה,
עמדו  אשר אלו כי לדעת נוכחתי בבואי אמנם תרפ"ג.
לעשות  צריכים כי תרפ"ב, בקיץ והצעתי רעיוני לימין
הזמן, במשך נתקררו והיהדות, התורה החזקת בענין
פעמים  ואלף לעשות אפשר מה כי האומרים, ומהם

ידום. ההיא בעת להמשכיל לי, אומרים שמעתי

i"yz ,z"iyr 'd ,epif`d 'c
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פב.1) אגרת שם, בסופה.2)ראה - עז אגרת שם, ראה

•
v"iixden x"enc` w"k onei

החסיד  של המובהק וחברו גיסו משה יעקב ר' המלמד אצל התחנך שו"ב, רי"ל החסיד ד)
האמצעי  אדמו"ר כ"ק של חותנו – מלמד נחום מנחם ור'151ר' משה יעקב ר' – שניהם אשר –

ממעזריטש. המגיד הרב למורנו מקושרים נסתרים חסידים היו נחום מנחם

בגולה. הליכתם ביניהם הנהגתם ה)

ביאנאוויטש  האמצעי אדמו"ר כ"ק החתונה, השידוך, השתלשלות .152ו) ַָ

מנגנים  פלוגת מיסד האמצעי  אדמו"ר כ"ק .153ז)

מלמד. הרמ"נ פטירת ח)

מלמד. משה יעקב ר' הישיש פטירת ט)

1

2

3

4

5

6

7

8

וש"נ. סל"ח. הקודמת שבהערה רשימה ראה (151
(ספר  תרע"ה בא מש"פ רבינו של היומן רשימת ראה (152
שבהערה  רשימה .(000 ע' לקמן .218 ע' שלום תורת השיחות

.65 ע' תש"ד .256 ע' תרח"ץ השיחות ספר הקודמת.
השיחות  ספר ואילך. תמד ע' ח"ג אגרותֿקודש ראה (153

.122 ע' תש"ב

•
ycew zexb`

רפ"ב  כסלו, ה' ג' ב"ה

דאן  רוסטוב

שי' זלמן שניאור יהושע מו"ה

וברכה. שלום

עליו  ירחם השי"ת בריאותו, בדבר מכתבו על במענה

ויבטח  באכילה, זהירות צריך בקרוב. רפו"ש לו וישלח

שלא  עצמו את לחזק וצריך בקרוב. ירפאהו כי בהשי"ת

ית'. בעזרתו יועיל וזה ועצבות במ"ש יהי'

בשם.

ci jxk v"iixden w"b`
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לוח זמנים לשבוע פרשת וזאת הברכה - יום כיפור - בערים שונות בעולם קנח
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:216:248:538:549:289:2810:3210:3218:5618:4819:2219:1418:2919:24באר שבע )ק(

6:196:238:518:539:269:2710:3110:3118:5618:4819:2219:1418:1919:24חיפה )ק(

6:196:228:518:529:269:2610:3110:3018:5918:5119:2019:1218:1219:23ירושלים )ק(

6:206:248:538:549:279:2810:3210:3218:5618:4819:2219:1418:3019:25תל אביב )ק(

6:226:308:498:539:359:3810:4210:4319:2219:0919:5519:4318:5319:56אוסטריה, וינה )ק(

6:326:238:468:419:239:1710:2310:1818:0518:1018:3318:3817:5118:49אוסטרליה, מלבורן )ח(

6:266:348:548:579:389:4110:4510:4619:2319:1119:5519:4318:5519:56אוקראינה, אודסה )ק(

5:566:048:238:279:099:1210:1610:1718:5618:4319:2919:1718:2719:30אוקראינה, דונייצק )ק(

6:076:158:338:389:209:2310:2710:2819:0718:5519:4119:2818:3919:42אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

6:306:398:569:009:449:4810:5210:5319:3519:2120:1019:5619:0620:10אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

6:236:328:488:539:379:4010:4410:4619:2719:1420:0319:4918:5820:03אוקראינה, קייב )ק(

6:537:009:229:2510:0510:0711:1111:1219:4819:3620:2020:0819:2020:21איטליה, מילאנו )ק(

6:086:068:398:379:089:0610:1110:0818:1518:1318:3718:3517:5518:43אקוואדור, קיטו )ח(

7:036:549:209:159:559:5010:5510:5118:4018:4519:0719:1118:2619:22ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

7:587:4810:1010:0410:4810:4211:4811:4319:2819:3419:5820:0419:1520:15ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

6:426:479:129:149:519:5210:5610:5719:2619:1619:5519:4519:0019:56ארה״ב, בולטימור )ק(

6:306:369:009:029:399:4110:4510:4619:1619:0619:4619:3518:5019:47ארה״ב, ברוקלין )ק(

6:306:369:009:039:409:4210:4610:4619:1719:0719:4619:3618:5019:47ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

7:057:119:359:3710:1510:1711:2111:2219:5419:4320:2420:1319:2720:25ארה״ב, דטרויט )ק(

7:027:069:359:3610:0910:0911:1311:1319:3519:2820:0119:5319:1120:03ארה״ב, האוסטון )ק(

6:316:359:039:049:389:3910:4310:4319:0818:5919:3519:2618:4319:37ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

7:047:069:379:3710:0910:0911:1311:1319:3219:2619:5719:5019:0920:00ארה״ב, מיאמי )ק(

6:256:318:558:589:359:3710:4110:4219:1219:0219:4219:3218:4619:43ארה״ב, ניו הייבן )ק(

6:246:308:538:569:349:3610:4010:4019:1219:0119:4219:3118:4519:43ארה״ב, שיקגו )ק(

6:336:289:008:579:309:2610:3110:2818:2718:2818:5018:5118:1019:00בוליביה, לה-פס )ח(

7:067:169:319:3610:2110:2511:2811:3020:1219:5920:4820:3419:4320:49בלגיה, אנטוורפן )ק(

7:077:169:329:3710:2110:2511:2911:3120:1219:5920:4820:3419:4320:48בלגיה, בריסל )ק(

6:106:048:348:309:059:0110:0610:0317:5818:0018:2218:2417:4218:34ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:585:528:228:188:538:499:549:5117:4717:4818:1118:1217:3018:22ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

6:246:348:498:549:399:4310:4610:4819:3119:1720:0719:5319:0420:07בריטניה, לונדון )ק(

6:306:418:538:599:469:5010:5410:5619:4219:2720:2020:0419:1420:20בריטניה, מנצ'סטר )ק(

6:296:398:538:589:449:4810:5210:5419:3819:2420:1520:0119:0820:15גרמניה, ברלין )ק(

6:517:009:169:2110:0510:0811:1211:1419:5419:4120:3020:1619:2520:30גרמניה, פרנקפורט )ק(

6:126:068:358:309:079:0210:0810:0417:5818:0018:2218:2517:4218:34דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:256:268:588:589:289:2810:3210:3118:4718:4219:1119:0518:2519:15הודו, מומבאי )ח(

6:216:228:548:549:259:2410:2810:2718:4318:3819:0719:0118:2119:10הודו, פונה )ח(

6:126:208:398:439:249:2710:3110:3219:1018:5819:4319:3118:4219:44הונגריה, בודפשט )ק(

6:346:409:049:079:449:4610:5010:5019:2119:1119:5119:4118:5519:52טורקיה, איסטנבול )ק(

7:017:069:329:3410:1010:1111:1511:1619:4419:3520:1220:0319:1820:14יוון, אתונה )ק(

6:336:419:019:049:459:4810:5210:5319:3119:1920:0419:5119:0320:04מולדובה, קישינב )ק(

לוח זמנים לשבוע פרשת וזאת הברכה -יום הכיפורים - 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

שאשאשאשאשאשא
6:226:238:558:559:269:2510:2910:2818:4418:3919:0819:0218:2219:12מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

6:466:358:538:469:359:2810:3410:2918:0918:1618:4118:4817:5719:00ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:465:488:198:198:518:529:569:5518:1718:1018:4218:3517:5318:45נפאל, קטמנדו )ח(

6:596:579:309:289:589:5611:0110:5919:0619:0419:2819:2618:4619:34סינגפור, סינגפור )ח(

5:596:098:238:289:149:1810:2210:2419:0718:5319:4419:3018:3819:44פולין, ורשא )ק(

6:076:038:358:329:059:0110:0610:0418:0518:0418:2718:2717:4618:36פרו, לימה )ח(

7:107:189:389:4210:2210:2511:2911:3020:0519:5420:3820:2619:3820:38צרפת, ליאון )ק(

7:177:269:449:4810:3110:3411:3811:3920:1820:0620:5320:3919:5020:53צרפת, פריז )ק(

5:495:478:218:198:498:489:529:5017:5917:5618:2118:1817:3918:27קולומביה, בוגוטה )ח(

6:496:569:189:2110:0010:0211:0611:0719:4019:2920:1120:0019:1320:12קנדה, טורונטו )ק(

6:246:328:538:569:369:3810:4210:4319:1819:0719:5019:3918:5119:51קנדה, מונטריאול )ק(

6:236:288:558:579:319:3210:3610:3619:0218:5419:3019:2118:3719:32קפריסין, לרנקה )ק(

7:167:279:379:4310:3210:3711:4111:4320:3120:1521:1020:5420:0021:10רוסיה, ליובאוויטש )ק(

6:486:599:089:1410:0510:1011:1411:1620:0519:5020:4620:2919:3420:46רוסיה, מוסקבה )ק(

6:496:579:179:2110:0210:0511:0911:1019:4719:3520:2120:0819:1920:21רוסיה, רוסטוב על-הדון )ק(

6:547:029:219:2510:0610:0911:1311:1519:5219:4020:2520:1319:2420:26שוויץ, ציריך )ק(

6:076:078:408:399:099:0810:1310:1218:2518:2018:4818:4318:0318:52תאילנד, בנגקוק )ח(

mixetikd meie ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו .... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש .... ישראל בנות של הטוב מנהגן
במקום  ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר

xetik mei axr

להדליק  אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

Ceøa÷éìãäì eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦
:íéøetkä íBé ìLå úaL ìL øð¥¤©¨§¤©¦¦

Ceøa:äfä ïîæì eðòébäå eðîi÷å eðéçäL ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¤¤¡¨§¦§¨§¦¦¨¦§©©¤



קנט לוח זמנים לשבוע פרשת וזאת הברכה - יום כיפור - 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

שאשאשאשאשאשא
6:216:248:538:549:289:2810:3210:3218:5618:4819:2219:1418:2919:24באר שבע )ק(

6:196:238:518:539:269:2710:3110:3118:5618:4819:2219:1418:1919:24חיפה )ק(

6:196:228:518:529:269:2610:3110:3018:5918:5119:2019:1218:1219:23ירושלים )ק(

6:206:248:538:549:279:2810:3210:3218:5618:4819:2219:1418:3019:25תל אביב )ק(

6:226:308:498:539:359:3810:4210:4319:2219:0919:5519:4318:5319:56אוסטריה, וינה )ק(

6:326:238:468:419:239:1710:2310:1818:0518:1018:3318:3817:5118:49אוסטרליה, מלבורן )ח(

6:266:348:548:579:389:4110:4510:4619:2319:1119:5519:4318:5519:56אוקראינה, אודסה )ק(

5:566:048:238:279:099:1210:1610:1718:5618:4319:2919:1718:2719:30אוקראינה, דונייצק )ק(

6:076:158:338:389:209:2310:2710:2819:0718:5519:4119:2818:3919:42אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

6:306:398:569:009:449:4810:5210:5319:3519:2120:1019:5619:0620:10אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

6:236:328:488:539:379:4010:4410:4619:2719:1420:0319:4918:5820:03אוקראינה, קייב )ק(

6:537:009:229:2510:0510:0711:1111:1219:4819:3620:2020:0819:2020:21איטליה, מילאנו )ק(

6:086:068:398:379:089:0610:1110:0818:1518:1318:3718:3517:5518:43אקוואדור, קיטו )ח(

7:036:549:209:159:559:5010:5510:5118:4018:4519:0719:1118:2619:22ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

7:587:4810:1010:0410:4810:4211:4811:4319:2819:3419:5820:0419:1520:15ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

6:426:479:129:149:519:5210:5610:5719:2619:1619:5519:4519:0019:56ארה״ב, בולטימור )ק(

6:306:369:009:029:399:4110:4510:4619:1619:0619:4619:3518:5019:47ארה״ב, ברוקלין )ק(

6:306:369:009:039:409:4210:4610:4619:1719:0719:4619:3618:5019:47ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

7:057:119:359:3710:1510:1711:2111:2219:5419:4320:2420:1319:2720:25ארה״ב, דטרויט )ק(

7:027:069:359:3610:0910:0911:1311:1319:3519:2820:0119:5319:1120:03ארה״ב, האוסטון )ק(

6:316:359:039:049:389:3910:4310:4319:0818:5919:3519:2618:4319:37ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

7:047:069:379:3710:0910:0911:1311:1319:3219:2619:5719:5019:0920:00ארה״ב, מיאמי )ק(

6:256:318:558:589:359:3710:4110:4219:1219:0219:4219:3218:4619:43ארה״ב, ניו הייבן )ק(

6:246:308:538:569:349:3610:4010:4019:1219:0119:4219:3118:4519:43ארה״ב, שיקגו )ק(

6:336:289:008:579:309:2610:3110:2818:2718:2818:5018:5118:1019:00בוליביה, לה-פס )ח(

7:067:169:319:3610:2110:2511:2811:3020:1219:5920:4820:3419:4320:49בלגיה, אנטוורפן )ק(

7:077:169:329:3710:2110:2511:2911:3120:1219:5920:4820:3419:4320:48בלגיה, בריסל )ק(

6:106:048:348:309:059:0110:0610:0317:5818:0018:2218:2417:4218:34ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:585:528:228:188:538:499:549:5117:4717:4818:1118:1217:3018:22ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

6:246:348:498:549:399:4310:4610:4819:3119:1720:0719:5319:0420:07בריטניה, לונדון )ק(

6:306:418:538:599:469:5010:5410:5619:4219:2720:2020:0419:1420:20בריטניה, מנצ'סטר )ק(

6:296:398:538:589:449:4810:5210:5419:3819:2420:1520:0119:0820:15גרמניה, ברלין )ק(

6:517:009:169:2110:0510:0811:1211:1419:5419:4120:3020:1619:2520:30גרמניה, פרנקפורט )ק(

6:126:068:358:309:079:0210:0810:0417:5818:0018:2218:2517:4218:34דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:256:268:588:589:289:2810:3210:3118:4718:4219:1119:0518:2519:15הודו, מומבאי )ח(

6:216:228:548:549:259:2410:2810:2718:4318:3819:0719:0118:2119:10הודו, פונה )ח(

6:126:208:398:439:249:2710:3110:3219:1018:5819:4319:3118:4219:44הונגריה, בודפשט )ק(

6:346:409:049:079:449:4610:5010:5019:2119:1119:5119:4118:5519:52טורקיה, איסטנבול )ק(

7:017:069:329:3410:1010:1111:1511:1619:4419:3520:1220:0319:1820:14יוון, אתונה )ק(

6:336:419:019:049:459:4810:5210:5319:3119:1920:0419:5119:0320:04מולדובה, קישינב )ק(

לוח זמנים לשבוע פרשת וזאת הברכה -יום הכיפורים - בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת
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 צאת 

כניסתהכוכבים
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אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:226:238:558:559:269:2510:2910:2818:4418:3919:0819:0218:2219:12מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

6:466:358:538:469:359:2810:3410:2918:0918:1618:4118:4817:5719:00ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:465:488:198:198:518:529:569:5518:1718:1018:4218:3517:5318:45נפאל, קטמנדו )ח(

6:596:579:309:289:589:5611:0110:5919:0619:0419:2819:2618:4619:34סינגפור, סינגפור )ח(

5:596:098:238:289:149:1810:2210:2419:0718:5319:4419:3018:3819:44פולין, ורשא )ק(

6:076:038:358:329:059:0110:0610:0418:0518:0418:2718:2717:4618:36פרו, לימה )ח(

7:107:189:389:4210:2210:2511:2911:3020:0519:5420:3820:2619:3820:38צרפת, ליאון )ק(

7:177:269:449:4810:3110:3411:3811:3920:1820:0620:5320:3919:5020:53צרפת, פריז )ק(

5:495:478:218:198:498:489:529:5017:5917:5618:2118:1817:3918:27קולומביה, בוגוטה )ח(

6:496:569:189:2110:0010:0211:0611:0719:4019:2920:1120:0019:1320:12קנדה, טורונטו )ק(

6:246:328:538:569:369:3810:4210:4319:1819:0719:5019:3918:5119:51קנדה, מונטריאול )ק(

6:236:288:558:579:319:3210:3610:3619:0218:5419:3019:2118:3719:32קפריסין, לרנקה )ק(

7:167:279:379:4310:3210:3711:4111:4320:3120:1521:1020:5420:0021:10רוסיה, ליובאוויטש )ק(

6:486:599:089:1410:0510:1011:1411:1620:0519:5020:4620:2919:3420:46רוסיה, מוסקבה )ק(

6:496:579:179:2110:0210:0511:0911:1019:4719:3520:2120:0819:1920:21רוסיה, רוסטוב על-הדון )ק(

6:547:029:219:2510:0610:0911:1311:1519:5219:4020:2520:1319:2420:26שוויץ, ציריך )ק(

6:076:078:408:399:099:0810:1310:1218:2518:2018:4818:4318:0318:52תאילנד, בנגקוק )ח(

mixetikd meie ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו .... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש .... ישראל בנות של הטוב מנהגן
במקום  ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר

xetik mei axr

להדליק  אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר
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תחילת זמן קידוש לבנה באה"ק:
יום רביעי, ז' תשרי

נוהגים לקדש הלבנה במוצאי יום הכיפורים
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